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Izraelio min. kabinetas ir par
lamentas patvirtino min. pirm. 
Begin vedamą politiką Art. Rytų 
taikos reikalu.

JAV prez. Carter, tardamasis 
su Izraelio min. pirm. Begin, 
buvo sutikęs, kad Izraelio kari
nės pajėgos laikinai pasiliktų 
vakariniam Jordano krante, bet 
reikalavo, kad palestiniečiam 
būtų leista referendumu pasisa
kyti, ar jie pageidauja autonomi
jos Izraelio valdžioj, ar federa
cijos su Jordanu ar Izraeliu, 
bet Begin referendumo klausi
mą visai atmetė.

Prez. Carter per 7 d. kelionę 
aplankė Venecuelą, Braziliją, 
Nigeriją ir Liberiją. Būdamas 
Venecueloj, jis pasiūlė, kad pra
moninės ir atsilikusios valstybės 
kartu siektų padidinti kapitalo 
plaukimą į atsilikusias valsty
bes, sukurti atvirą tarptautinės 

prekybos sistemą, pristabdyti 
pagrindinių žaliavų kainų kė
limą, taupyti energiją ir stiprin
ti atsilikusių valstybių technolo
ginį pagrindą.

Lankydamasis Brazilijoj, prez. 
Carter pasisakė už žmogaus tei
sių gerbimą ir prieš tarp V. 
Vokietijos ir Brazilijos sudarytą 
susitarimą aprūpinti Braziliją 
atominiais reaktoriais. Čia jis su
sitiko ir su vadovaujančiais Bra
zilijos opozicinės grupės vadais.

Izraelio min. pirm. Begin, no
rėdamas pataisyti Izraeliui ne
palankią pasaulinę opiniją, pa
siuntė į Egiptą gynybos min. 
Ezer Weizman nutrauktiem pa
sitarimam atnaujinti, tačiau 
Egiptas gynybos ministerio siū
lymus atmetė.

Arabų lygos valstybių kon
ferencija, neminėdama vardų, 
pasmerkė Sov. S-gos ir Kubos į- 
sivėlimą į Afrikos rago reikalus, 
pareikalavo iš ten atitraukti sve
timus kariuomenės dalinius ir 
pažadėjo Somalijai pagalbą, jei 
ji būtų užpulta.

JT paliaubų priežiūros dali
niai yra jau atvykę į pietų Li
baną, bet Izraelio kariuomenė 
dar nenumato iš ten greitai pa
sitraukti.

Etiopija paskelbė, kad ji at
siėmė visą Ogaden provinciją 
iš Somalijos partizanų.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pareiškė, kad, nežiūrint nepavy
kusių pasitarimų su Izraelio 
min. pirm. Begin, JAV ir toliau 
sieks taikingo Art. Rytų klausi
mų išsprendimo.

Italijos Raudonosios brigados 
teroristai paskelbė pradėję pa
grobto buv. min. pirm. Aldo 
Moro “liaudies teismą”. Jis kal
tinamas vykdęs imperialisti
nės buržuazijos ir tarptautinių 
korporacijų remiamą politiką.

Sustiprėjus popiežiaus Pau
liaus VI sveikatai, jis atliko ve
lykines apeigas, suteikė tradici
nį palaiminimą ir palinkėjo de
šimčia svetimų kalbų, tarp jų ir 
lietuvių, visiem laimingų ir ra
mių Velykų.

Vietnamo vyriausybė nu
sprendė panaikinti paskutinius 
kapitalizmo likučius, išpirkti 
privačias įmones su jų turimom 
prekėm ir sukurti valstybės tvar
komą prekybos tinklą.

Maskvoj lankosi 18 JAV atsto
vų rūmų ginkluotų pajėgų komi
teto narių. Iki šiol pasimatyti su 
prez. Brežnevu ar užs. reik, 
min. Gromyko jiem neteko, ta
čiau kai kurie susitiko su žydų 
disidentais.

JAV žvalgybos įstaigos panei
gė gandus, kad Sov. S-ga staty
dina Kuboj bazę atominiam pov. 
laivam, bet pripažino, kad Cien- 
fuga uoste statyba vykstanti.

Prez. Carter pasiūlė kongre
sui planą miestų nykimui su
stabdyti.
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JAUNAS KUNIGAS PASISAKO APIE 
ANĄ ĮTARTINĄ LAIŠKĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31
“LKB Kronika” gavo tarp 

kunigų paplitusį kun. J. Kaunec- 
ko (Kunigų seminariją baigęs 
1977 m.) laišką Seminarijos auk
lėtiniams, kurį irgi talpiname:

“Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų Seminarijos auklėtiniams

Kažkas sugalvojo pasityčioti iš 
Seminarijos: klierikų vardu pa
rašė kreipimąsi vyskupams bei 
vyskupijų valdytojams, taip pat 
siuntinėja jį kai kuriems kuni
gams. Aš pats, tik ką buvęs klie
riku, gerai žinau, kad Seminari
joje nėra tokio klieriko, kuris 
viešai galėtų skleisti tokį aki
vaizdų melą.

Kreipimesi meluojama, jog 
Seminarija gauna “visą lenkų re
liginę spaudą ir daug įvairiausių 
leidinių iš eilės šalių”. Visiems 
žinoma, kad Lenkijoje yra bent 
kelios religinės leidyklos, kiek
viena vyskupija leidžia religi
nius laikraščius. Visų Lenkijos 
religinių leidinių kukliose Se
minarijos bibliotekos patalpose 
net nebūtų galima sutalpinti. Se
minarija gauna tik tris “Pakso” 
leidyklos informacinius laikraš
čius (nuo praėjusių mokslo me
tų). Viena kita atliekama lenkiš
ka ar vokiška religinė knyga Se
minarijai yra atiduodama iš ku
nigų asmeninių bibliotekų. Jo
kios sistemingos teologinės lite
ratūros Seminarijoje nėra. Pvz.,

Kovo 19 New Yorke tarėsi VLIKAS ir ALTA. Pirmoje eilėje iš k. J. Valaitis, dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. B. Nemickas“ dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas dr. V. Šimaitis, stovi: 
A. Sabalis, A. Kasulaitis, dr. K. Šidlauskas, A. Vedeckas, B. Bieliukas ir J. Pažemė-
nas. Nuotr. L. Tamošaičio

MŪSŲ KALINIAI
Balio Gajausko byla, kurią ve

da majoras Pilelis, baigta ir per
duota teismui. Atrodo, kad teis
mas bus vasario pabaigoje ar 
kovo pradžioje.

B. Gajauskas kaltinamas turė
jęs ryšio su Solženicyno fondu ir 
Lietuvos partizanų archyvu. Po 
Naujųjų Metų tardytojas Pilelis 
ir papulkininkis Kežys buvo at
vykę į Kauno saugumą tardyti 
Balio motinos ir sužadėtinės. 
Kadangi motina serga, tai tardy
tojas atvyko į butą. Pagal tar
dytoją Kežį, Balio laukia 10 m. 
lagerio bauda.

Balys Gajauskas lageriuose 
praleido 25 metus ir išliko gy
vas. Dabar KGB nori jį sudoroti. 
Todėl visų geros valios žmonių 
šventa pareiga visomis galimo
mis priemonėmis ginti šį gerą, 
dorą ir visiškai pasišventusį Tė
vynei lietuvį ir kataliką. 
Balys Gajauskas užtarnautai gali 
būti laikomas kenčiančios ir 
besipriešinančios Tėvynės sim
boliu.

Su didžia viltimi laukiame, 
kad mūsų broliai išeivijoje, ypač 
Simas Kudirka, kuris gerai pa

čia nėra net nė vieno egzemp
lioriaus pilno šiuolaikinio Šv. 
Rašto vertimo jokia pasaulio kal
ba. Lenkijoje ir kitose šalyse iš
leidžiama daug pamokslų rinki
nių. Tačiau Seminarijos biblio
tekoje taip pat nėra pilno pa
mokslų ciklo, nėra taip pat dau
gumos popiežių enciklikų, Apaš
talų Sosto aplinkraščių bei nu
tarimų.

Praėjusią vasarą kun. Alek
sandras Kaškevič (baigęs Semi
nariją 1976 m.) buvo išvykęs į 
Lenkiją. Ten jis bandė užsaky
ti Seminarijai religinės literatū
ros, norėjo kad Seminarija sis
temingai gautų religinę literatū
rą. Pasirodo, kad tai neleidžiama..

Vokiečių kalba iš naujų dvasi
niam skaitymui ar mąstymui 
skirtų knygų yra tik viena — 
apie šv. Arso kleboną. Dvasi
niam skaitymui ir mąstymui net 
lietuvių kalboje tėra nepilnas 
šimtas prieškarinės laidos kny
gų. Nėra nė vieno teologinio va
dovėlio, nė vienos knygos, nagri
nėjančios šiuolaikines teologi
nes problemas. Taigi kaip “daug 
leidinių iš įvairių šalių”, — la
biau pasityčioti iš Seminarijos 
negalima. Mes baigiame Semi
nariją net nematę šiuolaikinių 
lietuvių teologų veikalų, net 
nieko negirdėję apie juos. Se
minarija neturi nė vieno šiuolai

žįsta Balį, padarytų visa, kad Ba
lys Gajauskas būtų išvaduotas 
arba išleistas į užsienį. Naujas 
lagerinės bausmės terminas jam 
bus tolygus mirties sprendimui.

-o-
1977 lapkričio 19 iš lagerio 

buvo paleistas Povilas Petronis. 
Jis buvo nuteistas 1974 (žr. 
“LKB Kronika” , Nr. 13) už 
maldaknygių gaminimą ir nele
galios literatūros dauginimą. 
Prieš paleidžiant mėnesį laiko 
buvo psichologiškai apdoroja
mas Vilniaus KGB būstinėje.

-o-
Ona Pranskūnaitė atlieka 

bausmę Kozlovkoje. Jos adresas: 
Čuvašskaja ASSR, Kozlovka, 
p/ja JUL 34/5a. Ona Prans
kūnaitė siuvykloje siuva lietpal
čius. Normos labai didelės. Po 
8 vai. darbo dienos eina į kitą 
fabriką ir 4 vai. siuva pirštines. 
Viename laiške rašo: “Mano 
sveikata bloga. Gal čia užges 
trapi mano gyvenimo žvakutė, 
bet mano širdyje niekuomet ne
užges Dievo, Tėvynės nei savo 
tautiečių meilė...aš esu vis
kam pasiryžus: ir aukai, ir kan
čiai ir mirčiai”. 

kinio lietuvių teologų veikalo. 
Yra žinoma, kad užsienyje to
kius veikalus išleidžia A. Macei
na, Pr. Gaidamavičius, A. Graus- 
lys ir kt. Juos gauna ir cituoja 
ateistai. Štai 1971 “Problemų” 
Nr. 2 cituojama A. Maceina, 
Pr. Gaidamavičius, V. Kavolis, 
A. Baltinis, L. Tulaba, St. Yla, 
“Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos 1964 m. darbai”. 
Ateistai nagrinėja teologines 
problemas, skaito teologinius 
veikalus, o mes, teologai, tu
rime pasitenkinti “Tiesa”, 
“Sportu” ir kitais tarybiniais lei
diniais, todėl nieko net nežino
me apie teologijos mokslo nau
jienas bei mūsų meto proble
mas šiuose moksluose.

“...visi jie (atseit, visi Lietuvos 
kunigai) išreikšdavo paskatini
mus esamai Seminarijos dva
siai”. Netiesa, daugelis kunigų 
yra susirūpinę Seminarijos būk
le. Apie tai buvo nemaža viešų 
kritiškų pasisakymų net pačioje 
Seminarijoje. Primename Rek
toriaus žodį, užbaigiant mokslo 
metus 1976 pavasarį, dėstytojų 
konferencijas. Retame dvasios 
tėvo mąstyme negirdėjome prie
kaišto dėl išlepimo, drausmės 
laužymo, tylos nesilaikymo ir 
pan. Visi gerai prisimename to-

(nukelta į 2 psl.)

“MES 
APGAILESTAUJAMI”

French Embassy, Press & In
formation Division — 78/37 
biuletenis pateikia prancūzų de
legacijos pirmininko Andre Bet- 
tencourt kalbą baigiamajame 
Belgrado konferencijos posėdy. 
Joj yra pasakyta:

“Mes apgailestaujam, kad 
konferencijos dalyviai negalėjo 
sutarti dėl keleto paprastų idėjų:
— kad Helsinkio aktas yra pa

grindinis kelias detentei ir kad 
kiekviena pastanga, iš kur ji be
atsirastų, to siekiant, būtų re
miama;

— kad idėja gerbti žmogaus 
teises ir pagrindinius laisvės 
principus būtų visų kraštų puo
selėjama, siekiant progreso ir 
draugiškumo;

— kad reikalai, vedą į prog
resą detentės dvasioj, būtų 
atnaujinti, siekiant Helsinkio 
užsimojimų, ypač tose srityse, 
kurios rišamos su individualaus 
žmogaus egzistencija, kontaktais 
ir pilna galimybe informacijai.”

(Elta)

— Trys geros knygos apie 
okupuotos Lietuvos teatrą ir dra
maturgiją. 1977 pabaigoje Min
ties leidykla išleido žinomos 
poetės, buvusios aktorės ir teat
ro kritikės Tatjanos Rostovaitės 
teatro kritikos etiudų knygą 
SCENOJE—LIETUVIŲ DRA
MATURGIJA. Greta apibendri
nančių teatro meno principus 
pastabų autorė išsamiau na
grinėja H. Vancevičiaus pastaty
tą J. Grušo “Herkų Mantą”, R. 
Juknevičiaus režisuotą B. Sruo
gos “Apyaušrio dalią”, K. Ky
mantaitės ir A. Liobytės insce
nizavimus — A. Vienuolio “Pa
skenduolę” ir P. Cvirkos “Meis
terį ir sūnus”. Nagrinėja ir V. 
Rimkevičiaus “Vandens lelijos” 
premjerą, K. Borutos “Baltara- 
gio malūną”, poezijos insceni
zavimą Šiaulių ir Vilniaus teat
ruose — “Kaip žydėjimas vyš
nios”, “Sesuo žydrioji”. Įdomu, 
kad autorė daug dėmesio skyrė 
K. Inčiūros biografinėms dra
moms.

Taip pat 1977 pabaigoje Min
tis išleido ir žinomo teatrologo 
Marko Petuchausko knygą 
“Teatro akimirkos”. Anksčiau to 
paties autoriaus yra išleista kny
ga “Premjerų keliais”. “Teatro 
akimirkos” apima 1967-1974 lai
kotarpį. Tai yra periodikoje 
skelbtų straipsnių rinkinys, sa
votiška teatro pastatymų kronika. 
Dėl kritiško apžvalginio pobū
džio ši knyga ir vertintina. Ga
na įžvalgiai autorius kreipia dė
mesį į aktoriaus ir režisieriaus 
sugebėjimą scenoje kurti gy
venimą.

Trečioji knyga yra vieno žy
miausių okupuotos Lietuvos li
teratūros kritikų Jono Lankučio 
“Justino Marcinkevičiaus dra
minė trilogija” (Vaga, 1977). 
Šios knygos autorius, atrodo, 
mažiau dėmesio kreipia į J. Mar
cinkevičiaus kūrinių interpreta
ciją scenoje, o stengiasi kritišku 
žvilgsniu aprėpti pačią kūrybą. 
Jau ir J. Marcinkevičiaus poe
zijoje J. Lankutis įžvelgia dra
minę įtampą, idėjų prieštaringu
mą. Jis teigia, kad J. Marcin
kevičius savo kūryboje filosofiš
kai ieško būties dėsningumų, 
kad yra vienas pačių giliausių 
tautinės sąmonės reiškėjų da
bartinėje literatūroje. Ypač tos 
tautinės problemos ryškinamos 
J. Marcinkevičiaus dramose: 
“Mindauge” — valstybės kūri
mas, “Mažvyde” — lietuviško 
žodžio įkūnijimas, “Katedroje” 
— meno kūrybos problema. J. 
Lankutis teisingai pastebi, kad
J. Marcinkevičius su istorine 
medžiaga elgiasi labai laisvai, 
net ją iškreipdamas (“Mažvy
de”). Nors ir ne visos J. Lanku
čio problemų interpretacijos yra 
laisvos nuo marksistinio kryp
tingumo, tačiau J. Marcinkevi
čiaus kūrybos atskleidimas ir 
aiškinimas knygoje yra įdomus 
ir daugeliu atvejų įžvalgus ir 
teisingas.

— Maskvoje veikia Lietuvių 
literatūros taryba — sovietinės 
rašytojų sąjungos padalinys, ku
rios tikslas yra sekti lietuvių 
literatūrą, ją vertinti, duoti lie
tuvių rašytojams direktyvas. 
Kovo pradžioje įvyko tos tary
bos posėdis. Posėdžiui pirmi
ninkavo lietuvių literatūros polit- 
rukas L. Ozerovas. Iš Lietuvių 
dalyvavo kritikai A. Bučys ir 
S. Renčys, lietuviškų kūrinių į 
rusų kalbą vertėjas V. Čepaitis ir 
rašytojas V. Bubnys. Daugiausia 
buvo kalbėta apie V. Bubnio 
romanų trilogiją — “Alkana 
žemė”, “Po vasaros dangum” 
ir “Nesėtų rugių žydėjimas”, 
išleista rusų kalba. Pasidžiaugta 
Just. Marcinkevičiaus “Maž
vydu”^. Šaltenio “Duokiškiu”, 
brolių Dirgėlų romanu “Šalavijų 
kalnas”, J. Apučio novelių kny
ga “Sugrįžimas vakarėjančiais 
laukais”, E. Mieželaičio poezijos 
tomais. Pokalbyje dalyvavo keli 
rusų literatūros kritikai, susido
mėję lietuvių literatūra: J. Kni- 
povič, L. Šereševskis, J. Grin
bergas, V. Oskockis, V. Gusevas, 
P. Karpas, J. Gorbunova. Tokia 
jau yra gyvenimo tikrovė, kad 
lietuvius rašytojus turi pamoky
ti “vyresnysis brolis” rusas.

— Iškilioji solistė Nijolė 
Ambrazaitytė buvo pasiųsta 
koncertuoti į Sibirą. Omske, 
Tomske ir Novosibirske ji su
ruošė 13 koncertų. Solistei 
akomponavo pianistas laureatas 
Augustinas Maceina.

— Pagal Sauliaus Šaltenio 
apysaką “Riešutų duona” A. 
Žebriūnas susuko filmą. Apy
sakoje vaizduojami komunisti
nės santvarkos sugadinti jaunuo
liai. Kol kas spaudoje dar ne
rašoma apie filmo turinį. S. Šal
tenio pjesė “Jasonas” vaidinama 
Vilniaus jaunimo teatre. Reži
sierė — D. Tamulevičiūtė, mu
zika — J. Širvinsko, scenogra
fija — G. Kličiaus. R. Tamariū- 
nas Lietuvos “Telefilme” su
kūrė kino juostą “Draugystės ak
centai”, kurioje vaizduojama 
solisto J. Stasiūno ir “Armo
nikos” ansamblio gastrolės pas 
Punsko ir Seinų lietuvius.

— Minsko valdžios leidykla 
išleido dviejų tomų lietuvių 
poezijos antologiją gudiškai. 
Antologijoje yra įdėta 86 autorių 
poezijos vertimų. Suprantama, 
kad daugiausia vietos tenka “ta
rybiniams” poetams: V. Montvi
lai, S. Nėriai, L. Girai, A. Venc
lovai, E. Mieželaičiui, A. Žu
kauskui, Jst. Marcinkevičiui, A. 
Maldoniui, A. Baltakiui.

— Garbės vardai už kultūri
nius ir partinės veiklos nuopel
nus suteikti: Filharmonijos so
listei Reginai Maciūtei, Vagos 
leidyklos dailininkui Juozui Ba
naičiui, ateizmo apaštalui dakta
rui Jonui Aničui, partijos veikė
jui Algirdui Ferensui. Dar vie
nas garbės raštas įteiktas ir Juo
zui Žiugždai.

— Panevėžyje gaminami su
venyrai Maskvos olimpiadai. 
Tulpės įmonės audžia servetė
les, juostas, gamina autografų 
knygutes, odos dirbinėlius —vis 
su ženklais “Olimpiada — 80”.

— Šalčininkų (tarp Vilniaus ir 
Lydos) stiklo-plastikos fabrike 
jau gaminamos olimpiados val
tys — kateriai. Fabrikas suge
ba pagaminti ir lengviesiems au
tomobiliams sparnus, net leng
vus namelius šiaurės gyvento
jams. Vis tai daroma iš plastinio 
stiklo audeklo ir dervos. Mažu
tis, bet darbštus Lietuvos kraš
tas daug kuo turi aprūpinti “pla
čiąją tėvynę”, nieko už tai ne
gaudamas.

— Vilniuje posėdžiavo Vande
nynų tyrinėjimų centro atstovai. 
Dalyvavo Lenkijos, Rytų Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos de
legatai. Būdinga, kad sovietams 
atstovavo lietuvis V. Gudelis. 

Sutarta planingai tirti Baltijos jū
rą ir marias nuo Vyslos žiočių 
iki Klaipėdos.

— Lietuvos Mokslų akademi
jos ataskaitiniame suvažiavime 
pagrindinius pranešimus padarė 
Akademijos prezidentas J. 
Matulis ir mokslinis sekretorius 
K. Meškauskas. Pranešėjai gyrė
si, kad sėkmingai įvykdė 1977 
mokslinių tyrimų planą, kad 
daug praktinių išradimų įdiegė 
žemės ūkyje ir gamyboje. 1978 
būsianti stiprinama eksperimen
tinė bazė, daug dėmesio būsią 
kreipiama į ugdymą naujų insti
tutų (matematikos ir kiberneti
kos, fizikos, filosofijos-sociologi- 
jos-teisės).

— Muzikinių ir literatūrinių 
parengimų negailima ir tolimai 
provincijai. Suprantama, kad į 
meninius dalykus įjungiama ir 
pigi propaganda. Štai vasario pa
baigoje ir kovo pradžioje “kultū
ros dienos” vyko Pasvalyje, Jo
niškėlyje, Saločiuose, Pumpė
nuose. Daugiausia pramoginę 
muziką ir šokius grojo Biržų 
kaimo kapela, pučiamųjų or
kestras. Buvo surengta liaudies 
meistrų paroda, iškilminguose 
atidarymuose dalyvavo partijos 
ir valdžios žmonės, sakė kalbas...

— Apie Varėnos rajone esan
tį Čepkelių raistą-rezervatą iš
leista trijų autorių (K. Balevi- 
čiaus, R. Kazlausko ir R. Kuns- 
ko) parašyta knyga “Čepkeliai”. 
Knygoje pateikiama daug įdo
mių dalykų apie raisto augalus 
ir gyvūniją.

Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

TARNYBA KARIUOMENĖJE 
— GARBĖ AR BAUSMĖ?

Iš “Aušros” Nr. 9 (49)
JAV pareiškė, kad Rodezijos 

min. pirm. lan D. Smith sudary
tas paktas su trim Rodezijos juo
dųjų vadais yra nelegalus ir ne
pakankamas.

Pakistano diktatorius gen. 
Mohammad Zia ul-Hag atmetė 
užsienio valstybių prašymus pa
keisti buv. min. pirm. Zulfikar 
Ali Bhutto mirties bausmę ka
lėjimu.

Prez. Caeter pasiuntė į Turki
ją valst. pasekretorio Warren 
M. Christopher vadovaujamą 
delegaciją pašlijusiem santy
kiam išlyginti.

Prieš Libijos diktatorių pik. 
Muammar el-Qadafi kovo pra
džioj buvo pasikėsinta, tačiau 
jis išliko sveikas, nes numaty- 
ton kelionėn nevyko. Vietoj jo 
malūnsparnio sprogime žuvo du 
R. Vokietijos aukšti pareigūnai 
ir 7 libijiečiai.

Laose vyksta įvairių prieš vy
riausybę kovojančių grupių 
kovos su kariuomene. Ypač ak
tyvūs esą savo laiku JAV talki
nusios Mao genties partizanai, 
kurių kai kurie su ginklais yra 
atbėgę į Tailandą.

Sausio 23 pagrobtas belgų 
pramonininkas baronas Edou- 
ard-Jean Empain buvo grobikų 
paleistas. Sutartas 8.6 mil. dol. 
išperkamasis mokestis į teroris
tų rankas nepateko.

Japonijos radikalai užėmė 
naują aerodromą prie Tokijo ir 
sunaikino jo įrengimus.

Pietvakarių Afrikos juodųjų 
genties vadas Clemens Kapuuo 
buvo nužudytas prie savo krau
tuvės.

Mongolijoj per 300 m. rusai 
kartu gyveno su buriatais, tačiau 
ir dabar abi tautybės nesimai- 
šo. Atsakingas valdžios vietas ir 
toliau užima rusai, o mokyklose, 
TV ir filmuose vyrauja rusų- kal
ba.

Sov. S-gos mokslų akademijos 
narys korespondentas fizikas 
Sergei M. Polikanov buvo pa
šalintas iš komunistų partijos už 
tai, kad kritikavo vyriausybės 
varžymus emigruoti.

Sirijos prez. Hafez al-Assad 
nauju min. pirm, paskyrė parla
mento pirm-ką Mohammed Ali 
al-Halabi.

Buv. gen. Piotr. Grigorenko, 
kuriam nesenai buvo atimta Sov. 
S-gos pilietybė, pasiprašė politi
nio pabėgėlio teisių JAV.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAU
SIOS TARYBOS PREZIDIUMO 
PIRMININKUI DRG. A. BAR
KAUSKUI

PAREIŠKI MAS

1976 m. vasarą mes — žemiau 
pasirašiusieji — už savo tauti
nes bei religines pažiūras buvo
me pašalinti iš Vilniaus Vienuo
lio v. vid. mokyklos. Nekartą 
prievarta buvome nuvežti į sau
gumą ir miliciją. Mūsų perse
kiojimas tebesitęsia iki šiai die
nai. Įvairūs pareigūnai grasino, 
kad būsime paimti į kariuo
menę, o bet koks mokslas aukš
tojoje mokykloje bus užkirstas. 
Mes šiais gąsdinimais nepati
kėjome, nes demokratiškiausia 
pasaulyje TSRS Konstitucija juk 
garantuoja visiems piliečiams 
teisę į mokslą. Todėl A. Ma- 

siulionis ir A. Tučkus mėgino 
stoti į aukštąsias mokyklas. Ma- 
siulionis nepraėjo konkurso, o 
Tučkus, sėkmingai išlaikęs eg
zaminus ir surinkęs reikiamą 
balsų kiekį, į WU Matemati
kos mechanikos fakultetą nebu
vo priimtas. Priežastys oficialiai 
nebuvo nurodytos, tačiau rekto
rius drg. Kubilius prasitarė: “In
formacija iš aukščiau”. V. Bo
gušiui ir J. Sasnauskui, baigu
siems VIII vakarinę mokyklą, 
buvo duotos tokios charakteris
tikos, su kuriomis jokia aukštoji 
mokykla nepriimtų studijuoti. 
Štai ištrauka iš vienos jų: “Mo
kiniui trūksta politinio sąmo
ningumo (...), pažiūros į daugelį 
mūsų visuomenės reiškinių yra 
nesveikos, nepagrįstos”. O Ma- 
siulionio charakteristika teigė, 
kad “mokinys neišsivadavęs 
iš religinių prietarų”. Tučkus 
vėliau bandė mokytis 31-oje 
technikos mokykloje, tačiau ir 
čia atkeliavo visagalinti “infor
macija iš aukščiau” — po poros

dienų jis buvo pašalintas. Prie
žastis, anot direktoriaus pava
duotojo, — pamestas Tučkaus 
pareiškimas. Komentarai kaip sa
koma, nereikalingi . . .

Mes tapome tarybiniais pilie
čiais ne savo valia ir noru, o tik 
todėl, kad gimėme Lietuvoje. 
Tarybinė spauda tvirtina, kad 
tarnavimas tarybinėje armijoje 
yra garbės dalykas, teikiąs kiek
vienam jaunuoliui pasididžiavi
mo jausmą. Mes, deja, panašaus 
pasididžiavimo nejaučiame, nes 
tiek saugumas, tiek milicija įti
kinėjo mus, kad kariuomenė bus 
bausmė už mūsų įsitikinimus. 
Nežiūrint to, mes neatsisakome 
tarnauti tarybinėje armijoje. 
Mes tik prašome, kad paliktu- 
mėte mus tarnauti Lietuvoje. 
Tam yra priežasčių:

1. Esame praktikuojantys ka
talikai. Tarnaudami Lietuvoje, 
tikimės galėsią šventadieniais 
dalyvauti šv. Mišiose ir naudo
tis šv. Sakramentais. Turime pil
ną teisę reikalauti, kad šios są
lygos būtų mums sudarytos.

2. Buvome tikinami, kad kari
nę tarnybą atliksime Špicberge
ne ar prie Kinijos sienos. Yra 
pavyzdžių, kai jaunuoliai grįžta 
iš kariuomenės dvasiškai ir fi
ziškai sužaloti. Lietuvoje mus 
galės aplankyti tėvai ir sekti, ko
kiose sąlygose mes gyvename.

Liaudies rašytojas J. Baltušis 
su pasididžiavimu teigia, kad 
Lietuva šiandien “laisva, nepri
klausoma”. Kiekvienam aišku, 
kad laisvos valstybės piliečiai 
karinę tarnybą atlieka savo tė
vynėje. Net fašistinė Lietuva, 
visapusiškai priklausiusi nuo 
užsienio imperialistų, savo karių 
nesiųsdavo atlikti tarnybą į Vo
kietiją ar Angliją. Patenkinę mū
sų prašymą, Jūs patvirtintumėte 
J. Baltušio ir kitų propagandis
tų žodžius.

Tad dar kartą prašome Tams
tą, kaip suverenios Lietuvos val
dovą, nesiųsti mūsų tarnauti į 
svetimą Rusiją, bet palikti tar
nauti Lietuvoje.

Vytautas Bogušis, Viln., Savi
čiaus 13-8

Algirdas Masiulionis , Viln., 
Ramunių 29a

Julius Sasnauskas, Viln., Gare
lio 15-15

Andrius Tučkus, Viln., Šalt
kalvių 68-6

Vilnius, 1977 lapkričio 8 d.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios
Kronikos Nr. 31

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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

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

Sov. S-gos teismas nuteisė 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
sekti du komiteto narius Kije
ve Miroslav Marinovič ir Miko
la Matusevič 7 m. kalėjimo ir 5 
m. tremties.

Prez. Carter patvirtino perei
namąjį pabėgėliam į JAV įsi
leisti planą, pagal kurį dar 
apie 25,000 Vietnamo pabėgėlių 
galės įvažiuoti į JAV.

(atkelta iš 1 psl.)

kius faktus: vaišės studijų metu, 
miegas, kavutė likus pusvalan
džiui iki vakarienės ir tokios kal
bos net griežtos tylos metu, jog 
norinčiam studijuoti klierikui 
neįmanoma net susikaupti. Apie 
tai nekartą yra kalbėję Semina
rijos dekanai. O kaip Vedėjas 
šeštadienio konferencijose tie
siog maldaudavo užlaikyti tylą, 
netrukdyti kitiems, neužkan
džiauti darbo laikais, jūs, tūrbut, 
visi dar prisimenate: “Kine juk 
ilgiau išsėdite...” Dėka jo ne
paprastų pastangų praėjusiais 
mokslo metais drausmė kiek su
stiprėjo.

Taip pat ne vienas klieri
kas ir ne vieną kartą apie netvar
ką viešai kalbėjo savo mąsty
muose. Argi reikia priminti pa
vardes? Aš pats savo pasisaky
muose viešai, visiems klieri
kams girdint, daug sykių esu 
kritikavęs tą Seminarijos būklę: 
netvarką, darbštumo stoką,

Lietuviai pranciškonai 
laukia jaunimo talkos

Darbo yra daug tarp lietuvių Amerikoje 
ir visame pasaulyje . . .

Platūs dirvonai laukia mūsų ir Lietuvoje!
Pranciškonai lietuvius apkrikštijo. Jie turi juos ir katalikų tikėji
me išlaikyti. Pranciškonams reikalingos naujos jėgos. Argi negra
žu savo gyvenimą paaukoti Dievui ir Tėvynei?

Jaunuoliai! kurie nori pasiaukoti Dievui 
ir savo tautiečiams yra mielai priimami 

Lietuvos Pranciškonų provincijon
Čia jie gauna reikalingą mokslą ir atranda geras dvasinio darbo 
sąlygas. Priimami jaunuoliai į klierikus ir brolius. Kas nėra baigęs 
gimnazijos, gali baigti pas pranciškonus. Iš kandidatų į brolius 
nereikalaujama mokslo. Priimami taip pat pasauliečiai kunigai ir 
vyresniojo amžiaus vyrai.

JAUNUOLI, PASVARSTYK, AR NEVERTA IR TAU 
EITI ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOM GELBĖTI 

ŠIŲ LAIKŲ ŽŪSTANČIŲ ŽMONIŲ 
SIELŲ?

Tavo pagalbos laukia Lietuvių Tauta

Informacijų 
reikalu 

Kreiptis:

PROVINCIAL 
SUPERIOR
Franciscan
Monastery 

Kennebunkport, 
Maine 
06046

bedieviško komunizmo vergijoj.

drausmės laužymą ir kai kurių 
nepaprastą abejingumą dvasi
niams dalykams. Porą minčių 
pakartoju: “Ar tai tu, ateities 
Valančiau, snūduriuoji ant 
‘Sporto’?”

Seminarijos sienlaikraštis 
“Aukos kelyje” rašė apie tokį 
klierikų išlepimą, kad net “Ga
vėnios penktadieniais papil
domai užkandžiaujama kai ku
riuose kambariuose; ne tik dar
bo, bet net ir griežtos tylos me
tu verdama kavutė”. Ir niekas 
viešai neprieštaravo, kadangi tai 
buvo teisinga kritika, visiems ži
nomi faktai. Tokią “tvarką” iš
drįso ginti tik anoniminė klieri
kų grupė. O toji tvarka, kaip 
matome, praėjusį pavasarį nebu
vo jau tokia ideali. Matyt, dėl 
to ir pasirodė lapeliai “SOS”. 
Jų autoriai susirūpino, kad kai 
kurių alumnų interesai apsiribo
ja vien maistu, kad jie skaito 
vien “Sportą” ir “Tiesą” ir nie
kuo daugiau nesidomi. Štai toks 
teisingas susirūpinimas, anot 
kreipimosi autorių — tai “ban
dymas trukdyti sveiką Semina
rijos atmosferą, atitraukti klieri
kus nuo teologijos studijų ir 
savišvietos”!

“...draudimo (nešioti švarko 
atlape kryželius) nepamename”. 
Deja, visi dar prisimename, kaip 
praėjusiais mokslo metais buvo 
uždrausta Seminarijoje nešioti 
kryželius. Tik baigę Seminariją 
mes, neopresbiteriai, juos vėl 
įsisegėme. Kaip galima jais apsi
karstyti, žino tik “kreipimosi” 
autoriai. Ir vargu ar galima va
dinti “blizgučiais” tuos kuklius, 
mažyčius, vos pastebimus 
kryželius?

Ar galėjo tokį neatitinkantį 
tiesos “kreipimąsi” parašyti 
klierikai? Ne! Bet kas vis tik jį 
išplatino Seminarijoje? Kaip jis 
pateko į klierikų stalčius? Be 
vieno kito klieriko rankų ne
apsieita. O kam tarnauja toks 
klierikas?”

Kun. Jonas Kauneckas
1977 spalio 10

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

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

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

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

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino
NENORIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 
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1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
Raseiniai

1976 rugpiūčio 8 23 vai. 
atėjo ligonės Elenos Baltkojie- 
nės iš Klusnų kaimo duktė 
kviesti kunigo pas ligonį. Kuni
gas pasiteiravo, ar kvietimas su
derintas su ligoninės administ
racija. Buvo paaiškinta, kad ne. 
Tuomet kunigas paprašė gauti 

leidimą iš ligoninės administ
racijos. Buvo kreiptasi į budin
čią gydytoją Verbienę. Ji at
sisakė įleisti kunigą pas ligo
nę, nes esą uždrausta. Kadan
gi tokių uždraudimų nėra, tai 
ligonės artimieji kreipėsi dar 
kartą į gydytoją Verbienę. 
Gydytoja tvirtino, kad ligonė 
nemirs, ir kunigo neįleido. Elena 
Baltkojienė tuoj mirė.

(Išvykimo datos)

1 savaitei:

Balandžio 16, 25, 29
Gegužės 4, 5, 9
Rugsėjo 17, 22

2 savaitėms:

Gegužės 18, 28 
Birželio 11, 19 
Liepos 2, 16, 17 
Rugpiūčio 3, 18 
Gruodžio 19, 22

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Kai popiežius prakalba lietuviškai

tiltai į lietuviškai
Siautėjant caro žandaram ar 

komunistų agentam, lietuviai, 
nors ir labai prisirišę prie savo 
žemės bei žmonių, su didele v
širdgėla turėjo iškeliauti iš myli- Žiniaraščio “Bridges” pirmosios metinės 
mos tėvynės ir prieglobsčio ieš-

NEKALBANČIUS

Bene tai buvo pirmas kaitas, 
kai popiežius tokį iškilmingą 
momentą, Velykų rytą, teik
damas palaiminimą Urbi et Orbi 
(miestui ir pasauliui), pasveiki
no tikinčiuosius dešimčia kalbų. 
Jų tarpe buvo ir lietuvių kalba. 
Tos kalbos rikiavosi tokia tvar
ka: italų, prancūzų, anglų, vo
kiečių, ispanų, portugalų, grai
kų, arabų, lietuvių ir korėjiečių.

Popiežius prieš tai sirgo, bet 
Velykų dieną jis jautėsi pa
sveikęs ir iškilmingas mišias au
kojo prie Šv. Petro bazilikos 
durų. Oras buvo blogas, bet vis- 
tiek į bazilikos aikštę buvo susi
rinkę 250 tūkstančių tikinčiųjų. 
Visos iškilmės buvo transliuoja
mos per televiziją į laisvąsias 
Europos šalis. Iškilmes stebėjo 
milijonai europiečių. Tie milijo
nai ir girdėjo iš popiežiaus Ve
lykų švenčių pasveikinimus.

Prieš tai buvo pasakoma, ko
kia kalba bus sveikinimas. Ir 
buvo pasakyta — In lituano. Ta
da popiežius pasakė “Linksmų 
šventų Velykų”.

Lietuvių kalba buvo vieninte
lė iš tų kraštų, kurie yra bolše
vikų pavergti, vienintelė iš Ry
tų bloko. Ja pasveikindamas pa
vergtą tautą, popiežius staiga 
kreipė viso pasaulio dėmesį. Ir 
ten yra broliai tikintieji, ir ten 
yra Velykos ir jiem reikia tų pa
čių gerų pasveikinimo žodžių. 
Velykos atėjo ne tik į laisvus 
Vakarų pasaulio kraštus, bet ir į 
pavergtus kraštus, į kraštus, kur 
religija persekiojama. Bet ir jie 
yra žmonės ir jie yra vienos 
krikščionių šeimos nariai.

-o-
Buvo momentų, kai Vatikanas 

praeidavo pro lietuviškus reika
lus labai tyliai. Buvo Vatikanui 
atneštas ir Lietuvos tikinčiųjų 
laiškas, bet jis didesnio atgarsio 
nerado.

Dabar ėmė ir prašneko tokiu 
momentu, kad viso pasaulio dė
mesys buvo ties popiežiaus pa
laiminimu. Visos pasaulio žinių 
agentūros, radijas, televizija per
davė į visus kraštus. Ir per Ame

rikos spaudą žinia perėjo, bend
rų žinių agentūrų paleista.

Nėra abejonės, kad dirvą pa
rengė Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika. Šį dokumentinė 
medžiaga sklinda visame pa
saulyje ir visiem parodo, kokiu 
sunkiu keliu eina lietuvių tauta, 
kovodama dėl žmogaus sąžinės 
laisvės. Nijolės Sadūnaitės kal
ba teisme irgi apėjo visą pasaulį.

Vokietijos spauda irgi pa
stebėjo šį popiežiaus pasveiki
nimą ir davė šiek tiek istori
jos, kaip visa tai atsirado. x

Mažo Vokietijos kaimelio se
suo vienuolė Michaelė paskaitė 
Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
kas ir susižavėjo lietuviais. Ji 
matė, kaip žmonės gina savo tei
ses ir kaip kietai laikosi. Bet 
tai per maža. Užsieniai per ma
žai apšviesti, per mažai dėmesio 
skiriama pavergtųjų kovai. Tada 
ši vienuolė parašė savo vietos 
vyskupui laišką ir iškėlė suma
nymą, ar negali popiežius pa
sveikinti Velykų rytą kovojančią 
lietuvių tautą. Tai suteiktų jai 
pasaulinį dėmesį.

Vyskupas susidomėjo šiuo rei
kalu ir Vatikanui visą parašė. 
Pranešė ir vienuolei, kad suma
nymas jos puikus ir kad jis para
šęs. Prisiminė, kad esą vilčių, 
kad popiežius tai padarys. Bet 
viskas taip ir nutilo. Niekas tik
rai nežinojo, ar tikrai Velykų ry
tą bus prisiminta Lietuva.

-o-
Europoje kilo sąjūdis parašy

ti popiežiui padėkos laiškus, kad 
šiuo iškilmingu Velykų švenčių 
metu prisiminė Lietuvą. Į tą pa
dėkos laiškų rašymą kviečia įsi
jungti ir Amerikos lietuvius.

Čia iniciatyvos galėtų imtis 
Kunigų Vienybė ar Religinė 
Lietuvių Tarnyba, kuriai vado
vauja kun. K. Pugevičius. Per 
Lietuvos vyčius, per kitas orga
nizacijas reikia išjudinti kuo 
daugiau žmonių, kad rašytų laiš
kus į Vatikaną. Atsiteiskime už 
gera. Tegu mato, kad lietuviai 
yra pajėgūs ir gerai organizuoti.

koti svetur. Tokiu būdu šiame 
krašte atsirado dvi Lietuvoj au- 
gusios generacijos: pirma atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, o 
antra — po paskutiniojo.

Viena ir kita generacija pra
džioj turėjo ekonominių ir kito
kių sunkumų, bet buvo ir liko 
vienalytės lietuvybės atžvilgiu. 

Augant abiejų generacijų vai
kam bei vaikaičiam, iškilo nau
jos problemos: lietuvių kalbos 
mokymas ir prieauglio išlaiky
mas tautinėj dvasioj.

Naujos generacijos buvo ir yra 
įtaigojamos iš dviejų pusių. Tė
vai, organizacijos, spauda, etni
nės mokyklos daro viską, kad 
jaunoj kartoj įdiegtų meilę tėvų 
kraštui, kalbai, kultūrai, istorijai, 
papročiam. Tuo tarpu amerikie
tiška mokykla, draugai, įvairūs 
patogumai, aplinka nejučiomis 
naikina visus gražiuosius užsi
mojimus — prieauglį asimiliuo
ja svetima masė.

Naujoj generacijoj įvyksta ski
limas : vieni nueina tėvų pramin
tais takais, kiti pasilieka pusiau
kelėj. Yra ir tokių, kurie, pa
miršę lietuvių kalbą ar jos neiš
mokę, stovi nuošaly nuo savųjų. 
Griežtai nusistačiusių prieš savo 
tėvų kilmę yra labai mažai. Dau
gelis dėl kalbos barjero negali 
sekti, kas dedasi lietuviškame 
pasauly ir vis labiau nutolsta 
nuo savo tautos kamieno. Mūsų

Chicagos Brighton Parko LB apylinkė surengė Lietuvos nepriklausomybės šventę, kur dai
navo Lietuvos vyčių choras. Nuotr. P. Maletos

(nukelta į 4 psl.)
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tautinis kapitalas labai sumen
kėja.

Suminėtos apraiškos buvo pa
stebėtos jau seniai. Bandyta kai 
kuriuos laikraščius bei žurnalus 
padaryti dvikalbiais. Šis tas lai
mėta. Tačiau didelis skaičius as
menų vis tiek liko be platesnės 
informacijos apie didžiuosius 
lietuvių įvykius: tautinių šokių 
ir dainų šventes, operas, kon
certus, parodas, kongresus. Bet 
koks platesnio masto gerai pavy
kęs renginys, drąsus žygis ar at
skiro asmens tinkamas pasirody
mas imponuoja kiekvieną, bet 
labiausiai tos tautos žmogų.

Šia proga prisimena prieš kiek 
laiko Philadelphijoj įvykęs eu
charistinis kongresas, kurio* me
tu įvairios organizacijos, biznie
riai, etninės grupės ruošė paro
das. Susiklostė taip, kad lietuvių 
tautodailės ir religinė paroda 
buvo pati geriausia. Pro ekspo
natus pražygiavo tūkstančiai 
žmonių. Nuostabu buvo tai, kad 
gana didelis skaičius lankytojų 

mūsų parodos tvarkytojam su 
pasididžiavimu pareiškė, kad ir 
jie esą lietuviai. Daugelis paro
dos rengėjus apipylė klausimais 
lietuviškomis temomis. Atrodo, 
kad jiem buvo lyg neįtikėtina, 
kad ir lietuviai yra pajėgūs lenk
tyniauti su kitataučiais.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
norėdama pagerinti komunika
ciją tarp organizuotos lietuvių 
visuomenės ir “atskilėlių”, pra
dėjo leisti anglų kalba žiniaraštį, 
pavadintą “Bridges” (Tiltai). 
Šiais “tiltais” norima angliškai 
kalbantiem lietuvių kilmės as
menim suteikti apsčiai informa
cijos apie lietuvius bei Lietuvą, 
ir galimas dalykas, kad bent 
dalį pavyks susigrąžinti po sa
vuoju stogu.

“Tiltų” istorija
Dr. Algirdas Budreckis, 

“Bridges” vyriausias redakto
rius, atvykęs su paskaita Vasario 
16 proga į Philadelphiją, LB 
krašto valdybą painformavo apie 
žiniaraščio pirmuosius žingsnius 
bei sutinkamas kliūtis.

“Bridges” pasirodė pereitų 
metų balandžio mėnesį. Jau iš
leista 12 numerių, po 8 pusla
pius. Trys pirmieji numeriai bu
vo spausdinami po 5000 egz. 
Liepos mėn. pakelta iki 10,000 
egz. Kitais mėnesiais išplatinta 
po 2,500 egz. Šių metų kovo 
mėnesį pasirodė dvyliktas nu
meris (Bridges, Vol. 2, No. 3), 
ir tuo atšvenčiamos pirmosios 
šio periodinio leidinio metinės.

Pradžia buvo sunki. Stokota 
lietuviškai nekalbančių lietuvių 
adresų bei lėšų. Renkant adre
sus, į talką atėjo S LA, SLRKA, 

LB apylinkės, lietuviškų parapi
jų veikėjai, įvairios draugijos bei 
pavieniai asmenys. Per kelis 
mėnesius kartotekoj susidarė 
6000 adresų. Tris mėnesius 
“Bridges” buvo siuntinėjama 
nemokamai. Šiuo metu turima 

1,100 metinių prenumeratorių, 
apsimokėjusių po 3 dol.

Kurį laiką “Tiltai” buvo plati
nami ir prie bažnyčių, per LB 
apylinkes, paskirus asmenis bei 
parengimų metu. Ateity numa
tyta spausdinti 1500 egz.

Iš redaktoriaus pranešimo pa
aiškėjo, kad kas mėnesį apsimo
kėjusių prenumeratorių skaičius 
padidėja šimtine. Dr. Budreckis 
pageidavo, kad kiekviena LB 
apylinkė surastų bent po 10 nau
jų prenumeratorių.

Ateity kiekviename žinia
raščio numery bus spausdinama 
atkarpa naujų skaitytojų reikalu. 
Manoma, kad daugelis esamų 
skaitytojų prisius adresus savo 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
kurie “Bridges” dar neskaito. 
Universitetam, kur studijuoja 
lietuvių kilmės jaunimas, žinia
raštis irgi bus siuntinėjamas.

Atsižvelgiant į dinamišką šio 
krašto gyvenimą, “Bridges” pa
liečia įvairias lietuviško gyveni
mo sritis trumpais aprašymais.

Kiek ilgesni yra vedamieji, 
komentuoją žymesnius įvykius. 
Trumpuose straipsneliuose duo
dama žinių apie lietuvių veiklą, 
sportą, knygas, žymesnius asme
nis, lietuvišką kulinariją, įvykius 
pavergtoj tėvynėj, politiką, žmo
gaus teises ir t.t. Dėka vyr. re
daktoriaus ir redakcinio kolekty
vo, kurį sudaro M. Drunga, V. 
Jurgėla, G. Karosas, E. Meilus 
Jr., A. Mitkus, V. Stankus, V. 
Širvydas, M. Bizinkauskaitė, 
koncentruotose, aktualiose žinu
tėse daug pasakoma. Tai yra 
viduriniosios bei jaunosios kar
tos žmonių, gerai jaučiančių čia- 
gimių lietuvių pulsą bei nuotai
kas, darbas. Turima 40 kores
pondentų.

Vyr. redaktoriaus surinktomis 
žiniomis, didžiausias susidomė
jimas yra “events” skyrium (į- 
vykiai — veikla). Daugiausia 
skaito moterys su nelietuviško
mis pavardėmis — ištekėjusios 
už kitataučių.

Redaktorius pageidavo žinių 
bei nuotraukų iš įvairių organi
zacijų veiklos. Aprašymus gali-
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Savo slėptuvės neišda
viau ir žinojau, kad net ir vo
kiečiai manęs ten nerastų. Jeigu 
žydą paslėpčiau, irgi nerastų. 
Tik kažin, ar ilgai galėtų ten 
išbūti, nes buvo tamsu, drėgna 
ir šalta. Taip tamsu, kad ir aš 
pati nežinau, kas toliau toje tam
sumoje yra.

Kai nubėgau pažiūrėti mamos, 
ji jau buvo beišeinanti iš krautu
vės, į laikraštį susivyniojusi mė
sos gabalą, kurio platūs plokšti 
kaulai kyšojo per įplyšimą. Mė
są padavė man parnešti namo, o 
pati nubėgo kitur — pažįstama 
moteris į ausį pašnibždėjo, kur 
dar galima miltų gauti.

Parsinešusi ant virtuvės stalo 
išvyniojau ir išsižiojau: mėsa bu
vo vieni šonkauliai ir tokie pla
tūs, aptraukti tamsia mėsa ne 
mėsa, plekšne ne plekšne, kad 
net šiurpas per nugarą nuėjo. 
Vėl susukau į popierių ir padė
jau į spintelę. Nenorėjau, kad tė
vas tokią mėsą pamatytų. Jeigu 
mama parsinešė, turbūt žino, ką 
su ja daryti. Kai ji grįžo su mai
šeliu miltų ir ėmė maišyti vaka
rienei blynus, neiškentusi pasa
kiau:

— Mama, ką tu darysi su tais 
arklio šonkauliais?

— Su kokiais? — pakėlė akis 
nuo maišymo.

— Ogi kur šiandien gavai.
— Iš kur žinai, kad jie arklio?
— Pati mačiau. Karvės ne to

kie. Ir spalva ne tokia.
— Jeigu ne karvės, tai gal di

delio jaučio, — erzino mane.
— Eik, eik, mama. Aš nebe 

tokia maža, kad nesuprasčiau. 
Ir moterys eilėje šnekėjo, kad 
arklienos duos. Sakė: patys su
ėda gerą, o mums nuvarytus ark
lius skerdžia.

— Tai kas, kad ir arklio. Ark
lys irgi toks pat gyvulys, net 
daug švaresnis už kitus. Prieš 
karą turtuoliai važiuodavo į Pa
ryžių tam tyčia arklienos paval
gyti, o kuo mes už juos pras
tesni. Mums nė važiuoti ne
reikės.

Tą vakarą, kai tėvas iš darbo 
grįžo, valgėm blynus, o kitą die
ną motina užkaitė šonkaulius. 
Žiūrėjau, kaip ji graibė nuo ver
dančio puodo tirštas rudas pu
tas, ir negalėjau suprasti, kaip 
galėsim tokią mėsą valgyti. Tik 

pagalvojus, platūs, tamsūs pa
juodę šonkauliai stojosi skersai 
gerklės. Nors motina ir sakė:

— Kvailute, tu nežiaukčiok. 
Pamatysi, kai išvirusi nuvalysiu 
nuo kaulų, smulkiai supiaus- 
tysiu, ištušinsiu su bulvėm, ne 
tik valgysi, bet ir liežuvį kartu 
nurysi.

Aš vis tiek buvau labai laimin
ga, kai atsitiko taip, kad nebe
reikėjo to skanumo valgyti.

Tėvas nelauktai parėjo vidu
dienį, drobinį maišiuką ant pe
ties užsimetęs. Įėjo smagus, pa
metė maišiuką virtuvėje ant 
stalo.

— Žiūrėkit, ką radau, — nu
sijuokė, atrišo, ištraukė gabalą 
lašinių, pusę kumpio, du žiedus 
dešros, kepalą duonos.

— Tai va, Dalyte, ko galima 
rasti Laisvės alėjoje po liepa, — 
juokėsi.

— Kas nors pasidėjo, o tu ir 
nuglemžei, — atsikirtau. — Gal 
buvo žmogaus paskutinis kąsnis, 
— dar pridėjau.

Tėvas, matyti, nelaukė tokio 
atsakymo, bet juoko nenorėjo 
mesti.

— Paskutinis ar ne paskutinis, 
bet, kai pradėsi valgyti, pama
tysi, kaip bus skanu. Paduok 
peilį, tau pirmutinei atrėšiu galą 
dešros.

— Gali atsirėžti sau. 
Aš jau verčiau valgysiu arklieną, 
o ne tą.

Norėjau pridėti “pavogtą”, 
bet neišdrįsau.

— Kam tu mergaitę erzini! 

— motina subarė tėvą, o man 
pridėjo: — Kad tu ir greitai pa
tiki. Kas tau, vaikuti, šiais lai
kais po liepom tokius daiktus 
mėtys. Greičiausiai seneliai 
kaip nors atsiuntė. O gal koks 
draugas? — vėl atsisuko į tėvą.

— Gerai, gerai, — surimtėjo 
ir tėvas. — Pamėginkim pasi
kalbėti visiškai rimtai. Visi trys. 
Ir tu, Dalyte, turėsi pasakyti sa
vo. Tavo žodis gal bus svarbiau
sias.

Tada papasakojo, kad jo tėvai 
per kooperatyvo vedėją atsiuntė 
maisto ir nori, kad su tuo pačiu 
vedėju parvažiuočiau per žiemą 
pabūti su jais. Jiems kaime su 
maistu vis tiek esą lengviau. 
Dar užtenką ir duonos, ir šio 
to prie duonos.

— Še, pasiskaityk pati, — pa
davė man senelio laišką.

Skaitėm abi su mama per 
vieną kitą.

— Tai kaip? — paklausė tė
vas, žiūrėdamas į abi iš karto.

— Kad nežinau...—nutęsė mo
tina. — Savaitę kitą, nieko nesa
kyčiau, bet dabar visą žiemą.

— O kaip tu? — kreipėsi į 
mane.

Aš tikrai nežinojau. Traukė 
pas senelius, bet gaila buvo pa
likti ir kiemo žaidimų. Vis gal
vojau, kad koks žydas, gal net 
tėvų pažįstamas, išdrįs pabėgti 
ir aš galėsiu jį paslėpti savo 
slėptuvėje, kurios niekas neži
no, bet ir vėl... Ko jau ko, bet 
arklienos šonkaulių pas senelius 
tai tikrai nereikės graužti. Iš 

tikrųjų, kai dabar galvoju, tie 
puode kunkuliuoją šonkauliai, 
dubenėlis rudų putų ir padėjo 
apsispręsti.

— Man pas senelius visada 
patikdavo. Visada norėjau ilgiau 
pabūti, tik man neleisdavot. Da
bar galėsiu. Kada reikės važiuo
ti? — visiškai pagrindus! savo 
norą pabėgti nuo šonkaulių, pa
klausiau.

— Šiandien. Po kokios poros 
valandų, — labai paprastai atsa
kė tėvas, ir mano tvirtai pareikš
tas noras nusmuko į kulnis, bet 
tėvas, gal nieko net napastebė- 
damas, aiškino: — Kooperatyvo 
vedėjas susitvarkys savo reika
lus ir atvažiuos į Lietūkio 
sandėlį pasiimti prekių. Čia 
netoli. Nueisim ir palauksim, 
kol važiuos. Dabar rengtis! — 
užragino.

Sandėlį gerai žinojau. Jis buvo 
gretimo namo kieme. Dažnai te
nai nubėgdavom pažiūrėti, kaip 
darbininkai iškrauna ir tvarko 
prekes. Daugiausia tik molinius 
puodus, stiklines ir dar kažin ką, 
sudėtą į užkaltas dėžes. Rimas 
vis galvodavo, ar nėra kaip iš 
mūsų namo rūsiu patekti į san
dėlį. Tada, sakė, tai pagyventu- 
mėm. Bet aš taip pagyventi tai 
tikrai nenorėjau. Taip pagyventi 
reikštų vogti, o net mintis ką pa
vogti mane purtė. Tos savo slap
čiausios vietos dar ir dėl to nie
kam nerodžiau, kad ji buvo iš tos 
pusės, kur Lietūkio sandėliai. 
Kas žino, gal ten kokiam kampe 
ir yra koks plyšys išlįsti į aną 
pusę. Sužinotų Rimas, tai ir pra

dėtų vilkti puodus, stiklines ir 
kas gali žinoti ką dar daugiau į 
žuvinę rinką. Bet dabar reikėjo 
ryžtis.

— Aš dar išbėgsiu į kiemą, — 
pasakiau.

— Nebėra kada. Reikia tvarky
tis, — atvertė tėvas.

— Tik mažytę minutytę. Tik 
tokią, — parodžiau mažojo piršto 
galiuką.

Aš jau žinojau, kad gražumu 
iš tėvo galima viską išprašyti.

— O ką ten veiksi?
— Tik vaikam sudiev pasaky

siu. Tik tiek.
— Gerai, bėk. Tik žiūrėk, kad 

nereikėtų ieškoti.
Norėjau rasti Rimą. Kelios 

mergaitės žaidė čia pat prie laip
tų, o Rimo niekur nebuvo ma
tyti. Ir mergaitės nežinojo. Nu
bėgau į namus, durys buvo už
rakintos. Apžiūrėjau krūvas dė
žių ir statinių. Norėjau bėgti į 
rūsį.

— Ar pametei ką? — išgirdau.
Balsas buvo Rimo.
Sustojau ir dairiausi. Jo niekur 

nebuvo matyti.
— Aš klausiu, ar pametei ką? 

— jis buvo visiškai čia pat.
Tada supratau. Čia pat gulėjo 

medinė dėžė. Norėjau ją pakelti.
— Palauk. Pažiūrėk, ar vokie

tis nestovi už kampo.
Apsidairiau.
— Nėra.
— Ir aš matau, kad čia nėra. 

Pažiūrėk, ar netyko prie vartų už 
kampo.

(Bus daugiau)
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“LIETUVIŲ KALBA BUVO IB JO 
KARJEROS, IR JO ŠEIMOS 
PAGRINDU“

A. MASIONIS 
Elmwood Pk., N.J.

(tąsa iš praeito nr.)

Nesu aš koks mokslininkas, 
bet, kadangi esu studijavęs vo
kiečių, lotynų ir graikų kalbas ir 
kadangi tuo metu kaip tik dar 
dėsčiau vokiečių ir lotynų kal
bas čia, Amerikos mokykloje, 
tai vieno mano pas jį apsilan
kymo metu, rodos, kai rinkau 
medžiagą apie jo 75 metų su
kaktį straipsniui Aidam, jis man 
parodė visą tą savo mokslinį 
turtą ir paprašė, kad aš padėčiau 
jam jį įvertinti ir įvertini
mą padaryčiau raštu, nurodyda
mas ir savo, kaip svetimų kal
bų mokytojo titulą, nes jis žadė
jo visą tą turtą perduoti valsty
biniam Wisconsino universite
tui, kur jis pats yra dėstęs ling
vistikos dalykus ir kur jo sūnus 
Alfredas Erichas dabar tebedir
ba. Tais pačiais metais turtas ir 
buvo minėto universiteto perim
tas.

Tai buvo padaryta tikrai pačiu 
laiku, nes po metų, 1975 rudenį, 
jį ištiko sunkus širdies smūgis 
ir po to jau jis, kaip reikia, 
nebeatsigavo, kad būtų galėjęs 
ką nors dirbti savo mokslo sri
tyje.

Ligos sukaustytas
Širdies smūgis nebuvo milti

nis, bet dr. A. Sennas, kad ir 
kiek atsigavęs po kokių trijų mė
nesių, praleistų ligoninėse, su
grįžęs namo, jau nebebuvo toks 
pats. Dar gal būtų vis dėlto 
ir tokioje padėtyje gerokai pagy
venęs, jei ne nauja nelaimė, 
ištikusi jį 1977 rugpiūčio mėn., 
kai jis parkrito prie savo lovos 
ir nusilaužė šlaunies kaulą. Ma
tyti, tai įvyko dėl to, kad jis, bu
vęs visą savo gyvenimą toks jud
rus ir energingas, nenorėjo pra
leisti tiek daug laiko lovoje, lyg 
koks invalidas, bet norėjo vis 
judėti. Kad jis norėjo judėti ir 
būti tarp žmonių, matyti ir iš to, 
kad jis tą pačią vasarą dar daly
vavo, šeimos padedamas, vietos 
lietuvių piknike Giraitėje.

Po šitos minėtos nelaimės 
jam buvo padaryta operacija ir į- 
dėta metalinė plokštė, kad kau
las lengviau sugytų ir geriau lai
kytų. Jei pirma jis buvo labiau 
pririštas prie lovos, bet dar ga
lėjo kartkarčiais ant savo kojų 
pajudėti, tai dabar jau tegalėjo 
pajudėti tik stumdomame veži
mėlyje. Tiesa, buvo stengiamasi 
jam padėti šitą nejudrumą nuga
lėti. Jis buvo patalpintas specia
lioje ligoninėje, kur fizioterapis- 
tas kasdien rodė jam, kaip daryti 
pratimus ir mokytis vaikščioti. 

Čia ir teko mums jį aplankyti 
paskutinį kartą praėjusių metų 
spalio mėn.

Mus atlydėjo Aldona Alksni- 
nytė-Clemmer. Išbuvome visi su 
juo daugiau kaip valandą. Atro
dė gerai, tik išvargęs. Sakėsi 
paleidęs terapistą anksčiau, nes 
jis perdaug jį tą dieną su savo 
pratimais privarginęs. Matyti, 
liga darė savo, nes kalbėdamas 
kartais sustodavo pagalvoti, kai 
norėdavo ką nors prisiminti. 
Taip pat, kaip Aldona sakė, jam 
jau buvo per sunku ką nors sun
kesnio skaityti. Sutelkimas il
gesnio dėmesio jį vargindavo. 
Dėl to į jam atnešamus įvairius 
žurnalus nedaug tekreipdavo 

dėmesio ir, trumpai dirstelėjęs, 
padėdavo juos į šalį.

Aldona Alksninytė-Clemmer, 
kuri rūpinosi juo kaip tikra duk
tė, norėjo jam ir šitoje srityje 
padėti ir, kiek tik galima, iš
laikyti jo dėmesį gyvą. Dėl to ji 
nutarė mokytis vokiečių kalbos. 
Ne tam, kad jai būtų tikrai ta 
kalba rūpėjus, bet kad dr. A. 
Sennas būtų labiau užimtas, 
nes ji rengėsi prašyti jį jai padėti. 
Taigi aš išsiunčiau Aldonai vo
kiečių kalbos pradžiamokslius 
vadovėlius ir atitinkamas patefo
no plokšteles, ir juodu pradėjo 
darbą. Kada tik ji dr. A. Senną 
aplankydavo, vis klausdavo jį 
įvairių klausimų ir paaiškinimų. 
Vėliau ji pasakojo, kad daug ko 
iš tokių pokalbių pramokusi.

Išbuvęs toje ligoninėje apie 6 
mėnesius, dr. A. Sennas grįžo 
namo. Kai buvo pakviestas dai
lininko Igno ir jo žmonos kū
čių, jis buvo ten atvežtas su kė
de ir dalyvavo kūčių vakarie
nėje. Vaikščioti dar nevaikščio
jo, bet su kėde galėjo judėti 
po namus, kuriuos jo duktė Ma
rytė su vyru Kay Andrus (Kęs
tučiu Alksniniu) pastatė netoli 
savų namų ir, būtent, vieno 
aukšto, kad viskas būtų ant tų 
pačių grindų ir kad nereikėtų 
laipioti ar kilnotis jokiais laip
tais. Čia jį reguliariai dar lan
kė gailestingoji sesuo, kad nebū
tų nutraukta ta pagalba, kurią 
jis gaudavo ligoninėje.

Taip dalykai klostėsi nebloga 
linkme ligi š.m. sausio mėn. pa
baigos, kai jam vėl pasidarė taip 
bloga, kad skubiai turėjo būti iš
vežtas į Willimantic ligoninę, 
iš kurios jam jau nebuvo lemta 
sugrįžti. Atrodo, kad jam buvo 
nauja širdies ataka, kurios jis jau 
nebeatlaikė.

Didelio mokslininko 
kuklios laidotuvės

Nors mums buvo pranešta 
laišku apie dr. A. Senno mirtį ir 
laidotuves, bet, išgirdę apie jo 
mirtį per Laisvės Žiburio radiją, 
anksčiau, negu laiškas atėjo, su
sisiekėme su šeima telefonu ir 
vasario 13 nuvažiavome į laido
tuves.

Atvykę kiek anksčiau į Ashfor- 
do Šv. Pilypo bažnyčią (pamal
dos turėjo būti 11 vai.), laukėme 
pasirodant daugiau laidotuvių 
dalyvių ir laidotuvių procesijos, 
giminių ir kitų dalyvių automo
bilių. Apie 11 vai. laidotuvių di
rektorius atvežė karstą, ir tuoj 
atvažiavo šeima, giminės ir tik 
mažytė saujelė kaimynų ir pa
žįstamų. Laidotuvėse dalyvavo 
tik velionio žmona Marija, duktė 
Elfrieda iš Californijos, duktė 
Marytė su vyru Kęstučiu Alksni
niu, sūnus Alfredas Erichas su 
dukra Onute iš Madisono, Wis- 
consin, Aldona Alksninytė- 
Clemmer su vyru Tomu ir seno
ji Alksninienė. Tiek iš giminių. 
Dar dalyvavo dvi gailestingosios 
seserys, slaugiusios ligonį pas
kutiniu laiku, ir trys šeimos kai
mynų. Iš lietuvių atvyko dr. Si
gita Ramanauskienė, p. Mačiui- 
kienė, dailininkas Ignas su žmo
na (jie vįsi irgi netolimi kaimy
nai) ir aš su žmona.

Nei bažnyčioje, nei niekur 
kitur jokių kalbų, jokių atsisvei
kinimų, tik mišių metu trumpas 
klebono pamokslėlis, kurio teks
tas pateikiamas žemiau.

Kai vėliau vaišėse, kurios 
buvo velionio namuose, pa

klausėme dr. Erichą (šiuo vardu 
šeima jį vadina), ar buvo kam 

pranešta apie laidotuves, jis at
sakė, kad buvo susisiekta su 
šveicarais, buvo pranešta Penn- 
sylvanijos universitetui ir buvo 
paskelbtas laidotuvių laikas ir 
kvietimas į laidotuves Hartford 
Courant laikraštyje. Matyti, kad 
dėl gilios žiemos ir dėl to, kad 
buvo darbo diena, negalėjo daug 
kas dalyvauti. Dėl prasto pašto 
pristatymo tokios žiemos metu 
ir mums pranešimas, išsiųstas 
laišku, atėjo tik trims dienoms 
praėjus po laidotuvių. Be to, dr. 
Erichas prasitarė, kad šeima ir 
nenorėjusi jokių didelių ir iškil
mingų laidotuvių.

Kad taip buvo, matyti ir iš to,. 
kad klebonui suteiktos žinios 
pamokslui buvo taip pat kuklios 
ir savo turiniu, ir apimtim. Ka
dangi klebonas tiesiog pasakė 
perskaitysiąs jam apie velionį 
suteiktą informaciją, tai vėliau 
aš paprašiau dr. Erichą duoti 
man, jei jis turi, tų žinių 
nuorašą. Jis man mielai tą 
nuorašą atidavė, ir čia jį patei
kiu.

“Alfredas Sennas gimė 1899 
kovo 19 Elzase-Lotaringijoje. 
Pagal savo gimimo vietą jis ga
lėjo būti arba Vokietijos, arba 
Prancūzijos pilietis, bet pagal 
savo kraują ir tradicijas jis buvo 
tikras šveicaras. Sennų giminė 
yra sena. Jos šveicariška kilmė 
atsekama iki 15-to šimtmečio. 
Užtat ir Alfredas Sennas visą lai
ką laikė save šveicaru.

“Tačiau jis domėjosi ne tik 
savo kilmės kraštu. Dėl to tuoj 
pat po pirmojo pasaulinio karo, 
būdamas universiteto studentu, 
pradėjo studijuoti lietuvių kalbą. 
Savo gyvenime jis yra studija
vęs daugiau negu 40 kalbų. Aš- 
tuoniomis ar devyniomis kalbė
jo laisvai, tačiau lietuvių kalba 
buvo jo mėgstamiausia, ji buvo 
ir jo karjeros, ir jo šeimos pa
grindu (mano pabr.).

“Jis buvo visame pasaulyje ži
nomas lingvistas. Pats žymiau
sias jo viso gyvenimo darbas 
yra jo didžiulis lietuvių-vokie
čių kalbų žodynas. Jis jau kal
bėjo laisvai lietuviškai, kai suti
ko savo mylimą gyvenimo drau
gę Mariją Vedlugaitę, ir jų du 
pirmieji vaikai, Marija ir El
frieda, gimė Lietuvoje.

“‘Jis dirbo Lietuvos universi
tete, kai gavo pakvietimą atvyk
ti į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Pirmoji jo darbo vieta čia 
Amerikoje buvo Yale universite
tas New Havene. Jo, kaip moks
lininko, garsas buvo pasiekęs to
kio lygio, kad, būdamas dar tik 
32 metų, gavo pasiūlymą dirb
ti Wisconsino universitete pilnu 
profesoriaus titulu. Ten, Ma- 
disone, gimė jo sūnus Alfre
das Erichas.

“Nuo 1938 iki išėjimo į pensi
ją, t.y. iki 1969, jis buvo vokie
čių ir rusų kalbų profesorius 
Pennsylvanijos universitete. Po 
to atsikėlė į Ashfordą, Conn., 
netoli savo dukters Marytės ir 
žento Kay Andrus (Kęstučio 
Alksninio, mano pr.).

“Savo gyvenime jis buvo labai 
veiklus ir darbingas. Buvo akty
vus narys Amerikos šveicarų ir 
Amerikos lietuvių kultūrinėje 
veikloje. Antrojo pasaulinio karo 
metu talkino savo gyvenamam 
kraštui kaip savanoris strategi
nės tarnybos tarnautojas.

“Kai 1969 jis išėjo į pensiją, 
Pennsylvanijos universiteto rek
torius rašė: Jūsų bičiuliai ir ger
bėjai Pennsylvanijoj labai Jūsų 
pasiges. Tad žinokite, kad Jūs 
visuomet būsite mūsų mintyse.”

Baigdamas klebonas pridėjo 
nuo savęs: “Visos šeimos vardu 
aš norėčiau pridėti tuos pačius, 
ką tik girdėtus žodžius: Mes 
taip pat labai Jūsų pasigesime, 
ir Jūs visuomet būsite mūsų 
mintyse ir širdyse”.

Baigiamosios pastabos
Mišiomis ir minėtu trumpu 

pamokslu visos iškilmės ir bai
gėsi. Kadangi dėl gilios žiemos, 
ypač toje apylinkėje, kapinės 
buvo neįvažiuojamos, tai laido
tuvių direktorius karstą nusi
vežė atgal ir turėjo velionį pa
laidoti vėliau Storrs universite
to kapinėse.

Iš bažnyčios laidotuvių daly
viai buvo pakviesti trumpam pa
bendravimui į velionio namus. 
Ten arčiau susipažinome su vi
sais šeimos nariais ir kaimynais.

Kad palengvintų savo motinai 
šį netekimą lengviau pergyventi 
ir šiek tiek lengviau užsimiršti, 
duktė Elfrieda rengėsi išsivežti 
ją ilgesniam laikui pas save į 
Californiją, kur ir oras švelnes
nis, ir šeimoje kitoks užėmimas,

TORONTO, ONT.

Dr.J. Basanavičiaus 
minėjimas

Kovo 12 Toronte buvo iškil
mingai ir gražiai prisimintas 
Lietuvos patriarchas dr. Jonas 
Basanavičius. Jo 50 metų mir
ties sukakties minėjimą suruošė 
skautų vadovybė.

Iškilmės buvo pradėtos pa
maldomis ką tik pastatytoj Lie
tuvos Kankinių šventovėj. Šatri
jos ir Rambyno skautų tuntai 
pamaldose dalyvavo organizuo
tai, įsijungdami ir į mišių eigą.

Po pietų minėjimas vyko Lie
tuvių Namuose. Jį pradėjo R. 
Poškienė, primindama, kad di
džiųjų žmonių darbai nemiršta, 
nes jie nuolat gaivina tautos 
dvasią. Dr. J. Basanavičius buvo 
pagerbtas tylos minute. Didžiu
liame ekrane rodant jo antkapį 
Rasų kapinėse, Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai ir savanorių 
kūrėjų bei skautų atstovai t už
degė tautinių spalvų žvakes ir 
padėjo gėlių.

G. Kurpis apžvelgė dr. J. Ba
sanavičiaus gyvenimo kelią. Jis 
ilgai gyveno Bulgarijoj, bet savo 
talentą ir jėgas iki pasišventimo 
skyrė Lietuvai, kad prikeltų ją 
nepriklausomam gyvenimui. VI. 
Šaltmiras kalbėjo apie jį kaip kū
rėją. Jo raštų pagrindinės temos 
buvo Lietuvos praeitis, tautinė 
savigarba ir tautotyra. D. Pute- 
rienė kalbėjo apie dr. J. Ba
sanavičiaus įsteigtąjį laikraštį — 
Aušrą.

Meninėj daly centrinę vietą 
užėmė aktorius H. Kačinskas. 
Žavus buvo jo lietuviškas žodis. 
Mielas ir neišdildomas liko 
Vaižganto “Juodžiaus kelmas”. 
Puikiai buvo perduota Blekaičio, 
Sruogos ir Putino kūryba. Ypač 
jaudino pavergtoj tėvynėj sukur
ti Putino eilėraščiai, kuriuose 
poetas taip ilgisi ir trokšta kūry
binės laisvės. Salėj buvo 500 su 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1978!
VILNIUS (5 naktys), RYGA (4 naktys) 

LENINGRADAS (3 naktys), KOPENHAGA (1 naktis)
Išvykimo datos Kaina, įskaitant Ankstyviem Anksčiau

GIT Air Fare kaina, įskaitant įmokėję

gegužės 18
APEX Air Fare ir sutaupo *

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

Kainos gyvenant dviem kambary. Mokesčių $3.00

nes ten laukia jos net šeši anū
kai. Iš viso Elfrieda turi septy
nis vaikus, dvi dukteris ir 5 
sūnus, kurių vienas šiuo metu 
tarnauja kariuomenėje Korėjoje.

Besivaišinant su visais ten 
esančiais šeimos nariais, teko 
pasikalbėti ir pastebėti, kad Eri
chas ir Marytė puikiai kalba 
lietuviškai. Elfrieda kiek ma
žiau, bet viską supranta. Net 
Ericho duktė Onutė, su kuria jis 
buvo atvažiavęs į laidotuves, 
taip pat vieną kitą žodį pasa
ko lietuviškai (Erichas augina 
du sūnus ir dvi dukteris).

Tiek šiuo kartu iš patirtųjų 
įspūdžių apie velionio paskuti
nes dienas ir apie atsisveikini
mą su juo bei apie jo malonią 
šeimą. Tikimės, kad bus para
šyta apie jį ir daugiau, nes 
ne tik apskritai turime pareikš
ti jam atitinkamą pagarbą ir pa
dėką už didelius darbus mūsų 
tautai, bet ir asmeniškai jis yra 
daugeliui iš mūsiškių nemaža 
padėjęs čia besikuriant, tad tiki
mės, kad ir tai nebus pamiršta 
ir atitinkamai prisiminta.

viršum žmonių, kurie audringu 
plojimu aktoriui dėkojo ir at
sistojimu jį pagerbė. Prie šios 
programos derinosi ir volungie- 
čių subtiliai dainuotos muzikų 
harmonizuotos liaudies dainos. 
Volungė yra Toronto jaunų po
nių ir mergaičių jau spėjęs pa
sižymėti dainos vienetas.

Programai pasibaigus, daly
viai neskubėjo skirstytis, bet, 
vaišindamiesi kavute, dalinosi 
įspūdžiais.

J.A.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Posto 154 legionie

riai dėkoja visiem, kurie daly
vavo jautienos kepsnių baliuj 
balandžio 2 Eastem Center sa
lėj. ;

Pirmosios komunijos klasės 
ne tik tiem vaikučiam, kurie lan
ko Šv. Alfonso mokyklą, bet ir 
kitiem jau prasidėjo. Tėvai, ku
rių vaikučiai nelanko Šv. Alfon
so mokyklos, ir norėtų, kad jie 
kartu su Šv. Alfonso parapijos 
vaikučiais priimtų pirmąją ko
muniją, raginami kreiptis į Šv. 
Alfonso mokyklos sesutes.

Šv. Vardo draugijos Baltimo- 
rės skyrius turės metinį seimą 
balandžio 16, sekmadienį, 
Shrine of the Little Flower baž
nyčioj. Francis Bill Weber, Šv. 
Alfonso parapijos draugijos na
rys, bus seimo pirmininkas.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas turės metinį sukaktuvių ba
lių balandžio 30, sekmadienį, 
Eudowood Gardens patalpose. 
Paruošta įdomi programa.

Lietuvių muziejus yra pirmas 
etninis muziejus Baltimorėj. Jo 
steigėjai — Algis Grintalis, Kris
tina Česonienė ir Elena Okienė. 
Muziejus yra Lietuvių salėje, 
trečiame aukšte, kur buvo re
montuotas vienas kambarys. 
Oficialus atidarymas įvyko vasa
rio 12, kai buvo Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas. Algis Grintalis, muziejaus

Tiltai į 
lietuviškai 
nekalbančius

(atkelta iš 3 psl.)

ma siųsti ir lietuvių kalba. 
Krašto valdyba patarė, kad ži
niarašty būtų minimos lietuvių 
išleistos knygos anglų kalba.

“Tiltuose” sukaupta medžia
ga pasinaudoja Lietuvos vyčių 
žurnalas, Moterų Dirva, Lietu
vių Dienos, Garsas, Sandara ir 
kiti laikraščiai.

“Bridges” skaitytojai redak
ciją užverčia įvairiais klausi
mais: kur gauti lietuviškų plokš
telių, gintaro dirbinių, Lietuvos 
istoriją, lietuvių kalbai mokytis 
vadovėlį, ar yra didesniuose 
miestuose lietuviškų restoranų 
ir t.t.

Nei vyr. redaktorius, nei re
dakcinis kolektyvas negauna jo
kio atlyginimo. Jei LB krašto 
valdyba pajėgtų pasamdyti bent 
vieną apmokamą tarnautoją, 
“Bridges” leidimo darbai labai 
palengvėtų. Iki šiol LB krašto 
valdyba spausdinimo ir ekspedi
cijos sąskaitom padengti yra pri
dėjusi veik 4,000 dol. Šiek tiek 
aukų gaunama iš skaitytojų.

Gal dar per anksti spėlioti 
apie “Bridges” reikšmę ateičiai, 
tačiau yra ženklų, kad žiniaraš
tis gali suvaidinti svarbų vaid
menį čiagimių lietuvių tarpe.
K. Brž. iš Park Forest, III., ko
respondencijoj “Atgyja lietu
vybė” (Drauge, 1978.11.27) ap
rašo, kaip Valerija Wolff-Ra- 
dzevičiūtė, pirmųjų ateivių duktė 
paskaičiusi “Bridges” apie gali
mybes suruošti lietuvių kalbos 
kursus, tuoj kreipėsi į kun. A. 
Saulaitį ir tokius kursus suorga
nizavo. Pradžiai užsirašė 8 
“studentai”. Toliau minėtas ko
respondentas rašo: “Apylinkėje, 
kurioje lietuviai nebuvo žinomi, 
biuletenis ‘Bridges’ sužadino 
jausmus, atgyja lietuvybė. Or
ganizuojami lietuvių kalbos kur
sai, planuojama lietuviška or
ganizacija, klubas.”

Norėtųsi rašinį baigti dr. Al
girdo Budreckio, visada entu
ziastiškai nusiteikusio, moksli
nėj srity bei visuomeninėj veik
loj jau atidavusio didelę duok
lę, žodžiais: “Jei ‘Bridges’ ži
niaraščiui pavyks atskleisti lie
tuviškus užmojus, siekius, lai
mėjimus ir kultūrines vertybes 
atitolusiam nuo visuomenės lie
tuviui ir jį grąžinti į mūsų 
lietuvišką giminę, tai šis leidi
nys pasieks savo tikslą su kau
pu”.

Prenumerata — 3 dol. metam. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Bridges, P.O. Box 9061, 
Boston, Mass. 02114.

vedėjas, pasakė pasveikinimo 
kalbą ir po kun. Antano Dran
ginio invokacijos burmistras W. 
Donald Schaefer perkirpo kaspi
ną. Burmistras pasidžiaugė lie
tuvių kūrybingumu. Lietuviškos 
sodybos namelis su savo šiaudi
niu stogu visus viliojo.

Jonas Obelinis

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

Susivienijimo Lietuvių Argentinoje mergaičių grupė “Žibutės” savo koncerto metu. Iš k.
H. Levanavičius — programos vedėjas, inž. G. Kliauga — akordeonistas, A. Bačans- 

kytė, S. Stankevičiūtė, M. Metrikytė, A.M. Callegaris-Paserbskytė, I. Simanauskaitė, Cr. Mi- 
čiudaitė, I. Bačanskytė, C. Mičiudaitė, A. Mikučionytė, T. Simanauskas (fleita) ir J. 
Romeiko (gitara).

Lėktuvu kelionių kainos 
iš 1977 gruodžio mėn. 

ir gali keistis

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

Taip pat išvykstama iš Vakarų JAV, Montrealio ir Toronto
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Skulptoriaus Vytauto Kašubos studijoje. Nuotr. L. Tamošaičio

PENKI DIDIEJI LIETUVOS 
VALDOVAI KULTŪROS ŽIDINY

Nauji skulpt. V. Kašubos kūriniai

Atsiųsta 
paminėti

Vasario mėnesio pradžioje, 
prieš pat devintąją dailės paro
dą, Kultūros Židiny buvo pa
kabinti Vytauto Kašubos, vieno 
iš žymiausių lietuvių skulptorių, 
kūriniai. Tai penki didieji Lietu
vos valdovai — Mindaugas, Ge
diminas, Algirdas, Kęstutis ir 
Vytautas, iškalti medalijono for
moje. Jų diametras yra truputį 
didesnis už dvi pėdas.

Kūriniai yra pakabinti laiptų 
vestibiulyje ant tos sienos, kuri 
skiria pirmąjį aukštą nuo antrojo. 
Tai laiptų erdvė. Abiejuose šo
nuose laiptai kyla į viršų, o ties 
viduriu jie leidžiasi žemyn. Kas 
lips į viršų, kas leisis žemyn, —

AUTOBIOGRAFINIAI JANINOS 
NARŪNĖS ATSIMINIMAI
JURGIS GLIAUDĄ

Janina Narūne įžengė į litera
tūrą 1956 su savo pagarsėjusia 
legenda apie gintarą “Gintar- 
rėlė”. Legenda buvo išversta į 
anglų, ispanų ir vokiečių kal
bas. Dabar “Gintarėlė” jau 
bibliografinė retenybė ir kukliai 
laukia pakartotinių laidų.

Stebina kūrybinė autorės pro
dukcija po “Gintarėlės” pasiro
dymo. Įžengusi į literatūrinės 
kūrybos laukus jau brandžiame 
savo amžiuje, Janina Narūne 
išleido 17 knygų ir turi paren
gusi du eilėraščių rinkinių rank
raščius. Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą pradėjusi rašyti eiles 
gimnazistiškam laikraštėliui, 
po labai ilgo periodo, kurį ji 
paaukojo visuomenininkės veik
lai, Janina Narūne atsiduoda li
teratūrai.

Jau ankstesnėje savo knygoje 
“Trys ir viena” ji palietė atsimi
nimų sferą. Kitos jos knygos — 
dažniausiai literatūra vai
kams. Jų vieną, “Birutės 
rytas”, iliustravo naujausioji Dir
vos novelės konkurso laureatė 
Marija Tūbelytė-Kuhlmanienė.

1975 Janina Narūne pradėjo 
savo autobiografinių atsiminimų 
ciklą su pirma knyga “Vaikys
tė”. 1977 pasirodė antroji to cik
lo knyga (1978 metų data) “Jau
nystė”. Tai stamboki atsiminimų 
rinkiniai; “Vaikystė” 164 pusla
pių, “Jaunystė” 232 puslapių. 
Abi knygos iliustruotos: retos, 
istorinės vertės nuotraukos.

Ši introdukcija į Janinos Narū- 
nės atsiminimų apžvalgą pabrė
žia faktą, kad atsiminimai, kaip 
senas vynas, sendami kilnėja ir 
įgauna nepalyginamą su bėga
muoju laiku aromą. Vos autorė 

visada matys tuos penkis di
džiuosius Lietuvos valdovus.

Toji siena, ant kurios yra pa
kabinti naujieji kūriniai, yra 
rupi, tų pačių lauko plytų. Ir 
tai pritinka — sudaro gilios se
novės įspūdį.

Istorijos vartai
Kas tik įžengs į Židinį, turės 

pamatyti tuos kūrinius. Jie pasi
darys Kultūros Židinio žymenys. 
Kas įplaukia laivu į New Yor- 
ką, turi pamatyti Laisvės Statulą, 
amerikietiškojo gyvenimo sim
bolį. Kas įeina į Kultūros Židi
nį, turi pamatyti penkis didžiuo
sius Lietuvos valdovus — lietu- 

atsigrįžo į juos savo įdėmiu 
žvilgsniu, nusitarusi iškelti pra
eitį iš užmaršties savo talentu 
ir meile, praeitis atgijo, atjaunė
jo. Praeitis tapo vaiskiai regima 
dabartimi.

Memuarus autorė skyrė 
“mano brangiems tėvams atmin
ti”. Paminklas tas patvarus ir 
itin reikšmingas, nes veikalas 
yra mūsų literatūros dalis, geros 
rašytojos braižo kūrinys. 400 
puslapių veikalas ne tiktai atku
ria biografinius epizodus, bet ir 
teikia estetinį džiaugsmą besi
grožint praeitimi, kuri kūrybiš
kai transformuota į išliekamo
sios vertės plačią istorinę pano
ramą.

Autorė pradeda pirmąjį tomą, 
“Vaikystė”, trapiais, kaip sapne 
įstrigusiais ankstyviausios vai
kystės, kūdikystės, vaizdais. Tą 
trapią faktūrą ji perteikia ažū
riniais prie jos prisilietimais, at
sargiais sąskambiais su visa kny
gų tonacija. Čia nėra tradicinės 
tokiai nuotaikai nostalgijos, bet 
džiaugsmas galint atkurti vaikiš
kos laimės būklės pasaulį.

“Vaikystė” susidarė iš stebėti
nos atminties duoklių, transfor
mavus mažyčius mergaitės gy
venimo epizodus į stambmenas, 
nes tie epizodai mažytės mer
gaitės gyvenime ir buvo stamb- 
menos. Tų paveikslų fone kyląs 
sentimentalumas toks natūralus 
vaizduojamai aplinkai ir temai. 
Jeigu autorė pavaizduotų “Vai
kystės” medžiagą kietai, suau
gusiojo samprotavimų talka, ji 
neišgautų mažos mergaitės būk
lės tikroviškumo. Dabar “Vai
kystė” yra visiškai tikras mažy
tės mergaitės psichės atvaizdas.

Antrajame atsiminimų tome, 
“Jaunystėje”, autorė apima pla
tesnį lauką. Čia jau drastiškas

Skulptoriaus Vytauto Kašubos skulptūrų kambarys Manhattane. Nuotr. L. Tamošaičio

viškojo gyvenimo simbolį. Šie 
valdovai iškėlė Lietuvą į pasau
linę galybę ir suteikė jai didžią 
šlovę. Ir dabar jie bylos ne tik 
apie didžią Lietuvos praeitį, bet 
drauge ir šauks visus, kvies vi
sus prie tos Lietuvos. Jei vyres
niesiem šie penki didieji valdo
vai yra daugiau ar mažiau 
pažįstami, tai jaunimui jie visa
da liks iškalbingi ir patrauklūs. 
Jie ir jaunuosius kvies įsijungti 
ir dirbti Lietuvai, statyti tą Lie
tuvą didžią ir gražią, kaip ir jie 
kad statė.

Didžiųjų salių sienos ir vesti
biuliai patys savaime netraukia 
jaunųjų žmonių ir jų neauklėja, 
nenuteikia lietuviškai. Lietuviš
kai nenuteikia ir moderniais pa
veikslais dekoruotos sienos, nes 
tokius paveikslus jie mato ir 
kitur. Tik išskirtinis menas, tik 
grynai lietuviškas, praeitį ir tau
tos gelmes atskleidžiąs menas 
jaunimui daro įtaką ir jį traukia 
išlikti lietuviškoje bendruome

nėje.
Kaip prasmingai ir giliai žiū

ri tie valdovai, rūstūs, susimąs
tę, tvirtai suspaudę savo kalavi
jus. Iš praeities žiūri į dabartį, 
į jauną žmogų. Senoji Lietuva 
taip arti, senoji genčių praeitis 
taip prieinama.

Tad kiekvienas, kuris nusileis 
šiais laiptais, praeis lyg kokius 
Lietuvos istorijos vartus. Jis pa

skirtumas nuo mergaitės pasau
lio. Čia veikia paauglė, vėliau 
mergina, jauna moteris. Čia į- 
žengia kitos vietovės, tolimi 
miestai, net Petrapilis, net karo 
veiksmų zona.

Panevėžio mergaičių gimna
zija, Petrapilio universitetas, lie
tuvių studentų veikla, autorės 
susitikimai su asmenimis, kurie 
vėliau tapo lietuvių politikos ar 
meno pažibomis. Autorė pri
simena Vilnių, kur ji užtiko pir
mąją Lietuvos vyriausybę, prisi
mena jos evakuaciją į Kauną, 
sovietinę, vėliau lenkų okupaci
jas. Čia ir avantiūriškas autorės 
bėgimas iš lenkų okupuoto Vil
niaus į nepriklausomą Lietuvą.

Vaizduodama visas tas odisė
jas vien tik iš autobiografinių 
atsiminimų punkto, autorė ma
žai liečia politinį laikmečio fo
ną, kurį mėgsta liesti savo atsi
minimuose politikai. Janina Na
rūne pilnais glėbiais duoda 
žmogišką savo odisėjų medžia
gą, kalbėdama apie sutiktus 
žmones, apie spalvingus epizo
dus, apie santykių raizgyną, apie 
painiavų atmazgas, visa tai ste
bėdama įdėmaus beletristo aki
mis.

Knygos indekse figūruoja apie 
250 vardų. Didžia dalimi tai su 
lietuvių kultūra ir visuomeniš
kumu bei politika susiję asme
nys. Jie įžengia į Janinos Narū- 
nės atsiminimus gyvi, jauni, su 
savo fizinėmis ypatybėmis, su 
savo balso tembrais ir įpročiais.

Su vienais jų autorė buvo il
gesnį laiką pažįstama, su kitais 
probėgomis susitikus. Štai trum
putės jos vaizdavimo būdo ilius
tracijos.

Solistas Aleksandras Kutkus 
ir jo žmona (psl. 92):

“Jeigu reikėdavo kviesti solis
tą A. Kutkų dainuoti, turėdavo
me be jokių svyravimų pirmiau
siai eiti pas jo žmoną, josios lei
dimą gauti. Ir ji, kaip rūpestin

jus Lietuvos praeitį ir jos didy
bę ir drauge pajus, kad yra būti
nybė išlikti tokioje tautoje, kuri 
davė tokius valdovus.

Kūrinių forma yra tokia pakili, 
tokia atbaigta, kad kiekvienas 
drauge pajus džiaugsmą, kad tu
rime tokių pajėgių menininkų 
— skulptorių, kurie sugebėjo to
kiom taupiom priemonėm tiek 
daug pasakyti.

Tiek savo turiniu, tiek savo 
forma kūriniai yra labai vertin
gas ir brangus Kultūros Židinio 
papuošalas. Tad verta su jais ar
čiau susipažinti, verta susitikti ir 
su pačiu jų autorium.

Geriausia jį sutikti jo pačioje 
studijoje. Ten pamatysi aplinką, 
kurioje buvo sukurti šie didieji 

Lietuvos valdovai. Taip kovo 
pradžioje drauge su fotografu 
Liudu Tamošaičiu nuvažiavome 
pas skulptorių Vytautą Kašubą. 
Jis gyvena Manhattane, 90 gat
vėje, vakarinėje pusėje nuo 
Central parko. Fotografas buvo 
labai reikalingas, nes kaip iš
kelsi į šviesą tą aplinką, kurio
je dirba ir gyvena £kulptorius. 
Ir Liudas Tamošaitiš, negailė
damas medžiagų, išfotografavo 
jo parodos kambarį ir jo studiją.

Svečiuos pas autorių
Gatvės namai visi panašūs, 

visur laiptai pasikelia į viršų. 
Patenki į pirmą aukštą — į 

giausia motina, išsiklausinėdavo 
kuo smulkiausiai apie visas dai
navimo sąlygas, detales, koncer
tinę salę, visuomet reikalau
dama automobilio su šoferiu — 
atvežti jos mylimiausią vy 
rą. Jai rūpėjo, kad jis gerklės 
nenušaltų, kad vėjas neužpūstų, 
kad nesusirgtų...”

Pirmas susitikimas su Juozu 
Tūbelių, busimuoju ministeriu 
pirmininku (psl. 163):

“Palei duris stovėjo pavargęs 
kareivio miline apsivilkęs vyras. 
Jo patamsėjęs veidas tikrai bu
vo liūdnas. Mintimis kažkur nu
tolęs, jis atrodė, lyg nebūtų 
dabar esąs čionai su mumis.

Nedrąsiai jo paklausiau:
— Ar Jūs esate agronomas 

Juozas Tūbelis?
Neskubėdamas su atsakymu, 

jis šyptelėjo ir taip pat paklausė:
— O ko, panele, norėjote?
Suglumau... Jis stovėjo tamsia

me kampe rimtas ir tylus. Už du
rų ūžavo sniego pūga. Gal jis su
šalęs, pavargęs — žybtelėjo min
tis...”

Štai jaunutė busimoji lietuviš
kos operos Carmen, Vincė Jo- 
nuškaitė (psl. 38):

“Vieną dieną pas mus atėjo 
abudu — Antanas (Vincės brolis, 
J.G.) ir Vincė. Su Vincute aš 
kaip mat susidraugavau. O vaka
rienės metu, kada mano mama 
darydavo pastabas prie stalo, 
kaip turime elgtis, mudvi, kaip 
dvi sąjungininkės, susisiekdavo
me kojomis pastalėj ir nemato
mai nusikikendavome į kumštį.”

Ir busimojo Lietuvos genero
lo dr. Vlado Nagevičiaus moti
nos portretas (psl. 111):

“Ji buvo labai švelnių veido 
bruožų, kiek pabalusi, senyva 
ponia; aukšto ūgio, tiesi lyg 
nendrė, padžiūvusi, žilstanti, 
bet gana elegantiška Petrapilio 
viešnia. Ji man iš karto patiko 
savo labai švelniais gestais, nuo
širdžiu žvilgsniu, ir kiek rezer

skulptoriaus savotišką muziejų, 
parodomąjį kambarį. Čia dau
gybė skulptūrų, taip išdėstytų, 
kad būtų gražu ir įspūdinga pa
žiūrėti. Net durys į lauką čia 
iškaltos iš metalo ir padaryta tri
jų merginų reljefas.

Kambarys sudaro lyg kokią 
šventovę — pačioje gražiausioje 
vietoje, tarp dviejų durų, stovi 
didžiulis Mindaugas, ta pati sta
tula, už kurią jis septintoje paro
doje gavo aukščiausią premiją. 
Senoviška didybė suteikia kilnu
mo visai aplinkai.

Kitame gale stovi Pranašas, 
iš švino nukalta reljefinė statu
la. Ji labai didelė, nuo grindų iki 
lubų. Pranašas užmerkęs akis ir 
ranką iškėlęs tartum sako kažką.

Paklausėm, kaip tokią sunkią 
skulptūrą išneša laukan. Čia du
rys nepritaikytos, už durų laiptai 
į gatvę. Skulptorius paaiškino 
— kūrinys sudėtas iš atskirų da
lių. Taip jis suardomas, nuveža
mas į kitą vietą ir sumontuoja
mas.

Studijos karalystėje
Jo darbo kambarys — studija 

yra rūsyje. Namas didelis, seniai 
statytas, tai ir rūsys yra aukštas 
ir didelis. Nusileidžiame laip
tais ir tuoj sustojame. Lyg kokios 
Romos katakombos, lyg senovės 
mistika pasitinka mus. (p.j.)

(Bus daugiau)

vuotu šypsniu. Šiaip ar taip, 
ji atrodė didinga ir įdomi savo 
ilgoje, juodoje suknioje.”

Šilto intymumo ir malonaus 
susidomėjimo nuotaika nutvies
kia Janinos Narūnės piešiamus 
portretus.

Susumavus bendrąjį vaizdą, 
net nuostabu! Regime, kad jau
noji lietuvių karta, kurios daž
nas narys vos-ne-vos peržengė 
dvidešimt metų, buvo taip san
dariai prinokusi tada dar miraži- 
nės savos valstybės darbui ir 
taip pasiryžusi Lietuvos reikalą 
laimėti ir savo darbais jį įtvir
tinti. Dabar mes pavydime tos 
idealistinio patriotizmo antikos, 
kuri valdė senus studentiškus 
sambūrius. Jų veikla, jų nuotai
kos, jų tikras idealizmas nūn 
pavyzdys pragmatizmo apsėstai 
generacijai.

Toks kažin kaip neišven
giamai besismelkiąs mintin paly
ginimas, atsargi didaktika, para
lelė. Janinos Narūnės veikalas 
nejučiomis susiliečia su ta prie
laida, nes idealizmas visad yra 
tas pagrindas, ant kurio autorė 
stato savo dėstymą. Apie tai au
torė nekalba trafareto formulė
mis, bet jos idealizmas veikia 
skaitytoją kaip gaivaus oro 
dvelksnis tvankumoje, mūsų 
dienos pragmatizmo diktate.

Autorė mokamai panaudojo 
trapų fragmentišką epizodų vaiz
davimo pointilizmą. Vaizduoda
ma tuo gracingu metodų plačią 
metų panoramą, ji davė raiškų, 
beveik apčiuopiamo reljefo pa
veikslą. Jos fragmentas yra pil
nybė. Pilnybė žėri vitražo 
sandara. Didžiulę drobę ji pri
pildė pointilistiniais taškais ir 
škicais ir įtikino skaitytoją temos 
visuma. Taip elgtis ją įgalino į- 
gūdis, talentas ir atvirumas isto
rinei tikrovei.

Ar seks tuos du puikius to
mus trečiasis, kurį skaitytojas 
sutiks su šiltu pasitenkinimu?

Tomas Venclova — 98 EILĖ
RAŠČIAI. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 
Chicago. 1977. Knygą apipavida
lino Henrieta Vepštienė. Tiražas 
1,000 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kietais viršeliais. 144 
psl. Kaina 6 dol.

Knygos autorius — lietuvių tar
pe plačiai pagarsėjęs kovotojas už 
žmogaus teises, augęs ir brendęs 
okupuotoj Lietuvoj, išdrįsęs tarti 
okupantui tiesos žodį. Šie eilė
raščiai, rašyti 1956-1976, yra jo 
pirmoji knyga išeivijoj.

Knygoj yra trys skyriai, kuriuos 
autorius šiaip apibūdina:

“Pirmąjį skyrių (‘Achilo sky
das’) sudaro daugiausia pastarojo 
meto eilėraščiai; kai kurie jų 
yra paplitę dabartinėje Lietuvos 
savilaidoje. Antrasis skyrius (‘Kal
bos ženklas’) su nežymiomis pa
taisomis atkartoja rinkinį, išleistą 
Lietuvoje 1972 metais. Trečiaja
me skyriuje (“Kiti eilėraščiai’) 
surinkta įvairių laikų poezija, 
pradedant nuo pačios ankstyviau
sios. Jos didžioji dalis rašyta lygia 
greta su ‘Kalbos ženklu”, tačiau 
nespausdinta daugiausia cenzū
ros sumetimais.”

Kam teko Tomą Venclovą gir
dėti literatūros vakaruose, tas jau 
turi apie jį susidaręs savo nuo
monę, kaip apie gilios minties ir 
griežtos formos poetą. Ta nuomo
nė pasitvirtina ir skaitant šį rin
kinį. Atrodo, jo visai neliečia 
palaidas moderniosios poezijos 
sūkurys. Savo liūdnu veidu ir 
disciplinuota laikysena T. Venc
lova šių dienų poetų tarpe yra 
unikumas. Tai pastebima vos 
knygą atskleidus, skaitant pirmąjį 
eilėraštį:

Sustok, sustok. Suyra sakinys. 
Stogų riba sutampa su aušra. 
Byloja sniegas, pritaria ugnis.

Kaskart lėčiau švytuoja skridinys, 
Ir aslų braukia švino atsvara.

Sustok, sustok. Suyra sakinys.

Pasaulio vietoj žėri brėžinys, 
Kurį atspindi veidrodžio dykra. 
Byloja sniegas, pritaria ugnis.

Į kamerą sugrįžta kalinys,
Į dangų brenda zonos aptvara.
Sustok, sustok. Suyra sakinys.

Erdvės skeveldra, laiko trupinys 
Apgaubia mūsų kūnus nei sfera. 
Byloja sniegas, pritaria ugnis.

Prie veido glaudžias visa, kas išnyks, 
Ir angelo galvūgaly nėra.
Sustok, sustok. Suyra sakinys. 
Byloja sniegas, pritaria ugnis.

Petras Stravinskas — IR ŠVIE
SA IR TIESA. Išleido Valerijo
nas Šimkus. 1978. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoj. 
Viršelis dail. Jono Tričio. Tiražas 
1,000 egz. 216 psl. Kaina 4 dol.

“Gyvendamas Amerikoje”, 
rašo autorius, “nuo 1952 metų 
iki šiol, esu paskelbęs šio krašto 
ir Kanados lietuvių laikraštinėje 
spaudoje apsčiai straipsnių dau
giau ar mažiau aktualiais ar šiaip 
dėmesio vertais klausimais. Juose 
išryškinau ir savo pažiūras bei 
idėjas, žodžiu sakant, savo credo. 
— Dabar imuosi tuos straipsnius 
išleisti atskiromis knygomis po 
bendra joms paaiškinamąja ant
rašte “Raštai ir credo”, duodamas 
kiekvienai knygai dar ir atskirą 
pavadinimą.”

Victor Muravin — THE DIARY 
OF VIKENTY ANGAROV. Iš 
rusų kalbos vertė Alan Thomas. 
Išleido Newsweek Books, New 
York. 1978. Iliustracijos — Ernst 
Niezvestny. Apipavidalinimas — 
Joyce Weston. Kietais viršeliais. 
352 psl. Kaina 9.95 dol.

Romanas, vaizduojąs Stalino 
režimo žiaurią tikrovę Rusijoj. 
Autorius priklauso generacijai, 
augusiai ir brendusiai stalinizmo 
laikais. Gimęs 1929 Vladivostoke. 
Dabar gyvena New Yorke.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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WORCESTER, 
MASS.

Vasario 16-osios minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengė Wor- 
cesterio Lietuvių Organizacijų 
taryba. Jis pradėtas vasario 11 
radijo bangom iš WICH stoties 
per lietuvių programą. Kalbėjo 
burmistras T. Early. Proklamaci
joj paskelbė, kad vasario 12-19 
prie miesto rotušės plevėsuos 
Lietuvos vėliava, o vasario 16 
skelbiama Lietuvos nepriklau
somybės diena Worcestery.

Vasario 12, sekmadienį, 10 
vai. ryto Šv. Kazimiero bažny
čioj aukotos mišios už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius. 11 vai. 
ta pačia intencija buvo aukoja
mos iškilmingos mišios Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Mišias koncelebravo kle
bonas kun. A. Volungis ir kun. 
dr. J. Vaškas, MIC, iš Chicagos, 

vadovavęs rekolekcijom. Pa
mokslą pasakė diecezijos gany
tojas vysk. B. Flanagan. Giedo
jo Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, solo — V. Roževičius. 
Vargonais grojo Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkė O. Ker
šy tė.

Maironio Parke tolimesnį mi
nėjimą atidarė Organizacijų ta
rybos pirm. P. Molis. Jis pabrė
žė, kad visi kartu dirbtume Lie
tuvai išlaisvinti. Po JAV ir Lie
tuvos himnų ir kun. A. Miciū- 
no, MIC, sukalbėtos invokacijos 
susikaupimo minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Tolimesnei programai vado
vavusi tarybos sekr. stud. B. Mi
liauskaitė pakvietė burmistrą T. 
Early tarti žodį. Kalbėjęs sena
torius D. Foley kiekvienais me
tais atsilanko į Vasario 16-osios 
minėjimus. Žodį tarė ir senato
rius D’Amico.

Programa buvo paįvairinta 
tautiniais šokiais, kuriuos šoko 
tautinių šokių sambūris “Žai
bas”, vadovaujamas L Markevi
čienės ir N. Pranckevičienės. 
Pašoko: berneliai apgavikai, ta
balas ir malūnas. Pagerbti sava
noriai kūrėjai: F. Keršis, K. Ši- 
mulynas, K. Kriaučiūnas, J. Nor
kevičius ir J. Šermukšnis.

Pagrindinis kalbėtojas dr. A. 
Stankaitis iš Connecticut pri
minė apie VVorcesterio lietuvių 
atliktus didelius darbus praeity.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, akomponuojant pia
nistei O. Keršytei, padainavo: 
Lietuva brangi, Kur lygūs lau
kai, Partizano mirtis, Gim
tuos laukuos ir bis ui Ramovė- 
nų maršas.

Kalbėjo žymus veikėjas adv. 
A. Mileris, kiekvienais metais 
lankąs šiuos minėjimus ir Vasa
rio 16-osios proga kalbąs per ra
diją kartu su JAV pareigūnais.

B. Miliauskaitė perskaitė pa
ruoštas rezoliucijas. Ji buvo pa
rašiusi laiškus Bostono kardino
lui Madeiros ir Worcesterio vys
kupui Flanagan, kad vasario 12 
jie paragintų savo vyskupijų pa
rapijas prisiminti Lietuvą. Iš 
abiejų gauti teigiami atsakymai.

Aukų rinkimu rūpinosi tary
bos iždininkas K. Podolskis. Jam 
talkino R. Jakubauskas ir jauni
mas. Pagal aukotojų pageidavi-

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos VVorcester, Mass., vi
cepirmininkas K. Prapuole
nis kalba per metinį kuopos 
susirinkimą Maironio parke. 
Sėdi ižd. F. Spirauskienė. 
Nuotr. E. Meilaus

VVorcester, Mass., dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa išsi
rinko naują pirmininką V. Gedmintą. Per metinį kuopos 
susirinkimą jis sako kalbą Maironio parke. Šalia su tautiniais 
drabužiais jo žmona Gedmintienė. Nuotr. E. Meilaus

mą aukos buvo skirtos Vlikui, 
Altai ir Lietuvių Bendruomenei. 
Surinkta 1,500 dol. su viršum.

Paskutinis kalbėjo Lietuvių 
Labdaros Maironio Parko dr-jos 
pirm. K. Adomavičius, kuris 
duoda šias puikias patalpas mi
nėjimui.

Po minėjimo žemutinėj salėj 
šeimininkė E. Kauševičienė su 
padėjėjom surengė vakarienę. 
Bilieto kaina buvo tik 2.50 dol.

Vasario 15 iš stoties WICH 
transliuojama lietuvių programa, 
kurios vedėjas yra E. Meilus Jr., 
buvo apie Lietuvą.

Šaulių veikloj
Maironio Parke vasario 26 

įvykusiame Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos susirinkime pa
gerbtas Šaulių Sąjungos įkūrė
jas Vladas Putvinskis-Pūtvis. 
Pirm. V. Gedmintas sukvietė 
garbės svečius prie stalo ir pa
kvietė A. Mantautą sukalbėti in- 
vokaciją.

A. Venclauskas, buvęs Alytaus 
rinktinės šaulių pirm., savo pa
skaitoj supažindino su V. Put- 
vinskiu-Pūtviu. Sesė šaulė, kul
tūrinių reikalų vedėja, paskaitė 
jos garbei du savo kūrybos eilė

WATERBURY, CONN.
Vasario 16-osios minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir karaliaus Mindaugo 
karūnavimo minėjimą Water- 
bury rengė Altos skyrius ir LB 
apylinkė. Šventės išvakarėse 
per LB radijo valandą kalbėjo 
abiejų organizacijų pirmininkai. 
Amerikiečių spaudoj išspaus
dintas pasikalbėjimas su A. 
Čampe ir dr. P. Vileišio straips
nis.

Vasario 16 rytą prie miesto 
rotušės, dalyvaujant gausiam 
būriui Waterburio lietuvių ir 
miesto pareigūnam, buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė. Burmistras 
E. D. Bergin paskaitė proklama
ciją ir paskelbė vasario 16-ąją 
Waterbury lietuvių diena. Po 
vėliavos iškėlimo burmistras 
dalyvius pakvietė savo įstaigon 
vaišėm. Po to dauguma dalyvių 
su burmistru aplankė lietuvių 
parodą, kuri veikė Centrinėj 
Šilas Bronson bibliotekoj. Čia 
buvo išstatyta daug staltiesių, 
juostų, medžio drožinių, gintaro 
puošmenų, rūpintojėliai, smūt- 
keliai, senos lietuviškos knygos 
ir kita.

Iškilmingas minėjimas vasario 
19 pradėtas mišiomis Šv. Juoza
po bažnyčioj. Mišias aukojo ir 

pamokslą pasakė klebonas 
kun. J. Vilčinskas. Aukas nešė 
šešios poros, atstovaudamos ma
žiesiem, jaunimui ir vyresnie
siem. Buvo nešama: Mano žody
nas, Lietuvos istorija, Lietuvos 
K.B. Kronikos, Rūpintojėlis, Si
biro maldaknygė ir duona su vy
nu.

Prie altoriaus buvo eilė orga
nizacijų vėliavų. Pamaldose 
dalyvavo kongresmanas R. Sara- 
sin, burmistras E.D. Bergin, ke
li miesto administracijos parei
gūnai. Parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Beinorio, gie
dojo kun. Šukio mišias Rūpinto
jėlio garbei.

Antra iškilmių dalis vyko 3 
vai. popiet Šv. Juozapo parapijos 
salėj, kurios sienas puošė R. 
Karmuzienės-Vaitkutės lietuviš
kos ornamentikos piešiniai, 
o sceną — didžiulis Vytis, 
Mindaugo ir Basanavičiaus pa
veikslai.

Altos pirm. A. Čampė pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė 

raščius. Susikaupimo minute 
pagerbtas Sąjungos įkūrėjas. 
Worcesterio kuopa gali didžiuo
tis savo tarpe turėdama Pūtvio 
šeimos narius.

Susirinkime taip pat buvo 
svarstomi ateities darbai. Pasi
skirstyta pareigomis prieš pava
sarinį koncertą, kuris įvyks ba
landžio 29 Maironio Parke. Pro
gramą atliks trio-kvartėtas “Pa
slaptis”, vadovaujamas muz. J. 
Petkaičio iš Hartfordo.

Žodį tarė atsilankęs Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės pirm. 
A. Zenkus.

Kuopa organizuotai ir su vė
liavomis dalyvavo Vasario 16- 
osios minėjimuose: vasario 12 
Worcestery ir vasario 19 Provi- 
dence, R.I.

Išreiškiama užuojauta šauliui 
H. Henrikaičiui, mirus jo mo
tinai.

Vasario 25 šauliška šeima E. 
ir B. Meilai šventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Tą 
pat dieną 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį šventė Valaičiai.

K. Čėsna, kuopos garbės šau
lys, pereitų metų pabaigoj staiga 
susirgęs, sveiksta.

J.M.

programai vadovauti R. Karmu- 
zienę. Įnešus vėliavas, kun. J. 
Vilčiauskas sukalbėjo invokaciją. 
JAV himną sugiedojo sol. O. 
Pliuškonienė, o Lietuvos — visa 
publika. Nepriklausomybės aktą 
perskaitė J. Gelumbauskas.

Gubernatorės E. Grasso ir 
kongresmano R. Sarasin sveiki
nimus skaitė jų atstovai, o bur
mistras sveikino asmeniškai.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
JAV LB Krašto valdybos vice- 
pirm. inž. Rimas Česonis. Jis 
taikliai palietė kiekvieno lietu
vio uždavinius lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Į angliškai kalbančią 
publikos dalį jis kalbėjo angliš
kai pritaikytu žodžiu.

Meninę iškilmių dalį atliko 
viešnia iš Philadelphijos sol. O. 
Pliuškonienė, akom
ponuojant muz. J. Beinoriui. Ji 
padainavo Kur bakūžė samanota 
— St. Šimkaus, O tėvyne ma
noji — S. Čerienės, Čia Lietu
va — V. Jurgučio, Mano sieloj 
šiandien šventė — Tallat Kelp
šos ir dar vieną dainą bisui.

Ant. Bulotienės vadovaujami 
“Ratelio” šokėjai pašoko ketver
tą tautinių šokių.

Baigiamąjį žodį tarė LB apy
linkės valdybos pirm. V. Vaitkus.

Lietuvos laisvinimui remti 
buvo renkamos aukos ir pagal 
aukotojo valią skiriamos Altai,
L. Bendruomenei ar Vlikui. Su
rinkta 2000 dol. su viršum. Au
kų pasiskirstymas rodo aiškų 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 
įvertinimą.

J. Br-kas

— Hartfordo, Conn., vyskupas 
J. F. Whealon kovo 10 kated
roj įšventino keletą nuolatinių 
diakonų, tarp kurių yra ir vienas 
lietuvis — Navickas. Jis yra 
gimęs New Britain, mokęsis 
tame pačiame mieste ir Central 
Connecticut kolegijoj. Dirba 
kaip vadovas Joseph H. Bertram 
bendrovėj. Jis talkins vietos pa
rapijoj pastoraciniuose darbuo
se.

— Dail. Henrikas Šalkauskas, 
gyvenąs ir kuriąs Australijoj, 
metinėj Maitlando parodoj lai
mėjo pirmą premiją už savo ak
varelę. Pirmoji premija šioj pa
rodoj jam paskirta antrus metus 
iš eilės.

ŠAULIAI AMERIKOS VAKARUOSE 
KVIEČIA VISUS BENDRON TALKON
Vysk. Motiejaus Valančiaus 

mirties šimtmetį 1975 minint, 
dr. Grigas Valančius, iš tos gimi
nės kilęs, buvo paragintas apie 
šį garbingą žemaitį parašyti vei
kalą. Jis tuoj griebėsi darbo ir 
surinko, giminių Lietuvoj talki
namas, daug naujos medžiagos, 
niekur lig šiol nepaskelbtos.

Veikalas išsiplėtė į du tomus. 
Iš viso apie 1250 didelio forma

to puslapių su 500 iliustracijų 
(kai kurios nelabai ryškios). At
sirado sunkumų šį dvitomį vei
kalą išleisti. Nuostolių bijoda
mos, komercinės leidyklos nesi
skubino rizikuoti tokio didelio 
darbo imtis.

Pagalbos iš šalies nesulaukęs, 
autorius už jam prieinamą atly
ginimą atidavė I dalies (Žemai
čių Didysis, 672 psl., 252 ilius
tracijos) tekstą ofsetu rinkti ma
žai “Mūsų Lietuvos” spaustuvei 
Sao Pauly. Rinkimo darbas vyko 
ilgai. Pagaliau I tomą švariai iš
spausdino Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Apgailėtina, 
kad rinkėjai Brazilijoj paliko ga
na daug neištaisytų korektūros 
klaidų. Jas tačiau su kaupu 
kompensuoja įdomios medžia
gos ir iliustracijų gausumas.

Į knygos išleidimo sunkumus 
patekusiam autoriui talkon at
skubėjo Los Angeles šaulių Juo
zo Daumanto kuopos valdyba su 
pirm. K. Karuža ir J. Janušaus
ku priešaky. Ji surinko tam vei
kalui per dalinių kuopas ir šalia 
to $1,200 su viršum. Prel. J. Ku
čingis, buv. LŠST pirm. V. Ta-

Iš Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos veiklos

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdyba 
šių metų pirmajam posėdžiui 
susirinko sausio 16 Ąžuolų na
muose, Woodhavene, N.Y.

Pagrindiniu posėdžio klausi
mu buvo lietuvių katalikių or
ganizacijų 70 metų veiklos su
kakties minėjimas, ruošiamas 
ateinantį rudenį New Yorke. Bu
vo sudaryti programos met
menys. Aptarta ta pačia proga 
šaukiamas PLKOS tarybos posė
dis ir iškilmingos pamaldos. Bus 
išleistas leidinys apie lietuvių 
katalikių veiklą nuo 1950 iki šių 
dienų.

PLKOS valdybos pirmininkė 
dr. A. Janačienė pranešė apie 
paskutinių trijų mėnesių valdy
bos atliktus darbus JAV-bėse — 
atstovavimą bei įnašą minėji
muose, sveikinimus žodžiu ir 
raštu įvairiom progom, nuola
tinį susirašinėjimą su lietuvių 
ir užsienio organizacijom. Ap
tarė tarptautinės veiklos reika
lus. Pasaulio Katalikių Moterų 
Unijos Centre įsikūrė Žmogaus 
Teisių Komisija, kurioj visom 
pavergtom tautom vadovauti iš
rinkta PLKOS įgaliotinė tarptau
tiniam ryšiam B. Venskuvienė. 

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ 
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VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOS LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS 
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

mošiūnas, šauliai A. Galdikas 
ir K. Motušis aukojo po šimtinę; 
Dr. V. Kudirkos šaulių kuopa — 
$50, kun. J. Prigulbickas — $50, 
J. Vanagaičio š. kp. — $25, 
J. Valauskas — $25, J. ir A. Pum
pučiai — $25, K. Čėsna — $25. 
Jie ir kiti knygą užsiprenume
ravo iš anksto. Pats autorius ga
vo paramos pasižadėjimais iš kai 
kurių savo bičiulių. Tūkstantinę 
gavo iš prof.' K. Almino Nebras- 
koj, $500 iš sesers ir svainio 
Milėnų Pennsylvanijoj, $300 iš 
A. ir D. Polikaičių, $250 iš B. ir
M. Starkų Santa Monicoj, po 
šimtinę iš dr. A. ir EI. 
Razmų, iš Lietuvos Dukterų 
Chicagoj, kun. V. Martinkaus, 
kun. J. Steponaičio ir po mažiau 
iš kitų; gauta prenumeratų iš 
šaulių kuopų narių ir kitų.

Los Angeles šaulių J. Dau
manto kuopa kreipėsi į LŠST 
centro valdybą ir visas šaulių 
kuopas, prašydama talkinti jai 
knygą išplatinti. Tą kvietimą 
talkon šia proga vėl kartojam. 
Žemaičių Didžiojo antroji dalis, 
turinti apie 570 puslapių ir 250 
iliustracijų, pasirodys netrukus. 
Ją galima ir iš anksto užsisaky
ti. Abi dalys gaunamos pas lietu
viškų knygų platintojus koloni
jose (pirmoji $12, antroji — $10). 
Paštu galima užsisakyti pas au
torių G. Valančių, 3111 Ettrick 
St., Los Angeles, Calif. 90027, 
ir pas J. D. šaulių kp. pirminin
ką K. Karužą, 3675 Monon St., 
Los Angeles, Calif. 90027. Kny-

Šios komisijos pirmas posėdis 
įvyks balandžio mėn. Oxforde, 
Anglijoj. Buvo taip pat svarsto-: 
ma atstovės pasiuntimas į Pa
saulio Katalikių Organizacijų 
Unijos vadovių suvažiavimą 
1979 vasario mėn. Indijoj, meti
nis narystės mokestis pasauli
niam centrui bei kiti einamieji 
reikalai, atstovaujant lietuvėm 
katalikėm plačiame pasauly.

Fondo pirmininkė M. Lušie- 
nė pranešė apie naujo vajaus tel
kimą tarptautinei veiklai pa
remti ir perskaitė paruoštą ap
linkraštį. Posėdžio metu vietoj 
į Floridą išsikėlusios B. Revęn- 
tienės iždininkės pareigas per
ėmė valdybos narė V. Penikie- 
nė. PLKOS vicepirmininkė dr. 
A. Radzivanienė apibūdino lap
kričio mėn. įvykusius moterų 
organizacijų ir M. Pečkauskai- 
tės minėjimus bei kitas sukak
tis, kuriose pasidarbavo valdybos 
narės ir kitos lietuvės katalikės. 
Buvo nutarta dažniau ir dides
niu kiekiu leisti PLKOS infor
macijų biuletenį.

Po posėdžio prie P. Ąžuolie- 
nės paruoštų vaišių buvo nagri
nėjami ir kiti organizaciniai bei 
visuomeniniai reikalai.

D.M. 

gos persiuntimas — po 50 c. 
Knygą platina ir Darbininko ad
ministracija.

Tikimės, kad lietuviškos kny
gos mylėtojai įsigys ir šį vertin
gą dvitomį. Pageidautina, kad 
šauliai ar kitos organizacijos su
organizuotų šios knygos prista
tymą savo lietuvių kolonijos vi
suomenei.

Kazys Karuža

NEW HAVEN, CONN.

Balio Sruogos minėjimas bus 
balandžio 15, šeštadienį, 6 v.v. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
New Havene. Pagrindinė kalbė
toja — Aušra Jurašienė. Ištrau
kas iš B. Sruogos kūrinių skai
tys Irena Veblaitienė, Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė ir Vytautas 
Valiukas. Muzikinėje dalyje — 
Yale universiteto studentų stygi
nis trio, kuriam vadovauja Te
resė Kriaučiūnaitė. Minėjimą 
rengia LMK Federacijos New 
Haveno klubas.

KOVO
AIDAI

Straipsniai: Alina Skrups- 
kelienė — Sovietų pogrindis; 
Povilas Rėklaitis — Lietuvos 
studentai Marburge XVII ir 
XVIII amžiuje; Birutė Ciplijaus- 
kaitė — Žmogiškas solidarumas 
kosminių jėgų varpetuose; Vy
tautas Vaitiekūnas — Išeivija 
Lietuvos byloje.

Iš grožinės literatūros: Mirga 
Girniuvienė — Eilėraščiai; Jur
gis Gliaudą — Vyskupo šešė
lyje; Kotryna Grigaitytė — Ei
lėraštis.

Apžvalgoje: A.L.—Žvilgsnis 
į Chicagos katalikų pareiškimą; 
Arch. Edm. Arbas — Mies van 
der Rohe — mūsų epochos ar
chitektas; Mūsų buityje.

Recenzijos: Pranas Razminas 
— Jono Griniaus literatūrinės 
studijos; VI. Kulbokas — Albino 
Baranausko “Rudenys ir pavasa
riai; Atsiųsta paminėti.

Viršelių 1 ir 4 psl.: K. Žo- 
romskis — Abstrakčios kompozi
cijos iš ciklo “Siena”, 1966. Šis 
numeris iliustruotas George 
Rouault, Mies van der Rohe, K. 
Žoromskio parodos, Ed. Arbo 
spalv. grafikos nuotraukomis. 
Taip pat Marburgo XVII—XVIII 
a. istorinių vietų bei dokumentų, 
Vicente Aleixandre, Mies van 
der Rohe ir prof. Alfredo Senno 
nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius. 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros apžvalgų ir 
techninis redaktorius — dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Ken- 
nebunkport, ME 04046; leidžia 
Tėvai Pranciškonai; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; spausdina 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.
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Rochesterio jaunuoliai repeticijų metu. Iš k. Darius Kašins- 
kas, Arūnas Lapinas ir Antanina Zmuizinaitė.

ROCHESTER, N.Y.

Vaidinama A. Kairio komedija 
“Ku-kū”

Anksčiau Rochesterio lietuvių 
kolonijoj gyvai veikė dramos 
teatras. Vėliau ilgesnį laiką jokių 
vietinių vaidinimų nebuvo. 
Prieš keletą metų jaunimas at
gaivino dramos sambūrį.

Moksleiviai ateitininkai į- 
steigė dramos teatrą, pasi
kvietę Andrių Cieminį režisie
rium. 1974 sausio 19 Rocheste- 
ry buvo pastatytas Anatolijaus 
Kairio “Palikimas”; vėliau jis 
buvo statomas Montrealy ir New 
Yorke. 1974 sambūris taip pat 
pastatė Jurgio Jankaus scenai 
pritaikytą Vinco Kudirkos satyrą 
“Viršininkai”. Su šiuo pastaty
mu teatras pasirodė III-ame dra
mos festivaly Chicagoj ir gastro
liavo Clevelande.

1976 nauja grupė, režisuojama 
studentės Kristinos Sabalytės, 
suvaidino A. Škėmos “Žvakidę” 
Rochestery ir Philadelphijoj.

Teatro likimas atrodė beviltiš
kas šiais metais, nes daugumas 
buvusių vaidintojų studijuoja ar 
išvažiavę, dirba ar šiaip užsiėmę. 
Tačiau atsirado būrelis jaunes
niųjų, kurie panoro išmėginti 
savo sceninius sugebėjimus.

Grupė yra globojama mokslei
vių ateitininkų, tačiau, kaip ir 
ankstesniuose parengimuose, joj 
dalyvauja ir skautai, ir prie jo
kios organizacijos nepriklausą 
jaunuoliai. Čia dirba ir vyresnie
ji, be kurių pastangų teatras ne
egzistuotų: A. Cieminis (režisie
rius), A. Džiakonas (aktorius), 
dr. A. Klimas (kalbos patarėjas), 
S. Ilgūnas (grimuotojas), J. Jan
kus (literatūrinė priežiūra) ir D. 
Krokytė (dekoracijos).

Balandžio 8, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio parapijos 
salėj bus suvaidinta A. Kairio 
3 veiksmų komedija ‘“Ku-kū”. 
Režisuoja mokyt. A. Cieminis. 
Vaidina: D. Kašinskas, Vilija 
Dėdinaitė, G. Tamošiūnaitė, A. 
Lapinas, A. Žmuidzinaitė, 
Pierce, R. Krokytė, P. Klimas, 
A. Džiakonas ir Tamošiūnas. Po 
vaidinimo šokiai.

Šis vaidinimas rengiamas atei
tininkų šventės, kuri vyks ba
landžio 8-9, proga.

Vilija Dėdinaitė

J. Jankaus pasakojimų rinkinio 
pristatymas

Jurgio Jankaus pasakojimų 
rinkinio “Ir nebepasimatėm” 
pristatymas ir autoriaus pa
gerbimas, įvykęs kovo 19 Šv. 
Jurgio parapijos salėj, praėjo pa
kiliai, dalyvaujant gausiam bū
riui J. Jankaus dailiojo žodžio 
gerbėjų.

Viešnia A. Liulevičienė savo 
vienos valandos paskaitoj pa
žvelgė į Jankų kaip į pasakoto
ją ir į jo vaizduojamus per
sonažus bei jų tikroviškumą. Pa
skaita buvo akademinio lygio ir 
visais atžvilgiais verta dėmesio.

A. Cieminis papasakojo, kaip 
prieš gerus dvejus metus kilo 
mintis paminėti J. Jankaus sep
tyniasdešimtmetį. Bet žinojęs, 
kad J. Jankus nemėgsta nei to
kių minėjimų, nei jų tortų. To
dėl, radęs pritarimą vietos J. 
Jankaus gerbėjų tarpe, ėmęsis 
žygių išleisti kurį nors jo nove
lių rinkinį. Ir taip po ilgesnio 
susirašinėjimo su lietuviškų 
knygų leidyklomis Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoj sutikęs 

išleisti J. Jankaus pasakojimų 
rinkinį “Ir nebepasimatėm”.

J. Jankus, šio pobūvio didžiau
sias kaltininkas, kaip ir visi geri 
pasakotojai, gerai nusiteikęs, 
įdomiai papasakojo apie savo 
kūrybos kelius ir paskatinančias 
priežastis rašyti, kodėl jis rašąs 
beveik nieko už tai iš leidėjų 
negaudamas.

Prof. Vi. Sabalienė, įteikdama 
jam prof. K. Avižonio “Raštų” 
I ir II tomus, pasirašytus visų 
dalyvių, ir jų vardu jį sveikin
dama, pastebėjo, kad kūrėjas yra 
pats didžiausias tautos atstovas, 
o ypač mažų tautų. Linkėjo ilgų 
kūrybingų metų.

Salė buvo papuošta šven
tiškai. Ant scenos užuolaidos 
nuo pat lubų iki scenos grindų 
buvo užkabinta plati tautinių 
raštų juosta su išaustu įrašu 
“Lietuva”. Abipus rašomo stalo 
dvi aukštos palmės, ant stalo gė
lių puokštės, kiek toliau ant 
atskiro stalo buvo išdėliotos J. 
Jankaus jau išspausdintos kny
gos, šalia jų trys stori rankraš

IŠ BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ 1978 M. VEIKLOS 
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Minint Vasario 16-ąją, Bosto
no Lietuvių Tautinių Šokių Sam
būris dalyvavo dviejose valstijo
se tą pačią vasario 26: mažųjų 
grupė — Bostone, o vyresnieji 
— Nashua, N.H., vadovaujami 
Gedimino Ivaškos.

Paminėjus New Hampshire 
valstiją, yra būtina pažymėti, 
kad iš ten į Bostone vykstan
čias šokių pamokas kiekvieną 
antradienį atvyksta trys vienos 
šeimos nariai — mokytoja July
tė ir studentai Danutė ir Ričar
das Grausliai. Arba štai ir kitas 
gražus pavyzdys; puikus šokė
jas Juozas Dapšys, atlikęs kari
nę prievolę, vėl įsijungė į šo
kėjų eiles.

Mūsų sambūris reprezentuoja 
lietuvius ne tik Bostone, bet ir 
artimesniuose bei tolimes
niuose miestuose.

Kovo 19 jis šoko Cambridge, 
Mass., Public Library surengta
me keturių tautinių grupių tau
tinių šokių renginy.

Balandžio 22 šoks Naujosios 
Anglijos 34-ame festivaly 
Natick, Mass. Mūsų sambūris 
per visus 33 metus dalyvavo vi
suose anuose festivaliuose.

Balandžio 23 vyks į Manches- 
ter, N.H. Ten tautų pasirodyme 
atstovaus to miesto lietuviam.

Birželio mėn., diena dar ne
paskelbta, dalyvaus Bostono 
tautinių grupių pasirodyme Bos
ton City Hali Plaza.

O liepos 4 kartu su latvių 
ir estų tautinių šokių grupėmis 
pašoks vadinamąjį Draugystės 
šokį Amerikos ir Kanados lat
vių dainų ir tautinių šokių fes
tivaly, kuris vyks Bostone. Daly
vaus daugiau kaip tūkstantis šo
kėjų ir kelios dešimtys chorų. 
Tą šokį sukūrė Bostono latvė 
Abolins. Pirmąją to šokio repeti
ciją jau turėjom kovo 14.

Tai tik pirmojo šių metų pus
mečio pasirodymai savųjų ir ki
tataučių tarpe. O kai prieš akis 
yra plati antrojo pusmečio pro
grama, tai mūsų sambūrio vyres
niųjų šokėjų grupė šiemet net ir 
vasaros atostogų neturės. Leng
va pasakyti “atostogų neturės”, 
bet nėra lengva laisvą kiek
vieno vasaros antradienio, o kai 
kada šeštadienio ir sekmadienio, 

čių sąsiuviniai: romanai “Pušis” 
ir “Anapus rytojaus” ir novelių 
rinkinys “Muškit būgnus”.

Susitikimo metu daug kas įsi
gijo ne tik J. Jankaus naująjį 
pasakojimų rinkinį “Ir nebepa
simatėm”, bet ir autoriaus para
šą su jo jautriais linkėjimais. Šis 
mielas ir retas susitikimas su ra
šytoju Jurgiu Jankum buvo baig
tas šampanu ir kava.

Vakarui vadovavo dr. J. Dėdi
nas.

-o-
— Dr. Vladas Lelis kovo 4 skai

tė viešą paskaitą “Rūkymas ir 
jo žala”. Jos pasiklausyti buvo 
susirinkę gana daug žmonių. Pa
skaita buvo gerai parengta ir 
įdomi. Deja, po paskaitos daug 
kas iš klausytojų už s m ai i no ciga
rečių dūmais čia pat prie pareng
tos kavutės stalų.

— Neišrinkta Liet. B-nės apy
linkės valdyba. Kovo 20 įvyku
siame metiniame LB susirinki
me, nepavykus sudaryti naujos 
valdybos, R. Tamošiūnas pa
kviestas surasti naujai valdybai 
kandidatus. Pastaruosius dvejus 
metus šiai apylinkei vadovavo 
Ant. Barkūnas.

— Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo metu Lietuvos laisvės 
kovai remti aukų surinkta 1,900 
dolerių su viršum. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo kun. dr. J. Pruns- 
kis. Rengė Altos skyriaus valdy
ba.

— Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos spaudos kioske šiuo metu la
biausiai perkamos knygos yra: J. 
Jankaus pasakojimų rinkinys “Ir 
nebepasimatėm,” V. Alanto ro
manas “Liepkalnio sodyba”, K. 
Avižonio “Raštų” II tomas — 
Senosios Lietuvos statutai ir 
Baudžiava bei jos kilmė ir VI. 
Juodeikos “Didžioji iliuzija” 
— Marksizmas teorijoj ir prakti
koj.

asb.- 

laiką, energiją (na, ir pinigą) 
aukoti lietuviškiem ir Lietuvos 
reikalam. Tad tebūnie jaunimas 
gražiai įvertinamas ir nuošir
džiai remiamas, kada jam kokia 
parama yra reikalinga.

Sambūrio vadovei darbas kiek 
palengvėjo, kai talkon atėjo jau
nesnieji. Šokius mokyti, o ir va
dovauti, padeda Gediminas ir 
Lilija Ivaškos. Akordeonu per 
repeticijas ir pasirodymus groja

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

P ACKAGE EXPRESS «■ TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

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

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St................................................................................................... 305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ............... .’....................................................................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ................................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................................. 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .....................................................................   895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ....................................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ........................................................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 —'1855 VVest 47 Street ...................   376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .................................................................................. 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................................. 365-6780
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St...........................................................................   363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..............................................     365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ........................................................................................246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............................................................................. 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................... 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St........................................................................................................... 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 VV. Girard Avenue ..................................................................................... 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.....................................................................602-942-8770
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................................................................. 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė...........................................................................................101-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .............................................................................................. 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ......................................................................................... 475-9746
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė....................................................................... 296-5250
Herkimer,N.Y. McKennan Rd................................................................................................................ 315-866-3939

Smuikininkė Brigita Pumpolytė balandžio 8, šeštadienį, 
koncertuoja Hartforde, Hiltono viešbučio Terrace Room. Jos 
koncertą rengia jungtinis pabaltiečių komitetas. Drauge su 
koncertu bus ir balius.

LOS ANGELES, CALIF.
Velykų šventėm pasiruošta 

rekolekcijomis, kuriom vadova
vo tėv. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Šalia rekolekcijų vedėjo 
per šventes parapijos kunigam 
talkino tėv. S. Kulbis, SJ, ir tėv. 
Br. Markaitis, SJ. Velykų šven
tėj giedojo parapijos choras, va
dovaujamas komp. Br. Budriū- 
no, ir solistai Janina Čekanaus- 
kienė, Birutė ir Rimtautas Dab- 
šiai. Tikintieji parapijai suauko
jo 8,303 dol. Velykų rinkliavoj.

Lietuvių diena, rengiama Šv.
........................ I ■ —

puikus akordeonistas Edvardas 
Meilus, kuriam iš VVorcesterio 
50 mylių kelionė kas antradienį 
patys niekai. O miela šokio ir 
dainos lakštingala (ne tik busi
moji, bet jau ir esamoji dainos 
solistė) Marytė Bizinkauskaitė 
visada, it paukštė, 20 mylių at
skrenda ir, kur tik nepaprašysi, 
visur ir visada mielai talkina. 
Nuo jos neatsilieka sesuo ir bro
lis.

Sambūrio šokėjai netrukus 
pasipuoš naujais tautiniais dra
bužiais. Tuo įt;ei^hi rūpinasi 
menininkė Ina Nenortienė, Bi
rutė Skabeikienė ir Roma Štuo- 
pienė.

Tautinių šokių pratybos dabar 
vyksta Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose. Sale 
naudojamės nemokamai. Todėl 
Tautinių Šokių Sambūrio va
dovybė, tėvų komitetas ir visi 
šokėjai yra labai dėkingi Draugi
jos vadovybei bei jos reikalų ve
dėjui Algiui Smitui už teikia
mą globą ir paramą.

O.I. 

Kazimiero lietuvių parapijos, 
įvyks birželio 18. Meninę pro
gramą atliks Bostono vyrų seks
tetas, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio, ir solistė Anita Pakal
niškytė iš Hamiltono, Kanados.

Komp. Bronius Budriūnas, Šv. 
Kazimiero-parapijos choro vedė
jas ir vargonininkas, dėl nesvei
katos atsisakė iš eitų pareigų. 
Klebono paprašytas, sutiko pasi
likti, kol bus rastas naujas cho
ro vedėjas ir vargonininkas. Ge
gužės mėn. sueis 25-ri metai, 
kaip komp. Br. Budriūnas sėk
mingai dirba šioj lietuvių para
pijoj.

Lietuvių radijo valandėlės ba
lius įvyks balandžio 15, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Šv. Kazi
miero parapijos salėj.

Pavasario balius, rengiamas 
Šv. Kazimiero šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos, įvyks ba
landžio 22, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėj.

“Saulėgrąžų šalies”, Vyt. 
Aląnto 3dų vejksiniį ^komedijos 
premjera įvyks? <> balandžio 29, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Thomas 
King Starr gimnazijos salėj. Re
žisuoja D. Mackialienė, dekora
cijas ruošia Povilas Jasiukonis, 
vaidina Barauskaitė, Jatulienė, 
Zelenytė, Dovydaitis, Matas 
Stančikas, Prišmantas ir Žukas. 
Režisorės padėjėjai — Dovydai
tienė ir Tumienė. Po vaidinimo 
Lietuvių tautiniuose namuose į- 
vyks A. Ambrozaitytės (iš Chi- 
cagos), S. Stančiko ir R. Žuko 
dailės darbų paroda.

— L.Ž.K.

t— Poetui Bernardui Brazdžio
niui Lietuvių Rašytojų draugijos 
paskirta speciali kūrybinė pre
mija bus iškilmingai įteikta ge
gužės 7 Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Meninę 
programą atliks solistė Violeta 
Balčiūnienė. Premijos mece
natas yra Klemensas Galiūnas 
iš Santa Barbara, Calif.

— Rašytojo Stasio Santvaro 
literatūrinė vakaronė Waterbury, 
Conn., įvyks balandžio 8, šešta
dienį, 7 vai. vak. Lietuvių Klu
bo naujoj svetainėj, 48 Green St. 
Programoj paties autoriaus 
poezijos rečitalis ir priėmimas jo 
75 metų amžiaus sukakčiai pa
gerbti. Vakaronę rengia Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba.

— Chicago, III., Dariaus-Girė
no lituanistinės pradžios mo
kyklos 15 metų sukaktis bus 
švenčiama balandžio 9, sekma
dienį, 3:15 vai. popiet Jaunimo 
Centre — prie paminklo ir di
džiojoj salėj. Akademijos metu 
paskaitą skaitys mokyt. J. Kava
liūnas, PLB vicepirmininkas 
švietimo reikalam. Meninėj daly 
pasirodys Dariaus-Girėno mo
kyklos vyresniųjų skyrių choras 
ir styginis orkestras, vad. muzi
ko Fausto Strolios. Po progra
mos — karšta vakarienė.

— VVaterbury, Conn., Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba balandžio 8-gegužės 7 
rengia penkių lietuvių dailinin
kų meno kūrinių parodą Lietu
vių klubo patalpose, 48 Green 
Street. Paroda lankoma šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vak., sekmadieniais nuo 10, 
vai. ryto iki 6 vai. vak.

— JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos tarybos suvažiavimas 
įvyks balandžio 22-23 Roches
tery, Jaunimo namuose. Regist
racija 8:30-9:30 šeštadienio rytą. 
Visi tarybos nariai prašomi da
lyvauti.

— LB Putnamo apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks balan
džio 9, sekmadienį, 3 vai. po
piet N.P.M. Seserų vienuolyno 
salėj. Apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijos įteikimas įvyks 
balandžio 16, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Chicagoj, Jaunimo Cent
ro kavinėj. Premijos laureatas — 
Viktoras Nakas, Darbininko 
bendradarbis, Jaunimo žygio į 
VVashingtoną pagrindinis orga
nizatorius.

— Šiauliečių Sambūris Toron
te, Ont, Kanadoj, ryšium su Pa
saulio Lietuvių Dienomis birže
lio 28 — liepos 3 planuoja šiau
liečių susitikimą — sueigą To
ronte. Neatidėliojant kreiptis 
adresu: Dr. W. S. Mastis, 240 
Durie St., Apt. 203. Toronto, 
Ont. M6S 3G1, Canada.

Sigitas Veršelis prieš Velykų 
šventes Connecticuto univer
sitete gavo magistro laipsnį iš 
biochemijos. Prieš porą metų 
jis baigė Stony Brook universi
tetą bakalauro laipsniu. Sigitas 
lankė ir baigė Maironio lituanis
tinę mokyklą, buvo skautas, kurį 
laiką priklausė tautinių šokių 
grupei Tryptiniui.

—Ieškomas Juozas Žulys, Pra
no sūnus, gimęs Sergelių kai
me, Pabaisko valsč., Ukmergės 
apskr. Prieš H-ąjį pasaulinį karą 
gyveno New Yorke. Ieško iš Lie
tuvos brolio sūnus Viktoras Žu
lys. Žinantieji apie jį ar jo gi
minės prašomi pranešti: V. Au- 
gūnas, 2 Carenmorne St., 
Balwyn, 3103, Vic., Australia.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Milukaitė, New York,
N.Y., Geo Bauža, Detroit, Mich., 
A. Gribulis, Brooklyn, Conn., 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 13 dol. 
metam.
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ŠAULIŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOJ
Praėjusiais metais paskelbto 

straipsnio konkurso daviniai jau 
paaiškėjo. Konkurse dalyvavo 7 
autoriai. Atidarius slapyvardžiais 
pažymėtus tris premijas laimėju
sius autorių vokelius, paaiškėjo 
jų pavardės.

I- ąją premiją laimėjo žinomas 
rašytojas ir daugelio premijų 
laureatas Jurgis Gliaudą. Premi
jos (150 dol.) mecenatas — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė 
Chicagoj.

II- ąją premiją laimėjo rašyto
jas, laimėjęs premijas už noveles, 
Andrius Mironas. Mecenatas — 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopa, Ci
cero, 111.

III- ąją premiją laimėjo visuo
menininkas, žurnalistas Stepas 

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAM MIESTE

gegužės 12 gegužės 20 $849 Maskva 2, Vilnius 5

birželio 2 birželio 19 $1459 Kopenhaga 2, Maskva 3, Vilnius 5, 
Leningradas 2, Oslo 1, 3 dienų 
kelionė fiorduose, Bergen 1

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

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

rugsėjo 15
rugsėjo 22

rugsėjo 23
rugsėjo 30

$849
$849

Maskva 2, Vilnius 5
Maskva 2, Vilnius 5

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

Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 
kelionių vadovas

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD. 
535 FIFTH AVENUE 

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

Jakubickas. Mecenatas — LŠS 
centro valdyba.

Premijuotieji straipsniai bus 
spausdinami Kario žurnalo 
daly — Tremties Trimite.

Premijavimui straipsnius at
rinko Stefanija Kaunelienė, Pet
ras Petrušaitis ir Juozas Stašai
tis. Konkurse dalyvavusių skai
čius rodo, kad konkurso keliu 
galima sutelkti vertingų ir įdo
mių straipsnių.

• -o-
Romui Kalantai paminklo sta

tymo reikalai neskubiai, bet už
tikrintai eina pirmyn. Tiria
mos sąlygos vietos, kur pamink
las būtų statomas, tariamasi dėl 
projekto ir lėšų telkimo. Šaulių 
Sąjungai be plačiosios lietuvių 
visuomenės paramos paminklą 

pastatyti bus senuku. Todėl 
šiam uždaviniui įvykdyti bus 
laukiama paramos iš visos lietu
vių visuomenės. Ro
mas Kalanta yra ne pirmas ir ne 
paskutinis už tautos laisvę žuvęs 
didvyris. Bet jo žuvimo aplin
kybės ir plačiai pasklidęs “Lais
vės Lietuvai” šauksmas išreiškia 
visų pavergtųjų lietuvių sieki
mus. Jo auka skirta tam, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į už 
laisvę kovojančią tautą.

Gegužės 27 Šaulių Namuose 
Chicagoj Šaulių Sąjungos cent
ro valdyba rengia specialų ren
ginį, kurio pelnas bus skiriamas 
Romo Kalantos paminklui 
statyti.

LŠST cv inf.

PHILADELPHIA, 
PA.

VILTIES CHORAS RUOŠIA 
VAKARĄ

Nors visų gerbiamas ir myli
mas Philadelphijos Vilties choro 
vadovas Leonas Kaulinis dar vis 
sunkiai serga, Vilties choras 
dirbti nenustojo; stropiai ruošia
si dainų šventei Kanadoj.

Dabar chorą energingai ir 
sumaniai tvarko gabi muzikė 
Anelė Kaulinytė. Jai padeda jau
nasis Petras Vaškys.

Čia tenka paminėti, kad 
choras gali didžiuotis savo jau
nąja karta, ypač vyrais, ir tikisi, 
kad ir mergaičių greit priaugs.

Balandžio 15 choras ruošia va
karą — koncertą, kuris įvyks 
Šv. Andriejaus parapijos salėj, 
«—..
WASHINGTON,D.C.

Prisiminta Lietuva
JAV sostinės lietuviai Lie

tuvos nepriklausomybės atkūri
mą minėjo vasario 19. Mišias Šv. 
Mato katedroj aukojo kun. R. 
Duffey ir tėv. dr. Tomas Žiū
raitis, OP.

Minėjimo iškilmės vyko latvių 
salėj Rockville, Md. Elenai Jur- 
gėlaitei sugiedojus himnus, tė
vas dr. T. Žiūraitis sukalbėjo in- 
vokaciją.

Šventės proga sveikino LB 
apylinkės pirm. dr. Jonas Genys, 
Lietuvos atstovas Washingtone 
dr. S. Bačkis, Valstybės depar
tamento atstovas Thomas H. 
Gerth, Jungtinio Baltų Komite
to atstovas Maido Kari, latvių 
atstovas Gunars Meierovics.

Pagrindinę kalbą pasakė pulk.
K. Škirpa.

Dar kalbėjo kongresmanas 
Newton I. Steers Jr. (R-Md.). 
Visų priimtą rezoliuciją per
skaitė Ieva Migonis, Lietuvos 
vyčių 142 kuopos pirmininkė.

Meninėj daly dainavo Elena 
Jurgėlaitė ir deklamavo Kristina 
Lukaitė. D.K. 

prie 19 ir Wallace gatvių, Phi- 
ladelphijoj. Vakaro pradžia — 7 
vai. Programoj, tarp kitko, bus 
atliekamas ateinančios 5-osios 
dainų šventės repertuaras.

Gauta labai vertingų dovanų 
loterijai. Bus ir vaišės, šilta va
karienė. Šokiam gros Jono Puo
džiūno orkestras.

Vakaro rengėjai — tai nenuils
tantis Vytautas Sušinskas su 
žmona ir didžiai gerbiama ponia 
Makarauskienė.

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių 
spalvų labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta ar
ba lygių spalvų crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio 
nailoninė skarelė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nai
lono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų 
nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigare
čių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai 
eilutei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu “Ali wool made in 
England”, gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šiosiuntinio kaina su muitu ir persiuntimoišlaidomis— $190.00

Taip pat dar galima dadėti į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, 
pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio 
minko kailio arba kitokių dovanų.

Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ................ $80.00
Jeans “VVrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4)..... 40.00
Geresnės rūšies nertinis ............................................. 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ............... 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei ....................................... 24.00
Vilnonė skarelė ............................................................ 11.00
Geresni marškiniai ...................................................... 15.00
Lietsargis telescopic ................................................. 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai ....... 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui ............................ 30.00
Angliška eilutei medžiaga (“Ali wool made in England”)50.00 
Geresnė eilutei medžiaga (“Ali wool made in England”) 75.00 
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $28.00 už visas 

persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460 2592

Rengėjų pastangomis kai
myninės mokyklos kieme gau
ta vieta pasistatyti automobi
liam. Ten automobiliai bus sau
gomi.

Rengėjų komitetas visus kvie
čia apsilankyti ir paremti lietu
viškos dainos išsilaikymą. Įėji
mas į koncertą ir šokius — tik 
3 dol., o moksleiviam — tik 1.50 
dol. Be to, už 2.50 dol. bus 
galima gauti pilnus pietus.

Daina Burienė

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadie- 
niais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 
9 v.r. iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. po
piet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pir
madienį-penktadienį nuo 9 v.r. iki 6 v.v., šeš
tadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION
24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 

Telef. 991-0001, 991-7260 
54 veikimo metai (1924-1978)

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo san
taupas dėti, paskolas imti ir kitus bankinius 
reikalus atlikti.

• Mokami aukšti, įstatymu leidžiami dividendai:
5 1/4 metam. Taupymo sąskaitom 6 1/2— 
(dviem metam nuo $2,500).

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų pri- 
skaitomi nuošimčiai.

Turtas (Assets) $14,505,751.00
• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 

anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

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

Prezidento prof. dr. Jokūbo Stuko 
pažangos ir padėkos žodis

West Hudson South Bergen Chamber of Commerce 
įteikia žymenį pažangą darančiai Lietuvių Taupo- 
majai ir Skolinamajam įstaigai. Iš k. architektas John D. 
Nakrosis — įstaigos vicepirm., Robert Batson — 
Chamber of Commerce vedėjas, prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas — įstaigos prezidentas, ir prekybos rūmų mi
rusio įkūrėjo Chrles Zetkaus sesuo.

1976 m. gruodžio mėn. 31 d.

ASSETS

Cash on Hand and in Banks ......................
U.S. Government Securities ..........................
Federal Home Loan Bank Stock .................
Mortgage Loans — Conventional ................
Mortgage Loans — F.H.A................................
Mortgage Loans — V.A...................................
Government National Mortgage Loan Corp. 
Federal Home Loan Mortgage Corp ...........
Other Loans ....................................................
Home Office — Land ....................................
Furniture and Fixtures — Net .....................
Other Investments ..........................................
Other Assets.....................................................

.$ 273,029 
425,938 
101,400 

9,237,556 
591.263 
141,266 
771,006 
167,095 
331,928 
65,900 
24,073

5,000 
121,834

Totai Assets $12,257,288

CAPITAL — LIABILITIES — RESERVES

Members Savings ...................................
New Jersey Mortgage Finance Agency
Loans and Process ................................
Other Liabilities ......................................
Reserves and Surplus ...........................

Totai ......................

$10,873,240
427.382

89,100
176,160
691,406 

.$12,257,288

Teikiuos pranešti, kad 1977 metais įstaigos veikla buvo sėkminga. Aktyvas (Assets), pa
lyginus su 1976 metais, padidėjo daugiau 18%, taupymas — 15%, paskolų (morgičių) 
išdavimas — 21%, rezervas pakilo 8%.

Be to, 1977 metais pastatyti nauji moderniški įstaigos namai, kurie pagražino 
Kearny miesto Davis Avė. vaizdą. Visa tai įvertino ir pažangos žymenį įteikė West 
Hudson-South Bergen Chamber of Commerce.

Stengsimės siekti pažangos ir ateityje. Pasitikėjimas mūsų įstaiga tiek lietuvių, tiek 
kitataučių yra didelis. Įstaigai vadovauja finansiniuose reikaluose prityrę lietuviai- 
direktoriai, o bankines operacijas pavyzdingai ir gretai atlieka įstaigos tarnautojai.

PROF. DR. JOKŪBAS STUKAS 
ĮSTAIGOS PREZIDENTAS

BALANSINIAI 1976 IR 1977 METŲ ĮSTAIGOS DUOMENYS

OFFICERS
EDMUND BENNET 

Chairman of the Board 
PROF. JACK J. STUKAS, Ph.D.

President 
JOHN D. NAKROSIS, A.I.A. 

Vice-President 
GEORGE KATILUS 

Treasurer

JOHN A. CONDON 
Secretary

LAVVRENCE G. MOSKAL 
Executive Manager 
2nd Vice President 

IRENA M. BELZA 
Assistant Secretary

DIRECTORS
PROF. JACK J. STUKAS, Ph. D. 

Seton Hali University, 
So. Orange, N.J.

EDMUND BENNET 
Edmund Bennett Agency, 

Harrison, N.J.
JOHN D. NAKROSIS, A.I.A. 

Kearny, N.J.
JOHN A. CONDON

Secretary
JOSEPH M. BELZA

GEORGE J. KATILUS 
Associate Director, Tax Admin. 
Prudential Life Insurance Co.,

Nevvark, N.J.
STEPHEN A. MICKEVVICH, M.D.

Bayonne, N.J.
JOHN J. SALVEST, ESQ.

COUNSEL
JOHN J. SALVEST

STAFF
Alfred A. Stanish 

Paula T. Wall 
Dorothy D. Donovan

Filomena Morais 
Kathryn Merk 

Sigitas Stupinkevičius

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie specia
liai įrengto langelio, privažiuojant automobiliu.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler Savings and 
Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

1977 m. gruodžio mėn. 31 d.

ASSETS

Cash on Hand and in Banks........................
U.S. Government Securities .........................
Federal Home Loan Bank Stock ................
Mortgage Loans — Conventional ...............
Mortgage Loans — F.H.A...............................
Mortgage Loans — V.A..................................
Government National Mortgage Loan Corp 
Federal Home Loan Mortgage Corp............
Other Loans .................... ...............................
Home Office Building — Net ......................
Furniture and Fixgures — Net ...................
Other Investments .........................................
Other Assets .... ..............................................

Totai Assets ........
CAPITAL — LIABILITIES — RESERVES

Members Savings...........................................
First National Bank & Trust Co. Kearny .... 
New Jersey Mortgage Finance Agency ....
Loans in Process .........................................
Other Liabilities ............................................
Reserve & Surplus ........................................

Totai .............................

. $245.999 
464,064 
108,200 

11,368,851
587,313
139,871
664.355
142,640
373.813
256,523

65,107 
5,000 

.. 84,015

$14,505.751

$12,535.577
500,000

.. 396,062
149,000

.. 177,541

.. 747,571

.$14,505,751
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RESPUBLIKONAI PAGERBĖ 
VLIKO PIRMININKĄ

Illinois Lietuvių Respubliko
nų Lygos atžymėjimų banke
tas įvyko^kovo4 Chicagos Lietu
vių tautiniuose namuose. Sve
čių tarpe 
miesto ir 
reigūnų.

Banketo
lygos vicepirmininkas Algis Re
gis. Meninę programą atliko so
listė Praurimė Ragienė. Jai

buvo matyti įvairių 
valstijos įstaigų pa-

programai vadovavo

akomponavo muz. M. Mote- 
kaitis.

Įvertindama pasišventimą 
Margučio radijo programai infor
muojant lietuvių visuomenę 
ir prisidedant prie lietuvybės iš
laikymo, Lyga įteikė specialų 
atžymėjimą Margučio vedėjui 
Petrui Petručiui, kurį susirinku
siem pristatė Lygos vicepirmi
ninkas Aleksas Jankūnas.

U i

Lygos vicepirmininkas Algis 
Regis banketo dalyviam prista
tė dvi amerikiečių įstaigas, ku
riom paskirti atžymėjimai: Chi- 
cago Sun Times dienraščiui už 
paruošimą specialaus leidinio 
mokyklom apie Simo Kudirkos 
filmą ir CBS televizijai už filmo 
pagaminimą ir rodymą.

1977 metų pasižymėjusio lie
tuvio — Man of the Year — 
žymuo buvo įteiktas dr. Kęstu
čiui J. Valiūnui, Vliko pirmi
ninkui. Svečią pristatė Lygos 
pirmininkas Anatolijus Milūnas. 
Dr. K. J. Valiūnas padėkos kal
boj apibūdino 
veiklos sąlygas 
spektyvas.

Po oficialios
kiai, grojant Neo Lituanų or
kestrui, vadovaujant Algiui Mo
destui.

Banketo komitetas, vadovau
jamas Irenos Regienės ir Regi
nos Andrijauskienės, savo darbą 
atliko gerai ir vertas padėkos už 
gražią lietuvių reprezentaciją. 
Chicago Sun Times dienraštis 
įsidėjo didelę nuotrauką iš atžy- 
mėjimo iškilmių ir skaitytojam 
vėl priminė Simo Kudirkos 
įvykį.

Vliko darbus, 
ir ateities per-

dalies buvo šo-

ILRL

Lietuvių respublikonų Illinojaus lygos bankete pirm. Ana- 
tolius Miliūnas įteikia iškiliausio lietuvio atžymėjimą dr. Kęs
tučiui Valiūnui. Nuotr. V. Noreikos

ARGENTINOJE PAMINĖTA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

maldos. Mišias aukojo argenti- 
nietis vyskupas, lietuvių drau
gas. Jis ir pamokslą pasakė, gra
žiai paminėdamas Lietuvą. Gie
dojo Šv. Ceeilijos choras, veda
mas P. Gudelevičiaus.

Po pamaldų turėjo visi eiti į 
Plaza dėl Mayo aikštę, bet buvo

Argentinoje, Buenos Aire 
mieste, vasario 18 ir 19 paminė
ta Lietuvos nepriklausomybės 
60 metų sukaktis. Minėjimą ren
gė Argentinos Lietuvių Organi
zacijų Sąjungos Taryba (ALOS 
Taryba).

Pirmą dieną, vasario 18 vaka
rė, minėjimas įvyko lietuvių didelis lietus. Tai gražių gėlių 

Į S LA salėje. Dalyvavo Aušros 
choras, Mindaugo draugijos šo
kėjai pašoko keletą šokių, 
ispaniškai apie Lietuvos nepri
klausomybės reikšmę kalbėjo 
prof. Ernestas Paršelis. Lietu
viškai apie Vasario 16-tos svarbą 
lietuvių tautai kalbėjo L. Sruoga.

Minėjime buvo pagerbti se
nieji imigrantai, kurie Argen
tinoje išgyveno per 50 metų. 
Diplomus įteikė Argentinos val
džia ryšium su imigracijos įsta
tymo 100 metų paskelbimo su
kaktimi. Turėjo atvykti pats imi
gracijos departamento direkto
rius, bet jis negalėjo. Atvyko tik 
imigracijos ministerijos tar
nautoja. Tokius diplomus gavo 
44 Buenos Aires ir jų apylin
kių lietuviai. Jie atvyko ne visi, 
nes kitus jau palietė ligos, senat
vė. Viena iš pagerbtųjų buvo 
dar atskirai paminėta, tai Vilki- 
šienė. Ji jau 83 metų, į Argen
tiną atvyko 1907 metais. Ir da
bar ji tebėra žvali ir stipri. Mi
nėjimą baigiant, priimtos rezo
liucijos.

Vasario 19 katedroje buvo pa-

vainiką padėjo prie ten pat esan
čio generolo paminklo.

Į minėjimą iškilmes buvo at
vykę lietuvių ir iš toliau. Iškil
mingame minėjime lietuvių sa
lėje buvo ir kitų tautų atstovų.

A.L.

Iš k.: dr. Grasso, Connecticuto gubernatorė Grasso, klebo
nas kun. J. Matutis ir LĘ. apylinkės pirmininkas S. Za
bulis. Nuotr. A. Dziko

DAUGIAU APIE RAŠINIŲ

KONKURSĄ
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga neseniai paskelbė raši
nių konkursą viso pasaulio jau
nimui nuo 16 iki 35 m. amžiaus. 
Pagrindinis konkurso tikslas yra 
paskatinti kuo daugiau jauni
mo rašyti lietuviškai. Kad visi 
dalyviai turėtų pilną laisvę kur
ti ir išreikšti savo mintis, mes 
nenustatė m nei griežtų temų, 
nei rašinių ilgio. Viskas yra pa
likta individo nuožiū
rai ir sugebėjimam. 
Buvo paskelbta, kad konkursas 
susidaro iš trijų rašymo sričių: 
beletristikos, poezijos ir žurna
listikos.

Tačiau, daugiau mum apie tai 
padiskutavus, iškilo svarbus 
klausimas: kaip įtraukti į kon
kursą tą jaunimą, kuris beveik 
visai lietuviškai nemoka? Nors 
daugumas tokio jaunimo yra

Argentinoje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, drau
ge buvo pagerbti seniausi imigrantai į Argentiną. Iš k. E. Bur
bienė, R. Stalioraitis — ALOST pirmininkas, Ad. Burba, 
kun. A. Steigvilas, Zef. Juknevičius. Argentinos imigraci
jos sekretorė garbės diplomą įteikėa Elenai Buzienei.

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS AR DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS | LIETUVĄ, AUSTRIJĄ IR 
VOKIETIJĄ IŠ BOSTONO, NEW YORKO, CLEVELANDO IR DETROITO

Gegužės 14-22: 1 diena Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su 
ekskursija j Kauną ir 1 naktis Maskvoje.

Birželio 20 — liepom 4, liepos 8 — 22: Lietuva, Austrija ir Vokietija. 
1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į 

____  _ Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Miunchene.

TOURS —~---------- —------- -------- "
Rugpiučio 13-27: Lietuva, Vokietija. 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje, 
4 naktys Miunchene, romantišku keliu į Frankfurtą ir 2 naktys 
Frankfurte.

VISOS GRUPĖS BUS LYDIMOS PATYRUSIŲ PALYDOVŲ

DAUGIAU INFORMACIJŲ KELIONIŲ į LIETUVĄ REIKALU PRAŠOMA 
KREIPTIS:

BALTIC

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEVVTON, MA 02168 
(617) 969-1190

ARBA

CLEVELANDE:
(216) 692-1707

DETROITE: 
(313) 453-8614

Pietų Amerikoj ir Anglijoj, bet 
jo netrūksta ir Kanadoj bei Jung
tinėse Amerikos valstybėse. Ne
norėdami atstumti to jaunimo, 
kuris domisi lietuvybe, bet dėl 
vienos ar kitos priežasties nemo
ka kalbos, nutarėm į konkursą 
įtraukti dar vieną rašymo sritį.

Ši dvikalbė sritis veikia, kaip 
čia nurodyta. Konkurso dalyvis 
parašo originalų rašinį savo kraš
to kalba (anglų, ispanų, portu
galų ar kt.). Rašinio turinys 
turi liesti lietuvišką temą ir turi 
būti ne beletristinio, bet žurna
listinio pobūdžio.” Susiradęs 
žmogų, kuris tą rašinį išverčia 
į taisyklingą lietuvių kalbą, kon
kurso dalyvis pasiunčia mum 
abu rašinius (originalą ir ver
timą) su savo vardu ir slapyvar
džiu. Komisija įvertins lietu
višką rašinio kopiją pagal turinį 
ir temos gvildenimą. Premija 
bus duota rašinio autoriui, ta
čiau autorius bus laisvas pasi
dalinti premiją su savo vertėju.

Skatinam visą jaunimą daly
vauti bet kurioj šio konkurso sri
ty. Nors ne visi galės laimė
ti premijas, tačiau visų dalyvių 
darbai bus įvertinti. Konkursui 
pasibaigus, PLJS paskelbs, ku
rie kraštai dalyvavo, o taip pat ir

Algimantas Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos pirminin
kas, sako kalbą Hartforde, 
Conn. Nuotr. A. Dziko

atskirų rašytojų pavardes ir raši
nių temas.

Rašinių vertinimo komisiją 
sudaro: prof. dr. R. Šilbajoris, 
prof. dr. D. Valiukėnaitė ir jau
nas daktarato kandidatas Vytas 
Mickevičius. Visi trys akademi
kai gyvena Amerikoj ir turi daug 
patirties rašyme ir literatūros 
kritikoj.

Linkim sėkmės visiem 
konkurso dalyviam!

Kristina Parėštytė
PLJS

DIDYSIS SPORTAS
Šuolis į aukštį

Artėja New Yorko, Toronto 
ŠALFASS-gos ir po to PLS spor
tinės varžybos. Jom reikia daug 
ruoštis. Reikia ruošti jaunimą, 
kad jis kuo gausiau dalyvautų. 
Reikia ruošti ir senimą, kad jis 
neignoruotų jaunimo ir sporto 
bendrai. •

Šį kartą noriu pakalbėti apie 
lenktynes šuoly.į aukštį — high 
j'ump. Bendrai paėmus, Amerika 
šioje sporto šakoje smunka.

Vasario 3 Amerikos negras

Franklin Jacobs pasiekė naują 
rekordą šuoly į aukštį salėje 
(indoor). Jis peršoko 7 pėdas ir
7 ir ketvirtį colio (2 m 31 cm). 
Tuoj jį sumušė kanadietis X, o 
kovo 12 Sovietų Sąjungos atle
tas Vladimir Jaščenko, 19 metų 
studentas. Jis peršoko 7 pėdas ir
8 su pusę colio (233 cm).

Didžiuoju sportu pavadinau 
sąmoningai, nes jį pasiekia tik 
nedaugelis superžvaigždžių. 
Bet šis sportas žavi didelę dau
gybę jaunimo ir jį išveda iš 
barų, atitraukia nuo TV.

PRISIMINS ANTANINĄ IR 
PETRĄ ŠALČIUS

Balandžio 9 Chicagos Jauni
mo Centro koplyčioje gedulin
gomis mišiomis bus prisiminti 
kooperatininkas — ekonomistas, 
Vilniaus universiteto prorekto
rius prof. dr. Petras Šalčius ir 
Antanina Gustaitytė-Šalčiu- 
vienė, pedagogė, rašytoja. Abu 
mirė prieš 20 metų Kaune. Jie 
abu paliko gilias vagas atgimu
sios Lietuvos kultūriniame, eko
nominiame gyvenime — gausy
bę knygų, vadovėlių, publicisti
kos, buvo kooperatyvinio, visuo
meninio, kultūrinio gyvenimo 
veikėjai. Abu buvo išstumti iš 
šio gyvenimo stalinistų siautėji
mo laikais, abu įrašyti į sąra
šus 1941 birželio 28 išvežti į 
Sibirą. Pokario laikais iš jų buvo 
tyčiojamasi.

Jaunimas tada išeina į aikštes 
ir į gamtą.

Didysis — superžvaigždžių 
sportas reikalauja įtempti ne tik 
fizines, bėt ir dvasines jėgas, nes 
žmogus yra nedalijama būtybė.

A. Ignaitis

— Kun. Alfonsą Savicką Aust
ralijos valdžia apdovanojo gar
bės medaliu. 1977 sausio mėne
sį įvyko Granvillės tilto tragedi
ja, kai traukinys, veždamas dar
bininkus į darbą, nuslydo nuo 
bėgių ir atsitrenkė į stulpą. Kun. 
Savickas taip pat vyko tuo trau
kiniu. Pamatęs katastrofą, liko 
nelaimės vietoj, gelbėjo sužeis
tuosius ir mirštantiem davė pas
kutinius sakramentus. Šiuo metu 
kun. Savickas gyvena Austrijoj, 
baigia ruošti daktaratą ir žada 
grįžti į Sydnėjų.

— Prisikėlimo lietuvių para
pija Toronte, kuriai vadovauja 
lietuviai pranciškonai, balan
džio 15-16 švenčia 25 metų 
veiklos sukaktį. Sukakties proga 
planuojamas didžiulis koncer
tas, kurio pirmą dalį atliks para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
E. Krikščiūno. Antrą dalį atliks 
solistai L. Marcinkutė, V. Pau- 
lionis, A. Simanavičius, J. Sriu- 
biškienė, R. Strimaitis, V. Ve- 
rikaitis ir S. Žiemelytė. Solo 
niekas nedainuos, bus tik due
tai, kvartetas ir sekstetas. Akom- 
ponuos muz. J. Govėdas.

— Lietuvių Religinės Šalpos 
paskelbtame 1977 metų auko
tojų sąraše Šv. Kazimiero para
pija Los Angeles, Calif., vėl yra 
pati pirmoji savo dosnumu. Šioj 
lietuvių parapijoj minėtai šalpai 
surinkta 6,015 dol. Antroj vietoj 
yra Prisikėlimo parapija Toron
te, surinkusi šiam tikslui 3,418 
dol.

— Rašytojas Juozas Švaistas 
pradėjo 88-sius amžiaus metus. 
Gimęs Rokišky 1891 kovo 18, 
šiuo metu gyvena Los Angeles, 
Calif.

— Tautinių šokių vadovų mo
kytojų ir tos srities darbuotojų 
suvažiavimas įvyks balandžio 8 
Chicagoj, Lietuvių tautiniuose 
namuose. Bus renkama nauja 
LTŠ instituto valdyba ir aptaria
mi aktualūs reikalai. Ta pačia 
proga bus parodytas A. Kezio 
susuktas Penktosios tautinių šo
kių šventės filmas.

— Grandinėlės šventinis va
karas įvyks balandžio 8, Šešta
dienį, Cleveland, Ohio, Slovėnų 
salėj. Oficialus atidarymas ir vai
šės 7:45 vai. vak. Prieš tai bus 
rodomas filmas — Grandinėlė 
prie Ramiojo vandenyno. Šven
tinio vakaro programa bus per
pinta 1953 metų šokėjų pristaty
mu,'-grupės vadovo premijos į- 
teikimu ir kitais netikėtumais.

— Rašytojo Jurgio Jankaus 
naujai išleista knyga “Ir nebe- 
pasimatėm” bus pristatyta To
ronto visuomenei balandžio 15 
Prisikėlimo parapijos salėj. Pri
statymas organizuojamas parapi
jos 25 metų sukakties proga.

— Rašytojo Vytauto Alanto
romano “Liepkalnio sodyba” 

pristatymas Clevelando visuo
menei įvyks balandžio 14, penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos para
pijos mažojoj salėj. Apie naują 
romaną kalbės prof. Aldona Au- 
gustinavičienė.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos naujoji centro valdyba Los 
Angeles, California, pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. prof. Jo
nas Kuprionis, vicepirm. Jurgis 
Gliaudą, narė ryšių reikalam 
Stasė Pautienienė, sekr. Juozas 
Kaributas, ižd. dr. Grigas Valan
čius.

— Vydūno Jaunimo fondas, 
įsteigtas Akademinio Skautų Są
jūdžio, šiais metais mini 25 me
tų veiklos sukaktį. Oficialus su
kakties minėjimas įvyks balan
džio 16, sekmadienį, Lietuvių 
Tautiniuose namuose, Chicagoj.

— Sydnėjaus lietuvių parapi
jos lituanistinė mokykla vasario 
26 pradėjo naujus mokslo metus. 
Mokyklos vedėja yra Julija La- 
šaitienė. Dirbama septyniose 
grupėse, keturių skyrių apimty
je. Mokyklą globoja kun. P. But
kus.

— Jaunimo stovyklos Dai
navoj šiemet prasidės liepos 2. 
Liepos 2-16 stovyklaus vyr. 
moksleiviai ateitininkai, liepos 
16-30 — jaunesnieji ateitinin
kai, liepos 30 — rugpiučio 6 
— ateitininkų sendraugių šeimų 
savaitė, rugpiučio 6-13 Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų savai
tė. Rugpiučio 13-27 Dainava 
stovyklautojų neturės. Mokytojų 
ir tautinių šokių grupės grįš į 
Dainavą kitais metais. Nuo rug
pjūčio 27 iki rugsėjo 4 vyks 
studentų ateitininkų savaitė.
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VYKSTAME DRAUGE Į JAV IR 
KANADOS DAINŲ ŠVENTĘ, 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES IR PLB SEIMĄ
N.Y, — TORONTO — N.Y. 
lėktuvu birželio 26 — liepos 3 $208 
lėktuvu birželio 29 — liepos 3 $162 
lėktuvu liepos 1-3 $151 x 
autobusu birželio 30 — liepos 3 $74 
PHILA—TORONTO—PHI LA 
lėktuvu liepos 1-3 $159 x

Į kainą įsiskaito kelionė lėktuvu ar autobusu ir visam 
laikui viešbutis (gyvenant dviem kambary). Galima 
keliauti ir be viešbučio užsakymo — kaina atitinkamai 
sumažinama.
x Įskaitoma kelionė iš aerodromo į viešbutį ir atgal. 
Registruojantis sumokama 25 dol. nevėliau gegužės 15

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp St.

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300

PASIŽYMĖJĘS 
LIETUVIS

SPORTININKAS
Jonas Stankevičius — 

tolimų distancijų 
slidinėtojas

New Yorke gyvena Jonas Stan
kevičius, kuris yra tolimų dis
tancijų slidininkas. Kai šiemet 
mieste siautė žiema, dažnai ga
lėjai matyti Joną šliuožiantį su 
slidėmis. Jis yra šios sporto ša
kos entuziastas.

Dalyvavo Brattelboro, Vt., ma
ratono slidinėjime. Distancija — 
60 kilometrų. Po slidinėjimo pa
klausiau, ar buvo sunku: Jis 
atsakė: “Nelabai, tik baigiant 
paskutinį 60-tąjį kilometrą.” Da

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. $7.00

Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Klimas, 
W. Schmalstieg. A Grammaf and Textbook for the Lithuanian 
Language, $9.00

English-Lithuaniana Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian-English Dictionary, by B. Piesarskas, B. Svesevičius.

$8.00
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by Černius. $2.50.
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, illustrated. $5.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.

$15.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. $12.00
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
Fighters forFreedom. Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. $10.00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev:Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Praise the Lord Ali you Nations, by Sister V. Vyteli. $8.00 
Cultural VVellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius, $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas. $2.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage in Siberia. $4.50
The Lithuanian VVoman, by B. Novickienė. $3.00
My Will & Fragments of Truth, by M. Brazauskas. $2.00
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00
The SecretLife ofthe Political Refugee, by E. Narouche. $5.00
The Adventures of Ziggy Zilch, by J. Neverauskas. $5.00
We Will Conquer the VVorld, by L. Dovydėnas, $5.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and translated by 
L Zdanys. $12.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by I. Šeinius. $5.00
Puzinas, Color monography, album. $25.00
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00
The VVay of Nations, album by J. Juodis. $7.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
Art Collection of the Lith. Franciscans. $5.00
Eleven Lithuanian Artists in Australia. $6.00

Lithuania — popular pamphlet, $0.50
Map of Lithuania (Color). $4.00
The Lithuanian Situation, by K. Pakštas. $1.00
Soviet Occupation of Lithuania, By A. Budreckis. $1.00
Chronicle ofthe CatholicChurčh in Lithuania, Nr. 14-15. Each 1.00 
These and other Lithuanian-English Books, Records, Auto stickers, 
Lithuanian and United States Flags, T Shirts with Lithuanian 
emblems and other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE 
341 HIGHLAND BLVD.

1 BROOKLYN, N.Y. 11207

Jonas Stankevičius, slidinin
kas, dalyvavęs 60 km mara
tono slidinėjime Brattel
boro, Vermonte.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

Angių kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY 
(In English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

Floridos Amerikos Lietuvių Klubui, St. Petersburg, 
reikalinga šeimininkė virtr sekmadieniais pietus maždaug 
250 žmonių, ir klubo prižiūrėtojas. Pageidautina iš tos pačios 
šeimos. Duodamas butas. Piniginis atlyginimas pagal 
susitarimą.

KLUBO VALDYBA
Rašyti; K. Jurgėla

306 41st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Tel. 813-360-5952

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELE E. KARNIENĖ __
Broker-Realtor I ĮJ
3701 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738
Rezidencijos-Moteliai-Sklypai
Apartmentai-Kondominiumai
Nuomavimas — Notary Public

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

"ggm —patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and
.dĮII; Europe. Itcures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP,

; SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROWTH,~ 
F i and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you will never 

be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 
Medicine Lig. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

IF YOU ARE PLANNING TO VISIT LITHUANIA Į 
IN THE SUMMER OF 1978,
WE HAVE FOUR BEAUTIFUL TRIPS TO OFFER 
ALONG THE GREAT BALTIC CIRCLE ROUTE.
TOURS DEPART THE UNITED STATES ON JUNE 
21, JULY 12, AUGUST 9, AND AUGUST 23 
YOU CAN SAVE $100 OFF THE TOUR FARE IF YOU 
BOOK EARLY.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CALL OR 
WRITE:

BALTIC AMERICAN 
HOLIDAYS, INC.

A DIVISION OF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC.
501 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017 

(212) 687-0250
______________________________

lyvavo daugiau kaip 1000 slidi
ninkų. Jonas finišavo 100. Jis 
buvo apdovanotas mažuoju auk
so medaliu.

Kiek anksčiau dalyvavo 10 
kilometrų varžybose Windham, 
N.Y. Ten baigė antruoju ir gavo 
sidabro medalį.

Jis mokosi New Yorke ir lan
ko Institute of Dietetics, vaka
rais dirba. Ir prie tokių sąlygų jis 
dar surasdavo laiko su Scandi- 
navian Ski Club dirbti, ten padė
davo kaip instruktorius žengti 
pirmuosius žingsnius sniegu.

Linkime Jonui Stankevičiui 
pabaigti mokslus ir pasiekti 
daug pergalių.

Juozas Juška

jįt SPORTAS

Pirmenybės New Yorke
Kiekvieną metą lietuvių spor

to veikla atgyja ir atsišviežina 
dviem svarbiais įvykiais: apy
gardų pirmenybėm ir ŠALFAS 
Sąjungos žaidynėm. Šiemet abu 
įvykiai turi svarbesnę reikšmę, 
negu paprastai, nes apygardų 
varžybose bus jėgų surinkimas 
ir pasiruošimas, o ŠALFASS 
žaidynės vyks didžiojo są
skrydžio — Pasaulio Lietuvių 
Dienų rėmuose.

Rytų apygardos pirmenybės į- 
vyks šį savaitgalį, balandžio 8 ir 
9 New Yorke. Reikia tikėtis, kad 
apygardos klubai labai rimtai 
šiom pirmenybėm ruošėsi ir iš 
pasekmių bus galima spręsti 
apie jų pasirodymą Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse To
ronte. New Yorko Lietuvių At
letų Klubo jaunučių bei jaunių 
krepšinio komandos ir mergai
čių tinklininkės visą žiemą akty
viai dalyvavo CYO lygose ir ti
kisi pirmauti visų amžių grupė
se. Ypač įdomu bus stebėti N.Y. 
jaunių A komandą, kuri šiemet 

turėtų būti vienas iš stipriausių 
varžovų pirmenybėse. Jie rung
sis prieš Hartfordo jaunius ir 
taip pat dalyvaus vyrų B klasės 
varžybose prieš Washingtoną, 
New Jersey, Hartfordą' ir New 
Yorko vyrų komandas. Girdisi, 
kad stipriausias riešutas vyrų B 
klasėje bus Washingtono Vėjo 
vyrai, šiemet sujungę rinktinį 
sąstatą apygardos pirmenybėm. 
Jaunių B ir C grupėse New 
Yorkas taip pat pasiruošęs pa
tyrusiais žaidėjais, o patys jau
niausieji D grupės krepšininkai 
parodys, ką jie gali prieš Hart
fordo Grandies varžovus.

Gal būt įdomiausias pirmeny
bių įvykis bus New Yorko LAK 
vyrų A klasės krepšininkų pasi
rodymas. Nedalyvaujant kitom 
A klasės komandom, newyorkie- 
čiai sužais dvejas draugiškas 
rungtynes: vienas šeštadienį po
piet Gate of Heaven parapijos 
salėj prieš vietinę amerikiečių 
komandą ir kitas sekmadienį 
po pamaldų Kultūros Židiny 
prieš visų klubų vyrų B grupės 
rinktinę. Labai įdomu, kad 
dauguma N.Y. vyrų A komandos 
žaidėjų yra buvę 1974 metų lie
tuvių meisterio komandos daly
viai (Misevičius, Miklas, Mika
lauskas, Torney, Skeivys), bet 
bus ir naujų veidų, o taip pat 
prisidės ir jaunių komandos na
riai, kurių sugebėjimai jau pri
lygsta vyrų klasės žaidimui. Šis 
New Yorko vyrų krepšinio pa
sirodymas bus labai svarbus ko
mandos jėgų paruošimas Toron
to žaidynių programai, kur prie
šų bus daug ir laimėjimą bus ne
lengva iškovoti.

Tinkliny aukščiausias punktas 
bus pasiektas sekmadienį popiet 
Kultūros Židiny Bostono Gran
dies ir Baltimorės LAK baigmės 
rungtynėse. Šie du vienetai jau 
kelinti metai be gailesčio kovoja, 
bet iki šiol Bostonas vis paveržia 
pirmąją vietą. Šiemet gal laimė 
atsisuks į kitą pusę, nes Bal- 
timorė atsiveža net dvi vyrų ko
mandas. Gal būt jie tikisi su vie
na komanda Bostoną nuvarginti, 
o su kita pribaigti?..

Moterų ir mergaičių tinklinio 
eilės Rytų apygardoj šiek tiek 
praretėjo, bet Baltimorės viene
tas žada duoti gerą kovą New 
Yorko komandom, o tokia kova 
kaip tik ir reikalinga pasiruoši
mui Toronto žaidynėm.

Stalo teniso mėgėjai galės ste
bėti prieauglio žaidėjų dvikovas 
apatinėse K. Židinio patalpose 
ir vieną kitą susirėmimą vyres
nio Amžiaus grupėse.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

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

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

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

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su trispal
ve ir stilizuota Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su trispal
ve ir Amerikos-Lietuvos vėlia
vomis bei Vytim, lipinama iš
orėj. Kaina po 1 dol. Lipinukai 
1978 Sporto-Dainų šventės 
atminimui su Gedimino stulpais, 
vidiniai-išoriniai po 1.50. Lipi- 
nukas išorėj LABAS, kaina 1 dol. 
Lipinukas su Lietuvos Vytim ir 
trispalve SVEIKAS, kaina 1.50 
ir L.T. Lietuva 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Baltiniai (T-Shirts) su Lietu
vos trispalve ir Vytis su užrašu 
LITHUANIAN POWER. Vai
kams: L 10-12 ir XL 14-16, 
Suaugusiems: S 34-36, M 38-40, 
L 42-44 ir XL 46-48. Su persiun
timu 4 dol.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Krepšinio rungtynės vyks šeš
tadienį Gate of Heaven parapi
joj Ozone Parke nuo 9 vai. ryto, 
o K. Židiny jaunučių krepšinis, 
visų grupių tinklinis ir stalo te
nisas. Vakare K. Židiny šokiai. 
Sekmadienį visos rungtynės nuo 
9 vai. K. Židiny. 12 vai. pertrau
ka jaunimo pamaldom, ir po to 
krepšinio ir tinklinio baigmės 
rungtynės. Į visas rungtynes, 
šeštadienį į šokius ir sekmadie
nį į pamaldas kviečiama gausiai 
atsilankyti ir paremti mūsų spor- 
tuojantįjaunimą. Pamačius mūsų 
sportininkų sugebėjimus, bus 

įdomiau planuoti išvyką ir į didį
jį lietuvių sąskrydį Toronte, kur 
suvažiuos sportininkai iš visų 
kraštų dalyvauti pasaulio lietu
vių šventėj.
_____________________ Alg.

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 7 dol. — A. Kainauskas, 
Plainville, Conn., dr. A. Stankai
tis, Wethersfield, Conn., V. Li
sauskas, Waterbury, Conn., B. 
Graužinis, Los Angeles, Calif.,
O. Bručas, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Stanislovaitis, Chicago, 
III., V. Kazlauskas, Chicago, III., 
A. Kepenis, Pompton Lakęs, 
N.J., E. Libus, Chicago, III., M. 
Kiselauskas, Worcester, Mass., J. 
GireYičius, St. Catharines, Ont., 
V. Kolyčienė, Pittsburgh, Pa., 
kun. A. Gleveckas, Albany, N.Y.,
P. Mikšys, Worcester, Mass.

Po 5 dol. — V. Dulkis, Mary- 
land, N.Y., kun. A. Babonas, 
Northville, Mich., V. Valukas, 
New Haven, Conn., A. Laukai
tis, Lemont, III.

Po 3 dol. — J. Blizinskas, 
Elizabeth, N.J., B.L. Veitas, Mil- 
ton, Mass.

Po 2 dol. — C. Sakas, Wil- 
liamsville, N.Y., V. Račiūnas, 
Chicago, III., V. Padvarietis, 
Richmond Hill, N.Y., V. Žiaugra, 
Roslindale, Mass., O. Danisevi- 
čius, VVoodhaven, N.Y., J. Amb- 
razas, Chicago, III., D. Razulevi- 
čius, Norwood, Mass., R. Svai- 
nauskas, Studio City, Calif., P. 
Jurgėla, Uniondale, N.Y., J. Lip- 
nickas, VVoodhaven, N.Y., J. Ka
činskas, So. Boston, Mass., A. 
Žukauskas, Metuchen, N.J., J. 
Sprainaitis, Paterson, N.J., A.V. 
Garsys, Albany, Georgia, A. Ar- 
lickas, Long Island City, N.Y., 
P. Braška, Brockton, Mass., O. 
Noreikienė, Richmond Hill, 
N.Y.

Po 1 dol. — Z. Gavėnas, E. 
Hartford, Conn., W. VVengel, 
Richboro, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

PARDAVĖJAI. Mes paruošime darbui. Mūsų 
bendrovė parduoda namus ir nuosavybes augan
čioj zonoj. Mum reikia veržlių dvikalbių asmenų. 
Dalis laiko lietuviškoj aplinkoj. Atlyginimas pa
gal pardavimą. Kreiptis telefonu: Mr. Brown, 
914 761-5830.

INSPECTIONS AND RE-INSPECTIONS 
MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE
MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAO 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATE INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE.* 
____ , — ■

BDEXTER PARK Ifį® 
PHARMACY lĮHl 

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models į
For §

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, j

Advertising §
Beginners and j 
Professionals §

Apply This
Week 1-5 P.M.

(Sulte 404) 
225 West 57th St.

N.Y.C.
212-586-3556
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narės prie Velykų stalo Atvelykio popietėje ba-

PABALTIEČIŲ POEZIJOS
POPIETĖ NEW YORKE

LMK Federacijos New Yorko klubo i 
landžio 2 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

Pianistė Rūta Gasiūnaitė skambina atvelykio popietės pro
gramoje balandžio 2 Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

NUOTAIKINGA ATVELYKIO 
POPIETĖ

Jau yra eilė metų, kaip LMK 
Federacijos New Yorko klubas 
per Atvelykį surengia savo po- džio pavėlavimu pradėjo klubo 
pietę su kultūrine programa ir 
Velykų stalu. Šiemet toji popie
tė buvo balandžio 2 Kultūros Ži
diny.

Laiptai, salė ir stalai buvo de
koruoti karklo šakelėmis, gelto
nom pavasario gėlėm. Salės 
vidury buvo išpuoštas Velykų 
stalas su gausybe margučių, su 
žaliuojančiom avižom ir tradici
niais Velykų valgiais. Valgių 
buvo labai daug. Visi kuo gar
džiausiai pagaminti. Pagaminti 
įvairių klubo narių.

Pradeda pirmininkė
Popietę su beveik pusvalan-

pirmininkė Marija Žukauskienė. 
Ji savo darbovietėje nikstelėjo 
koją ir dabar vaikšto su dviem 
ramentais. Savo kalboje pir
miausia prisiminė dvi mirusias 
klubo nares, buvusias pirminin
kes — tai dr. Marija Kregž- 
dienė ir Pajauta Ivašauskienė. 
Jų prisiminimą paprašė pagerbti 
susikaupimo minute.

Toliau ji pristatė popietės gar
binguosius svečius.

Mylimam vyrui — uoliam bendruomenininkui
A.A. ANTANUI KAŽUKAUSKUI

amžinybėn iškeliavus šių metų kovo 7 d., žmoną Bronę 
nuoširdžiai užjaučiam ir kartu giliai apgailim.

JAV LB PATERSONO APYLINKĖS 
VALDYBA

Kelionė į praeitį
Šios dienos paskaitininku bu

vo Vitalis Žukauskas. Jis mėgs
ta istoriją, renka medžiagą iš 
Amerikos lietuvių teatro veiklos. 
Bevartydamas senus komplek
tus, susidūrė su įvairiais aprašy
mais apie senas negeroves. 
Taip ir susiformavo jo paskaita 
— kelionė į praeitį. Jis kalbėjo, 
kada lietuviai pradėjo emigruoti 
į šį kraštą. Daukantas minįs, 
kad pirmieji lietuviai atplaukę 
jau 17 amžiuje. Bet gausesnė 
imigracija prasidėjo tik praeita
me amžiuje, apie 1850 metus.

Paskaitė ir ištraukų iš laikraš
čių. Tai buvo daugiausia iš 1907 
metų laikraščių. Ištraukos lietė 
ano meto aktualijas, patarimus, 
skelbimus.

Jaunoji pianistė scenoje
Baigęs savo kalbą, jis pristatė 

ir jauną pianistę, Rūtą Gasiū- 
naitę. Ji lietuviškai publikai ro
dosi pirmą kartą. Ji paskambino 
keletą trumpesnių dalykėlių — 
Bacho, du Chopino kūrinius, 
Liszto Fantaziją, iš Verdi Rigo- 
letto ir bisui Beethoveno—Mė
nesienos sonatą.

Baigdamas koncertinę dalį, 
Vitalis Žukanskas paffk-aitė J uli-- 
jos Cijūnėlienės linksmas eiles 
apie Gyvybės eleksyrą.

Tuo ir buvo baigta meninė 
dalis. Pirmininkė pakvietė Tėv. 
Paulių Baltakį, OFM, kad jis su
kalbėtų maldą. Po maldos buvo 
pakviestas Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis su ponia 
pradėti vaišes. Tuoj visi sukilo 
nuo stalų ir ėmė rikiuotis prie 
didžiojo stalo, prie gėrybių kal
nų.

Kavos metu buvo laimėjimai. 
Buvo leidžiamas dail. St. Žilio 
paveikslas ir keptas pyragas — 
ežys. Paveikslą laimėjo M. Kli- 
večkienė, o ežį — architektas 
A. Varnas.

Rengėjos įdėjo daug triūso, 
kol parengė tokias vaišes. Kitos 
suvažiavo net 10 valandą ir ėmė 
tvarkyti, puošti stalus ir dėti val
gius. Popietė buvo elegantiška ir 
praėjo jaukioje nuotaikoje, (p.j.)

Kovo 18, šeštadienį, Ukrainie
čių Institute Manhattane įvyko 
pabaltiečių poezijos popietė, 
kurią suorganizavo pabaltiečių 
meno draugija Baltia.

Popietei vadovavo Alina Stak- 
nienė. Atidarymo kalboje lat
vių poetas Gunars Salinš iškėlė 
mažųjų tautų reikšmę poezijoje. 
Dr. Jonas Zdanys, kuris sureda
gavo lietuvių poezijos antolo
giją, kalbėjo apie vertimų pro
blemas. Jis taip pat paskaitė vie
ną verstą eilėraštį Tėv. Leonar
do Andriekaus, kuris nedalyva
vo popietėje.

Poetai savo kūrybą skaitė alfa
betine tvarka. Latvių poetas Vol- 
demars Avens paskaitė vieną ei
lėraštį latviškai, o vertimus į 
anglų kalbą skaitė jo dukra In
dra. Taip pat padarė ir Jurgis 
Blekaitis, paskaitęs savo kūrybos 
lietuviškai. Toliau angliškai 
skaitė jo sūnus.

—,——

| Solistė Genė Ugianskienė 
dainuoja L. Varg.-Muzikų 
Sąjungos rengiamame kon

certe balandžio 15, šeštadie
nį, Kultūros Židiny. Koncer
tas rengiamas “Muzikos Ži
nių” žurnalui paremti.

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

PADĖKA

1978 vasario 6 staiga mirė mano vyras
inž. JUOZAS BUTKUS,

gyvenęs Gulfport, Florida, anksčiau gyvenęs Woodhavene, 
N.Y.

Dėkoju Tėv. Tadui Degučiui, OFM, kuris aukojo mišias, 
pasakė pamokslą ir palydėjo į kapines. Dėkoju visiems, 
kurie anose sunkiose dienose man pagelbėjo, vienokiu 
ar kitokiu būdu pareiškė užuojauta: L. J. Žvyniams, A.B. 
Reventams, A. Krulikienei, dr. H. Lukaševičiui, Petronėlei 
Seniūnienei, Rakštelėms, Mačioniams, Variakojams, Petri
kams, Jasinskams, Žostautams, V. Br. Nemickams, iš Eli- 
zabetho — E.J. Stankūnams, O.J. Strimaičiams, L. K. Jan
kūnams, visiems giminėms, draugams, pažįstamiems, kai
mynams, a.a. Juozo bendradarbiams.

Dėkoju visiems, palydėjusiems į amžino poilsio vietą, 
šermeninės direktoriui ir bendradarbiams, kurie St. Peters- 
burge ir New Yorke aukojo mišias, F. Šalpukui, Tėvui Edvar
dui iš New Yorko.

Dėkoju visiems, pareiškusiems užuojautas per spaudą, 
aukojusiems našlei ar organizacijoms, atsiuntusiems gėlių: 
Korp. Neo Lithuania vyriausiai valdybai, tos korporaci
jos New Yorko skyriui, Pasaulio Lietuvių Architektų ir Inži
nierių Sąjungai, Juozui Žvyniui už neoiituanų vardu pasa
kytą gražią atsisveikinimo kalbą prie karsto kapinėse.

MASPETHO ŽINIOS
Balandžio 2 per 12:15 vai. mi

šias vysk. Charles R. Mulrooney 
teikė sutvirtinimo sakramen
tą V. Atsimainymo bažnyčioje. 
Apie 70 vaikų ir keletą suaugu
sių priėmė tą sakramentą. Kon- 
celebracines mišias su vyskupu 
aukojo parapijos klebonas kun. 
Pranas Bulovas ir kun. Jonas Pa
kalniškis. Po mišių vyskupas 
prie bažnyčios aikštelėje sveiki
nosi su žmonėmis, fotografavosi 
su vaikais. Visi džiaugėsi vysku
po nuoširdumu ir paprastumu.

Marytė Bizinkauskaitė

Liūdinti žmona Stefanija Butkienė, sūnus Algis, 
dukros ir seserys Sofija ir Janina su šeimomis 
Lietuvoje

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Balandžio 8 Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Chicagoje, susituokia Rima Re
gina Briedytė su dr. Linu An
tanu Sidriu. Jaunoji yra Birutės 
ir Juozo Briedžių dukra, jauna
sis—gydytojų Giedrės Balčiūtės 
ir Rimvydo Sidrio-Sideravičiaus 
iš Streator, III., sūnus. Sutuoktu
vių religinėm apeigom vado
vaus vysk. V. Brizgys. Vaišės 
bus Oak Lawn, 111.

Iš New Yorko į vestuves 
skrenda jaunojo krikšto tėvai 
Dana Jurgėlienė-Tautvilaitė iš 
Sands Point, N.Y., ir Algiman
tas Šalčius iš Great Necko, N.Y., 
jaunojo teta Felicija Jasai- 
tienė-Sideravičiūtė su vyru inž. 
Algiu ir dukra iš Forest Hills, 
N.Y.

Baiba Bičole pati išvertė ei
lėraščius į anglų kalbą. Paskaitė 
vieną eilėraštį latviškai, o kitus 
eilėraščius skaitė estų jaunas ak
torius Jaan Kuuse. Jis skaitė ei
lėraščius ir poetės Ainos Krau- 
jietės.

Rita Gale skaitė latviškai ir 
angliškai. Jonas Mekas po kiek
vienos eilutės lietuviškai tą pa
čią eilutę paskaitė angliškai, pa
brėždamas kiekvieną žodį. Kai 
kuriuos jo eilėraščius skaitė ver
tėjas Vytautas Bakaitis.

Henrikas Nagys iš Montrea- 
lio, patraukęs visų dėmesį savo 
šiltu skaitymu, paskaitė pradžio
je keletos latvių poetų verti
mų į lietuvių kalbą. (Jis laisvai 
kalba latviškai).

Estų poetas Aleksis Rannit 
buvo vienintelis estų poetas, da
lyvavęs šioje popietėje. Pradžio
je jis tarė trumpą žodį apie 
estų kalbos savotiškas ypatybes 
ir paskaitė motinai dedikuotą ei
lėraštį.

Danguolė Sadūnaitė negalėjo 
dalyvauti šioje popietėje. Jos ei
les paskaitė aktorius Juozas Bo- 
ley-Bulevičius. Poetų virtinę už
baigė Gunars Salinš.

Popietėn buvo atsilankę sve
čių ir iš tolimesnių vietų, 
net iš Toronto, Madison, Wis- 
consin.

D.M.

BROCKTON, MASS.
Šaulių pobūvis

Martyno Jankaus šaulių kuopa 
balandžio 8, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Sandaros salėj, 30 In- 
terval St., kviečia visus pasivai
šinti lietuviškų rankų gaminta 
skania vakariene. Meninę pro
gramą atliks Worcesterio Penke
tukas. Laimingiesiem bus proga 
laimėti vertingų dovanų. Visi 
galės pasižmonėti ir linksmai 
pasišokti, grojant orkestrui.

Bilietus galima įsigyti iš anks
to pas platintojus šaulius arba 
skambinant Jonui Freimanui 
telef. 586-0163.

Iki pasimatymo šaulių pavasa
rio šventėj! — E.R.

mm
ŽINIOS—

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujamos radijo programos 
vakaras įvyks balandžio 9, šį 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj, trečiame aukšte. Dainuos 
solistė Marytė Bizinkauškaitė, 
su dailiuoju žodžiu pasirodys 
Aleksandra Moriarty. Tautinius 
šokius šoks lietuvių tautinių šo
kių ansamblis, vadovaujamas 
Onos, Gedimino ir Lilijos Ivaš
kų. Po koncerto šokiai. Nuo 2 
vai. bus tiekiami lietuviški val
giai.

Smuikininkė Brigita Pumpo- 
lytė ir pianistas Saulius Cibas 
atliks programą Naujosios Angli
jos Baltų d-jos koncerte, kuris į- 
vyks balandžio 9, šį sekmadienį, 
3 vai. popiet First and Second 
Church, 66 Marlborough St., 
Bostone.

Laisvės Varpo radijo pereitų 
metų pavasariniame koncerte 
lietuvišką dailųjį žodį iškėlė 
aktorius Henrikas Kačinskas. 
Šiemet balandžio 16, sekmadie
nį, 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj dai
liojo žodžio programą atliks ak
torius Juozas Palubinskas. Jis 
pasirinko Maironio, A. Škėmos, 
V. Putino, St. Santvaro, J. Ais
čio, B. Sruogos, K. Bradūno, N. 
Niliūno, B. Brazdžionio ir A. 
Gustaičio kūrinius.

Bostono vyrų sekstetas, ku
riam vadovauja komp. Julius 
Gaidelis, pakviestas koncertui į 
Los Angeles, Calif. Koncertas į- 
vyks birželio 18 lietuvių parapi
jos rengiamoj Lietuvių dienoj. 
Programoj taip pat dalyvaus ir 
solistė Anita Pakalniškytė iš Ha
miltono, Kanados. Šis sekstetas 
ir solistė kartu koncertavo ir 
Darbininko 60 metų sukaktuvi
niame koncerte Kultūros Židiny, 
New Yorke.

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

Tet. 586-7209.
BOSTON, MASS. — WNSR 1360 

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

i &

balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

iš BOSTONO ir NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas

gegužės 7 
gegužės 9 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva/Vilnius/Leningradas/ Briuselis
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpjūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — NE 
CHARTERS, aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų. Prie 
grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 
mokesčiu. Dėl GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo laiku, 
kreiptis į:

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

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė. 
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

Thisannouncement Is neitheran offerto sellnor a sol įeita t ion of an offertobuyany of these securities 
The offfer Is made only by the Offerlng Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securlties will be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complled wlth.
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Jaunimo pamaldos K. Židiny 
bus sekmadienį, balandžio 9, 12 
vai. Rytų Apygardos sporto žai
dynių proga. Vaišėmis rūpinsis 
Rytų Apygarda. Po pamaldų 
vyks finalinės sporto rungtynės.

Jaunimo vakaronės Kultūros 
Židinio mažojoje salėje įvyks 
balandžio 14, balandžio 28 ir ge
gužės 12. Pradžia 8 v.v. Kviečia
mas New Yorko ir apylinkes 
jaunimas.

Kultūros Židiny šį savaitgalį, 
balandžio 8 ir 9, bus apygardi- 
nės stalo teniso pirmenybės ir 
jaunimo pamaldos.

Madų paroda bus balandžio 
16, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židiny. Bus modeliuo
jami megzti, pačių siūti ir pirkti 
rūbai bei batai. Parodą atidarys 
Janina Simutienė, modeliuotojas 
bei modeliuotojus pristatys Gin
tarė IVaškienė. Bilietų galima 
gauti ir stalus užsisakyti pas
E. Andriušienę — 847-4477, 
V. Padvarietį — 847-5619, S. Ka
činskienę — 497-5340, I. Ne- 
mickienę — 516 433-6672, J. 
Gerdvilienę — 296-0288. Taip 
pat bus galima gauti bilietų ir 
prie įėjimo. Madų parodą rengia 
Balfo 100-tasis skyrius.

Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 29 kuopa ruošia

VELYKŲ STALĄ
balandžio 9, sekmadienį, 1 vai. popiet Apreiškimo para
pijos salėj. Bus margučių ir kokteilis. Bilietus galima 
įsigyti iš anksto arba prie Įėjimo. Auka 5 dol.

RYTŲ SPORTO APYGARDOS 

ŽAIDYNĖS
KREPŠINIS — TINKLINIS — STALO TENISAS

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 8 
GATE OF HEAVEN PARAP. SALĖJ 

IR KULTŪROS ŽIDINYJE

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 9 
TIK KULTŪROS ŽIDINYJE

—O—

ŠOKIŲ VAKARAS
ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO 

KULTŪROS ŽIDINYJE
GROS ORKESTRAS 

SUAUGUSIEM VAIŠĖS APAČIOJ

ĮĖJIMAS 3 DOL. ASMENIUI

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
RYTŲ SPORTO APYGARDA, 
N.Y.L.A. KLUBAS

PABALTIEČIŲ PIEŠINIŲ 
PARODA

vyks nuo balandžio 1 iki 9
Ukrainiečių Institute,
2 E. 79 Street Manhattane 
(prie Metropolitan muziejaus)

Uždarymas ir užbaigtuvės — balandžio 9, sekmadienį, 
4 v. popiet.

Paroda lankoma nuo 2 iki 6 v.v. kasdien, išskyrus pirmadienį. 
Įėjimas — laisva auka.

Rengia Pabaltiečių Meno Draugija 
BALTIJA

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko židinio metinis susi
rinkimas bus balandžio 9, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. Inž. 
Juozas Rygelis skaitys paskaitą 
— “Skaičiavimo mašinų arba 
kompiuterių išsivystymas.” Prof. 
dr. Vi. Jaskevičius, SJ, padarys 
pranešimą apie Baltų studijų 
dienas Helsinky. LKM Aka-
demijos New Yorko židinio val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti į šį susirinkimą. Po 
susirinkimo bus kavutė, kurią 
paruoš Akademijos mecenatė E. 
Mickeliūnienė.

Liet. Karių Veteranų Sąjungos 
Ramovės New Yorko skyriaus 
metinis narių susirinkimas bus 
balandžio 14, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio patalpose. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus renkama valdyba ir revi
zijos komisija.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje eucharistinė diena už per
sekiojamą Bažnyčią bus balan
džio 9, sekmadienį. Švč. Sakra
mentas viešam garbinimui bus 
išstatytas 12:15 vai. 4:30 vai.— 
bendras giedojimas, 5 v. kon- 
celebracinės mišios.

Sporto žaidynėse šį savaitgalį 
dalyvaus New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo vyrų krepšinio ko
manda, 1974 laimėjusi ŠAL- 
FASS meisterio titulą. Šešta
dienį jie žais Gate of Heaven 
parapijos salėj, o sekmadienį po
piet Kultūros Židiny. Smulkiau 
apie žaidynes sporto skyriuje.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa ruošia lietuvišką Velykų 
stalą balandžio 9, sekmadienį, 
1 vai. popiet Apreiškimo parapi
jos salėj. Šalia skoningai paruoš- 
valgių, bus ir gražių margučių. 
Bilietus galima įsigyti iš anksto 
pas sąjungos nares arba prie įėji
mo. Įeinant aukojama 5 dol. Vi
si taip pat kviečiami dalyvauti 
Švč. Sakramento pagarbinime, 
kuris vyks Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus gegužės 3, tre
čiadienį, Town Hali salėje. Pro
gramoje Schumanno, Ravelio, 
Skriabino, Chopino kūriniai. 
Koncertą rengia Norman J. Sea- 
man.

MAIRONIO MOKYKLOS 
PAVASARIO BALIUS 

ŠEŠTADIENį, BALANDŽIO 22 D., 
KULTŪROS ŽIDINYJE

PROGRAMOJE
DAINUOJA SOL. ONA PLIUŠKONIENĖ IŠ 
PHILADELPHIJOS
ŠOKIAM GROJA JOE KAZLO ORKESTRAS

7:00 vai. vak. kokteiliai
8:00 vai. vak. programa
8:30 vai. vak. šilta vakarienė

Įėjimas $15.00 suaugusiem, $10.00 jaunimui

Stalus užsisakyti ir bilietus įsigyti galima iš anksto 
pas Tėvų Komiteto narius:

Dailydienė 847-1267
A. Jankauskas 849-2260
B. Kumet (516) 538-8985
G. Žemaitaitis (203) 847-1779

BALANDŽIO 16, SEKMADIENĮ, 3 VAL. KULTŪROS 
ŽIDINIO DIDŽIOJOJ SALĖJ, 361 HIGHLAND 
BLVD., BROOKLYN, N.Y., ĮVYKS

MADŲ PARODA
Bus modeliuojami megzti, pačių siūti ir pirkti rūbai bei 
batai.
Parodą atidarys JANINA SIMUTIENĖ
Modeliuotojas ir modeliuotojus pristatys 

GINTARĖ (VAŠKIENĖ

Bilietus galima įsigyti ir stalus užsisakyti pas: 
E. Andriušienę VI 7-4477 
V. Padvarietį 847-5619 
S. Kačinskienę 497-5340
I. Nemickienę 516 433-6672
J. Gerdvilienę 296-0288

ir prie įėjimo

Rengia BALFo 100-sis skyrius. Auka 5 dol.

For sale in Ozone Park vi- 
cinity. Semi-attached 2 family 
house, 6 plūs 6 rooms, finished 
basement, garage, modern 
kitehen and bath. Near trans- 

•portation, shops and schools.
Call owner 845-4887.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogu 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel.
207 967-2011.

Muzikos Žinių žurnalui pa
remti rengiamas koncertas-vaka- 
ras, kurio programą atlieka sol. 
Genė Ugianskienė, sol. Bene
diktas Povilavičius, pianistė Al
dona Kepalaitė, pianistas 
Albinas Prižgintas, klarnetistas 
Viktoras Prižgintas, Perkūno 
choras, kuriam vadovauja Vytau
tas Daugirdas. Koncertas bus ba
landžio 15, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny. Po koncerto 
šokiai ir pasilinksminimas.

Antanas ir Martynas Dargiai, 
du broliai iš Kearny, N.J., At
velykyje turėjo automobilio 
katastrofą. Abu yra sunkiai su
žeisti ir paguldyti ligoninėje. 
Abu yra Darbininko skaityto
jai, baigė Šv. Antano gimnazi
ją Kennebunkporte, Maine, uo
liai remia pranciškonų veiklą, 
padeda įvairiuose vasarvietės 
darbuose Kennebunkporte.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų tarybos posėdis 
bus balandžio 15, šeštadienį, 
tuoj po pamokų. Posėdis bus 
Kultūros Židinio patalpose.

VAKARIENĖ — PROGRAMA — ŠOKIAI
Šokiams groja Niek Gorochovv šešių žmonių orkestras 

$15.00 — suaugusiems, $7.50 — moksleiviams ir studentams

Bilietus prašome iš anksto užsisakyti pas Mildą Kveda
rienę, 5 Drum St., Iselin, N.J., 283-1981 arba Gilandą 
Matonienę, 2 Jackson Circle, Ocean, N.J., 922-1296

IKI PASIMATYMO!

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BROOKLYN, N.Y.

EUCHARISTINĖ DIENA 
IR APREIŠKIMO PARAPIJOS GLOBĖJOS 

DIEVO MOTINOS MARIJOS ŠVENTĖ
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 9, 

UŽ PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ LIETUVOJE 
ŠVČ. SAKRAMENTAS VIEŠAM GARBINIMUI BUS IŠSTATYTAS 

PO 12:15 MIŠIŲ
BENDRA ADORACIJA IR GIEDOJIMAS 

PRASIDĖS 4:30 VAL. POPIET

KONCELEBRACINĖS MIŠIOS BUS 5 VAL. POPIET 
PO MIŠIŲ PROCESIJA IR PALAIMINIMAS

PAMALDOM VADOVAUS IR PAMOKSLĄ PASAKYS 
KUN. PROF. VLADAS JASKIEVICZ

VISUS KVIEČIA GAUSIAI DALYVAUTI TAIP REIKŠMINGOJE EUCHARISTINĖJE DIENOJE, 
SVARBIA INTENCIJA UŽ PERSEKIOJAMUS TIKINČIUOSIUS LIETUVOJE

KUNIGAI: PRANAS RAUGALAS
ANTANAS RAČKAUSKAS 
STASYS RAILA

N.Y. vyr. skaučių židinys 
Vilija, sveikindama “Skautų pa
stogės” skyrių 10 metų sukak
ties proga, Darbininkui paauko
ja 50 dol. Darbininko administ
racija už auką nuoširdžiai dėko
ja.

Pabaltiečių piešinių paroda 
vyksta Ukrainiečių Institute, 2 
E. 79 Street, priešais Metropo
litan muziejų. Paroda lankoma 
nuo 2 iki 6 v.v. Uždarymas ir 
vaišės bus balandžio 9, sekma
dienį, 4 v. popiet. Parodą ren
gia pabaltiečių meno draugija 
Baltia.

Julius ir Antanina Bulotai, 
Littleton, Colorado, pagerbdami 
a.a. Matą Miluką, atsiuntė 25 
dol. auką Darbininkui paremti. 
Nuoširdus ačiū.

“Muzikos Žinių” žurnalui paremti 

rengiamas

KONCERTAS — 
VAKARAS

Kultūros Židiny balandžio 15 dieną 7 v.v.

KONCERTO PROGRAMĄ ATLIEKA:

Genė Ugianskienė 
Benediktas Povilavičius 
Aldona Kepalaitė 
Albinas Prižgintas 
Viktoras Prižgintas 
Vytautas Daugirdas 
“Perkūno” vyrų choras

PO PROGRAMOS:

bufetas, baras, šokiai, dainos

Įėjimo auka — 5 dol.

Visus maloniai kviečia atsilankyti, kultūringai ir smagiai 
praleisti laiką.

L. VARG.—MUZIKŲ S-GA

N. J. Palangos vietininkijos 
skautės maloniai kviečia

1978 BALANDŽIO 15 D., 7 D., 7 VAL. VAK. 
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE
269 SECOND STREET, ELIZABETH, N.J.

Dail. Aleksandros Merkęr-Vit- 
kauskaitės darbų paroda visą ba
landžio mėnesį įvyksta Wood- 
ridge Memorial bibliotekos 
Wakeling galerijoje, Woodridge, 
New Jersey. Yra daug paveikslų 
su lietuviškomis temomis. Taip 
pat ji dalyvauja ir kolektyvinė
je Modern Artists Guild parodo
je, kuri vyksta nuo kovo 19 iki 
balandžio 28 Maurice M. Pine 
bibliotekoje, Fair Lawn, N.J.

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