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Pasirašius Egipto ir Izraelio 
taikos sutartį, arabai, ypač pa
lestiniečiai, įvairiais būdais 
rodė savo nepasitenkinimą: Iz
raely sprogdino bombas, puolė 
Egipto ambasadas ir skelbė 
streikus, o Palestinos išlaisvini
mo org-jos vadas Yassir Arafat 
pažadėjo likviduoti Egipto pre
zidentą ir išvyti amerikiečius iš 
Art. Rytų.

Britanijos darbo partijos min. 
pirm-ko James Callaghan vy
riausybei parlamentas vieno 
balso persvara pareiškė nepasi
tikėjimą. Vyriausybė turės atsi
statydinti ir paskelbti naujo par
lamento rinkimus.

Nepaisant JAV įspėjimų, į 
JAV laivyno Cam Rahn bazę 
atvyko 3 sovietų karo laivai. 
JAV, Japonija ir Kinija yra su
sirūpinusios, kad sovietai čia 
pastoviai neįsikurtų.

Bagdade susirinkę Arabų ly
gos valstybių ministeriai nesu
rado bendros nuomonės dėl 
sankcijų pritaikymo Egiptui už 
taikos sutarties pasirašymą. 
Buvo tik sutarta perkelti Arabų 
lygos būstinę iš Kairo, suspen
duoti Egipto priklausymą lygai 
ir boikotuoti Egipto bendroves, 
prekiaujančias su Izraeliu. Ne
patenkintos dėl švelnių sankcijų 
Sirija, Libija ir Palestinos išlaisv. 
org-ja pasitraukė iš konferenci
jos, o Jordanas atšaukė savo am
basadorių iš Egipto.

Egiptas, jausdamas, kad jis 
gali būti pašalintas iš Arabų ly
gos, savo priklausymą jai iš 
anksto suspendavo.

Trylika aliejų eksportuojančių 
valstybių savo konferencijoj nu
tarė vėl pakelti aliejaus kainas 9 
proc. ir leido atskirom valsty
bėm imti už parduodamą aliejų 
papildomą antmokestį.

Kinijos pamoka Vietnamui 
buvo vis dėlto sunki: kiniečių 
užimtų sričių miestai buvo pa
versti griuvėsiais, tiltai ir elekt
ros laidų linijos išsprogdintos, 
o keliai užminuoti.

Arabų lygos gen. sekretorius 
egiptietis Mahmoud Riad pasi
traukė iš pareigų, nes jautė ne
galėsiąs patarnauti arabų vieny
bei.

Pakistano aukšč. teismas pa
tvirtino buv. min. pirm-kui Zul- 
fikar Ali Bhutto mirties bausmę. 
Jį gali išgelbėti tik prezidento 
pasigailėjimas.

Afganistano revoliucinė ta
ryba ministerįu pirm-ku paskyrė 
užs. reik. min. Hafizullah Amin, 
o buv. min. pirm-ką Noor Mo- 
hammad Taraki — prezidentu ir 
gynybos ministeriu. Partizani
niai susirėmimai su vyriausybės 
kariuomene plinta. JAV įspėjo 
Sov. S-gą nesikišti į vykstančius 
konfliktus.

Buv. Laos min. pirm -kas 
ir dabartinis vyriausybės patarė
jas Souvanna Phouma pareiškė, 
kad komunistam įsigalėjus apie 
15,000 jam tarnavusių karininkų 
ir civilių pareigūnų buvo užda
ryti stovyklose, kur jie griežtai 
prižiūrimi ir, negaudami pakan
kamai maisto ir medicinos pa
galbos, dirba žemės ūky. Buv. 
Laos karalius Sisavang Vathana 
taip pat paverstas daržininku.

Tanzanijos kariuomenei ir 
Ugandos pagėgėlių partizanam 
artėjant prie Ugandos sostinės, 
krašte buvo paskelbtas drau
džiamasis metas, ir uždarytas 
tarptautinis aerodromas.

Irano vyriausybė, stengda
masi apraminti sukilusius kur
dus, Kurdistano gubernatorium 
paskyrė kurdą Ibrahim Yunesi ir 
leido Sanandah mieste sudaryti 
kurdų administraciją ir dėstyti 
kurdų kalbą.
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Nuo pat pirmųjų sovietinės 
okupacijos metų Lietuvoje vi
sokiausiais būdais yra drasko
mos, pjaustomos, deginamos ir 
kitaip naikinamos lietuviškos ir 
kitokiomis kalbomis knygos, ku
rios savo turiniu, atskiromis 
mintimis bei idėjomis trukdo 
okupantui ir vietiniams kola
borantams įgyvendinti pragaiš
tingus jų planus Lietuvoje — 
lietuvius moraliai palaužti ir po 
to visus juos nutautinti.

Toks lietuviško žodžio perse
kiojimas ir jo fizinis naikinimas 
tebevykdomas ir dabar. Tiesa, 
ne visada tas spausdintas žo
dis būna okupantui “nusikal
tęs”. Jis gali praeiti ir pro tri
gubos (autoriaus, redaktoriaus 
ir valstybinio cenzoriaus) cenzū
ros filtrus. Tačiau ir po to jis 
gali būti sunaikintas. Sunaikin
tas specialiais įsakymais, jei au
torius vėliau kuo nors valdžiai 
nusikalto ir iš viso nepatinka. 
Taip šį kartą atsitiko ir su ra
šytoju ir poetu T. Venclova, 
drąsiu Žmogaus teisių Lietuvo
je gynėju, KGB persekiojimų 
priverstu emigruoti į JAV.

Žemiau pateikiame gėdingus 
dokumentus, išsiuntinėtus 
bibliotekų direktoriams ir kny
gynų vedėjams, atskleidžian
čius nelogiškumą ir “kultūrą” 
bei moralę tų, kurių iniciatyva 
panašūs įsakymai bei patvarky
mai yra leidžiami.

Pridedamų dokumentų iš
siuntimo datą, jo numerį, įsa
kymo egzemplioriaus numerį ir 
gavėjo adresą praleidžiame.

Buenos Aires mieste Argentinoje prie Laisvės paminklo lietuviai, minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, padeda vainiką. Kalba Zaferinas Juknevičius, jį palydi ALOS 
Tarybos pirmininkas Raul Stalioraitis ir vicepirmininkas Julius Mičiudas.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ARGENTINOJ
Buenos Aires miesto katedroj 

vasario 18 rytą įvyko pamaldos, 
kurias laikė Avellanedos vysku
pijos generalinis vikaras Rūbe n 
Di Monte, pasakydamas jautrų

ROMAS GIEDRA 
JAU LAISVĖJ

Romas Giedra, su draugais 
bandęs išvykti lėktuvu iš oku
puotos Lietuvos, vėliau suim
tas, kalintas, dėjęs daug pastan
gų išsilaisvinti, jau pasiekė 
Vakarus.

JAV valstybės departamento 
pranešimu, Romas Giedra su 
žmona Livija balandžio 1 išvyko 
iš Maskvos ir vakare jau buvo 
Romoje. Už kelių savaičių jie at
vyks į Ameriką.

Naudotis tarnyboje 

egz. Nr.

Vyriausioji valstybinių pa
slapčių spaudoje saugojimo val
dyba prie Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos (LTSR Glavlitas) 

(rašto ir įsakymo 
gavėjas)

Dėl T. Venclovos knygų išėmi
mo iš bibliotekų ir knygų pre
kybos tinklo

Šiuo siunčiame Jums Vyriau
sios valstybinių paslapčių spau
doje saugojimo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
1978 m. gegužės 10 d. įsaky
mą Nr. 1-nt dėl T. Venclovos 
knygų išėmimo iš bibliotekų 
ir knygų prekybos tinklo.

Prašome duoti atitinkamus 
nurodymus, kad Jūsų žinioje 
esančios bibliotekos nedelsiant 
iš savo fondų išimtų ir nusta
tyta tvarka nurašytų Įsakyme 
išvardintas knygas.

Priedas — Įsakymas Nr. 
1-nt egz. Nr......

B. Gurvičius 
Vyriausios valdybos 
Viršininko pavaduotojas

Vyriausioji valstybinių paslap
čių spaudoje saugojimo valdyba 
prie LTSR Ministrų Tarybos

Įsakymas
Nr. 1-nt

1978 m. gegužės 10 d.

Dėl T. Venclovos knygų iš
ėmimo iš bibliotekų ir knygų 
prekybos tinklo.

pamokslą apie Lietuvą, kanki
nių ir Marijos žemę. Po pamal
dų iškilmingai buvo padėtas vai
nikas prie Argentinos Laisvės 
paminklo prieš prezidentūros 
rūmus. Ta proga kalbėjo Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos pirmininkas 
Raulis Stalioraitis, kviesdamas 
geros valios žmones prisidėti 
prie mūsų laisvės bylos. Lietu
viškas jaunimas buvo apsirengęs 
tautiniais drabužiais.

Vakare Lietuvių Centre įvyko 
meninė dalis, kuri buvo atidary
ta Argentinos ir Lietuvos him
nais. Kalbas apie šventės reikš
mę ispanų ir lietuvių kalbomis 
pasakė Denisė Jokubauskaitė ir 
Vladė Survilienė. Lietuvių 
Centro šokių ansamblis Inkaras

Išimti iš bibliotekų ir knygų 
prekybos tinklo sekančias T. 
Venclovos knygas:

Golemas, arba dirbtinis žmo
gus. Vilnius, “Vaga”, 1965. 272 
p. 12 iliustr. lapų, 8000 egz.

Kalbos ženklas. Eilėraščiai. 
Vilnius, “Vaga”, 1972. 64 p. 
8000 egz.

Raketos, planetos ir mes. 
Vilnius, Valstybinė grožinės li
teratūros 1-kla, 1962. 167 p. 
su iliustr. 10000 egz.

M. Slizevičius
Vyriausios Valdybos 
Viršininkas

Kauno kunigų seminarijoje

Rugpiūčio mėn. viduryje pa
aiškėjo, kad tarybinė valdžia 
leido mokytis Kauno Kunigų 
seminarijoje 20 klierikų. Į pir
mąjį kursą priimti klierikai: 
Stanislovas Anužis, Gediminas 
Bulevičius, Pranas Civilis, Ka
zimieras Daugla, Romualdas 
Dulskis, Algirdas Gavenauskas, 
Algis Genutis, Jonas Ivanaus
kas, Donatas Jasiulaitis, Remi
gijus Jonkus, Stanislovas Kazė
nas, Algirdas Kildušis, Simutis 
Marciukevičius, Petras Matuke- 
vič, Petras Purlys, Gvidas Pu- 
šinaitis, Vidas Saukaitis, Jonas 
Šutkevič, Virginijus Veilentas, 
Juozas Klimavičius.

Klierikas Juozas Klimavičius 
vieneriems metams atleistas iš 
Seminarijos atidirbti valdžiai už 
mokslą (turi kinomechaniko 
specialybę).

Iš II kurso visam laikui pa
sitraukė Vilniaus vyskupijos 
klierikas Rimas Dalgėda.

meniškai atliko šokių pynę. Mi
nėjime dalyvavo taip pat lenkų, 
slovakų ir ukrainiečių cent
rinių valdybų atstovai.

Šią šventę aprašė Buenos Ai
res dienraščiai La Prensa, EI 
Clarin ir kiti laikraščiai, o TV 
kanalai parodė savo apžvalgoj 
šio minėjimo iškarpas.

Ta pačia proga buvo pasiųs
ta rezoliucija su laišku Šv. Tė
vui Jonui Pauliui II, Argenti
nos prezidentui Jorge Videla, 
užsienio reikalų ministeriui, 
karo štabo vadui ir kitiem įta
kingiem Argentinos karo val
džios asmenim, prašant jų mora
linės paramos mūsų laisvės ko
voj.

ALOS Tarybos Valdyba

Svarbus įvykis ne tik Vatika
ne, bet ir pasauly yra popie
žiaus Jono Pauliaus II pirmosios 
programinės enciklikos pa
skelbimas.

Enciklika yra popiežiaus pasi
rašytas oficialus Bažnyčios do
kumentas. Pirmoj enciklikoj 
kiekvienas popiežius paprastai 
bendrais bruožais išdėsto savo 
pontifikato programą. Encikli
kos paprastai yra vadinamos pir
maisiais lotyniško jų originalo 
žodžiais. Jono Pauliaus II pir
moji enciklika prasideda žo
džiais “Redemptor hominis” 
(Žmogaus atpirkėjas).

“Žmogaus atpirkėjas Jėzus 
Kristus yra kosmoso ir istorijos 
centras”, rašo Šv. Tėvas, pradė
damas encikliką. Kristus yra ir 
šios enciklikos centras. Jis yra 
Bažnyčios įkūrėjas, jos galva ir 
jos pagrindas. Dėl to visa Baž
nyčioj turi krypti į Kristų. Tarp 
atpirkimo jame paslapties ir 
žmogaus orumo yra nenutrūks-

Atleistas iš paskutinio kurso 
Vilniaus arkivyskupijos klieri
kas Algis Kazlauskas.

Šiais metais stojantieji į Se
minariją, kaip ir anksčiau, buvo 
verbuojami dirbti KGB agen
tais.

Eilė klierikų — Kazimieras 
Meilus, Vladas Petraitis, Anta
nas Gylys ir kiti mokslo metų 
pradžioje buvo iškviesti tardy
mui į Kauno KGB skyrių. Tar
dymai sukosi apie klieriką Pet
rą Blažuką, kuris šiuo metu 
civilinės valdžios yra išvarytas 
iš Seminarijos.

Kanados min. pirm. Pierre El- 
liott Grudeau paskelbė parla
mento rinkimus gegužės 22.

Izraelis sutikęs išplėsti oku
puotam vakariniam Jordano 
krante ir Gazos ruože gyvenan
čių palestiniečių teises: panai
kinti įkalinimą be teismo, leis
ti išskirtom šeimom susijungti 
ir praplėsti jų politinę veiklą.

Irano turkmėnai susikovė ne
toli Sov. S-gos esančiam Gun- 
bud-i-Qawus mieste su Irano ka
riuomene. Jie, kaip ir kurdai, 
taip pat siekia autonomijos.

Libija pareikalavo, kad Tanza
nija per 24 vai. atitrauktų savo 
kariuomenę iš Ugandos, bet 
Tanzanija reikalavimą atmetė ir 
pradėjo puolimą sostinei užimti, 
o Ugandos pabėgėliai sudarė 
laikinę vyriausybę.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pasiūlė, kad Jeruzalė nebūtų vėl 
padalyta, bet būtų žydų ir arabų 
bendrai valdoma.

Irane vyko gyventojų atsiklau- 
simas, ar jie pageidauja islami- 
nės demokratijos ar monarchi
jos. Kurdai, turkmėnai ir kairio
sios grupės paragino gyventojus 
referendumą boikotuoti.

Kinija įspėjo žmogaus teisių 
ir demokratijos reikalaujančius 
aktyvistus savo veiklą sustabdy
ti, nes kitaip su jais būsią aštriai 
kovojama.

JAV ir Iranas pradėjo pasitari
mus JAV moderniem F-14 karo 
lėktuvam ir Phoenix raketom iš 
Irano atpirkti.

JAV žvalgybos organai teigia, 
kad Sov. S-ga statydina Kuboj 
povandeninių laivų bazę.

Britų kolonijos Hong Kong 
gubernatorius S ir Murray Mac- 
lehose išvyko oficialaus vizito į 
Kiniją.

Chado prezidentas Felix Mal- 
loum pasitraukė iš pareigų ir iš
vyko į Nigeriją. Valstybę valdys 
8 narių laikinė taryba, vadovau
jama Gouhoni Waddaye.

Teisingumo sekr. Griffin Bell 
painformavo kongresą, kad jis 
numato per ateinančius 6 mėn. 
įsileisti į JAV 60,000 Indokini- 
jos ir Sov. S-gos pabėgėlių.

Grenados salos valdžią per
versmu paėmęs Maurice Bishop 
pareiškė, kad sala ir toliau liks 
britų bendruomenės nariu, bet 
konstitucija buvo suspenduota.

Ukrainietis kovotojas už bap
tistų teises Piotr Vins pakartoti
nai buvo sumuštas KGB agentų 
Kijevo gatvėj. 

tarnas ryšys. Kadangi Kristus yra 
žmogaus ir pasaulio atpirkėjas, 
tai drauge Kristus yra vieninte
lis, kuris gali pilnai atskleisti 
žmogui paties žmogaus paslaptį. 
Dėl to ir Bažnyčiai nėra kito 
kelio, kaip kelias su žmogum 
ir už žmogų. Taip kristocentri- 
nis Bažnyčios mokslas pilnai at
siveria į žmogų.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
pirmosios enciklikos ryškiausias 
bruožas yra rūpestis žmogumi, 
žmogaus orumu, jo pagrindinė
mis teisėmis, kurias Bažnyčia 
yra įpareigota ginti visur ir vi
suomet.

“Kely, kuris nuo Kristaus veda 
į žmogų”, sako popiežius, “šia
me kely, kuriame Kristus yra 
pats save susiejęs su kiekvie
nu žmogum, Bažnyčios niekas 
negali sulaikyti”.

Kalbėdamas apie taiką, Šv. 
Tėvas kiek toliau sako: “Galuti
nai taika remiasi ne kuo kitu, 
o pagarba neliečiamom, pagrin
dinėm žmogaus teisėm, tuo tar
pu karas kyla tada, kai šios teisės 
yra pažeidžiamos . . .”

Enciklika “Redemptor homi
nis” yra padalinta į keturias da
lis. Štai jų antraštės: Visuotinio 
Bažnyčios Susirinkimo ir anks
tesniųjų popiežių Bažnyčiai pa
liktas paveldėjimas; Atpirkimo 
paslaptis; Atpirktasis žmogus ir 
jo padėtis šiuolaikiniame pasau
ly; Bažnyčios misija ir žmogaus 
likimas.

Antroj daly, kalbėdamas apie 
atpirkimo paslaptį, Jonas Pau
lius II atskirai susitelkia prie 
žmogaus laisvės, ypač prie jo re
liginės laisvės.

Trečioj daly, kalbėdamas apie 
žmogaus padėtį šiuolaikiniame 
pasauly, Šv. Tėvas pabrėžia, kad 
Jėzus Kristus yra save susiejęs 
su kiekvienu žmogum. Dėl to 
visi keliai Bažnyčią veda į žmo
gų. Bažnyčia mūsų laikais yra 
pašaukta išvesti žmonijos iš vis 
grėsmingiau kylančio visuotinio 
susinaikinimo pavojaus, ištver
mingai ginant pagrindines žmo
gaus teises bei laisves. Popie
žius primena, kad neužtenka jas 
garantuoti sutarčių ar įstatymų 
raide. Žmogaus teisių apsaugoji
mas visur turi tapti konkrečia 
kasdieninio gyvenimo tikrove. 
Valstybių pareiga užtikrinti savo 
piliečiam visuotinę gerovę, t.y. 
tas sąlygas, kuriose jie galėtų 
konkrečiai pasinaudoti savo tei
sėmis. “Kai to nėra”, sako Šv. 
Tėvas, “tada bendruomenė pa
krinka, kyla piliečių pa
sipriešinimas valdžiai 
arba įsigali priespauda, baugini
mas, prievarta, teroras, kaip įvy
ko daugely kraštų mūsų laikais, 
įvedus totalitarinį režimą.”

Su žmogaus teisių apsaugoji
mo ir užtikrinimo pareiga popie
žius Jonas Paulius II susieja 
religinės ir sąžinės laisvės parei
gą. Apribojimas religinės laisvės 
— rašo popiežius — skaudžiai 
paliečia ne tik atskirus asmenis 
ar bendruomenes, bet visų pir
ma pažeidžia patį žmogaus oru
mą, nepriklausomai nuo to, ko
kią jis išpažįsta religiją ar pa
saulėžiūrą . . . Tai didelė ne
teisybė, kuri paliečia pačias 
žmogiškumo gelmes . . . Jau 
vien žmogiškai galvojant, yra 
neįmanoma pateisinti padėtį, 
kurioj tiktai ateizmui yra užtik
rinamos pilietinės teisės viešaja
me ir socialiniame gyvenime, 
kai tuo tarpu tikintieji žmonės 
yra vos pakenčiami arba trak
tuojami kaip žemesnės kategori
jos piliečiai, kartais iš jų net vi
sai atimant pilietines teises.

Baigdamas antrąją enciklikos 
dalį, Jonas Paulius II visų viso 
pasaulio tikinčiųjų vardu krei
piasi į tuos, nuo kurių vie
nokiu ar kitokiu būdu priklauso 
viešojo ir socialinio gyvenimo 

organizacija, kreipiasi karštai 
prašydamas, kad visur būtų pa
gerbiama religinės laisvės ir 
Bažnyčios veikimo laisvės teisė. 
Tuo nėra reikalaujama kokios 
nors privilegijos, bet vienos iš 
pačių pagrindinių teisių. Šios 
teisės užtikrinimas yra tikrosios 
žmogaus pažangos sąlyga ir ga
rantija.

Kzl.
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Anicetas Simutis, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, 
vasario 11 paminėjo 70 metų amžiaus sukaktį. Nuot. R. Kisieliaus

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

FLORIDOS LIETUVIUOSE
Miami

Minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo sukaktį, mi
šias vasario 17, šeštadienį, 12 
vai. aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. dr. Vincas Andriuška. So
lo giedojo A. Pakalniškytė. Va
sario 18 Amerikos Lietuvių Pi- 

iiJj^ėių Klube Mįapąi Aljtost sky- 
(( rįuBk <kuriam vadovauja pirm, 
j. Petras. Šilas, suruošė minėjimą.

Pirm. P. Šilas, atidaręs minė
jimą, programai vadovauti pa
kvietė V. Mikėnienę-Sakalaitę. 
JAV ir Lietuvos himnus sugie 
dojo solistė Antanina Damb
rauskaitė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. Vincas Andriuška. Pa
grindinę kalbą pasakė Miami 
arkivyskupas Edward A. 
McCarthy. Meninę programą 
atliko solistė A. Pakalniškytė iš 
Hamiltono.

Minėjime dalyvavo apie 400 
žmonių. Laisvinimo veiklai 
aukų surinkta arti 3000 dol.

Po minėjimo Marija Paukštai- 
tienė pavaišino skaniais pietu
mis, o ukrainiečių orkestras gro
jo šokiam.

Palm Beach
Palm Beach Lietuvių klubo 

narių susirinkimai ir toliau vyks
ta kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį. Sausio mėn. susirin
kime išrinkta nauja valdyba:

pirm. V. Mickus, sekr. J. Daugė
lienė, ižd. R. Valodka.

Vasario mėn. susirinkime pri
siminta Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktis. Buvo 
surengtas juostinis žodžio, dai
nos ir muzikos montažas. Po to 
įvyko vaišės, kurias parengė klu
bo narės Jucėnienė ir Papie- 
■vienė. Laisvinimo pastangom 
remti aukų surinkta 280 dol.

Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach apylinkė surengė Naujų 
Metų sutikimo pobūvį Colona- 
des viešbuty. Šokiam grojo Vy
ties orkestras iš Chicagos. Va
sario 16 minėjimas pradėtas mi- 
šiomis, kurias aukojo kun. A. 
Senkus. Minėjimo iškilmingas 
susirinkimas įvyko vasario 11 
Holiday Inn motelio patalpose. 
Poetas S t. Santvaras skaitė pa
skaitą ir savo kūrybos eilėraščių. 
Laisvinimo talkai buvo surink
ta 911 dol. aukų. Dainavo solis
tė Ona Blandytė-Jameikienė.

Užgavėnių blynų balius su
rengtas vasario 25. Ta pačia pro
ga paminėta ir beletristo Jono 
Biliūno gimimo šimtmečio su
kaktis. Jų kūrybos ištraukas pa
skaitė A. Biliūnienė ir P. Banie
nė.

Lake Worth
Lake Worth Lietuvių klubas 

savo nariam ir svečiam surengė 
bendras Kūčias, prieš kurias

— Kovo 5 mirė žinomas dra
mos aktorius veteranas Valerijo
nas Derkintis. Buvo gimęs 1904 
lapkričio 15 Ketūnų k., Mažei
kių aps. 1926 baigė Telšių gim
naziją, kai kurį laiką studijavo 
Kauno universitete, 1931 baigė 
K. Glinskio vadovaujamą dra
mos studiją. Vaidino Šiaulių ir 
Klaipėdos dramos teatruose (iki 
1940), vėliau —Vilniaus dramos 
teatre. Sukūrė daug ryškių vaid
menų, sugebėjo įsijausti į vaiz
duojamą charakterį. Okupantai 
jam suteikė nusipelniusio akto
riaus ir nusipelniusio meno vei
kėjo vardus (1954, 1964).

— Kompozitoriui Algimantui 
Bražinskui Estijos kultūros mi
nisterija paskyrė premiją už jo 
dainą “Akių tamsoj, širdies švie
soj” (M. Martinaičio žodžiai). 
Kompozitorius dalyvavo Estijoje 
vykusiame naujų kūrinių kon
kurse. Kūrinį dainavo Estijos 
akademinis vyrų choras.

— Žinomas Rytų Vokietijos 
kompozitorius Reiner Kunad, 
anksčiau sukūręs operą pagal K. 
Donelaičio gyvenimą ir kūrybą 
— “Lietuviški fortepionai”, 
dabar sukūrė kantatą “Metai” 
(pagal K. Donelaičio poemą).

Kūrinį atlikti ruošiasi Dres- 
deno filharmonija. Ir ankstes
nioji donelaitiška opera su pasi
sekimu buvo statoma Dresdene, 
vėliau pakartota Rytų Berlyne.

— Kovo 5 Vilniaus “Lietu
vos” kinoteatre buvo naujojo 
filmo “Kentaurai” premjera. 
Filmą režisavo Vytautas Žalake- 
vičius, svarbiuosius vaidmenis 
vaidino Donatas Banionis, Regi
mantas Adomaitis, J. Budraitis. 
Filmo gamybai talkino Sovietų 
Sąjungos, Vengrijos, Čekoslova
kijos ir Kolumbijos kino stu
dijos. Filmas — propagandinis,

vyko pamaldos.
Klubo narių susirinkimai 

vyksta kiekvieno mėnesio antrą 
šeštadienį. Sausio mėn. susi
rinkime išrinkta nauja klubo val
dyba: pirm. V. Dovydaitis, vice- 
pirm. M. Mažeika, sekr. O. Do
vydaitienė, ižd. J. Navasaitis.

Daytona Beach
Daytona Beach ir apylinkių 

Lietuvių klubas auga ir ple
čia visuomeninę bei kultūrinę 
veiklą. Klubas yra užregistruo
tas valdžios įstaigose ir turi visas 
juridinio vieneto teises. Kitų 
organizacijų čia dar nėra. Tad 
klubas jungia visus lietuvius, 
ir visi sudaro vieningą lietuviš
ką šeimą. Narių skaičius viršija 
šimtinę. Rengiami minėjimai ir 
pramogos. Kalėdų pobūvy gra
žiai pasireiškė Angelė Kašubie- 
nė ir Kazys Tirva. — L.Ž.K.

VITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 JAMAICA AVENUE 
VVOODHAVEN, N.Y. 11421 

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: Iš Bostono ar New Yorko Iš Chicagos

Gegužės 14 ir 21 d. $850.00 $980.00
Birželio 11d. — išparduota
Liepos 9, BIRŽELIO 18 " $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10 $875.00 $1010?00
Rūgs. 17 $850.00 $980.00

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje,* 1 naktis Maskvoje
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 25, Liepos 10.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę Vadovai. Įskaitoma ekskursijos į Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or govemment approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos apskaičiuotos 30-čiai ar daugiau keleivių.

Atstovų rūmų narės Elizabeth 
Holzman pastangų dėka JAV 
gyvenančių nacių bendradarbių 
bylų svarstymas buvo perkeltas 
iš imigracijos ir natūralizaci
jos įstaigos į specialiai tam rei
kalui prie teisingumo d-to su
kurtą įstaigą, kuriai vadovaus 
Martin Mendelsohn.

Izraelis jau pradėjo atitraukti 
savo kariuomenės sandėlių turtą 
iš Sinajaus.

Negaudama vizos išvykti, vo
kietė Frieda Pletschko su dviem 
vaikais Maskvos Raudonojoj 
aikštėj trumpai demonstravo, 
bet greitai buvo policijos sulai
kyta.

Sov. S-gos sekmininkų sektos 
vadovas tVladimir Solokov, 83 
m. amžiaus, ir tos pat sektos 
narys Uja Lapšin sovietų teis
mo buvo nubausti po 5 m. sun
kiųjų darbų už valstybės žemi
nimą.

Sov. S-gos prekybos laivyno 
jūrininkas Y.M. Vlasenko su pri
tvirtinta prie kūno granata įžen
gė į JAV ambasadą Maskvoj ir 
reikalavo, kad jam būtų leista 
emigruoti. Ambasados tarnau
tojų iškviestai sovietų policijai 
įmetus ašarinę granatą, jūrinin
kas susisprogdino.

idėjinis, vaizduojąs Čilės prezi
dento komunisto Allendės ne
sėkmę (tragediją) Ta nesėkmė 
labai rūpi sovietams, ir lietuviai 
kinematografininkai įtraukiami į 
tą akciją.

— Vilniuje lankėsi būrys už
sienio žurnalistų, nuolat dirban
čių Maskvoje. Be satelitinių 
kraštų, buvo žurnalistų iš Ameri
kos, Japonijos, V. Vokietijos, 
Luksemburgo, Graikijos. Sve
čius “švietė” Ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas K. Kai
rys, Kultūros ministras J. Bieli
nis, Užsienio reikalų “minist
ras” V. Zenkevičius ir keli ma
žesni valdžios ir partijos atsto
vai. Jie visi stengėsi svečiams 
parodyti dabartinės Lietuvos pa
žangą ir gerovę. Svečiams buvo 
rodomos Vilniaus, Kauno ir Tra
kų įžymybės. Vilniuje svečiai 
žiūrėjo teatre rodomo baleto 
“Gulbių ežero”.

— Kovo aštuntoji Sovietų Są
jungoje švenčiama kaip tarptau
tinė moters diena. Ta proga 
spaudoje rodomos dirbančių 
moterų fotografijos, skelbiama, 
kokį didelį procentą dirban
čiųjų sudaro moterys. Moterys 
dirbančios visose darbo srityse: 
visuomeninio aprūpinimo įstai
gose net 83 procentai esą mote
rų, švietimo ir kultūros įstai
gose — 78 pr. moterų, valdy
mo įstaigose — 67 procentai. 
Suprantama, kad spauda nerašo, 
kaip sovietinėje santvarkoje mo
teris yra skriaudžiama, verčiama 
dirbti jos prigimčiai netinkamus 
darbus (darbai statybose, kelių 
tiesime, gyvulininkystėje).

— Kovo mėnesį visą Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą užgožė Pet
ro Cvirkos garbinimas. Dėl to 
Jono Biliūno sukaktis atsidūrė 
antraeilėje padėtyje. Jubiliejinė 
komisija tepaskelbė spaudoje, 
kad pagal surastus metrikus J. 
Biliūno gimimo diena yra balan
džio 11. Tą dieną būsią didieji 
rašytojo minėjimai Vilniuje, 
Kaune ir Anykščiuose. Organi
zuojama “Laimės žiburio” šven
tė. Gimtuosiuose Niūronyse bū
sianti atidaryta J. Biliūno paro
da, taip pat paroda būsianti ir 
Vilniaus respublikinėje bibliote
koje. Leidžiama J. Biliūno raštų 
rinktinė rusų kalba. Būsiąs iš
leistas sukakčiai paminėti pašto 
ženklas ir vokas. Minėjimai bū
sią visoje Lietuvoje, ypač 
mokyklose.

— Iš Klaipėdos uosto į jūras 
išplaukė naujas žvejybos laivas- 
šaldytuvas “Giruliai”. Jis pa
statytas Karelijoje. Vardas — lie
tuviškas, bet pats laivas priklau
so sąjunginei (okupacinei) val
džiai.

— Kauno dramos teatras vėl 
pastatė svetimą propagandinį 
dramos veikalą — bulgarų rašy
tojo I. Ratojevo pjesę “Raudona 
ir ruda”. Režisavo J. Vaitkus, 
dekoracijas piešė J. Malinaus
kaitė.

— Liet. M. Akademijos zoolo
gijos ir parazitologijos institutas 
Palangoje sušaukė tos srities 
mokslininkų suvažiavimą. Buvo 
svarstoma, kas kenkia krašto bio
logijai.

— Kovo pradžioje R. Berlyne 
buvo sušaukta baltistų konferen
cija. Svarbiausia programos da
lykas buvo Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties paminėji
mas. Paskaitą apie Vilniaus 
universitetą skaitė Greifsvaldo 
universiteto rektorius Werner 
Imig. Be to, konferencijoje buvo 
aptarti ir vokiečių rašytojų 
Goethės ir Tomo Manno kūri
nių vertimai į lietuvių kalbą. 
Apie juos kalbėjo prof. V. Fal- 
kenhagenas ir lietuvis L. Stepa
nauskas.

— Lietuvos spaudoje rašoma, 
kad Vilniaus universiteto su
kaktį minėsianti Jungtinių Tau
tų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija UNESCO.

— Greitai augančiam Šiaulių 
miestui statomas naujas gyvena
masis rajonas — miesto piet
vakariuose prie Bubių kelio. Bū
sią pastatyta apie 50 daugiaaukš
čių namų, kuriuose galėsią gy
venti 10 tūkstančių žmonių.

Pr.N.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
N Y 11375.

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, P.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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.

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

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

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.

j n Lietuviška REAL ESTATE Įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, Fla. 3
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 angių kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, 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.

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino A NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Palmės ir erškėčiai
Palmių procesija anomis die

nomis, kai Kristus žengė į Je
ruzalės miestą, nebuvo pirmoji 
nei paskutinė. Minios žmonių 
istorijoje tokiu būdu jau buvo 
sutikusios savo valdovus, už
imant jiem sostus, iš karo laukų 
pargrįžusius nugalėtojus, kar
žygius.

Tokiu pačiu būdu yra pager
biami ir mūsų laikų iškilieji as
menys. Juk ar seniai žmonės 
tvindė gatves ir aikštes Ameri
kos miestų, kuriuose lankėsi 
pakviesti generolai, politikai, 
astronautai. Ūžė, šūkavo ir džiū
gavo. Bet visi tie krykštavimai 
praeina ir nutyla, lyg nebuvę, o 
gyvenimas eina toliau savo keliu 
per palmes ir erškėčius.

Erškėčiai, daugiau ar mažiau 
dygūs, iš pina kiekvieno žmo
gaus gyvenimą. Tai mūsų rū
pesčiai ir nesėkmės, nelaimės 
ir skausmai, netikėti smūgiai ir 
neužtarnauti kirčiai. Ne mūsų 
galioje jų išvengti, nes kančia 
yra sulipusi su žemiškąja mūsų 
būtimi. Tačiau mūsų valioje yra 
kančią priimti ir pakelti net ir 
tada, kai jaučiamės nekalti. Prof. 
Stasio Šalkauskio, mūsų žymaus 
filosofo, žodžiais tariant, tai reiš
kia vykdyti gyvenime atpirkimo 
auką. Nėra lengva tai padaryti, 
bet galima ir būtina, nes ir žmo- 
.gusjuri save atpirkti kentėjimu. 
Lengviau tai padaryti, kai mato
ma kančios palaima, ne skau
dūs jos dūriai. Libano poetas 
Kahlil Gibran čia pabrėžia dve
jopą žmogaus nusistatymą: vie
ni temato eržkėčių dyglius, kiti 
juose regi rožių žiedus. Šiem yra 
lengviau gyvenimą pakelti, 
negu pirmiesiem.

Gyvenimą pakelti yra pati pir
moji krikščionio atgaila — kal
bėjo popiežius Pijus XII per vie
nas Velykas. Tai reiškia: pro 
savo gyvenimo palmes ir erškė
čius praeiti taip, kaip yra
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praėjęs Kristus. Jei palmės reiš
kia pagyrą ir garbę, tai Kris
tus tos pasaulio garbės neieško
jo. Neieškojo net ir savo garbės. 
“Aš neieškau savo garbės, yra 
kas jos ieško ir teisia” — kal
bėjo žydam, kada šventovėje jie 
tykojo , nusigriebti akmenų. Ir 
Jeruzalės miestan žengė ne 
triumfui, o kančiai.

Palmių šakelės buvo pakeistos 
erškėčių spygliais, nes Tasai, 
kuriam privalu atiduoti šlovė ir 
kuris teisia, turėjo būti permal
dautas. Prisiimdamas kančią, 
Kristus ją sudievino ir atvedė iki 
Prisikėlimo. Tik čia buvo tikra
sis jo triumfas, ir jis lieka paža
du visiem laikam ir visiem žmo
nėm.

Kristus yra išgyvenęs ir išken
tėjęs visa, kas yra žmogiška: 
nuo garbinimo iki paniekinimo, 
nuo klastingo pabučiavimo ir iš
davimo iki mirties ant kryžiaus. 
Toks kančios kelias nebe vieną 
žmogų yra ištikęs ir ištinka. Jei 
kieno tai laikoma nelemtimi, 
tai krikščionių turi būti laikoma 
sekimu Kristumi.

Tik tuo būdu tampama dali
ninkais dieviškos aukos ir paža
do: “Jie daugiau nebealks ir ne
be trokš, jų neištiks saulė, nė jo
kia kaitra . . . Dievas nušluostys 
nuo jų akių kiekvieną ašarą” 
(Apr 7, 16-17)..Tas ašaras, kurios 
pratrykšta iš laikinės žemiškos 
kančios, kuri priimama ne kaip 
nelemtis, o kaip gyvenimo au

ka ir atgaila.

Pergalė, kurią užtikrino Kris
tus savo Prisikėlimu, yra taip 
pat apipinta palmių šakelių, bet 
tai yra nebe žemiškas triumfas. 
Šv. Jonas Apaštalas savo vizijo
je matė minias žmonių iš visų 
tautų ir giminių: “Jie stovėjo 
ties sostu ir Avinėlio akivaizdo
je, apvilkti baltais rūbais, ir pal
mės buvo jų rankose” (Apr 7,9).

Mūsų erą galima apibūdinti 
kaip organizuotos veiklos amžių. 
Paprastai juo aukščiau žengia 
civilizacija ir kultūra, tuo labiau 
didėja organizacijų skaičius ir 
plečiasi jų darbas. Mūsų laikais 
žmogus kaip individas ne per 
daug ką gali .atsiekti, ir organi
zuota parama jam yra dažnai rei
kalinga. Be organizacijos pa
vienis asmuo lieka tarsi be at
ramos savo tikslam ar aspiraci
jom įgyvendinti. Bet kuriem už
daviniam atlikti organizacijos ir 
jų vienetai yra svarbios šio lai
ko priemonės. Tarsi tinklai, įvai
rios sąjungos ir jų skyriai yra ap
glėbę visas gyvenimo sritis.

JAV lietuviam katalikam, tiek 
jauniem, tiek ir vyresniem, rei
kia organizacinės veiklos katali
kybės dvasiai skleisti. Galim 
džiaugtis, kad yra sukurta pa
kankamai organizacijų ir veiks
nių, į kurių veiklą mes visi ga
lim jungtis tiek tautos uždavi
niais, tiek tikėjimo skleidimo 
tikslais, tiek siekdami savo as
menybės ugdymo ir kitų idealų. 
Organizacija padeda asmenim, 
ir asmenys padeda organizacijai 
religinių, tautinių, politinių ir 
kitokių tikslų siekime.

Todėl naujoji Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Federacijos 
valdyba ragina tėvus įjungti 
savo vaikus į ateitininkų ar vy
čių veiklą, siųsti juos į susirin
kimus, stovyklas ir visus paren
gimus. Tegul vaikai anksti susi
pažįsta su organizuotos veiklos 
principais ir dvasia. Tik organi
zaciniam darbe įgudęs jaunimas 
sugebės užimti vyresniųjų vie

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos valdybos posėdis kovo 3 Detroite. Iš k. Jonas 
Urbonas — sekretorius, Mykolas Vale — iždo globėjas, prof. dr. Justas Pikūnas — Federa
cijos pirmininkas dr. Juozas Meškauskas—buvęs Federacijos pirmininkas, dr. Adolfas Da
rnusis — buvęs Federacijos pirmininkas, dabar — vicepirmininkas. Nuotr. Jono Urbono

SU AUKA IR KOVA
DIEVUI IR TĖVYNEI
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos atsišaukimas

tas, atstovauti savajai tautai ir 
kovoti dėl jos tikėjimo laisvės ir 
valstybinio suverenumo.

Tiek jaunimo, tiek vyresniųjų 
organizacijom reikia visų lietu
vių katalikų įsijungimo, visų 
moralinės ir fizinės paramos, 
reikia visų mūsų talentų ir suge
bėjimų. Visuose lietuvių susibū
rimuose vyresniesiem tenka ne 
tik dalyvauti, bet ir skatinti 
ir kelti veiklos lygį ir jo našu

mą. Tačiau daugelis per anksti 
palieka šį darbą kitiem. Gal to
dėl šiuo metu katalikiškoji veik
la nėra pasiekusi reikiamo lygio, 
ir joj atsidėjusiai dirbančių ir 
gerai vadovaujančių nėra daug.

Lietuvių politinėj veikloj trū
kumų yra dar daugiau. Kai yra 
užmirštama Evangelijos dvasia, 
ne vienas akmuo yra paleidžia
mas į kitų pusę padaryti žalai. 
Lengva yra mesti kritišką žodį, 
tačiau, užuot kritikavę kitus, 
mes patys turim dirbti pozityvų 
ir kūrybinį darbą.

Savitarpio konfliktam siau
čiant, daug kam nėra lengva 
blaiviu protu spręsti apie vie
no ar kito veikėjo idėjas bei sie
kimus. Bet čia reikia žiūrėti į 
ilgalaikius plačiosios veiklos re
zultatus. Reikalinga iniciatyva ir 
veiklos vystymas įvairiose plot

mėse. Taip pat reikalingas veik
los derinimas su kitomis organi
zacijomis, dirbančiomis tose pa
čiose srityse. Gausiai pakrautas 
organizacinis vežimas turi būti 
traukiamas viena kryptim, o ne 
keliomis.

Tik taip, o ne kitaip gali elg
tis sveikos sąmonės lietuviai, 
kurie siekia aukštų idealų tautai 
ir žmonijai. Todėl visiem reikia 
plėsti tarporganizacinio bendra
darbiavimo plotmę. Tik talkos ir 
bendradarbiavimo dvasią ple
čiant, paskiri politiniai keleliai 
susijungs į vieną pagrindinį 
vieškelį.

Jei su dabartinių veikėjų se
natve lietuviškoji veikla žymiai 

susilpnėtų, tai parodytų, kad 
kažkas svarbaus buvo užmiršta
ma. Ryški katalikų veiklos dalis 
ir didelės pastangos turi būti 
skiriamos, kad jaunoji karta būtų 
įtraukiama į visas veiklos sritis, 
o taip pat į vadovavimą ir į 
veiksnių viršūnes. Yra gražių 
pavyzdžių, jų reikia daugiau.

Jauniem veikėjam ugdyti rei
kia naujai formuluojamų idėjų, 
reikia vyresniųjų entuziazmo ir 
ugnies, o taip pat reikia gausių 
jaunųjų ir vyresniųjų veikėjų 
pasitarimų, diskusijų, kursų ir 
specialių studijų. Reikia, kad 

šios dienos monologai virstų 
rytojaus dialogais, o šieji taptų 
bendru tautos šauksmu už visas 
žmogaus ir tautos teises.

Įvairiais būdais prasiskver
biančios žinios iš okupuotos Lie
tuvos mum teikia daug pagrin
do stebėtis ir didžiuotis tenykš
čiais lietuvių katalikų veiklos 
prasiveržimais. Kiek daug paro
doma drąsos ir pasišventimo, 
kiek daug aukojamasi, kiek aša
rų ir kraujo išlieta sovietų oku
pacijos laikotarpy iki šios die
nos! Žuvusiųjų kraujo auka ir 
gausus pasišventimas neša visai 
tautai didžius, dar nepilnai ap- 
čiuopamus vaisius—valo tikė
jimą ir teikia laisvės viltį.

Jau septyneri metai okupuotos 
Lietuvos pogrindy yra išleidžia
ma Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Ji jau sklinda po pasau
lį ne vien lietuvių kalba, at
skleisdama skaudžią tiesą ir iš
duodama Sovietų Sąjungos pro
pagandos melą. Yra ten ir dau
giau šviesą skleidžiančių lei
dinių: Dievui ir Tėvynei, Aušra, 
Rūpintojėlis, Tiesos Kelias ir 
kiti. Juos taip pat reikėtų išversti 
į didžiąsias kalbas ir paskleisti 
po laisvąjį pasaulį.

Broliam ir sesėm pavergtoj 
tėvynėj ir kenčiantiem toli užjos 
ribų mes siunčiam savo pasiža
dėjimą perduoti laisvajam pa
sauliui skaudžius jų persekioji
mo faktus ir teisėtus reikalavi
mus — protestuoti prieš okupa
ciją, terorą, rusifikaciją ir pagrin
dinių žmogaus teisių paneigimą.

Faktai rodo, kad daugeliu at
veju net vaikai yra tardomi ir te
rorizuojami dėl savo religinių 
įsitikinimų ir bažnyčių lankymo. 
Jaunimas yra nuteisiamas ilga
metėmis kalėjimo ir ištrėmimo 
bausmėmis.

Todėl mes raginam organi
zacijas reikalauti visų politinių 
kalinių, visų kenčiančių dėl 
savo tikėjimo ar tautinio nusi
statymo paleidimo iš kalėjimų, 
psichiatrinių ligoninių ir darbo 
stovyklų. Pasižadam patys daly
vauti ir kitus skatinam jungtis į 
maldos, protesto ir įvairios para
mos judėjimus, kurie padėtų 
kenčiantiem ir įtakotų viešąją 
pasaulio opiniją.

Šia proga raginam visas lietu
vių organizacijas prisidėti prie 
visų Lietuvos pogrindžio leidi-

(nukelta į 4 psl.)
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Damaskas turbūt yra seniausias 
Žemės miestas. Jo pradžia prieš
istorinė. Nuo pradžios iki dabar 
jame gyvenama, — piliakalniu 
Damaskui neteko niekuomet 
būti. Ir Abraomas jį pažino (II 
tūkstantmečio pradžioj); Tautų 
Apaštalas Paulius sutiko Vieš
patį Jėzų pakeliui į jį (Apd 9). 
Damaske dar tebėra gatvė, var
du Tiesioji, su užeiga iš Pau
liaus laikų (Apd 9, 11). Akis pa
traukia tiesios, tiesios linijos, 
kurios lyg rodyklės šaute šauna į 
šiaurę, į rytus. Tik pietų pusėn 
rodanti linija sulūžta, imdama 
raitytis. Tai vieškeliai: į Aleppo 
šiaurėj, į Palmyrą ir Iraką rytuo
se. Sulūžusi rodyklė —vieškelis 
į Jordaniją per pajordanės ir Gi- 
leado kalnus.

Praskridę Damaską, visu kam
pu sukam pietų link. Jordano 
upės slėnis dalina Jordaniją nuo 
jai prieš 1967 metų karą priklau
siusio Vakarinio krašto (West 
Bank), kurį dabar valdo Izraelis. 
Galilėjos jūra, nors ir yra didžiu
lis ežeras (24 km ilgio ir 5- 
11 km pločio), atrodo lyg mažutė 

gitara. Ne veltui Šventraštis jį 
Kinereto — Gitaros ežeru vadi
na.

Vardas Jordanas mum gerai 
pažįstamas. Katekizmas ir geo
grafija mane supažindino su Jor
dano upe ir slėniu. Čia Jonas 
Krikštytojas Jėzų pakrikštijo 
(maždaug 27 m. po Kr.). Kas ki
ta su vardu Jordanija. Jordanija 
— hašemitų karalystė, kuri susi
kūrė tik po I pasaulinio karo, 
britam turkus iš Palestinos išgu- 
jus. Jordanija ir Izraelis yra du 
kraštai, kurių žemė yra šventa 
trim pasaulinėm religijom: žydi- 
jai, krikščionijai ir islamui. Šia
me Artimųjų Rytų kampe galima 
pažinti geriau, negu bet kur 
kitur Rytuose, nuostabią Vakarų 
ir Rytų sampyną.

Senovėj per pajordanę ir 
Gileadą ėjo Karalių vieškelis, — 
nuo Mesopotamijos per Da
maską, Amman į Aqabah įlanką. 
Juo žygiavo egiptiečiai, hititai, 
babiloniečiai, asirai, persai, grai
kai, romėnai, arabai . . . Žygiavo 
armijos pulti ir gintis, slinko 
kupranugarių karavanai su man

ta ir prekėmis, judėjo tautelės, 
ieškodamos saugaus kampo ap
sigyventi. Karalių vieškelį ir da
bar archeologai kur-ne-kur at
pažįsta. Be abejo, tik lėtesniu 
lėktuvu ir žemiau skrisdami.

Amman aerouoste leidžiamės 
laiku. Jordaniečiai, tiesa, irgi 
arabai, tačiau tik kalba teprime
na egiptiečius. Visur švaru, tvar
kinga, patrauklu. Turistų jie lau
kia ne tik dėl uždarbio, bet ir 
norėdami save kitiem parodyti. 
Keleivių daug ir čia: turistų, 
maldininkų, kareivių, pirklių. 
Maišaties nėra. Patarnavimas 
greitas ir mandagus. Net muiti
nėj jautiesi svečias.

Kelionėj į svetimą kraštą pir
mieji įspūdžiai duoda visam bu
vojimui nuotaiką. Svečiu aero
uoste pasijutus, svečiu jautiesi ir 
kelionėj po kraštą.

Dar aerouoste susisiekiu su 
viešbučiu. Lygtis nereikia. Ne
prašomi pasako kambario kai
nas. Jos įvairios. Rinkis pagal 
norą ir kišenę. Mano viešbučio 
vardas angliškas: Merryland. 
Lygtis nereikia nė su taksistu. 
Taksis turi kilometražą. Iš Kairo 
atvykus, nustembama. Gali do
mėtis, klausinėti: kas? ir kur? 
— bakšišo už atsakymą niekas 
nelaukia.

Jordanija—hašemitų karalystė
Jordanija yra bent trečdaliu 

didesnė už Lietuvą (97,740 
kvadratinių kilometrų). Jordano 
upė ir Negyvoji jūra ją skelia 
į dvi dalis. Rytinė Jordanija — 
sausi plokščiakalniai, vietomis 

net 750 metrų aukščio, kurie ne
jučiomis tampa Arabijos dy
kuma. Vakarinė — dalis istori
nės Palestinos, kuri mum pa
žįstama kaip Judėja ir Samarija. 
Samarijoj — šiaurėj gausu der
lingų darbų, Judėja — pietuose 
akmeninga ir skurdesnė. Vakari
nę Jordaniją Izraelis užėmė 
1967 metų karo metu.

Jordanijos gyventojai — ara
bai: ūkininkai ir beduinai. Ta
čiau Vakarinės, arba istorinės, 
Palestinos gyventojai yra miš
rios kilmės. Gyventojų skaičium 
Jordanija yra mažesnė už Lietu
vą (2, 500,000). Kone 90% jų 
— sunni (tikrieji Mahometono 
sekėjai) musulmonai. Krikščio
nių — apie 100,000, pusė jų 
maronitų ir lotynų apeigų katali
kai.

Jordanijos krašto paviršius pa
trauklus savo šiurkščiu spalvin
gumu. Tik 10% tetinka žemės 
ūkiui. Turizmas yra antrasis 
savo svarba įplaukų šaltinis. Pra
monė dar tik bando atsistoti ant 
kojų. Žaliavas reikia įsivežti, o 
gaminių eksportui vis dar maža. 
Jordanija nėra turtinga, bet 
darbšti ir veržli.

Jordanija ir Šventraštis
Jordanija yra labai svarbi 

Šventraščio tyrinėtojam. Kadai
se čia buvo Ammonas, Bašanas, 
Edomas, Moabas — karalystės, 
kurios aprašomos Senojo Testa
mento knygose. Archeologam 
Jordanija — aukso kasyklos! Am
man mieste yra American 

Schools of Oriental Research — 
Archeologų draugijos nuolatinis 
padalinys. Esu jo nariu ir ga
liu naudotis jo paslaugia pagal
ba.

Kadaise garsusis Karalių vieš
kelis buvo tiltu ne tik armijom, 
bet ir Azijos, Europos ir Afri
kos civilizacijom. Senovė čia 
turtinga senienomis ir žilu 
amžium: bent 11,000 metų! Pi
ramidžių, tiesa, čia nerasi, bet 
senovė čia nemažiau įdomi tam, 
kas moka klausytis.

XIV a. prieš Kristų benamiai 
Habiru klajokliai kūrė savo tau
tas ir valstybes ant nūdienės 
Jordanijos žemės. Habiru nebu
vo gimstama, bet tampama. He- 
ber reiškia anapus, t.y. anapus 
(į vakarus nuo) Eufrato upės. 
Tai buvo asmenys, kurie, palik
dami miestišką aplinką, tapdavo 
benamiais klajokliais anapus (į 
vakarus nuo) Eufrato upės. Ir 
Abraomas bus buvęs vienas iš 
Habiru. Tik jo anapus reikia ra
šyti didžiąja raide: benamis kla
joklis į Anapus.

XIII a. Abraomo palikuonys, 
eidami iš Egipto į Kanaaną, 
turėjo daug bėdos su sėsliais, 
tapusiais Habiru. Skaičių kny
ga (22-24 skyriai) pasakoja apie 
žynį Balaamą ir jo kalbančią 
asilę. Mat, moabiečių karalius 
Balakas pasikvietė jį, kad pra
keiktų izraelitus. Balaamas, 
Amono šalies žynys, atjojo ant 
asilės. Angelas jam pastojo ke
lią. Anot Skaičių knygos, “Asilė, 
pamačiusi stovintį angelą su iš

trauktu iš makšties kalaviju, pa
sisuko iš kelio ir ėmė eiti dirva”. 
Balaamas ją mušė ir privertė 
grįžti į kelią. Ūmai, atsiradus 
tarp dviejų tvorų, angelas kelią 
vėl užstojo. Asilė, nebegalė
dama pasukti nei kairėn, nei 
dešinėn, sustojo ir sukniubo. 
Žynys ėmė daužyti ją lazda. 
Skaitom: “Tuomet Viešpats at
vėrė asilės nasrus, ir ji ėmė kal
bėti: ‘Ką aš tau padariau? Kam 
mane muši? . . Argi aš ne tavo 
gyvulys, kuriuo jodinėjai iki šiai 
dienai? Pasakyk, ar aš tau kada 
nors dariau panašiai?’ ” Balaa
mas turėjo pripažinti: “Nie
kuomet!” “Tada Viešpats atvėrė 
Balaamui akis, ir jis pamatė sto
vintį kely su ištrauktu iš makš
ties kalaviju angelą . . .” Ba
laamas, Balako kviestas prakeik
ti izraelitus, angelui liepiant, 
juos palaimino.

Tai labai sodrus Šventraščio 
pasakojimas. Jame pilna gyvo ti
kėjimo ir šmaikštaus sąmojo: 
net asilas mato, ką Dievas daro, o 
tu, žmogau, neišmanai! . .

Abraomo palikuonys izraelitai 
pasiekė Moabo plokščiakalnius 
ir pajordanės Abel-šitim tik per 
40 metų, arba vieną kartą. Tai 
buvo prieš 3200 metų. Aš pasie
kiau tą pačią vietovę, daryda
mas didelį lanką, per ketvertą 
valandų.

(Bus daugiau)
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Kelionė į Californiją

Buvo kovo 6, antradienio va
karas. Lietus tiesiog žliaugė, o 
lagaminai jau stovėjo prie durų. 
Nuolat susirūpinęs dirsčiojau į 
gatvę ir nerimau — ar skris 
lėktuvai, kai taip lyja?

Tokia žiema siaubė visą Ame
riką! Chicagą užvertė sniegu, 

užklojo ir kitus kraštus! Kiek 
ilgai truko, kol išsikasė aerodro
mai. Dar taip neseniai skelbė 
radijas, kad dėl rūkų ir New Yor
ko aerodromai uždaryti.

Kaip bus šį vakarą?
Buvo pasitikrinta ir buvo pra

nešta — lėktuvai skrenda į 
Californiją. Ten dabar pavasaris! 
Ak, Dieve mano, juk ir aš į pa
vasarį skrendu, iš žiemos į pava
sarį! Kaip keista — į ateitį 
skrendu.

Girdžiu gatvėje automobilio 
signalą. Bičiulis Lionginas 
Drangauskas su ruda mašinėle 
jau stovi. Prie šaligatvio prisi- 
stumti nenori. Menkas mato
mumas, langai rasoti.

Čiumpu savo ryšulius ir atsi
duriu gatvėje. Sprunku į mašiną, 
nes tas lietus toks įkyrus. Pasi
judiname. Mašinos lėtai slenka 
aerodromo link.

Ir vis galvoje tos pačios min
tys — ar skris?! Bet lėktuvai 
kaip paukščiai — moka pakilti 
ir moka skubėti padangių ke
liais. Pralenkia ir paukščius.

O jei keliautum geležinkeliu, 
kas tada būtų?! Kadaise tai buvo 
liuksusas! Reikėjo kelių dienų, 
kol pasiekei anas tolimas pa
krantes. O kas buvo prieš trau
kinių gadynę? Arkliukai! Štai 
New Yorke pasikinkai arklį ir 
pasuki į Los Angeles per visą 
kontinentą. Kiek tada keliau
tum? Kažkur girdėjau, kad tąsyk 
iš New Yorko į Californiją paš
tas eidavo 21 dieną. Už laišką 
reikėję mokėti net 5 dol. Bet 
atsiradęs vienas Pony Express 
čampijonas. Jis visą laiką lėkęs 
zovada, keitęs nuolat arklius, su
stodavęs tik trumpam užkąsti. 
Tas nujojęs per 7 dienas ir 17 
valandų.

Taip, Californiją labai toli, 
anapus kontinento, prie Ramio
jo vandenyno. Mano biliete pa
rašyta, kad iš skrisiu 7 v.v., o ten 
būsiu 11:15 v.v. jų laiku. Ar tai 
pasaka? Pridėjęs 3 valandas skir
tumo, gausi apie 5 valandas ke
lionės. Bet tai ne dienos, ne sa
vaitės, ne mėnesiai!

Bet ar skris lėktuvai?
Įvažiuojame į Kennedy Inter

national aerodromą. Judėjimas 
normalus. Atrodo, kad lėktuvai 
pakyla ir išveža žmones. Suran
dame ir mūsų linijos TWA pasta
tą.

Kai šį pastatą baigė, jis buvo 
skelbiamas žurnaluose, buvo 
įdėtas ir New York Times sek
madieninio priedo pirmame 
puslapyje kaip originalus stati
nys. Originalus todėl, kad jo vi
sos sienos kreivos. Net ir grin
dys tai leidžiasi, tai kyla. Laip
tai į viršų sukasi kitaip nei į- 
prasta.

Draugas stabteli sustojimo pa
stogėje, iškelia mane ir pats nu

SU AUKA IR KOVA 
DIEVUI IR TĖVYNEI
(atkelta iš 3 psl.)

nių vertimo ir išleidimo didžio
siomis pasaulio kalbomis. Juo 
daugiau pasaulis sužinos apie 
lietuvių persekiojimus ir apie jų 
egzistencinę kovą dėl tautinės 
sąmonės išlaikymo ir religinės 
laisvės, tuo greičiau priartės ir 
veiksminga pasaulinė pagalba 
mūsų pavergtai tautai.

ALRKF savo pagrindiniu už
daviniu laiko lietuvių katalikų 
organizuotumo didinimą ir visos 
lietuvių veiklos derinimą pa
grindiniam tautos ir Bažnyčios 
uždaviniam siekti. Reikia pla
taus žvilgsnio į tai, kas visus lie
tuvius ir jų organizacijas jungia, 
reikia daugiau talkos ir bendra
darbiavimo. Savojoj veikloj rei

skuba, nes įkandin jau kitas at
važiuoja. Lagaminai sunkoki. 
Galvoju, kaip nunešiu iki kon
trolės, bet čia ateina patarnauto
jas.

Kaip patogu!
Tik keliaudamas gali suprasti, 

kas toji Amerika, kaip viskas pa
togiai sutvarkyta, kad kuo ma
žiausiai tektų vargti. Tuoj ant ra
telių sudėjo mano lagaminus, 
pažiūrėjo į bilietą, pririšo korte
les, kur pažymėta, kokiu lėktuvu 
ir kur skrendu, ir nuvažiavo. 
Juos rasiu jau nuskridęs į vietą. 
Kaip patogu! Nereikėjo tampy
tis, eiti laiptų laiptais!

Atvykę iš kitų kraštų, ypač iš 
Sovietų Sąjungos, niekaip negali 
suprasti, kodėl aerodrome tiek 
daug pastatų, tiek daug linijų. 
Kiek daug lėktuvų eina į tą pa
čią vietą. Tai privačios lėktuvų 
linijos, ir kiekviena stengiasi ge
riau patarnauti, pritraukti dau
giau keleivių.

Kontrolėje
Vartų numeriai, keliai ir čia 

pat patikrinimas, ar kas nesi
veža kokio metalinio ginklo. Au
tomatiniu diržu nušliaužia port
felis ir kitos smulkmenos. Ten 
ekrane mato visą jų vidų. Pats 
turi eiti per tokius vartus. Jei 
neturi metalo su savim, tai jie

PUTNAM,CONN.
Vėliausi įvykiai

— LB Putnamo apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko salėj po 
koplyčia kovo 18. Pranešimus 
padarė pirm. J. Kriaučiūnas, 
sekr. V. Abromaitis, ižd. J. Ta
mašauskas ir reviz. komis, pirm, 
prof. A. Vasaitis.

Valdyba per metus padarė 5 
posėdžius, suruošė minėjimus, 
dalyvavo suvažiavimuose, para
šė daug raštų įvairiem valdžios 
pareigūnam, net telegramų pa
siuntė nuteisto Petkaus ir kitų 
persekiojamų reikalu ir Vasario 
16-osios proga. Į kai kuriuos raš
tus gauti atsakymai, pažadą pa
ramą. Raštais pareikštas protes
tas American Education As- 
sociation Washingtone už re
komendavimą mokyklom filmo 
Unknown War, kuris buvo pro
pagandinis komunistų filmas. 
Prie to reikalo prisidėjo ir lie
tuvių kilmės mokytojas A. Savu- 
lis, mokąs istoriją vietos aukštes
niojoj mokykloj. Protestuota raš
tais dėl tiesos iškreipimo filme 
Holocaust. Į raštus pakartotinai 
atsakė TV stotis, bet išsisuki
nėdama. Parašyta Lomžos vys
kupui dėl Seinų bazilikos lietu
viam naudotis sunkumų. Vysku
po atsakymas išsisukinėjantis. 
Parašyta laiškai Petkui rusų kal
ba. Gauti pakvitavimai, kad laiš
kai gauti.

Nors apylinkę sudaro seselės, 
seselių globotiniai, Matulaičio ir 
Vilią Maria namų stipresnieji 
gyventojai ir kiti, daugiausia 
pensininkai, bet per metus su
aukojo 1000 dolerių su viršum 

kia didinti kovą už tautos laisvę 
ir nepriklausomybę. Būkim ne 
tik stebėtojais, bet ir savo tautos 
bei Katalikų Bažnyčios įvykių 
liudytojais ir aktyviais veikėjais.

Federacija pabrėžia Kristaus 
Dvasios pirmumą ir Evangelijos 
šviesos reikalingumą visai lietu
vių visuomenei ir jos veiklai. 
Gyvenkim ekumenine, povati- 
kanine katalikybės dvasia, 
kvieskim į ją geros valios žmo
nes. Tegu mūsų širdis uždega 
Kristaus meilė ir kančia. Kaip 

Lietuvoj,, taip ir JAV tebūna 
mūsų veiklos kelias pažymėtas 
auka ir kova žodžiu ir darbu 
Dievui ir Tėvynei. ■

Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Valdyba 

nečirškia. O jei turi, tai aliar
muoja. Sustabdė ir mane. Kraus
čiau kišenes, raktus, smulkius 
pinigus, o vartai vis čirškė. Pa
sirodo, kad vežiausi nemažą ki
šeninį laikrodį ir jį buvau už
miršęs.

Prasideda ilgoki takai į lėktu
vo aikštelę. Ir tie takai išlenkti, 
tartum eitum per kalniuką. Iš 
aikštelės šakojasi bent keli var
tai. Bendroje informacijoje turi 
parodyti savo bilietą. Jie tik pa
spaudžia savo kompiuterius ir 
ekrane mato visą lėktuvą, užim
tas vietas. Tuoj ir tau nurodo 
vietą. Pasirenki, kur patogiau.

Lėktuve
Punktualiai suleido į lėktuvą. 

Praėjom ilgu koridoriumi ir jau 
viduje ieškojom savo kėdės. Ke
leivių kiek mažoka, bet niekas 
nelaukia, punktualiai uždaro 
duris ir atsistumia nuo vartų. 
Pamažu ritasi į taką ir laukia 
savo eilės pakilti.

Dar vis lynoja. Kartais labiau, 
kartais mažiau. Atrodo lyg niūrus 
ir net melancholiškas rudens va
karas. Debesys kloja miestą, 
purškia lietų. Tokį vakarą sėdė
tum kambaryje prie stalo, būtų 
jauku ir šilta, o štai — keliauji.

Suburzgė motorai, sudrebėjo 
lėktuvas. Jau kylame. Visi pri
gludo savo sėdynėse, nutilo. 
Laukimo ir nerimo minutės, kol 
lėktuvas atsiplėš nuo tako. O jei 
neatsiplėš, už pakilimo tako yra 
jau vanduo . . .

Pakylame. Lėktuvas staiga 
plėšiasi aukštyn, nori greičiau 

įvairiem lietuviškiem reikalam.
Susirinkimas užgyrė valdybos 

darbus ir prašė juos tęsti toliau. 
Po susirinkimo seselė Margarita 
Bareikaitė, ką tik grįžusi iš Aust
ralijos, papasakojo savo kelionės 
įspūdžius. Visus ji nudžiugino 
Australijos lietuvių veikla. Ji ten 
pagarsino Putnamo seselių veik
lą, kuri australiečiam buvo ma
žai žinoma. Ji papasakojo, kad 
susipažino bent su dviem lietu
vių šeimų motinomis: viena len
ke ir viena aire, kurios virto 
patriotėmis lietuvėmis ir išmoko 
kalbėti puikiai lietuviškai. Taigi 
nėra negalima išmokti lietuvių 
kalbos tam, kas tikrai nori.

Po susirinkimo pabendrauta ir 
pasivaišinta kavute ir seselių ga
mintais kepiniais.

— Connecticuto apygardos 
LB rinkiminę komisiją sudaro: 
pirm. dr. J. Kriaučiūnas, R. Tau- 
nienė ir J. Tamašauskas. Visais 
rinkimų reikalais kreiptis į 
pirm.: 1 Sayles Avė., Putnam, 
CT 06260. Visose 8 apylinkėse 
sudarytos vietos rinkiminės ko
misijos.

— Balandžio 29, sekmadienį, 
2 vai. popiet Raudondvario sa
lėj, prie vienuolyno Putname, 
įvyksta Connecticuto LB apy
gardos suvažiavimas. Bus pasi
tarta dėl rinkimų ir kitais aktua
liais reikalais. Ta proga daly
viam bus aprodyta ir naujoji 
“Alka”, kurios įruošimo darbai 
dil lėšų stokos laikinai sustabdo
mi. Vėl bus tęsiami, kai ateis 
daugiau aukų.

A. a. Kazimieras Vilutis
Matulaičio namų gyventojas 

Kazimieras Vilutis kovo 15 buvo 
pašauktas amžinybėn ir palaido
tas vienuolyno kapinėse kovo 23. 
Mišias Matulaičio namų koply
čioj aukojo ir į kapines palydė
jo namų kapelionas kun. V. Za
karas. Laidotuvėse dalyvavo bū
relis seselių, kurios giedojo per 
mišias ir laidojimą ir būrys vie
tos lietuvių. Atsisveikinimo pa
moksle kapelionas priminė, 
kad velionis buvo tylus žmogus, 
giliai religingas ir neturėjo bai
mės atsidurti savo Sutvėrėjo aki
vaizdoj.

Kazimieras gimė 1903 kovo 4. 
Linkmenyse, Švenčionių apskr. 
Jau 1922 dirbo Utenos apskrities 
viršininko įstaigoj. Mokėsi dirb
damas. Mokėsi ir Vytauto Di
džiojo universiteto humanitari
nių mokslų fakultete. Buvo fi
nansų ministerijos užsienio sky
riaus pareigūnu, o Lietuvai atga
vus Vilniaus kraštą, buvo paskir
tas Vilniaus muitinės aukštu pa
reigūnu. Rusam grįžtant, pasi- 

užkopti už debesų, už tos niū
rios tamsios dienos. Ten ran
dame nutolstančios saulės liku
čius. Lėktuvas pasuka į vakarus. 
Mes vejamės saulę. Gal ji ilgai 
apšvies mūsų lėktuvą, ir su mu
mis bus malonūs vakaro paža
rai. Bet ne — saulutė greites
nė už mus. Pabėgo, mum pali
kus tamsą.

Neišskaitoma žemė
Kai sutemsta, žemė pasidaro 

neišskaitoma, lyg senas perga
mentas. Viskas vienoda, sulieta 
mirgančių šviesos karoliukų. Tai 
gatvės, plentai. Net nežinai, ko
kie tai miestai. Ir tie karoliukai 
vos vos matomi, kartais visai iš
nyksta. Aplinkui — tik naktis.

Ir kaip lėktuvas suras Califor
niją? Bet paukščiai turi kitus 
instinktus, jie žino skridimo 
kryptis. Ir lėktuvas suras savo 
kelią į Californiją, į pavasario 
šalį.

Po penkių valandų jau bū
siu ateityje — pavasaryje. Kaip 
tai keista. Pavasaris visada gąs
dina mane, atneša daug nerimo 
ir liūdesio. Nežinai, kur dingti, 
kur eiti, vėteliauti. Rudenį ir 
žiemą pasislepi kambaryje tarp 
sienų ir nesi taip sudraskytas, 
išblaškytas. Pavasaris atima tau 
sienas ir parodo laukų platybes, 
gamtos grožybę. Ir kur tada 
dingti?

Skrendu į pavasarį. Ir suima 
nerimas, ką ten rasiu, kaip per
gyvensiu tą man dovanotą pava
sario savaitę. Kaip pergyvensiu 
Californiją? Ir kas toji Califor- 
nija?

(Bus daugiau)
(p.j.)
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traukė Vokietijon. Į Ameriką at
vykęs, visą laiką gyveno prie At
lanto pakrančio Newtone dirbo 
mokyklos prižiūrėtoju.

Prieš kelioliką metų, sveikatai 
pradėjus šlubuoti, persikėlė į 
Putnamą.

Lietuvoj liko brolis ir sesuo, o 
Amerikoj turėjo tik pusbrolius, 
kurių vienas — Cijūnėlis iš 
Hartfordo dalyvavo ir laidotu
vėse.

Buvo didelis patriotas ir vie
tos LB apylinkės narys.
________________________ J. Kr.

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas j Is le istl 1915 Bostone. 
1951 perkeltas Į Brooklyną ir 
sujungtas su Brooklyne ėjusia 

Amerika ir Pittsburghe ėju- 
slom Lietuvių Žiniom. Auka prI- 
sidėkpriešlolaikraščio išlaiky
mo.

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

PACKAGE EXPRESS * TRAVEl AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YQRK, 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 NJEKO 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
Allentown, 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 West 69 Street .......................  925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ............................................................................................. 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ................................................................................... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...................... :............................................................ 365-6780
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St. ..........................................................................   363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..................................   365-6740
Forest Hills, N.Y. 11375 — 69-40 Fleet St..................................................................................... (212) 268-1594
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................................ 38576550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ................................................................................................... 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.............................................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St...................................... h........................................  215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.......................................................................602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................................................................... 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė........................................................................................ 301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ................................................................................................ 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ........................:475-9746
Herkimer,N.Y. McKennan Rd................................................................................................................... 315-866-3939

FILATELIJOS PARODA
— BALTPEX VI

Toronte veikia trys baltų fila- 
te’istų draugijos: estų, latvių 
ir lietuvių. Tos trys tautos fila- 
telinėj veikloj gražiai bendra
darbiauja ir kas treji metai su
ruošia bendrą filatelijos-numiz- 
matikos parodą, vadinamą 
BALTPEX — Baltic Philatelic 
Exhibition.

Šiais metais paroda įvyks ba
landžio 7-8 Lietuvių Namų erd
vioj salėj, 1573 Bloor St. W. 
Tai bus jau šeštoji paroda — 
Baltpex VI. Penktoji įvyko 
1976 balandžio 3-4 Toronto Pri
sikėlimo parapijos parodų salėj.

Kaip kiekviena paroda, taip ir 
Baltpex VI bus atžymėta spe
cialiu suvenyriniu voku, ant ku
rio yra nupiešti trijų valstybių 
herbai. Voko spalvos: geltona, 
žalia, raudona ir juoda. Pirmą 
kartą bus išleistas specialus lei
dinys su programa.

Kas norėtų įsigyti suvenyrinių 
vokų, prašomi kreiptis į K. Ka
minską, 25 Norma Cres., Toron
to, Ont. M6P 3G9, Canada. 
Voko kaina — 25 centai; su paš
to ženklu ir pašto antspaudu — 
50 centų. r'

Iš Kanados pašto įstaigos yra 
parūpintas specialus parodos 
Baltpex VI antspaudas su tokiu 
užrašu:

VISIT BALTIC STATES 
STAMP EXHIBIT 

EXPOSITION DE TIMBRES
BALTPEX yi

APRIL 7-8 AVRIL 1979
Šis antspaudas bus naudoja

mas visą parodos laiką. Užsakant 

paštu, reikia pažymėti, kuri data 
pageidaujama.

Baltpex VI parodoj dalyvaus 
ne tik Kanados, bet ir JAV fi
latelistai. Čia matysim daug retų 
ir įdomių pašto ženklų rinkinių, 
kurių eiliniai filatelistai negali į- 
sigyti. Ruošdami tokias bendras 
filatelijos parodas, stengiaimės 
kiekvieną kartą priminti, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
laisvos valstybės, bet Sovietų 
Rusija, sulaužius visas nepuoli
mo sutartis, klastingai jas okupa
vo ir kad laisvasis pasaulis tų 
okupacijų nepripažįsta.

Filatelijos parodos okupuo
tuose Baltijos kraštuose taip pat 
yra ruošiamos, bet ten nepama
tysi nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklų. Ten vyrauja Sov. 
Rusijos, jos satelitinių kraštų, 
tematiniai, Sov. Rusijos erdvės 
pasiekimų ir bendrai tokie paš
to ženklai, kurie garbina “didžią
ją tėvynę”.

Baltpex VI parodoj bus galima 
įsigyti pašto ženklų. Erdvioj sa
lėj pašto ženklų rinkiniai bus iš
statyti specialiuose rėmuose.(rė
me telpa 6 albumo lapai), o ant 
stalų prekybininkai turės išstatę 

filatelijos reikmenis ir pašto 
ženklus. Daug žiūrovų ateina ne 
tik pasižiūrėti retų pašto ženklų, 
bet ir paieškoti pas prekybinin
kus trūkstamųjų kolekcijoms.

Rengėjai

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam, kad jis paskaitytų ir užsi
prenumeruotų.
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DR. GRIGO VALANČIAUS 
“ŽEMAIČIŲ DIDYSIS”

ANGELŲ MIESTE
Atsiųsta 
paminėti

“Valdykim norus, kūno pajautimus, 
Atmeskim svieto visus gundinimus. 
Dorų ramybės, čystatos mylėkim, 
Saldžiausius vardus širdyse

turėkim.” 
(Iš giesmės apie šv. Motiejų, 
“Žemaičių Didysis”, II d., 
450 p.)

Taip įrašyta vienoj programos 
pusėj; kitoj — a.a. dr. Grigo 
Valančiaus nuotrauka ir praneši
mas, kad tai — mirusio auto
riaus prisiminimo akademija ir 
jo dviejų dalių veikalo “Žemai
čių Didysis” pristatymas visuo
menei. Laikas: 1979 kovo 11, 
sekmadienis, 12 vai. 30 min. 
Vieta: Šv. Kazimiero parapijos 
salė, Los Angeles, Calif. Centri
nėj programos daly įrašyta pro
grama, kurios svarbiausiu daly
viu yra Darbininko vienas re
daktorių, rašytojas Paulius Jur
kus, atvykęs į Angelų miestą 
velionio autoriaus dukters Dali- 
lės Valančiūtės-Polikaitienės 
kvietimu, nes ir šią kultūrinę 
popietę rengia velionio šeima ir 
Los Angeles šauliai.

Programa prasidėjo punktua
liai, salė buvo pilna. Gražiai 
velionį dr. Grigą Valančių prisi
minė ir už jį maldą sukalbėjo 
prelatas Jonas Kučingis. Pačią 
programą pradėjo šaulių pirmi
ninkas Kazys Karuža.

Pauliaus Jurkaus paskaita. Iš
pat pradžių — šiltas, su humoru 
priartėjimas prie publikos, klau
sytojų nuteikimas ir paruošimas 
rimtų istorinių žinių perteiki
mui. Rašytojas Jurkus — spon
taniškas kalbėtojas. Jis pasakoja 
laisvai, lengvai, su giedria nuo
taika, beveik į jokius užrašus 
nežiūrėdamas; bet jo pasakoji
mas yra planingas ir logiškas, 
taip pat — labai turtingas isto
rine medžiaga. Be didelių įžan
gų bei klaidžiojimų (kaip kartais 
daro kiti kalbėtojai) jis “prieina 
prie dalyko”, ir, tartum upė, lie
jasi vardai, veidai, charakteriai, 
vietos, miestai, miesteliai . . . 
Liejasi vyskupo Motiejaus Va
lančiaus epocha mūsij šventoj, 
skurdžioj, prispaustoj, bet vis 
šviesos ir laisvės ištroškusioj 
Lietuvoj.

Kadangi Paulius Jurkus savo 
paskaitą įvardino — “Valančiaus 
žvilgsnis į Valančių”, tai jis ir 
laikėsi to “žvilgsnio”, nors ir 
labai spontaniškai kalbėdamas. 
Jo žinių sriautas, jo erudicija 
svėrėsi “ant Žemaičių Didžio
jo”, vyskupo, kuris apšvietė 
Lietuvą, išmokė skaityti, atpurtė 
nuo daugelio tamsybės ydų, 
ypač nuo girtuoklystės, parašė 
liaudžiai labai pamokančių ir 
drauge guodžiančių bei linksmi
nančių knygelių ... Visi tie di
džiojo vyskupo darbai tilpo dr. 
Grigo Valančiaus žvilgsny, kai 
jis rašė savo dviejų tomų veika
lą. Paulius Jurkus nejučia ir la
bai gražiai paskaitoj įpynė žinių 
apie patį autorių (deja, Aukš
čiausios Valios prieš dešimt mė
nesių pašauktą į amžinybę). Jis 
atskleidė abiejų Valančių, auto
riaus ir vyskupo, giminystę ir 
autoriaus didelę meilę bei pa
garbą savo veikalo pagrindiniam 
veikėjui vyskupui. Veikale, esą, 
vaizdžiai nupiešta visa didžiojo 
vyskupo epocha, nes buvo 
kruopščiai surinkta milžiniška 
medžiaga ir laisvu, galingu 
sriautu paskleista abiejose kny
gos dalyse.

Paulius Jurkus, kaip ir auto
rius, kilęs iš Žemaičių Kalvari
jos. Gerai dr. Grigą Valančių 
pažinojo. Jo paskaitoj buvo jau
čiama šilta pagarba, gal net ir su
sižavėjimas ir autorium, ir veika
le nupieštu Žemaičių didžiuoju 
vyskupu. Jis padarė tvirtą išva
dą, kad vyskupas Motiejus Va
lančius yra pats sau pasistatęs 
lietuvių tautoj amžiną paminklą, 
šviečiantį metų metais ir švie- 
siantį amžiais; taip’pat dr. Gri
gas Valančius, esą, šiuo savo 
veikalu irgi .pasistatė gražų pa
minklą.

Šiame aprašyme sunku api
būdinti Pauliaus Jurkaus pa
skaitą visais aspektais, bet visoj 

publikoj jautėsi didžiulis susiža
vėjimas, ir tokia katučių audra 
seniai beskambėjo Šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Valandos pa
skaita niekam nepabodo, nieko 
nenuvylė, priešingai — visus 
losangeliečius labai praturtino 
žiniomis, giliu jausmu Valan
čiam ir pradžiugino.

Literatūrinė programos dalis 
buvo trumpa; paskaitytos tik dvi 
ne per ilgos ištraukos — iš dr. 
Grigo Valančiaus knygos ir iš 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
raštų. Pirmąją ištrauką skaitė 
dialogu — Vita Polikaitytė, ve
lionio autoriaus dukraitė, ir Sau
lius Matas. Dialogas buvo labai 
gerai atliktas vaidybiniu atžvil
giu ir gražia, aiškia, be svetimo 
akcento šešėlio ar svetimo kir
čiavimo lietuvių kalba. Šių jau
nuolių skaitymas buvo irgi paly
dėtas didžiais plojimais. Nuste
bino ir Dalilės Valančiūtės-Poli
kaitienės, autoriaus dukters, gra
žus bei vaizdus skaitymas. Jos 
dailus ir aiškus tarimas, vaiz
duojamų charakterių niuansai 
buvo jau daug daugiau negu 
šiaip geras skaitymas; ji gerokai 
priartėjo į meninę interpretaciją.

Rengėjai gausią publiką pa
vaišino kava ir saldumynais.

Akademija — literatūrinė po
pietė tęsėsi tik apie pusantros

PREMIJUOTOJI ST. SANTVARO 
POEZIJOS KNYGA

PR. NAUJOKAITIS

Los Angeles sudarytoji verti
nimo komisija (pirm. Pr. Visvy
das, sekr. Alė Rūta ir B. Braz
džionis, B. Raila ir E. Tumienė) 
1978 metų Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premiją paskyrė poe
tui Stasiui Santvarui už septin
tąją lyrikos knygą “Rubajatai”.

Kas tie rubajatai? Tai griež
tos formos ketureiliai — visame 
pasaulyje įsipilietinę nuo gar
saus 11-12 amžiaus persų poeto 
(ir filosofo bei matematiko) 
Omaro Khayyamo (Chajamo). 
Tas poetas sukūrė labai tobulą 
ketureilio formą, rimuojamą 
aaba. Ketureilio turinys turėjo 
užbaigtą temą, imtą iš įvairių 
gyvenimo sričių. Chajamo ruba
jatai išversti į daugelį kalbų. 
Į lietuvių kalbą juos vertė Kleo
pas Jurgelionis (Amerikoje), 
okupuotoje Lietuvoje jų nemažai 
yra išvertęs Domininkas Urbas. 
Gražių lyriškų ketureilių Ameri
koje yra sukūręs Julius Baniu
lis (1880-1943). Tačiau jo ketur
eiliai nėra tikri rubajatai, nes ne
silaiko rubajatų rimų. St. Santva
ras yra pirmasis lietuvių poe
tas, sukūręs net ištisą stamboką 
knygą griežtos formos rubajatų. 
Knygoje tų ketureilių yra 337.

St. Santvaro “Rubajatų” turi
nys gana įvairus: nuo subtilių 
grynai asmeninių nuotaikų iki 
filosofinių, pasaulėžiūrinių, so
cialinių, psichologinių temų. 
Nuotaikų diapazonas taip pat 
platus — nuo švelnutės asme
niškos lyrikos (“Neriuosi, lyg 
svaigion bedugnėn — ilgesin, 
o kalnai kalneliai eina vis tam
syn —” 166 psl.) iki žmogaus 
niekšybę smerkiančio šiurkštaus 
sarkazmo (“Iš kur atkyla barba
rai į žemės paukščių taką? O gal 
tik blogio ir niekšybių upės mū
sų dvasioj teka?” 10 psl.). Tų 
blogybių žmogaus sieloje poetas 
mato tiek daug, kad net kyla 
klausimas, ar Kristui buvo pras
minga ant kryžiaus mirti (13 
psl.). Blogis braujasi su metafi
zine jėga, vagys ir grobikai 
smaugia žmogų ir tautas, dėl to 
poetas prileidžia, kad gal “pats 
Dievas mūsų dvasion įsodino 
biesą” (14 psl.). Prie blogio pro
blemos St. Santvaras grįžta įvai
riais niuansais daugelyje ketur
eilių: net tyriausia meilė būna 
prakeikta, puikybė žudo žmo
gaus kilnumą, godumas paverčia 
žmogų turtų vergu (20, 23, 15

Dr. Grigo Valančiaus knygos “Žemaičių didysis” pristatyme rengėjai, programos dalyviai. 
Iš k. Kazys Karuža — šaulių kuopos pirmininkas, Dalilė Polikaitienė-Valančiūtė, rašyto
ja Alė Rūta, prel. Jonas Kučingis, Saulius Matas ir Vita Polikaitytė, skaitę ištrauką 
iŠ knygos. Nuotr. A. Gulbinsko

valandos, palikdama visiem la
bai gražų, šiltą įspūdį. Nors bu
vo prisimintas ir pagerbtas jau 
miręs autorius, tačiau gal dėl 
nuotaikingos bei labai įdomios 
paskaitos ar gal dėl to, kad iš
traukų skaitytojai buvo jauni 
žmonės ir ištraukos nuotaikin
gos, net su sąmojais, visa popie
tė buvo persunkta ne liūdesiu, 
o kažkokia giedra ir viltim.

Vidury gražiai papuoštos sce
nos aukštai iškabintas Pauliaus 
Jurkaus pieštas dr. Grigo Valan
čiaus portretas tartum skleidė 
nežymią autoriaus šypseną . . . 
O gal iš amžinybės jis į mus ir 
šypsojosi.

psl.). Ir dėl to žmogaus veržima
sis į laimę, noras gyventi ir 
džiaugtis dažnai atrodo lyg van
dens pylimas į rėtį (50, 51 psl.). 
Tik tiek gerai, kad nors krenti 
lyg akmuo į bedugnę, bet vėl 
iš bedugnės atsikeli, vėl sužvil-

New Haven, Conn.
Su Vasario Šešioliktąja

Vasario 16-osios šventę New 
Haveno LB apylinkė paminėjo 
vasario 18. Minėjimas pradėtas 
mišiomis už žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus. Jas aukojo sve
čias kun. K. Pugevičius. Jis 
pasakė ir pamokslą. Mišias lietu
viškai giedojo choras. Dvi solo 
giesmes sugiedojo Salomėja Va- 
liukienė.

Klebonas kun. A. Karalis per 
dvejas šeštadienio ir abejas sek
madienio mišias padarė rinklia
vas Lietuvos laisvinimo reika
lam. Surinkta $130.25.

Parapijos salėj minėjimo aka
deminė ir meninė dalis pradėta 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Kun. A. Karalis sukalbėjo maldą. 
Atsistojimu ir susikaupimu pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos ir 
Amerikos laisvę, už žmogaus 
teises, už Lietuvos Katalikų Baž
nyčią.

Į mažytės kolonijos minėjimą 
susirinko gana daug — 48 as
menys. Tikriausiai tai dėl to, kad 
pagrindiniu kalbėtoju buvo kun. 
Kazimieras Pugevičius. Savo pa
prastumu, kalbos stilium ir 
jautrumu jis palietė kiekvieno 
širdį. Jo atsivežta metalinė Kris
taus figūrėlė nulaužtom kojom ir 
ranka, piktadariui ją beplėšiant 
nuo kryžiaus Lietuvoj, stebuk
lingu būdu patekusi čia, ne tik 
kalbėjo “Jūs būkite mano rankos 
ir mano kojos”, bet ir parodė 
neapykantai ir pykčiui mūsų 
tėvynėj naudojamą jėgą ir ener
giją, kurios taip reikia gėriui!

Ukrainiečiam minėjime atsto
vavo dr. Snichurowicz su žmo
na. Savo kalboj jis pasiūlė ne
priklausomybės minėjimus 
ruošti bendrai su jais. Mintis 
draugiška. Tokie minėjimai kai 
kuriais atvejais gal ir būtų efek
tingi, bet lietuviam nebūtų 
parankūs ir neatliktų savo tikros 
ir tik lietuviam svarbios paskir
ties.

Meninėj programoj savų jėgų 
choras (iš 7 žmonių) padainavo: 
Palaimink mus, Prabilkite,

Kadangi buvo beveik metinės 
nuo autoriaus mirties, tai už jo 
sielą Šv. Kazimiero bažnyčioj 
buvo aukojamos mišios, užpra
šytos šios akademijos rengėjų 
— šeimos ir Daumanto vardo 
Los Angeles šaulių kuopos.

Prieš popietę ir po visos pro
gramos buvo nemaža išplatinta 
knygos “Žemaičių Didysis”. Ta
čiau knygos išleidimo išlaidos 
toli gražu dar nėra padengtos. 
Abi knygos dalis galima gauti 
pas autoriaus dukterį Dalilę Po- 
likaitienę, 3111 Ettric St., Los 
Angeles, Calif. 90027, ir pas lie
tuviškos spaudos platintojus.

Alė Rūta

ga saulėje išaugę sparnai (71 
psl.).

Ir dėl to poetas metaforiškai 
išsako gyvenimo džiaugsmą 
kontrastų pilname pasaulyje: 
“Smagu pasaulyje gyvent ir pel
kėm, ir kalnam!” (44 psl.). Tie 
gyvenimo smagumai dažnai yra 
kūniški, hedonistiniai, ribojasi 
ta diena:

Tik vieną kartą šiam gyvenime 
susirenkam, draugai,—

žvaigždės, Partizanui ir Laisve 
skamba jūrų bangos.

Vaiva Vėbraitė-Gustienė pa
ruošė jaunuolius, kurie įspūdin
gai (ir gerai lietuviškai) skaitė 
iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų, uždegdami po žvakutę 
kiekvienam skaityme paminė
tam asmeniui ar šeimai. Skaitė 
Vaiva ir Gintaras Vaišniai, Ge
nutė Strimaitytė, Arvydas Mac
kevičius ir pati Gustienė.

Aukų Lietuvos laisvinimo dar
bam surinkta beveik $700. Kele
tas savo aukas padvigubino, kai 
kurie padaugino. Tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių dar nieko 
neaukojo, tą gali padaryti bet 
kada. LB apylinkės valdybos 
sekretorius-iždininkas Jonas 
Šaulys aukas priims ir persiųs, 
kam paskirtos.

Po 50 dol. aukojo — J.E. Vaiš
niai, V.S. Valiukai; 36.50—St. A. 
Lipčiai; po 30—A. St. Leikai, 
J. E. Šauliai, LMKF vietinis 
klubas; po 25 — J.O. Girdaus- 
kai, J.V. Gustai, kun. K. Pugevi
čius, V. Balukienė, Br. V. Žem- 
liauskai; po 20 — T.C. Pleč
kaičiai, M. Židonis, L. Židonytė, 
J.G. Vėbrai, Br. T. Strimaičiai, 

ALRK Mot. S-gos 33 kp., A. Ra
manauskas; po 15 —J. Šilkienė, 
J.O. Mačiai; po 10 — J. Kaz
lauskienė, V. J. Kronkaičiai, 
dr. Vėbrienė, Z. M. Merkevi- 
čiai, J. Lukas, V. Plečkaitis; po 5 
— M. Kronkaitienė, E. Janušai- 
tienė, A. Radžiūnas, A. Kor- 
dorskis, J. Zasčiurinskas, kun. 
A. Karalis, M. Jokubaitė, K. 
Kronkaitienė, E. Mackevičiūtė, 
V. Mackevičiūtė.

Po programos žmonės gana il
gai nesiskirstė: besisšnekučiuo- 
dami vaišinosi Teresės Stri
maitienės puikiai, skaniai ir įvai
riai paruoštais šiltais ir šaltais 
valgiais.

-o-
New Haveno burmistras 

Frank Logue vasario 14 pasi
kvietė lietuvius miesto valdy- 
bon proklamacijos pasirašymo 
ceremonijai. Jo fotografas pada
rė keletą nuotraukų su lietuvių 
uclegacija.

Albina Lipčienė

Skubėkim širdis tik vynu ir 
moterų aistrom kūrenti!

(89 psl.)
Nors daug sunkių bylų yra 

žmogaus lemty —
Išgerkim, nes vis tiek pavir

sime į smėlį ar į šlyną!
(108 psl.) 

Kūno pavasariai vysta ir 
miršta —

Tad gerkim tą palaimą, tartum 
vyną tirštą!

(145 psl.)
Jei pragaro degutą Tu man 

gert gyvam paskyrei,
Tai gal su mylima daugiau 

paskainioti kalčių?..
(144 psl.)

Didelis yra meilės vaidmuo 
gyvenime. Meilė neša džiaugs
mą, bet dažniau nusivylimą. Ga
na gausu knygoje ketureilių, ku
riuose išsakoma moters neištiki
mybė — mylimoji slepia širdy 
klastingą žvėrį, supina gudrų 
žaidimą tarp svetimo guolio ir 
namo grįžimo (154 psl.). Moteris 
yra kartais poezija, daina, val
džios galybė, bet dažnai tik 
silpnybių ir pagundų diena (155 
psl.). Meilės aistra neša skaus

mą ir nusivylimą. Poetas dažnai 
ilgisi amžinos meilės, tyros, kaip 
vyturio daina, ir.pats nori iš pa
vasario gauti sidabrinį balsą ir 
pavirsti į vyturio dainą (116 
psl.).

Laimės trapumo motyvas yra 
dažno ketureilio tema:

Laimės gi šiame gyvenime — 
viena menka taurelė, —

Ir tik ją dainuoja žmonės, 
paukščiai ir žiogai!

(167 psl.)
Ilgesys veda per kalnus ir be

dugnes, bet svajonių miražai 
sudūžta kaip saulėleidžio žaros. 
Širdį skaudina ne tik moters ne
ištikimybė, meilės trapumas, 
bet ir žmonių pikti žodžiai, 
skaudesni už akmenis. Nusivyli
mai ir rezignacija veda poetą į 
kapus, kur “amžiam atgulė ir 
žvirbliai ir arai” (78 psl.).

Šiame rinkinyje vyrauja mino
rinės gaidos. Ankstesniuose rin
kiniuose St. Santvaras dainavo 
apie saulę ir sielą, net dide
lio skausmo valandose guodėsi 
maldoje (Aukos taurė). O šiame 
rinkinyje poeto veidą gaubia re
zignacija, melancholija ir ironiš
ka šypsena. Ilgesnis įžanginis 
eiilėraštis yra lyg atsisveikini
mas su draugais ir nedraugais. 
Tas atsisveikinimas yra kupinas 
gėlos ir nusivylimo. Vis dėlto 
nenorėtume tikėti poeto teigi
mu: “jau nebrašysiu jums eilių”.

Šiame rinkinyje S t. Santvaras 
apvaldė sunkią rubajatų formą. 
Sunkumas glūdi daugiausia tuo
se trijuose atliepiančiuose ri
muose. Derinti rimus su kon
densuotu ketureilio turiniu iš 
tikro yra nelengva. Tačiau rin
kinyje tėra tik keli ketureiliai, 
kuriuose jaučiamas trečiojo rimo 
nesiderinimas su mintimi. Dau
gumas ketureilių yra išlaikytos 
formos; kad ir kiek sunkoki, 
bet prasmingi ir taisyklingi. Pre
mijos komisija teisingai įvertino 
rinkinį.

(Stasys Santvaras, RUBA
JATAI arba KETUREILIAI, 
septintoji lyrikos knyga. Viršelį 
ir iliustracijas padarė dail. V.K. 
Jonynas, knygos apdaila rūpino
si K. Simanavičius. Išleido Juo
zas Kapočius, 1978 m., 184 psl., 
kaina $7.50.)

Vida Augulytė, Juozas Ma- 
silionis — LIETUVIŲ LITERA
TŪRA. Trumpas tautosakos ir 
lietuvių literatūros istorijos kur
sas su chrestomatija ir literatū
ros teorijos pagrindais aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
penktajai klasei. Išleido Chi
cagos Aukštesnioji Lituanistikos 
Mokykla. 1978. Spausdino Drau
go spaustuvė. Iliustruota. Kietais 
viršeliais. 416 psl. Kaina su per
siuntimu 7.75 dol. Užsisakoma 
šiuo adresu: J. Masilionis, 4632 
S. Keating Avė., Chicago, IL 
60632.

Tai vadovėlis lietuvių išeivi
jos mokyklai. Autoriai — patyrę 
pedagogai ir literatai, vyresnio
sios kartos (Masilionis) ir jau
nesniosios (Augulytė).

Augulytės parašyta: Tauto
saka, Literatūros teorija, Litera
tūros mokslas ir mokslininkai; 
Masilionio: Pratarmė, Tautosa
kos motyvai rašytinėje literatū
roje, Jaunimui skirtos literatūros 
apžvalga, Literatūra.

Pirmuoju knygos skyrium 
eina Tautosaka, suskirstyta šiais 
poskyriais: Senovės lietuvių ti
kėjimai ir jų poveikis tautosakai, 
Krikščionybės poveikis tautosa
kai, Su tikyba tiesiogiai nesusi
jusi tautosaka, Lietuvių tautosa
kos būdingiausi bruožai. Nagri
nėjama: senovės lietuvių mitolo
gija, sakmės, pasakos, padavi
mai, vestuvių papročiai, patar
lės, priežodžiai, mįslės . . .

Antrasis skyrius — Literatūra. 
Jo turiny — šie mūsų literatū
ros pirmtakai: Martynas Mažvy
das, Baltramiejus Vilentas, Jo
nas Bretkūnas, Mikalojus 
Daukša, Konstantinas Sirvydas, 
Dionizas Poška, Silvestras Valiū
nas, Simonas Stanevičius, Simo
nas Daukantas, Motiejus Valan
čius, Antanas Strazdas, Antanas 
Vienažindys, Jonas Basanavi
čius, Jurgis Sauerveinas.

Trečiasis skyrius — Literatū
ros teorija — apima grožinės 
literatūros žanrus, stilių, jo vaiz
dingumo ir skambumo prie
mones ir epinių kūrinių kompo
ziciją.

Knyga baigiama ketvirtuoju 
skyrium — Literatūros mokslas 
ir mokslininkai. Jo turiny — tau
tosakos rinkėjai ir tyrinėtojai, li
teratūros istorikai, bibliografija 
ir bibliografai, literatūros kriti
ka, literatūros premijos.

Dėstomuosius dalykus už
sklendžia klausimai, uždaviniai 
ir žodynėliai. Jų yra daug, ir už 
juos, kaip ir už visą knygą, 
pareikalavusią kruopštaus dar
bo, abu autorius galima tik pa
girti.

ARCHIVUM HISTORIAE 
PONTIFICIAE. 16. Leidėjas — 
Pontifikalinio Grigaliaus uni
versiteto Bažnyčios istorijos fa
kultetas. 1978. Roma.

Tai stambus, arti 700 puslapių, 
akademinio pobūdžio leidinys 
“Pontifikalinės istorijos archy
vas”. Turiny — straipsniai, ap
žvalgos ir recenzijos įvairio
mis kalbomis — lotynų, vokie
čių, anglų, prancūzų, italų . . .

Mus domina tame leidny iš
spausdintas prof. kun. Pauliaus 
Rabikausko, SJ, išsamus straips
nis vokiečių kalba apie Vilniaus 
universiteto įkūrimą — “Die 
Gruendungsbulle der Uni- 
versitaet Vilnius”. Recenzijų 
skyriuj jis recenzuoja knygą 
“Lexikon dės Mittelalters”. 
Recenzuojama ir jo redaguota 
knyga “Relationes status dioe- 
cesium ir Magno Ducatu Litua- 
niae.”

Bronius Budriūnas —PASKU
TINIS BIRŽELIS. Žodžiai Bi
rutės Pūkelevičiūtės. Solo bal
sui su fortepijonu. Broniaus 

Budriūno K.L.F. leidinys Nr. 
25. 6 psl.

Šios dainos žodžių autorė 1973 
buvo premijuota. Premiją skyrė 
lietuvių gydytojų korporacija 
Fraternitas Lithuanica. Žo
džiam muzika buvo sukurta ir 

1974 išleista mišriam chorui. 
Šis naujas leidinys skiriamas 
solo balsui.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS_______________

VILNELĖ
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dix Hills, N.Y. 11746

Maironio lituanistinės mokyklos choras dainuoja per mokykos vaidinimą. Nuotr. P. Bivainio
GERIAUSI 1978 RASINIAI, 
GAVĘ ĮVERTINIMUS

SIMAS KUDIRKA IR JO 
REIKŠMĖ AMERIKOS 

LIETUVIAM

Amerikos lietuviam yra labai 
svarbu, kad Amerikos žmonės ir 
spauda žinotų apie Lietuvos tra
gišką likimą. Juo daugiau žmo
nių tai žinos, juo bus lengviau 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui. Si
mas Kudirka šitą darbą atlieka 
labai gerai, nes Amerikos žmo
nės ir spauda klauso, ką jis sako.

Milijonai žmonių matė filmą 
apie Simą Kudirką televizijoj. Ir 
buvo tokia programa, kur 3,000, 
000 vaikų dalyvavo skripto skai
tyme, ir ten Lietuva yra pami
nėta. Dėl tos skaitymo progra
mos Simas Kudirka važiavo per 
visą Ameriką, kalbėjo per televi
ziją ir lankė mokyklas.

Lietuviai organizavo demon
stracijas ir kitais būdais bandė 
išgarsinti Lietuvos vardą, bet jų 
visi darbai negali prilygti minė
tam filmui ar skaitymo progra
mai. Niekas taip neišgarsino 
Lietuvos vardo, kaip Kudirka. 
Jis dar dirba už Lietuvos išlais
vinimą. Jis vėl važiuos per Ame
riką. Platins savo knygą ir kal
bės kolegijose.

Mes irgi galime padėti Lie
tuvai — rašyti politiniams 
kaliniams ir platinti jo kny
gą “For Those Štili at Sea”, 
kuri bus išleista kitą mėne
sį. (Jąų dabar yra išleista ir 
platinama. — Red'J

Ričardas Kezys

MŪSŲ LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS IR JŲ REIKŠMĖ

Mūsų lituanistinės mokyk
los buvo įkurtos prieš daugelį 
metų. Jos buvo įkurtos, kad vai
kai, augdami Amerikoje, nepa
mirštų savo gimto krašto, kalbos, 
papročių ir t.t.

Šios mokyklos turi didelę įtaką 
ne tik amerikiečiams ir Ameri
kos lietuviams, bet ir lietuviams 
Lietuvoje.

Lietuviai mato, kad mes neno
rime užmiršti savo gimto krašto. 
Jie džiaugiasi, kad dar Lietuva 
mūsų širdyse nenyksta. Mes tai 
rodome eidami į lituanistines 
mokyklas.

Šiose mokyklose mes turime 
įvairių pamokų, kurios mus 
išmoko naujų ir įdomių faktų 
apie Lietuvą. Iš geografijos mes 
sužinome, kokiame geografi
niame ilgyje ir plotyje yra Lie
tuva, prie kokių jūrų. Iš istori
jos mes išmokstame apie Lietu
vos praeitį, apie karalius ir kuni
gaikščius, apie Lietuvos priešus 
ir draugus. Žinome, su kuo ji ka
riavo ir su kuo susitarė. Kitoje

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIAI IR JAUNIMO 

CHORAI

Mano manymu, tautinių šokių 
ansambliai ir jaunimo chorai yra 
labai svarbūs Amerikos lietu
viams. Juose jaunimas išmoksta 
daugiau apie tėvynę Lietuvą ir 
lietuvių kalbą, per juos palaiko 
santykius su Lietuva ir lietu
viais.

Turbūt visų ansamblių tėvas 
yra Čiurlionio ansamblis. Jis 
buvo įkurtas Kaune 1940 me
tais. Dalyvavo daugelyje kon
certų Lietuvoje ir kaimynų kraš
tuose. Dingo 1944 metais, kai 
bolševikai antrą kartą okupavo 
Lietuvą. Buvo atgaivintas Vie
noje. Po antro pasaulinio karo 
įsikūrė Vokietijoje. Dabar yra į- 
sikūręs Clevelande.

Ansamblyje yra grojama dau
geliu muzikos instrumentų. 
Kanklėmis dažniausiai groja mo- 

pamokoje išmokstame apie poe
tus, rašytojus, profesorius ir t.t. 
Šita pamoka yra literatūra.

Lituanistinės mokyklos iš
saugo Lietuvos papročius. Susi
pažįstame su tautiniais šokiais ir 
tautiniais drabužiais. Mūsų litua
nistinės mokyklos yra tam, 
kad mes, vaikai ir suaugę, ne- 
pamirštume savo krašto — Lie
tuvos; kad žinotume, kokia ji yra 
dabar, kokia buvo ir kokia bus.

Adria Nemickaitė

MŪSŲ LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS IR JŲ REIKŠMĖ

Laiškas mano draugei 
angliškoj mokykloj

Miela Susan,
Gaila, bet šį šeštadienį pas ta

ve negaliu nueiti. Norėčiau pa
aiškinti.

Kiekvieną šeštadienį aš lan
kau lietuvišką mokyklą. Visai, 
kaip ir angliškoj, mes mokomės 
gramatiką, itoriją, geografiją, 
mokomės rašyti ir skaityti. Dai
nuojam lietuviškas dainas ir šo
kam lietuviškus tautinius šokius. 
Aš nemanau, kad reikėtų praleis
ti lietuvišką mokyklą, nes yra la
bai svarbu lietuvių tautai, kad 
jos vaikai žinotų, kaip skaityti,

SMUGGLERS NOTCH
ATOSTOGOS

Ta vietovė yra šiauriniame 
Vermonte, netoli Kanados. Ten 
jau kelerius metus žiemos atos
togas praleidžia daug lietuviškų 
šeimų. O svarbiausia, kad jauni
mas yra iš Maironio lituanistinės 
mokyklos. Visi pažįstami. Šešta
dieniais jie bendrauja New Yor
ke, o kartą per metus turi pro
gą ir sniegu kartu pasidžiaugti. 
Be sniego, labai malonu visus 
girdėti kalbant lietuviškai, ir tie 
kalnai pasidaro šiltesni po šešta
dieninės mokyklos darbų.

Čia pateikiami tų slidinėtojų, 
Maironio mokyklos mokinių, 
įspūdžiai.

AR MAN PATINKA 
SLIDINĖTI

Man labai patinka slidinėti. 
Buvo labai šalta, bet aš apsi
rengiau labai šiltai, ir man buvo 
labai smagu. Man patiko kuo 
aukštesni kalnai, kurie turi “mo- 
guls”. Aš esu geras slidinėtojas.

Matas Nemickas, 1 sk.

KODĖL MAN PATINKA 
SLIDINĖTI

Man patinka slidinėti, nes 

terys. Grojama dar skudučiais, 
švilpynėmis, vamzdžiais, birby
nėmis ir trimitais. Yra ir ož
ragis, darytas iš rago.

Ansambliuose ne tik dainuo
jama ir grojama, bet ir šokama. 
Yra daug šokių rūšių. Seniau
sias yra vaikščiojamasis šokis. 
Jį šoka dažniausiai moterys, nes 
jis yra lėtas ir ramus. Oželis 
yra pavyzdys akrobatinio ir vaiz
duojamojo šokio. Pagaliau yra 
poriniai šokiai, pasiskolinti iš ki
tų Europos tautų.

Visi ansambliai ne vienaip 
ruošia savo koncertus. Kai kurie 
tik šoka, kai kurie tik dainuo
ja, kai kurie supina šokį, dai
ną ir vaidybą.

Šiuo metu yra daug ansamb
lių ir chorų Amerikoje ir Kana
doje. New Yorke yra Sutartinė, 
Clevelande — Grandinėlė.

Ansambliai daug ką duoda jau
nimui. Jaunuoliai juose susi
draugauja ir pasilinksmina. Ma
no pusseserė ir pusbrolis per 

rašyti ir kalbėti teisyklingai lie
tuviškai.

Kiekvieną šeštadienį ir aš no
rėčiau pamiegoti, ar pas tave nu
eiti, arba tik paskaityti komiksus. 
Bet, rimčiau galvojant, man aiš
ku, kad lietuviška mokykla 
yra svarbesnė.

Aš manau, kad ir tau reikalin
ga žinoti, iš kur yra kilę tavo 
tėvai ir jų kalba, kad turėtum 
galimybę paskaityti savo tėvų 
kalba parašytas knygas ir dau
giau išmokti apie savo tautos 
kultūrą.

Jums yra lengviau nuvažiuoti 
į savo tėvynę. Atsimenu, kada 
tu buvai nuvažiavus į Itali
ją ir buvai laiminga, kad galėjai 
suprasti, ką kiti žmonės sakė. O 
mums, lietuviams, būna sun
kumų, ir mes laisvai negalim 
važinėti po savo kraštą. Todėl 
mes čia, Amerikoje, lituanistinė
se mokyklose išmokstam 
kiek galima daugiau apie mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Nors mūsų tauta yra maža, bet 
mes didžiuojamės savo kalba ir 
literatūra.

Tai čia ir yra pagrindinė prie
žastis, kodėl aš negaliu su tavim 
susieiti šeštadieniais.

Galėsim daugiau pasikalbėti. 
Noriu žinoti, kaip tu galvoji.

Viso gero! — Tavo draugė 
Monika.

Monika Vygantaitė

aukšti kalnai ir daug sniego. 
Mes žemyn leidžiamės greitai. 
Išmėginom net kalno viršūnę, 
bet tada tikrai pavargau, kol nu
sileidom. Laukiu kitos žiemos, 
kada vėl galėsim slidinėti.

Aras Ulėnas, 2 sk.

KODĖL MAN PATINKA 
SLIDINĖTI

Man labai patinka slidinėti. 
Labiausiai patinka, kad nereikia 
eiti, bet galima slidėmis žemyn 
važiuoti. Patinka ant aukštų kal
nų važiuoti ir greitai lėkti. Ma
no tėtis šiemet laimėjo du bron
zinius medalius už greitą lenk
tyniavimą.

Darius Stankūnas, 3 sk.

KODĖL MAN PATINKA 
ŽIEMOS SPORTAS

Man labai patinka slidės. Dėl 
to, kad galiu užsikelti į aukštą 
kalną ir po to nusileisti žemyn. 
Patinka žiemos gamta, kadangi 
visi medžiai apsnigti. Mano ma
ma lenktyniavo, bet sugriuvo ir 
negalėjo užbaigti lenktynių.

Arnas Nemickas, 4 sk.

KODĖL MAN PATINKA 
LENKTYNIAUTI SLIDĖMIS

Man patinka lenktyniauti dėl 
to, kad galima laimėti premiją. 
Dar ir dėl to, kad galima 
geriau išmokti slidinėti. Kai aš 
slidinėjau, galėjau greitai suki
nėtis aplink vėliavėles. Šiais me
tais nelaimėjau, bet kitais tikiuo
si laimėti.

Viktorija Garbauskaitė, 5 sk.
KODĖL MAN NEPATINKA 
SLIDINĖJIMO PAMOKOS
Man nepatiko slidinėjimo pa

mokos, nes buvo per šalta ir ma
no rankos sušalo. Pamokos bu
vo per ilgos. Mano mokytojos 
vardas buvo Pat. Vieną dieną, 
kai buvo ypatingai šalta, ji mus 
nuvedė atsigerti šiltos kakavos. 
Kai išėjom vėl į lauką, daugiau 

ansamblius susirado būsimą 
vyrą ir žmoną. Viena — Gin
taro ansamblyje, kitas — Chica- 
gos šokių šventėje.

Ačiū Dievui, kad jaunimas da
lyvauja ansambliuose.

Ramunė Jasaitytė 

neslidinėjom, nes buvo 28 
laipsniai žemiau nulio. Tada 
ėjom į vidų. Aš ir Viktorija pa
valgėm priešpiečius ir per snie
gą nubėgom į krautuvėlę apsi
pirkti. Po to važinėjom rogėmis, 
kad sušiltume.

Vaiva Ulėnaitė, 5 sk.

SMUGGLERS NOTCH
Šalta, šalta, šalta! Šiais me

tais man buvo labai šalta slidi
nėti Smugglers Notch kalnuose.
Net mano veidas nušalo. Bet 

vis vien buvo smagu.
Rita Budreckaitė, 5 sk.

KODĖL AŠ MĖGSTU 
SLIDINĖTI

Man patinka. Patinka šokti per 
“moguls”. Kai aš slidinėju, man 
patinka purkšti sniegą ant kitų 
žmonių su slidėmis.Mes visi 
lenktyniavom NASTAR ir nieko 
nelaimėjom.

Ričardas Nemickas, 6 sk.

KODĖL AŠ MĖGSTU 
SMUGGLERS NOTCH

Mėgstu slidinėti. Labai geri 
kalnai, ir man labai čia patin
ka. Man patiko šokti per “mo
guls”, patiko “expert trails”. 
Taip pat patiko NASTAR 
lenktynės per kalnus. Kadangi 
kalnuose buvo daug vaikų, man 
taip pat patiko. Vakarais galė
jom žaisti su pusbroliais.

Tadas Nemickas, 6 sk.

KODĖL AŠ VAŽIUOJU Į 
SMUGGLERS NOTCH

Važiuoju, nes tėveliai mane 
ten vis veža. Man patinka sli
dinėti, ir mano visi pusbroliai 
čia atvažiuoja. Mano mamytė 
gavo šiemet bronzos medalį 
už greitą slidinėjimą.

Darius Nemickas, 7 sk.

KALNAI
Nesvarbu, kad buvo labai šalta 
šiais metais slidinėti. Vis vien 
visi mes kėlėmės į Smugglers 
Notch kalnus. Mes nugalėjom 
šaltį ir slidinėjom kiekvieną die
ną.

Rima Budreckaitė, 8 sk.

KODĖL MAN PATINKA 
SMUGGLERS NOTCH

Man patinka Smugglers 
Notch, nes ten yra labai smagu. 
Suvažiuoja daug lietuvių ir sma
giai praleidžia laiką. Ten yra 
daug įdomių dalykų. Galima eiti 
maudytis, čiuožti, rogėmis va
žinėti ir slidinėti. Aš su savo 
šeima važiuoju ten kiekvienais 
metais. Tikiuosi važiuoti ir atei
nančiais metais.

Dalia Nemickaitė, 8 sk.

MANO DIENORAŠTIS

Spalio devintą dieną nebu
vo mokyklos. Tą dieną mano 
mama, tėtis ir aš nuvažiavom 
pas mano tetą ir dėdę. Kelionė 
buvo labai graži, nes medžių 
lapai keitėsi spalvomis. Kai nu
važiavom, pamatėm jų namą, 
kuris buvo labai gražus. Diena 
buvo šalta. Kai įėjom į namą, 
atsisėdom prie židinio. Ten 
buvo šilta, gera ir smagu. Ma
no teta ir dėdė turi du šunis. 
Vienas Max — tas jaunas, kitas 
Nero — labai senas. Aš žai
džiau su Max. Vis numesdavau 
sviedinį, o jis jį pagaudavo ir at
nešdavo man. Kai sušalau įėjau 
į vidų. Ten iškepiau kukuruzų 
ant ugnies. Buvo labai skanu — 
net šunys ėdė. Po to mes va
žiavom namo. Negalėjom matyti 
gražiųjų medžių, nes buvo 
tamsu.

Gailė Katinaitė, 5 sk.

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai deklamuoja Lietu
vos nepriklausomybės šventės minėjime. Nuotr. P. Bivainio

Vasario 16-tos minėjime šoka Maironio lituanistinės mokyk
los jaunieji mokinukai. Nuotr. P. Bivainio

MANO SAPNAS

Aš užvakar sapnavau, kad skri
dau į mėnulį į^ąp^įyę^č^ ra
ketoje. Taip pat, kad aš buvau 
R2-D2. Mano lėktuvą nušovė. 
Tai buvo tik sapnas, ir aš atsi
radau ant grindų. Vakar sapna
vau, kad aš buvau arklys, vėliau 
— kad aš buvau beždžionė.

Vytenis Radzivanas, 2 sk.

Vieną naktį aš sapnavau tokį 
sapną, kad aš gavau sunkveži
mį. Sunkvežimis buvo įdėtas į 
mėlyną dėžę. Jis buvo baltas. 
Sapne aš buvau tik ketverių 
metų. Sunkvežimis man patiko. 
Gaila, kad tai buvo tik sapnas.

Laura Kirkylaitė, 2 sk.

MANO DIENORAŠTIS

Šiandien yra sekmadienis. Aš 
ilgai miegojau. Pavalgęs pusry
čius, su tėveliu nuėjau į baž
nyčią. Kai grįžau, paskambino 
mano vyriausias brolis. Jis pa
klausė mamytę, ar aš gerą pažy
mių knygelę gavau. Mano pažy
miai buvo labai geri. Tada jis 
pasakė, kad turi bilietus į “Islan
de rs” rungtynes ir mane paims. 
Rungtynėse buvo daug mušty

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.
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nių. Man viskas patiko, nes man 
patinka sportas. Brolis man nu
pirko “Islanders” marškinius. 
Po žaidimo mes nuvažiavome į 
“Burger King” ir daug valgėm. 
Kai grįžau namo, buvau pavar
gęs, bet patenkintas.

Andrius Bagdžiūnas, 5 sk.

KOŠMARAS
Aš turėjau košmarą. Mano koš

maras buvo labai baisus. Girdė
jau šūvį ir labai išsigandau. 
Maniau, kad Vydas mirė. Nu
ėjau pažiūrėti Vydo. Jis ramiai 
miegojo. Tada ir aš ėjau mie
goti.

Dainius Marijošius, 2 sk.

DVIRAČIŲ VAŽIAVIMO 
KONKURSAS

Spalio 15 aš dalyvavau kon
kurse. Tikslas buvo surinkti pi
nigų protiškai atsilikusiems vai
kams (mentally retarded). Mes 
pradėjome važiuoti 10 valandą. 
Buvo labai graži diena. Važia
vome per parką. Užpakalyje mū
sų važiavo pirmosios pagalbos 
mašina. Aš laimėjau trečią vie
tą. Nuvažiavau 44 mylias. Ga
vau 60 dolerių. Grįžęs namo, 
jaučiausi labai pavargęs. Tą va
karą labai greitai užmigau.
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HARTFORD, 
CONN.

Užgavėnės su jaunimu

Iki vidurnakčio linksminosi 
tėvai, vaikai ir svečiai. Visiem ti
ko ta pati muzika, sutilpo toj 
pačioj salėj. Jaunimas stengėsi 
nepasiduoti polkoj, o vyresnieji 
rodė savo sugebėjimus šių die
nų komplikuoto ritmo šokiuose. 
Jaunimas džiūgavo savo pasise
kusia programa, tėvai didžiavosi 
savuoju atžalynu. Svečiams beli
ko tik viskuo gėrėtis, linksmintis 
ir smaguriauti mamyčių suneš
tom gėrybėm. Stalas buvo gau
siai apkrautas, įvairiausiais tor
tais, išradingais mėsos gami
niais, salotų mišrainėm.

Šokėjų grupė Berželis paren
gė puikią Užgavėnių programą. 
Pirmiausia Leonas Bernotas vi
sus lietuviškai ir angliškai supa
žindino su Užgavėnių papročiais. 
Po jo Ramona Liaukutė įspėjo, 
kad mačiusi žiaurias grumtynes 
Kanapinio su Lašininiu. Jie be
matant greitai įsirito scenon, 
garsiai bardamies, kol Kanapinis 
nugalėjo Lašininį. Storulį rau
donskruostį Lašininį vaidino 
Paulius Bernotas, o liesą apšepu
sį Kanapinį — Linas Simonai
tis.

Visi čia suminėti labai gerai 
savo uždavinius atliko švaria lie
tuviška kalba.

Štai ir kaukininkai. Triukš
mingai iš salės galo įbėgo ber
niukai su didelėm nosim ir pašo
ko pakeltkojį.

Toliau ėjo trijų Berželio gru
pių šokių pynė su įdomiais įtar- 
pais, kuriuos sumaniai įvykdė 
Paulius Bernotas ir Ramona

NASHUA, N.H.
Netekom Kazimiero Grauslio

Šv. Juozapo ligoninėj kovo 8 
nuo kraujo išsiliejimo smegeny
se nelauktai mirė mūsų koloni
jos lietuviškosios veiklos stiprio
ji ašis, Kazimieras Grauslys, že
maitis, gimęs 1918 spalio 40 
Gargžduose, o Nashuoj išsi- 
vietinusiu apsigyvenęs 1949. 
Tėvas Antanas, motina Petronė
lė Kerpytė yra jau mirę.

Nashuoj Kazimieras Grauslys 
sukūrė šeimą su Julija Virba- 
laite. Lietuviška dvasia išauk
lėjo sūnus Kazimierą, Ričardą- 
Gediminą ir Antanuką bei 
dukteris Julę ir Danutę. Abu vy
resnieji sūnūs ir dukterys eilę 
metų būdavo kas savaitę veža
mi į lituanistikos mokyklą Bos
tone. Ten įstojo į Ivaškienės 
tautinių šokių sambūrį ir Etno
grafinį ansamblį. Aktyviai daly
vavo šių vienetų viešuose pasi
rodymuose.

Velionis buvo uolus Darbi
ninko ir Draugo skaitytojas.

Nuo 1953 iki mirties jis buvo 
vietinio 129-ojo Balfo skyriaus 
pirmininkas. Kasmet bendradar
biaudavo su Šv. Kazimiero para
pija ir klebonu kun. Juozu Bu- 
cevičium, ruošiant vis įvaires
nius ir įdomesnius Vasario 16 
minėjimus, kurių metu būdavo 
telkiamos aukos Balfui ir Altai. 
1953 Balfui surinkta $240, o per 
paskutinius ketverius metus 
centrui vis pasiunčiama po $500. 
Altai tekdavo nuo $25 iki $150. 
Šiemet pasiųsta $50. Skyrius 
turi 18 narių.

1969 jis įsirašė nariu į Šv. 
Juozapo draugiją, kuri nuo 1940 
iki 1967 veikė kaip Lietuvių 
katalikų darbininkų susivieniji
mo 65-oji kuopa. 1970 išrinktas 
pirmininku, juo buvo iki mirties. 
Draugijos veikla reiškiasi ruoši
mu kasmetinių komunijos pus
ryčių Šv. Juozapo šventei ir mi- 
šiomis už gyvus bei mirusius na
rius. Pelnas ir narių mokestis (po 
$1 metam) vis paskiriamas Dar
bininko laikraščiui ir Naujosios 
Anglijos lietuviškom radijo va
landom. Narių draugija turi 50.

Jis buvo narys ir Šv. Kazimie
ro dr-jos, kuri yra seniausia 
Nashuos lietuvių organizacija, į- 
registruota 1899 spalio 3. Dau
gelį metų ji pasižymėjo gražia 
bažnytine ir tautine veikla, bet 
per paskutinį dvidešimtmetį at
rodė tartum sustingusi, nors kas

Liaukutė. Išskirtinai gerai buvo 
atliktas ginčas dėl kiauro puodo

Tenka pastebėti, kad visi vai
dintojai parodė ypatingo suge
bėjimo. Gal per mažai tas talen
tas mūsų išnaudojamas. Visus šo
kius pašoko gerai. Išskirtini bu
vo tabalas, varkijietis ir našli- 
nis jonkelis. Čia šokėjai parodė 
daugiau laisvumo ir žavumo. 
Dar pašoko landytinį, subatėlę, 
mergaitėm dainuojant, žiogelį ir 
piemenėlį. Užbaigė visos trys 
grupės drauge suktiniu.

Kaip šviesus beržynėlis, prisi
pildė salė ir scena besisukančių 
šokėjų. Šio vaizdo pagauta, pub
lika pakilo nuo kėdžių ir ėmė 
ritmingai jiem ploti, kol jie tvar
kingai išžygiavo iš salės. Bend
ras pasitenkinimas sujungė vi
sus.

Daug rūpesčio ir vargo įdėjo 
Berželio vadovė ir mokytoja Da
lia Dzikienė ir jos vyras Alfon
sas, kuris rūpinosi muzikos įra
šais ir grupės fotografijom. Daug 
privargo tėvai, be vežiodami vai
kus repeticijom, bet aną dieną 
viską užmiršo ir tik džiaugėsi. 
Programa įdomi ir gerai atlikta, 
svečių pilna salė. Tai ir visas 
atpildas rengėjam.

Kai visi nuoširdžiai prisideda 
ir savo pažadus ištesi, tai galima 
ir jaunimą organizuoti ir jį gru
pėj išlaikyti. Be tėvų pagalbos 
ir Berželio, ir šeštadieninės mo
kyklos neturėtume.

Berželis dėkingas visiem atsi- 
lankiusiem, tėveliam ir kun. 
Riktoraičiui už leidimą pasinau
doti Šv. Andriejaus sale New 
Britai ne.

Taip pirmasis čekis, kurį su
darė šių Užgavėnių pelnas, pa
dėtas į banką kelionei į tauti
nių šokių šventę, kuri bus 1980 
Chicagoj. K.M.

met Balfui paaukoja po $10.
Pernai Kazimierui Grausliui 

pavyko pasimatyti su sunkiai 
sergančiu broliu Antanu Lie
tuvoj. Nors negavo leidimo lan
kyti gimtųjų Gargždų, bet pabu
vo 5 dienas Vilniuj.

Jo duktė mokytoja Julė susi
tuokė su Amerikos kariškiu, sa
telitų stebėtoju, William Emer
son III, perėjusiu į katalikų ti
kėjimą. Vestuvines vaišes tėvai 
suruošė lietuvių pranciškonų so
dyboj, Kennebunkport, Me. Sū
nus Ričardas lanko universitetą 
Bostone, o vyriausias sūnus Ka
zimieras, atlikęs Amerikos karo 
tarnybą, gyvena namie.

Velionis atrodė sveikas ir stip
rus. Kaip paprastai, gyvai vado
vavo sėkmingam Vasario 16 mi
nėjimui, kuris Nashuoj buvo su
ruoštas vasario 25. Džiugiai svei
kino naujų Balfo skyriaus narių 
Jono ir Dalios Šiurlių iniciaty
va atkviestą lietuviško dailaus 
žodžio ir dainų grupę Sutartinę 
iš Rochesterio, N.Y., ir Onos 
Ivaškienės šokėjų būrį iš Bosto
no, kuriame dalyvavo jo du sū
nūs ir duktė Danutė. Bet jau 
antradienį po minėjimo pra
dėjo nekaip jaustis, tik “žemai
tišku” atsparumu nesidavė įkal
binėjimam vykti į ligoninę. Dar 
norėjo papirmininkauti Balfo 
skyriaus valdybos posėdžiui pas 
iždininką Juozą Kubilių, Merri- 
mack, N.H., btet jau nebepajė
gė. Iš posėdžio parvežtas namo, 
buvo netrukus nuvežtas į ligoni
nę ir tuojau paguldytas į ypatin
gos priežiūros skyrių. Čia iš
buvo savaitę ir, rodos, ėmė ge
rėti, bet gydytojam nepavyko su
stabdyti kraujo išsiliejimo deši
nėj galvos pusėj, kuris suparaly
žiavo kairiųjų kūno pusę.

Palaidotas kovo 10 iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Hudson, N.H., kur ve
lionis ir gyveno savo neseniai 
naujai pasistatytame namely. 
Gedulo mišias aukojo tėvo bro
lio sūnus pranciškonas tėvas 
Bernardinas Grauslys, asistuo
jant klebonui kun. Juozui Buce- 
vičiui ir vikarui kun. Francis 
Spencer. Atsisveikinant tėvas 
pranciškonas savo stipriu ir gra
žiu balsu bažnyčioj sugiedojo lo
tynišką Reguiem, o kapinėse — 
Maldą Marijai, daugeliui dalyvių 
pritariant. Pamoksle jis iškėlė 
velionio tris būdo stiprybes: 
prisirišimą prie tikėjimo, tėvy
nės ir šeimos.

Šermenis rūpestingai tvarkė

Hartfordo tautinių šokių grupė Berželis šoka Užgavėnių baliuje vasario 24 New Britaine,
Conn. Nuotr. A. Simonaičio

LIETUVIŲ FONDO VARDYNO REIKALAI
1977 balandžio 30 mirus re

daktoriui pik. Antanui Rėklai
čiui, “Lietuvių Fondo vardyno” 
knygos leidimas gerokai susi- 
trukdė. Praėjo kiek daugiau lai
ko, kol buvo surastas naujas re
daktorius. Visi, kurie užsisakė 
minėtą knygą ir įmokėjo prenu
meratos pinigus, gali nesirūpinti 

— knyga tikrai išeis, tik gal pasi
vėlavusi.

Nors Lietuvių Fonde yra dau-

Zis-Sweeney šermeninė. Kars
to nešėjais buvo: Juozas Kubi
lius, Balfo skyriaus iždininkas, 
giminaičiai Jonas ir Juozas Wol- 
len, kaimynai Jonas Šiurila ir Ka- 
rol Scarks ir Pranas Stončius 
Jr. Garbės budėtojais buvo: Juo
zas Stašaitis ir Stasys Ogonis iš 
Bostono, Stasys Jasalavičius, Šv. 
Juozapo dr-jos vicepirmininkas, 
Pranas Stončius Sr., kuris iš 
Vokietijos stovyklų atvyko su 
velioniu tuo pačiu metu apsigy
venti Nashuoj, Kazys Daugėla 
iš Bedford, N.H., ir Vytautas Sir
vydas, Balfo skyriaus ir Šv. Juo
zapo dr-jos sekretorius.

Kūną į kapines palydėjo ilga 
automobilių virtinė. Buvo lietu
vių iš Bostono, Lowellio ir 
Worcesterio, kuriem velionis 
pasidarė mielas ir pažįstamas 
savo lietuviška veikla. r § 

Nashua, N.H., Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime. Iš k. Kazimieras Graus
lys — rengimo pirmininkas, Ferdinandas Valentukevičius — Lietuvos kariuomenės sa
vanoris ir Vytautas Sirvydas — rengimo sekretorius. Tai buvo paskutinė K. Grauslio 
nuotrauka. Nuotr. Kazio Daugėlos
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KVIEČIAMI IR LAUKIAMI VISI LIETUVIAI!

D.T. ARKIVYSK. J. MATULAIČIO DIENA 

PUTNAME, NEK. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNE
vyks

giau kaip 4000 narių, tačiau kny
gos prenumeratorių skaičius te
siekia vos 490; tai sudaro kiek 
daugiau negu dešimt procentų. 
Toks negausus prenumeratorių 
skaičius apsunkina ir pačios 
knygos išleidimą. Praėjus 
dvejiem metam ir infliacijai su
mažinus dolerio vertę, pakilo ir 
spausdinimo išlaidos. Todėl 15 
dol. kaina vargiai galės padeng
ti spausdinimo išlaidas. Reika
linga, kad atsirastų daugiau gar
bės prenumeratorių (50 dol.) 
bei mecenatų, galinčių paaukoti 
100 ar daugiau dolerių. Dabar 
knygos išleidimui tėra surinkta 
11,400 dol. Šios sumos tikrai ne
pakaks, kad knyga išeitų visapu
siškai patraukli meniniu apipa
vidalinimu.

Kaip jau buvo minėta, knyga 
susidės iš dviejų dalių. Pirmoji 
dalis apims trumpą Lietuvių 
Fondo istoriją ir visų narių var
dyną su paaukotomis piniginė
mis sumomis. Antroji pateiks au
kotojų nuotraukas su jų gimimo, 
o jei mirę, tai ir su mirimo da
tomis. Deja, biografinių žinių 
nebus galima pateikti dėl vietos 
stokos; jas pateikiant, susidarytų 
per didelė knyga. Gautosios bio
grafinės žinios bus saugomos 
Lietuvių Fondo archyve.

balandžio 22 d., sekmadienį.

11 vai. ryto šv. mišios, po jų pietūs.

2:30 vai. popiet religinis koncertas, kurio
programoj giedos solistė O. PLIUŠKONIENĖ ir 
vargonais gros prof. VYT. MARIUOSIUS.

Naujo centrinio namo iškilmingame žemės prakasime 
dalyvaus Norvvick vyskupas DANIEL REILLY

Knygos užsiprenumeravimo 
data yra pratęsiama iki 1979 
gegužės 15. Iki tos dienos dar 
galima siųsti savo bei savo arti
mųjų, įrašytų į Lietuvių Fondą, 
nuotraukas. Po minėtos datos 
jau niekas į vardyną nebepateks, 
ir jokios nuotraukos nebebus 
priimamos. Reikia nemaža laiko 
visai gautajai medžiagai su
tvarkyti.

Todėl visi lietuviai, kurie dar 
norėtų įstoti į Liet. Fondą ir pa
tekti į leidžiamą knygą, ragina
mi nedelsiant prisiųsti Liet. 
Fondui savo auką, ne mažesnę 
kaip 100 dol., o kas norėtų įam
žinti save ir vardyne, turi laiku 
atsiųsti ir savo nuotrauką.

Šis raginimas yra paskutinis, 
nes terminas jau nebebus pratę
siamas. Tikimasi, kad knygą bus 
galima išleisti per vienerius me
tus.

Tikiuosi, kad ši trumpa infor
macija išsklaidys visus neaišku
mus, susijusius su “Lietuvių 
Fondo vardyno” knygos išleidi
mu.

Laukiam visų nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir paramos.

Apolinaras P. Bagdonas
—naujasis redaktorius

iš viSuR
—Kun. Jonui Jančiui, MIC, 

kovo 26 suėjo 70 m. amžiaus. 
Jis yra buvęs Marijonų vienuo
lijos vyriausiojo vadovo pava
duotojas, Šv. Kazimiero provin
cijos provincijolas, vienuolynų 
vyresnysis, kunigų seminarijos 
profesorius ir ėjęs kitas parei
gas. Kunigu buvo įšventintas 
1934 liepos 15 Romoj.

— Registracija į IV-jį PLJ 
kongresą vyksta gerai. Iki kovo 
25 PLB raštinėj Chicagoj jau bu
vo užsiregistravę 99 dalyviai iš 
Kanados ir 272 iš JAV. IV-sis 
PLJK prasidės liepos 11 Anglijoj 
ir baigsis liepos 29 Vakarų Vo
kietijoj.

— Solistė Ona Pliuškonienė ir 
smuikininkė Brigita Pumpolytė 
dalyvaus Lietuvių Fronto bičiu
lių studijų ir poilsio savaitėje ir 
liepos 7, šeštadienį, atliks klasi
kinės muzikos koncertą. L.F. Bi
čiulių darbo ir poilsio savaitė 
vyksta nuo birželio 30 iki liepos 
8 pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunkporte, Maine.

— Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey Vinco Krėvės šeš
tadieninė mokykla rengia madų 
parodą sekmadienį, gegužės 6, 3 
vai. popiet Lietuvių Namuose, 
Allegheny ir Richmond, Phila
delphia. Madų parodos pasiruo
šimo darbam vadovauja mokyk
los tėvų komitetas, kurį sudaro 
K. PliuŠkonis — pirm., G. 
Ugianskienė, G. Šnipienė, V. 
Sušinskas ir G. Mironas.

— Ateitininkų sendraugių sto
vykla pranciškonų vasarvietėje, 
Kennebunkporte, bus rugpiūčio 
11-19. Norintieji dalyvauti iš 
anksto registruojasi šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken
nebunkport, Maine 04046. Tel. 
207 967-2011.

— Toronto, Ont., Prisįkėliųio .. 
parapijoj, kuriai vadovauja lietu
viai pranciškonai, metinės reko
lekcijos vyks balandžio 1-8. Pa
mokslus sakys Tėv. dr. Leonar
das Andriekus, OFM. Re
kolekcijos baigiamos balandžio 
8 koncertu, kurio programą at
liks instrumentalistai ir solistai: 
V. Verikaitis, H. Rožaitis, J. 
Sriubiškienė, Al. Simanavičius 
ir K. Strimaitytė. Vargonais solo 
gros ir giedojimui akomponuos 
muz. E. Krikščiūnas.

— Cleveland, Ohio, D.M.N.P. 
parapijos bažnyčioj religinės 
muzikos koncertas įvyks balan
džio 8, Verbų sekmadienį. Kon
certą ruošia Clevelando ramovė- 
nų vyrų choras.

— Vytautas Volertas vadovaus 
Lietuvių Fronto Bičiulių stovyk
los studijinei daliai. Studijų sto
vykla ir drauge poilsio savaitė 
bus nuo birželio 30 iki liepos 8 
lietuvių pranciškonų sodyboj, 
Kennebunkporte, Maine.

— IV PLJK jaunųjų kūrėjų 
vakaras įvyks Koenigsteine, Va
karų Vokietijoj, liepos 27. Jau
nieji kūrėjai (16-35 m. amžiaus), 
norį dalyvauti šiame vakare, 
kviečiami kreiptis: PLJK, Ro
muva, 6840 Lampertheim 4, 
West Germany.

— Romas Sakadolskis, Pasau
lio Lietuvio redaktorius, pra
neša, kad užtrukęs žurnalo va
sario mėn. numeris jau yra 
spaustuvėj. Kovo mėn. numeris 
jau paruoštas. Tikimasi ateityje 
pasivyti.

— Studentės, norinčios per 
vasaros atostogas dirbti lietuvių 
senelių namuose, gali kreiptis 
adresu: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Kutkus, Dearborn, Mich., 
A. Balchaitis, Bellmar, N.J. Už
sakė kitiem: A. Pocius, Eliza- 
beth, N.J. — A. Jarmas, Speed- 
way, Ind. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
13 dol. metam.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

For Those Štili at Sea, by S. Kudirka $8.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas $6.00
Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 

collections of Lithuanian traditional recipes. $8.00
Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Klimas, 

W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the Lithuanian 
Language, $10.00

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

$8.00
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by Černius. $2.50.
Mano žodynas, by Richard Carry. Forchildren, Illustrated. $6.00
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
FightersforFreedom. Lithuanian Partisans,byJ. 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
Samogitia, by Chas L. Thourot Pichel, $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 VVar 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 VVill & 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 VVill 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-VVar Lithuanian Poetry, selected and translated by 
J. 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 Way of Nations, album by J. Juodis. $7.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithuania, 
by V.S. Vardys $15.00
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 of the Catholic Church in Lithuania, 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.

BROOKLYN, N.Y. 11207

RINKIMAI 
ATEITININKŲ
FEDERACIJOJ

1979 vasario 21 Ateitininkų 
Federacijos valdyba paskelbė 

Federacijos vado ir kontrolės 
komisijos rinkimus. Rinkimam 
pravesti yra pakviesta vyriausia 
rinkimų komisija, kurią sudaro 
Jonas Valukonis — pirmininkas 
(15401 Florence Čir., Hunting- 
ton Beach, Calif. 92647), Dali- 
lė Polikaitienė — sekretorė, Ig
nas Medžiukas — iždininkas, 
Elena Bandžiulytė ir Vincas 
Kazlauskas — nariai.

Vyriausia rinkimų komisija 
skelbia tokią Federacijos vado ir 
kontrolės komisijos rinkimų 
tvarką:

L Pagal Ateitininkų 
Federacijos korespondencinių 
rinkimų nuostatus Federacijos 
vadas ir kontrolės komisija (3 
nariai) penkerių metų kaden

cijai yra renkami visų ateitinin
kų tiesioginiu, slaptu, korespon- 
denciniu būdu. Federacijos 
vadu ir kontrolės komisijos na
riu gali būti kiekvienas ateiti
ninkas.

2. Balsuoti gali visi ateitinin
kai, kurie turi teisę rinkti MAS, 
SAS ir ASS padalinių vadovy
bes.

3. VRK-ija prašo padalinių 
vadovybes sudaryti bendrus bal
suotojų sąrašus ir iki gegužės 
15 atsiųsti VRK-ijai. Registra
cijai reikalinga ateitininko var
das, paardė ir pilnas adresas. 
Ateitininkai, nepriklausą prie 
jokio padalinio, registruojasi tie
siog VRK-ijoj. Balsuotojų sąrašai 
bus tikrinami iki gegužės 30.

4. Kandidatų siūlymas. Pen
ki balsuotojai gali siūlyti vieną 
kandidatą į Federacijos va
dus ir tris kandidatus į kontro
lės komisiją. Siūlant reikia nu
rodyti kandidato vardą ir pa
vardę, adresą ir pridėti raštu 
sutikimą kandidatuoti. Siūlytojai 
turi pasirašyti, nurodydami savo

Denverio lietuvių tautinių šokių grupė Rūta. Iš k. I-oje eilėje sėdi: Kristina Steikū- 
naitė, Karen Steikūnaitė, vadovė Antanina Bulotienė, Dalia Pliuškonytė ir Patricija Stei- 
kūnaitė. Stovi iš kairės: Kazys Stogis, Leonas Vaitaitis, Monika Steikūnaitė, Rimas Vai- 
taitis, Andėja Švedaitė, Linas Peckus, Vilija Vaitkutė, Paulius Švedas, tautinių šokių 
puoselėtojas ir Vilties žurnalo redaktorius-leidėjas Vytautas Beliajus, Algis Liepas, 
Linda Vaitkutė, Saulius Pliuškonis ir Arvydas Jarašius. Nuotrauka Sauliaus Pliuškonio

adresus. Pasiūlymą reikėa pri
statyti VRK-ijai iki gegužės 30. 
Kandidatų pasiūlymuose trūku

mam pašalinti ir bendram kandi
datų sąrašui sudaryti yra numa
tytas laikas iki birželio 12.

5. Balsavimas. Balsavimo vo
kai su kandidatų sąrašais bus 
siunčiami paštu iki liepos 1. 
Balsavimo laikas ir tvarka bus 
nurodyti balsavimo lapely.

6. Skundus dėl balsavimo ne
tikslumų Federacijos valdybai 
per VRK-iją galima paduoti iki 
rugpiūčio 20. Federacijos valdy
ba skundus išsprendžia per 10 
dienų juos gavusi.

7. Rinkimų rezultatus VRK-ija 
paskelbs rugsėjo 15.

Kviečiam visus ateitinin
kus atlikti savo organizacinę pa
reigą ir gausiai dalyvauti rinki
muose.

Ateitininkų Federacijos
Vyriausia Rinkimų Komisija

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

VVORCESTER, MASS.
LB veikloj

Maironio Parko patalpose 
kovo 11 vyko LB apylinkės me
tinis narių susirinkimas. Po kun. 
A. Maciūno maldos pirm. P. Mo
lis pranešė apie praeities veiklą 
ir finansinę padėtį. Iš įvairių šal
tinių pajamų turėta 4522 dol., 
išlaidų — 2893 dol.

Išklausyta pranešimų ir Balfo 
bei Lietuvių Fondo reikalais. 
Balfo skyrius kasmet surenka ir 
centrui įteikia po tūkstantį do
lerių. Lietuvių Fondo atstovas 
J. Matusaitis sutelkęs 69 narius. 
Į Lietuvių Fondą jau įnešta 
17,196 dol. — 5000 dol. virš 
nustatytos sumos.

LB Bostono apygardos valdy
bos pirm. J. Kapočius supažindi
no su ateities planais — Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimu ir kitais dar
bais. Apie lituanistinės mokyk-

los reikalus kalbėjo N. Pranc- 
kevičienė, o apie tautinių šokių 
grupes informavo L Markevičie
nė ir N. Pranckevičienė.

Daliai valdybos narių pasibai
gė dviejų metų kadencija. Val
dybai papildyti išrinkti Arūnas 
Grigaliauskas, T. Jakubauskienė 
ir A. Shumwey.

Worcesterio LB apylinkės val
dyba kovo 12 posėdy nauju pir
mininku išrinko Povilą Babicką 
(jo adresas: 15 Fairbanks St., 
VVorcester, Mass. 01610. Telef. 
756-5395), vicepirm. — Joną Pi
pirą. Parengimais ir kultūriniais 
reikalais rūpinsis Arūnas Griga
liauskas. Kiti valdybos nariai 
pasilieka anksčiau turėtose pa
reigose. j.b.

Denverio lietuviai 
paminėjo
Vasario 16-ąją

Nors ir negausi Denverio lie
tuvių kolonija, bet aktyviai reiš
kiasi tautinių ir etninių paren
gimų progomis. Štai ir šiais me
tais mūsų jaunosios kartos atsto
vai suorganizavo Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mą.

Dar anksti, sausio mėnesį, bu
vo išsiuntinėtas Žynys, Lietuvių 
Bendruomenės Colorado apy
linkės biuletenis, kviečiąs visus 
plačios valstijos lietuvius atvykti 
į Applewood Inn, tarp Denver ir 
Golden, snieguotų kalnų papė
dėj, esančią puikią svetainę. Ra
ginta atsikviesti ir savo bičiu
lius lietuvius ir amerikiečius, 
nes programa būsianti įvairi, 
lietuviška ir angliška. Toliau bu
vo rašoma, kad Linas Kojelis 
iš VVashingtono, D.C., vienas iš 
jaunosios kartos veikėjų, sutiko 
atvykti ir pasakyti pagrindinę 
kalbą. Rūtos šokėjų grupė, An
taninos Bulotienės vadovauja
ma, pašoksianti naują tautinių 
šokių pynę. Būsiąs turtingas bu
fetas — valgyk, kiek nori, — 
taip rašė kvieslys . . .

Minėjimas įvyko sekmadienį, 
vasario 18. Diena pasitaikė sau
lėta ir pavasariškai maloni. 
Žmonių prisipildė erdvi salė, ir 
netrukus prasidėjo programa.

Po J ungtinių Amerikos Valsty
bių ir Lietuvos himnų progra
mos vedėjas, jaunas inžinierius 
Leonas Vaitaitis, pakvietė visus 
pagerbti rimties valandėle žuvu
sius už Lietuvos laisvę savano
rius kūrėjus, karius, partiza
nus ir Sibiro vergijoj nukankin
tus tautiečius. Patricija Steikū
naitė perskaitė Colorado guber
natoriaus Lietuvių dienos pro
klamaciją.

Po to buvo pristatytas prele
gentas Linas Kojelis. Suminėjęs 
jo nuveiktus darbus jaunimo or
ganizacijose, Leonas Vaitaitis 
pakvietė susirinkusius jo pasi
klausyti.

Gerai paruošta ir prelegento 
įdomiai pateikta paskaita palietė 
šių dienų aktualijas: lietuvybės 
išlaikymą mūsų jaunimo tarpe, 
lietuvių disidentų gelbėjimą iš 
sovietų kalėjimų ir vienybės bei 
sandoros puoselėjimą mūsų vei
kime.

Rūtos šokėjai linksmai nutei
kė žiūrovus, o ypatingai savo 
tėvelius, senelius ir gimines, pa
šokdami Gyvatarą, Pakeltkojį, 
Kepurinę ir Ketvirtainį.

Popietė netruko prabėgti 
besivaišinant, besiklausant lie
tuviškų dainų ir muzikos. Dos
niai paaukoję lietuvybės labui, 
pakilia nuotaika ir džiaugdamie
si šauniu atžalynu, šventės daly
viai skirstėsi namo.

Šia proga norisi paminėti, kad 
Denverio lietuviai yra labai vie
ningi, gražiai garpusavy sugyve
na ir galėtų būti pavyzdžiu 
kitom, daug gausesnėm koloni
jom.

jpb

BALTIC HOLIDAYS 

COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM

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 Vytim su užrašu 
LITHUANIAN POWER. Vai
kam: M 6-8, L 10-12, XL 14-16. 
Suaugusiem: S 34-36, M 38-40, 
L 42-44, XL 46-48. Su per
siuntimu 5 dol.

Rankšluosčiai su įvairiais įra
šais po 20 dol. Odos dirbiniai:

albumai, knygutės, piniginės 
bei medžio dirbiniai (inkrustuo
ti), gintaro žiedai bei karoliai.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM

IŠMOKTI

Introduction to Modern 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

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

NEW BRITAIN, CONN.
LB New Britaino apylinkės 

metinis susirinkimas buvo kovo 
11 Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje. Pirmininkavo pirmininkas 
Juozas Liudžius. Perskaitytas 
protokolas. Pranešimus padarė 
iždininkas Algirdas Dūda ir re
vizijos komisijos pirmininkas 
Bronius Kukailis. Juozas Balčiū
nas kalbėjo apie politinius rei
kalus. Connecticuto apygardos 
pirmininkė Albina Lipčienė iš 
New Haveno taip pat kalbėjo ir 
atsakinėjo į klausimus.

Toliau buvo valdybos rinki
mai. Juozas Liudžius atsisakė 
būti pirmininku ir net valdybos 
nariu. Nauju pirmininku išrink
tas Romas Butrimas, vicepirmi
ninku išrinktas Vincas Vilčins
kas, sekretore — Irena Leibery- 
tė, iždininku — Algirdas Dūda, 
kultūros reikalų vadovu — Juo
zas Leiberis, jaunimo reikalam 
— Jonas Plečkaitis ir valdybos 
narys — Jonas Ruškys.

Juozas Liudžius buvo geras 
pirmininkas. Tikime, kad ir nau
jasis pirmininkas, Romas Butri
mas, taip pat bus veiklus.

Juozas Balčiūnas

THAT VVILL HAVE ENDLESS MEMORIES
COST

DEPART RETURN GROUP 2I0 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

May 3 May 12 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
May 14 May 24 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Warsaw 2
May 24 June 2 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June14 June 23 $899.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

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

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

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

TOURSINCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager ®35 Fifth Avenue

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants
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ATSIŠAUKIMAS Į NEW YORKO 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS

Kultūros Židinio dedikacijoj 
tarp kitų prasmingų ir kilnių 
žodžių įrašyta: “ . . .kad stiprėtų 
Lietuvos sūnų ir dukrų dvasio
je tarpusavio lietuviškas solida
rumas, šiluma lietuvių kalbai, 
kultūrai, ilgų amžių gerosios tra
dicijos”; ir kad “tame kelyje 
jiem tetarnauja Lietuvių Kultū
ros Židinys ir tepadeda jiem Vi
sagalis”.

Šių linkėjimų troškimą kiek
vienas lietuvis nešioja savo šir
dyje, bet tiesioginis tų principų 
siekimas įmanomas tiktai orga- 
nizuotoj visuomenėj. Gal todėl 
ir susibūrę lietuviai į visokias or- 
ganizazijas — tautines, idėji
nes, religines, tradicines, 
mokslines, finansines, sportines, 
menines, profesines, pašalpines, 
politines, kariškas, vyriškas, mo
teriškas ir vaikiškas. Bendrom 
jigom pastatytas Kultūros Židi
nys tapo visų šių organizacijų 
prieglobsčiu ir pastoge. Židinys 
tarnauja organizacijom, organi
zacijos tarnauja . . . Čia prisieina 
suabejoti.

Ar nėra kartais mūsų organi
zacijos skolingos lietuvių Kultū
ros Židiniui? Ar nėra šen ten 
paslėpta yda daug reikalauti, bet 
mažai duoti? Ar, pabendravę bei 
pasilinksminę, organizacijų na
riai išsiskirstę pagalvoja, kas ir 
kaip tą jų Židinį prižiūri, valo, 
tvarko, remontuoja? Ar nesam 
pasidavę pagundai, “ačiū ir 
sudiev” pasakę, rūpesčius ir 
darbus kažkam kitam palikti?

Laikas susirūpinti visiem. La
biausiai visom plačiašakėm or
ganizacijom. Tėvai Pranciškonai 
įdėjo daug darbo, kapitalo ir vil
ties, bestatant Kultūros Židinį. 
Įdėjome ir mes, bet ar būtų 
teisinga po tiek pastangų numoti 
ranka ir likti tiktai Židinio lan
kytojais, bet neprisidėti prie jo 
išlaikymo?

Žinia, kad daugumos organi
zacijų parengimai nepadaro 
daug pelno ir dažniausiai neuž
tenka pajamų susimokėti už

Židinio patalpų naudojimą. Eili
niam posėdžiam, susirinkimam, 
sueigom, pagerbimam, repetici
jom Židinys taip pat atviras ir 
laisvas — be jokio užmokes
čio. Tas yra pateisinama, nes or
ganizacijos pačios neturi tokių 
išteklių, kad už kiekvieną pasi
naudojimą mokesčius mokėtų. 
Tačiau organizacijos turi narius 
— žmones, kurie varsto Židinio 
duris, renkasi, lankosi, bendrau
ja, linksminasi, išeina ir už
miršta. Židinys tarnauja jiem, 
bet jie nėra dalis Kultūros Ži
dinio kūno ir kraujo, kaip kad 
turėtų būti. O būnant Židinio 
naudotojais, reikia būti ir Židi
nio rėmėjais.

Pareikalavimas nėra didelis — 
tiktai 10 dolerių auka kartą į me
tus, kaip nario mokestis Kul
tūros Židinio Fondui. Kiekvie
nas pilnametis asmuo, iki šiol 
jau paaukojęs Kultūros Židiniui 
100 ar daugiau dolerių ir mokąs 
metinį mokestį, yra pilnateisis 
Fondo narys. Kurie dar nėra 
įdėję šimtinės, tie gali dalimis,

kad ir kasmetine 10 dolerių mo
kesčio auka pasiekti pilno nario 
statusą.

Kiekviena organizacija turi 
užsidėti būtiną pareigą visus sa
vo narius verbuoti į Lietuvių 
Kultūros Fondą, įsteigtą Židi
niui išlaikyti. Tiktai tas dedika
cijoj minėtas solidarumas užtik
rins mūsų ateitį ir tautinio pripa
žinimo privilegiją. Bet solidaru
mas reikalauja įnašo — dalyvavi
mo, veikimo, pasiaukojimo ir pi
niginės duoklės. Pažiūrėję į ki
tas tautines mažumas, turim pri
pažinti, kad tik tos išsilaiko, ku
rios pajėgia įskiepyti solidarumo 
pareigą savo nariam.

Kultūros Židinys yra pamink
las didžiojo New Yorko lietuvių 
vieningų pastangų ir solidaru
mo. Nepalikime tačiau to pa
stato, kaip paminklo bemirštan
čios tautos. Židinys išlaiko mūsų 
gyvybę, duokime ir mes savo gy
vybines jėgas Židiniui. Lietuvių 
organizacijos tegul taria žodį ir 
tegul ateina į Kultūros Židinį ne 
tik kaip svečiai, bet ir kaip šei
mininkai, Lietuvių Kultūros 
Fondo korporacijos rėmuose. 
Visi yra kviečiami, ir laukiami.

LK Fondo informacijos ir 
narystės komitetai

iŠ VISUR"

LIETUVIŲ KUNIGŲ SĄSKRYDIS
Kun. Vaclovas Martinkus, lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas Providence, R.I., kovo 15 atšventė 70 metų 
sukaktį. Ta proga jo pasveikinti buvo suvažiavę nemaža 
Naujosios Anglijos lietuvių kunigų. Nuotr. P. Ąžuolo

Providence, R.I., kun. Vaclo
vo Martinkaus administruoja
mos Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonijoj kovo 15 įvy
ko Naujosios Anglijos ir New 
Yorko valstijos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Sąjungos 
sąskrydis. Tą dieną kun. Mar- 
tinkus šventė savo 70-ąjį gimta
dienį. Tai pirmąją dienos dalį 
vyko jo pagerbimas bažnyčioj 
koncelebruotomis mišiomis, o 
po pietų — sąskrydis. Dalyva
vo 24 kunigai. Sąskrydžiui va
dovavo Sąjungos pirm. kun. P. 
Shakalis, sekretoriavo kun. J. 
Steponaitis.

Sąskrydis pradėtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. J. Rikterai- 
tis. Išsamų praėjusio susirin
kimo protokolą skaitė kun. J.

COSMOS PARCELS EKPRESS
C O R P.

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRĄUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Steponaitis. Susirinkusiem pa
skaitą tema “Vita hutnanae” su 
labai įdomiais aiškinimais ir pa
vyzdžiais, bet konservatyviomis 
pažiūromis skaitė Providence 
kolegijos profesorius kun. Ro- 
bert Barry. Paskaita sukėlė ilgas 
diskusijas.

Lietuviško mišiolo visiem me
tam išleidimo reikalu kalbėjo 
kun. V. Zakaras iš Putnamo, pa
grindinis teksto ruošėjas, taip 
pat prel. V. Balčiūnas ir kiti. 
Mišiolui išleisti lėšų sutelkimo 
pirm. kun. Martinkus priminė, 
kad trūksta dar daug lėšų. Mi
šiolas jau beveik paruoštas spau
dai. Juo galės naudotis lietuviai 
kunigai visame pasauly.

Prel. V. Balčiūnas pateikė ku
nigam rekomenduojamų skai
tyti knygų apžvalgą. Į tą sąrašą 
įeina ir lietuviškosios: St. Ylos 
“Jurgis Matulaitis” ir A. Rubšio 
“Raktas į Naująjį Testa
mentą”. Angliškosios — nuteis
tųjų Mansono grupės narių, da
bar apaštalaujančių kalėjime, 
kelios knygos.

Apie Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvą (Alką), esantį Put- 
name, trumpą pranešimą padarė

BALTIMORĖJE
Didžiosios Savaitės pamaldos 

Šv. Alfonso bažnyčioj prasidės 
su procesija Verbų sekmadienį. 
Šv. Alfonso mokyklos vaikučiai 
po verbų pašventinimo lydės 
procesiją. Vyrų choras Daina

dr. J. Kriaučiūnas. Jis sakė, kad 
archyvo statybos pareikalavo 
įbristi į skolas, ir visus prašė 
pagelbėti aukomis.

Prof. kun. A. Jurgelaitis pra
nešė, kad vyčių pastangomis 
daugelis vyskupų Vasario 16- 
osios proga išsiuntinėjo ameri
kiečiam kunigam aplinkraštį, 
prašantį melstis už kenčian
čią Lietuvą. Daugely parapijų 
tai buvo padaryta. Nutarta padė
koti vyčiam.

Susirinkimas praėjo labai dar
bingoj nuotaikoj. Užbaigtas kun. 
Jurgelaičio malda. Po to buvo 
vakarienė, kurioj dalyvavo ir 
vyskupo atstovas. Kun. Mar- 
tinkui dar kartą palinkėta lai
mingų ir darbingų metų.

Dr. Juozas Kriaučiūnas

giedos per mišias. Visi raginami 
dalyvauti pamaldose, kurių tvar
karaštis bus paskelbtas Catholic 
Review laikrašty balandžio 6 d. 
paskutiniame puslapy.

Lilė Baker-Bakerskienė š io- 
mis dienomis sveiksta Good Sa- 
maritan ligoninėj po sunkios 
operacijos. Lilė prieš kelerius 
metus buvo dainos choro diri
gentė. Jos draugai bei pažįsta
mi linki jai greito sustiprėjimo.

Lietuvių Svetainės naujas 
namų reikalų direktorius Vladas 
Bačanskas pradėjo eiti pareigas 
balandžio 1. Svetainės kamba
riai ir svetainė jo buvo remon
tuota anksčiau, šiuo metu baigia 
įrengti naują barą. <

Sodalietės balandžio 1 turėjo 
labai įdomų susirinkimą. Po su
sirinkimo svečias Leo Zerhusen 
parodė filmą apie Mėlynąją ar
miją ir atsakinėjo į klausimus 
apie jos veiklą ir tikslą. L. Zer
husen darbuojasi Baltimorėj ra
gindamas žmones kalbėti rožan
čių ir dalyvauti procesijose Ma
rijos garbei.

Jonas Obelinis

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

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Min. 55124 7626 W. 150 St 612 432-7083
New York, N.Y. 10003 45 Second Avenue AL 4-5456
New York, N.Y. 10011 135 W. 14th Street CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127 389 West Broadway 268-0068
Brldgeport, Conn. 06610 1880 Seavievv Avė. 203 367-2863

Chicago, III. 60622 2222 West Ch ieago Avė. BR 8-6966
Chicago, III. 60629 2501 West 69 St WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 5879 State Road 884-1738
Lexington, N.Y. 12452 Route 13A 518 989-6742
Irvington, N.J. 07111 1082 Springfield Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112 Main St. 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 518 Park St. 246-9473
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N.J. 07055 42 Monroe St. G R 2-6387
Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
VVaterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Fort Wayne, Ind. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402
VVappingers Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts. 914 297-0261
VVorcester, Mass. 01610 144 Millbury Street SW 8-2868
You ngstown, Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

BALTIC 
TOURS

9 DIENOS — LIETUVOJE * RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

1979 M. KELIONES Į LIETUVA, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

Nuo devynių iki penkiolikos dienu
15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 

& ANGLIJOJE
5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone

Birt. 14 - 28 d. ____________________  $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 Londone

Birt. 14 — 28 d.______„_______r--------- $1,399.00

Geg. 10 — 18 d.........................  $849.00
Rūgs. 20 - 28 d. .... -.... .......................... $849.00
Rūgs. 27 - Spal. 5 d............ ........................ $849.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birt. 14 — 23 d. _______ __ __ __ ----------  $899.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje. 2 Varšuvoje

Geg. 17 — 27 d. _____________.,________  $849.00
Rūgs, ė — 16 d. ------------------- --------------- $849.00
Spal. 11 — 21 d. _______ __ __________ .... $779.00

IT DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 — 23 d....... .............._........ . ......... $959.00
Rugp. 9 — 20 d. .......      $959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 26 d. ................... . ...... .........  $1,219.00
Rugp. 9 — 23 d......... ...............   $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vainiuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Birželio 14 - 28 d. __________________ . $1,249.00
Liepos 24 d. — Rugp. 7 d. _____ ____ — 1,249.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via British 

Airways, Northwest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

Atstovai:
Chicagoje — Jūratė Jakštytė

(312) - 737-7535 
Irena Kulikauskaitė 
(312) - 735-5118

Worcester, Mass. — B. Sviklienė 
Č617) - 798-2868

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.

— JAV LB krašto valdyba 
naujai kadencijai atstovauti LB- 
nei Lithuanian Folk Dance Fes- 
tivals, Ine., direktoriais patvirti
no Br. Juodelį — pirm., Sofiją 
Džiugienę — vicepirm., Ant. 
Rauchą — sekr., Dalią 
Dundzilienę — ižd. Modestą 
Jakaitį — krašto valdyba. vice
pirm., Joną Talandį — Vl-osios 
Tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. Likusius keturis 
atstovus į direktoriatą skiria 
Tautinių šokių institutas. Institu
to atstovai yra pirm. Galina Go- 
bienė ir valdybos nariai Nijolė 
Pupienė, Frank Zapolis ir St. 
Bacevičienė.

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
veterinarijos gydytojas ir žino
mas visuomenės veikėjas, pa
kviestas sudaryti ir pirmininkau
ti PLB Kultūrinės talkos komisi
jai, kuri rūpinsis įvairiais PLB 
kultūriniais renginiais. Dr. L. 
Kriaučeliūnas yra baigęs Han- 
noverio aukštąją veterinarijos 
mokyklą daktaro laipsniu ir Chi
cagoj verčiasi privačia praktika. 
Dr. L. Kriaučeliūnas yra Lietu
vių Montessori draugijos ir Dai
navos ansamblio garbės narys, 
priklauso prie Lietuvos vyčių 
ir jiem atstovauja Altoj, eidamas 
Altos valdybos vicepirmininko 
pareigas, yra aktyvus Korp! Neo- 
Lithuania narys ir buvęs vyriau
sios valdybos vicepirmininkas, 
buvęs kelių JAV LB tarybų na
rys, JAV LB Kultūros Fondo va
jaus vedėjas, dviejų sėkmingų 
JAV ir Kanados lietuvių tautinių 
šokių švenčių rengimo komitetų 
pirmininkas.

— Dr. Algis Paulius, PLB v- 
bos vicepirmininkas ir IV-jo 
PLJK finansų komiteto pirmi
ninkas, pradėjo sėkmingą finan
sų telkimą jaunimo kongresui 
paremti. Visose JAV LB apylin
kėse prasidėjo yajai, ir aukos jau 
ateina į PLB raštinę, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

— Linas Kojelis, politinių 
mokslų magistras, vasario mė
nesį pradėjo dirbti Washingtone 
senatoriaus Richard S. Schwei- 
ker įstaigoj. Linas aktyviai 
dalyvauja lietuviškoj veikloj, ei
na pareigas Lietuvių Bendruo
menėj, ateitininkuose, PLJ są
jungoj, Lietuvių Fronto Bi
čiuliuose. Linas taip pat bendra
darbiauja lietuviškoj spaudoj.

— LB Phoenixo apylinkės 
suruoštame Vasario 16 minėjime 
kalbas pasakė svečiai iš Los An
geles — LB Vakarų apygar-dos 
pirm. Vytautas Vidugiris ir 
ateitininkų bei jaunimo sąjungos 
veikėjas Vytas Bandžiulis. Prog
ramą atliko mokyt. Onos Razu- 
tienės ir Danguolės Razutytės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė Spindulys.

— LB Connecticut apygardoj 
į JAV LB 9-ąją tarybą kandida
tuoja: Alfonsas Dzikas, Jonas 
Kasputis, Albina Lipčienė, Mi
kas Pakštys, Arūnas Paliulis, 
kun. Jonas Rikteraitis, Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, dr. Petras 
Vileišis, Steponas Zabulis ir Eu
genijus Žiūrys. Balsuojama už 
penkis.

— Hamburgo Lietuvių Mote
rų dr-ja išrinko naują valdybą: 
pirm, ir ižd. — Teresė Lipšienė, 
Boddenbarg 102, 2000 Hamburg 
55, W. Germany, telef. 040- 
875183, vicepirm. — Dalia Ma
linauskienė, sekr. — Eva Bane
vičienė. Draugija dėkinga savo 
ilgametei pirmininkei dr. L. Pa- 
šaitienei už atliktus darbus. 
Draugija dėkoja visiem lietu
viam, paaukojusiem knygų drau
gijos knygynui.

— Teatras Vienas, Rocheste- 
rio jaunimo sambūris, balandžio 
21 Clevelande, D.M.N.P. lietu
vių parapijos salėj suvaidins 
Anatolijaus Kairio 3-jų veiksmų 
komediją “Kū-kū”. Režisuoja 
Andrius Cieminis. Jaunieji vai
dintojai: A. Lapinas, G. Tamo
šiūnaitė, V. Dėdinaitė, A. Olis, 
P. Klimas, R. Krokytė, A. Žmui- 
dzinaitė, D. Kašinskas, A. Dzia- 

i konas, A. Tamošiūnas.
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DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip

PENKI 
{SAKYMAI 

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

1. Negalvok!
Jei taip atsitiko, kad pa

galvojai, tai —
2. Nekalbėk!
Jei taip atsitiko, kad pakalbė

jai, tai —
3. Nerašyk!
Jei taip atsitiko, kad rašei, 

tai —
4. Nepasirašyk!
Jei taip atsitiko, kad pasira

šei, tai —
5. Nesistebėk!

LAIŠKAS REDAKCIJAI
TRADICIJŲ REIKALU
Mielas Redaktoriau,

Leiskit atsiliepti dėl “Susitiki
mo su dviem knygom”, išspaus
dinto Jūsų laikrašty kovo 23, 
Nr. 12.

Korespondentas pateikė vieno 
klausėjo priekaištą mano knygai 
“Lietuvių šeimos tradicijos” ir 
praleido mano atsakymą. Taip 
skaitytojui paliktas vienos pusės 
teiginys, kad “knyga neapima 
visų lietuviškų papročių. Čia su
telkta tik plačiau vestuvės, krikš
tynos”. Autorius ir nesiekė 
apimti visų papročių (tam reikė
tų ne vienos knygos). Jis apsiri
bojo “šeimos kūrimo vyksmais” 
— tai rodo antrinė knygos ant
raštė.

Kitas korespondento teiginys, 
kad mano knygoj vestuviniuose 
apyrašuose “paliesti tik aukštai- 

“ čiai. Tos pačiom vestuvės yra'vi
sai skirtingos žemaičiuose ir ki
tuose etnografiniuose lietuvių 
vienetuose”. Teiginys pernelyg 
drąsus ir iš esmės netikslus. To
kio daikto iš viso nėra, kaip “vi
sai skirtingos vestuvės”, kokį 
etnografinį vienetą beimsi. Skir
tumai, tiksliau — skirtingos va
riacijos tėra tik atskiruose cere
moniniuose momentuose. Tuos 
skirtumus — žemaičių, aukštai
čių, dzūkų ir suvalkiečių — esu 
atžymėjęs savo knygoj. Argi šio 
priekaišto teigėjas ir korespon

dentas taip paviršutiniškai bus 
skaitęs pačią knygą?

Mano knyga skirta ne folklo
ristam ar etnologam detalistam, 
o plačiajai visuomenei. Į smul
kias, mažai reikšmingas vestu
vių detales nesileidau. Mano 
tikslas buvo duoti piūvinį pa
grindinių elementų aprašymą, 
naudojant kitų ir iš visur surink
tą medžiagą. Tai pirmas bandy
mas išvesti tradicinį mūsų lobį 
iš įprastinio folkloristų aprašinė
jimo į platesnio intereso lauką. 
Knyga jau baigiama išparduoti — 
tai rodytų, kad ji pataikė į gyvą 
mūsų visuomenės reikalą. Ieš
koti joj kažkokios visų papročių 
visumos ar atskirų smulkių deta
lių yra nesusipratimas.

Kun. Stasys Yla

- o -

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamieji,

malonėkite neatsisakyti patal
pinti Darbininke šį patikslinimą.

Paulius Jurkus, apžvelgdamas 
dešimtąją dailės parodą, be kita 
ko rašo:

— Gražina Sakalauskienė, da
lyvavusi bent keliose parodose, 
dirba foto technika. Nuotraukas 
ji supiausto ir savaip suklijuoja 
(mano pabr., G.S.), kai tuo tarpu 
aš iki šiol tokio meno neprakti
kuoju.

Iš parodoje išstatytų 8 mano 
foto nuotraukų dvi buvo palik
tos tokios, kokios yra — juoda- 
balta, o šešios — nuspalvintos 
aliejiniais dažais. Ir nieko 
daugiau.

Su nuoširdžiais linkėjimais.
Gražina Sakalauskienė

spaudą parėmę:
15 dol. — V. Kutkus, Dear- 

bom, Mich.
Po 10 dol. — A. Mickevi

čius, Brooklyn, N.Y., A. Ąžalai- 
tis, Ozone Park, N.Y., kun. A. 
Bartkus, Frackville, Pa., dr. A. 
Vileita, Starrucca, Pa., A.J. 
Chaplik, So. Boston, Mass.

8 dol. — A. Skučas, Lake 
Worth, Fla.

Po 7 dol. —J. Urbonas, Claw- 
son, Mich., M. Vilkas, Rich
mond Hill, N.Y., A. Žvinys, 
Great Neck, N.Y., M. Paškevi
čius, Hampton Bays, N.Y., M. 
Macezinskas, Brooklyn, N.Y., A. 
Grebenuk, Anglija, J. Kačinskas, 
So. Boston, Mass., E. Sirgė- 
dienė, Brooklyn, N.Y., A. Žukas, 
Woodhaven, N.Y., J. Skladai- 
tis, Philadelphia, Pa., P. Gobu- 
žas, Maspeth, N.Y., I. Janavi
čius, Cleveland, Ohio, A. Že- 
maitaitienė, Los Angeles, Calif., 
V. Gružas, N. Haledon, N.J.,
J. Beinoris, Waterbury, Conn., 
G. Kazlauskas, Stamford, Conn., 
J. Taoras, Pittsburgh, Pa., E. 
Dietrich, Elizabeth, N.J., E. Pa
juodis, Hot Springs, Ark., S. 
Marcinkevičius, Worcester, 
Mass., A. Pocius, Elizabeth, N.J., 
dr. A. Stankaitis, Wethersfield, 
Conn., U. Gintautas, Mountain- 
dale, N.Y., V. Vozbutas, So. Bos
ton, Mass., M. Lembertas, Santa 
Monica, Calif., G. Katiles, Rich
mond Hill, N.Y., S. Staskus, 
Brooklyn, N.Y., S. Balsys, 
Brooklyn, N.Y.

6 dol. — F. Prekeris, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla.

Po 5 dol. K. Grajauskas, 
Don Mills, Ont., The Writers 
Club Trojan, Ine., Los Angeles, 
Calif., V. Petrik, Forest Hills,
N.Y., C. Shimkus, W. Hartford, 
Conn., L. Reivydis, Los Angeles, 
Calif., G. Šimukonis, Richmond 
Hill, N.Y., V. Lietuvninkas, Eli
zabeth, N.J., VI. Geibavičius, 
Woodhaven, N.Y., G. Remeika, 
Scranton, Pa., L. Kasilevicz, 
Methuen, Mass., G. Jasinskienė, 
So. Pasadena, Fla., A. Radziva- 
nienė, Richmond Hill, N.Y., B. 
Podleckis, Linden, N.J., I. 
Kriaučiūnas, Waterbury, Conn.

Po 4 dol. —J. Buivys, Balti- 
more, Md., VI. Jasinskas, Wood- 
haven, N.Y., V. Grajauskas, 
Cliffside Park, N.J., N. Kulikaus
kas, Ozone Park, N.Y.

Po 3 dol. — A. Staknis, San 
Francisco, Calif., A. Dubinskas, 
Baltimore, Md., J. Vaisiūnas,

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

V. Bražėnas, Sąmokslas prieš 
žmoniją. Kaina 3 dol.

A. Bagdonas (red.), Lietuvos 
policija. Kietais viršeliais kaina 
6 dol.

Dr. A. Gerutis, Petras Kli
mas. Kaina 10 dol..

P. Jurgėla ir P. Jurkus, 
Gen. P. Plechavičius. Mono
grafija su kietais viršeliais. Kai
na 10 dol.

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

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

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

A. Rūgytės Zanavykija, I to
mas. Kietais viršeliais 15 dol., 
minkštais 12.50 dol.

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

Jonas Narbutas, Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Antra 
dalis (1937-1940). 445 pusi. 
Sausiai iliustruota. Kaina9 dol.

P. Gudelis, Joniškėlio apskri
ties partizanai. II dalis. 10 dol.

L. Šimkutė, Antrasis ilgesys. 
Poezijos rinkinys, 5 dol.

Henrikas Nagys, Prisijau
kinsiu sakalą. Poezijos rinkinys, 
6 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Venezuela, A. Linkonis, Middle 
Village, N.Y., F. Gagas, Brook
lyn, N.Y., P. Grigoravičius, 
Belleville, III., D. Juzaitis, 
Brooklyn, N.Y., J. Šeidys, Mont- 
rose, N.J., J. Strazdas, Woodha- 
ven, N.Y., G. Bauža, Detroit, 
Mich.

2.50 dol. — A. Tarvydas, Phi
ladelphia, Pa.

Po 2 dol. — A. Masaitis, West- 
field, Mass., J. Arnas, Fair Lawn,
N.J., B. Batisa, Brockton, Mass., 
A. Šparkevičius, Philadelphia, 
Pa., S. Liogys, Woodhaven, N.Y., 
P. Simononis, Chester, Pa., A. 
Vitkauskas, So. Boston, Mass., 
S. Blynas, Bridgeport, Conn., S. 
Lukauskas, Fort Myers, Fla., Br. 
Užusienis, Chicago, Ridge, III.,
K. Simanavičius, Dorchester, 
Mass., A. Norkus, Philadelphia, 
Pa., B. Markevičius, Worcester, 
Mass., L. Balaišis, La Šalie, 
Que., A. Petrash, Richmond 
Hill, N.Y., B. Emery, Hicksville, 
N.Y., R. Petronis, So. Boston, 
Mass., V. Tuskenis, Palm 
Springs, Calif., V. Račiūnas, 
Chicago, III., Gr. Guga, Scran
ton, Pa., P. Spakauskas, E. Hart
ford, Conn., M. Eidimtas, Avon, 
Mass., O. Stankaitis, Paterson, 
N.J., A. Reventas, Gulfport, Fla., 
dr. J. Kizys, Chicago, III., P. La
pinskas, Miami, Fla., dr. V. Le- 
lis, Rochester, N.Y., S. Mazilis, 
Fishkill, N.Y., D. Tautvilas, 
Sands Point, N.Y., V. Radzevi
čius, Norwalk, Conn., S. Pliuš- 
konis, Northglenn, Colo., P. Pui
dokas, Rochester, N.Y., M. Prač- 
kaila, Govis, N.Y., C. Bakšys, 
Ridgefield, N.J., R. Kreždys, 
New Orleans, La., Rathmann, 
Brooklyn, N.Y., Z. Ūselis, Flush- 
ing, N.Y., L. Daugirdas, Port 
Jefferson, N.Y., B. Paliokas, Chi
cago, 111., A. Pinas, Lawrence, 
Mass., P. Pūkas, North Chicago,
III., R. Brikis, Montreal, Que., 
J. Čėsna, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Šimonis, W. Chester, 
Pa., V. Dapsis, Glendale, Calif., 
A. Daukantas, Wallington, N.J., 
dr. P. Bagdas, Douglaston, N.Y., 
V. Palūnas, Akron, Ohio, V. Si
monaitis, Richmond Hill, N.Y., 
J. Lipnickas, Woodhaven, N.Y.,
M. Kemzūra, Woodhaven? N.Y., 
V. Mickus, Palm Beach Gar- 
dens, Fla., F. Skablauskas, Rich
mond Hill, N.Y., St. Adomaitis,
N. Haledon, N.J., W. Zlioba, Ja- 
maica, N.Y., J. Mėlynis, Keamy, 
N.J., J. Palevičius, Hudson, 
N.H., B. Neverauskas, Sterling 
Hts., Mich.

Po 1 dol. — T. Klova, Brook-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Penktoji lietuvių dainų šven
tė. Dviejose plokštelėse užrašy
tas 1978 Toronte įvykusios šven
tės repertuaras. Dainuoja jungti
nis ir kiti chorai su orkestro ir 
pianino palyda. Su persiuntimu 
abi plokštelės tik 15 dol.

Pirmąkart Rasa, Kanados 
Londono studenčių “Rasa” gru
pės įdainuota 18 lengvos muzi
kos lietuviškų dainų. 7 dol.

Nerija, Clevelando mergaičių 
įdainuota 14 lietuviškų dainų. 
7 dol.

Jūros paslaptys, lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys iš Lie
tuvos. 12 įdainuotų dainų. 7 dol.

Touring Lithuania. 10 lietu
viškų dainų. 6 dol.

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

Dievui ir tėvynei, Lietuvių 
tautinio meno ansamblis Čiur
lionis gieda lietuviškas komp. A. 
Mikulskio mišias bei giesmes su 
kanklių orkestro palyda. 8.00.

Skamba skamba kanklės, tau
tinio meno ansamblio Čiurlio
nis kanklių muzika. Solo dai
nuoja I. Grigaliūnaitė. 7.00.

Vaidilų kanklės, Lietuvių 
tautinio meno asnsamblio Čiur
lionis kanklėmis įgrota 10 melo
dijų. Dalyvauja solistė I. Griga
liūnaitė. 7.00.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai, knygos 
gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. 

lyn, N.Y., A. Aistis, Washington, 
D.C., A. Jurkštas, Brockton, 
Mass., R. Axtin, Methuen, 
Mass., T. Zujus, Keamy, N.J., 
A. Žižys, Woodhaven, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

SPORTAS

RSA pirmenybių pasekmės
Apygardinės sporto žaidynės 

nors buvo kuklios dalyvių skai
čiumi, bet atnešė gražių mo
mentų sporto salėje ir dar kar
tą parodė lietuvių jaunimo entu
ziazmą sportinėm varžybom. 
Buvo net ir staigmenų. Prie var
žybose registruotų komandų pri
sidėjo dar ir VVashingtono Vėjo 
jaunių B krepšinio sąstatas, 
paskutinį momentą susiorga
nizavęs į New Yorką atvykti. At
rodo, kad sportuojančių vaikų 
netrūksta, tiktai trūksta trenerių, 
vadovų ir net tėvų, kurie tuos 
vaikus į sporto varžybas važinė
tų. Todėl pagarba tiem, ku
rie dar nepailsta ir rūpinasi lie
tuvių jaunimo sportine veikla.

Visos pirmenybių rungtynės 
vyko Kultūros Židinio patalpose 
ir dauguma laimėtojų paaiškėjo 
jau šeštadienį. Žaidynių šeimi
ninkai — New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas, kaip ir įprasta, 
nunešė visus krepšinio titulus. 
Jaunių B komanda įveikė VVash
ingtono Vėją 62-21 ir Hartfordo 
Grandį 59-35, o Vėjas paėmė 
antrą vietą, nugalėjęs Grandį 52- 
38. Jaunių A grupėj susitiko tik 
du varžovai — New Yorko LAK 
ir Bostono Grandis. New Yorkas 
ir čia nesunkiai laimėjo 62-44. 
Reikia pastebėti, kad New Yor
kas žaidė be Šimkaus, kuris tuo 
metu padėjo savo gimnazijos 
komandai laimėti N.Y. State 
meisterio titulą Syracuse, N.Y.

Vyrų grupėj newyorkiečiai pa

Kainos gali pakilti, jei pakils skridimų kainos. Vizos mokestis ir departure tax neįskaityti.

1979 KELIONĖS į LIETUVĄ
ctXllT .Oliijj V ijr .

Kelionės dienos Naktų
- -<

skaičius
• . ■ trr Kaina Iš New Yorko

Lietuvoje Už Lietuvos $d

Kovo 19-27 5 2 725
Balandžio 11-19 5 2 795
Bal. 25-geg. 3 5 2 795
Geg. 2-10 5 2 829
Geg. 9-17 5 2 829
Geg. 16-25 5 2 839
Geg. 16-26 6 2 859
Blrž. 7-16 5 2 859
Blrž. 7 -21 5 8 1,399
Birž. 13-21 5 2 926
Birž. 20-liepos 4 5 8 1,189
Birž. 26-liepos 10 6 7 1,189
Liepos 4-18 5 8 1,420
Liepos 12-21 5 2 865
Liepos 12-26 5 8 1,399
Rugp. 2-11 5 2 865
Rugp. 2-16 5 8 1,399
Rugp. 8-22 5 8 1,189
Rugp. 15-29 5 8 1,420
Rūgs. 19-27 5 2 829
Rūgs. 26-spalio 4 5 2 829
Spalio 10-18 5 2 829
Gruodžio 19-sausio 2 5 8 1,045

Cost per person, double occupancy; based on GIT Air Fare — subject to change and/or 
government approval; add $3 departure tax; tour director vvill accompany each tour vvith minimum 
30 participants.

Depart
N. York

Return
N. York Cities/nlghts Totai cost incl.

GIT Air Fare

June 13 June 21 Vilnius 5, Moscovv 2 $926
July 4 July 18 Vilnius 5, Moscovv 2, Rome 6 $1420
August 15 August 29 Vilnius 5, Moscovv 2, Rome 6 $1420
Sept. 19 Sept. 27 Vilnius 5, Moscovv 2 $876

REGISTRUOTIS: VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

1979 VISIT LITHUANIA & ROME 1979
(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 & AUGUST 15 DEPARTURES. 
BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY MENTIONED & GREETED BY THE HOLY FATHER. 
AUDIENCES ARRANGED COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WH0 HIGHLY 
RECOMMEND LADIES WEAR NATIONAL COSTUME)
TOUR DIRECTOR FOR AUGUST 15 DEPARTURE — PROF. J. STUKAS

Reservations/Information 
UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016

Jerry Zaborowski
Tour Manager 

laidojo New Jersey vienetą 113- 
62, o sekmadienį baigminėse 
rungtynėse supliekė Phila- 
delphiją 80-53. Pritrūkus vyrų 
žaidėjų, komanda buvo papildy
ta jauniais, kurie savo užduotį 
puikiai atliko. Rungtynėse prieš 
Philadelphiją jaunių žaidėjas 
Naronis sukrovė 27 taškus, o 
Gvildys 22. Su pilnu sąstatu ir 
su jaunių pagelba New Yorko 
vyrų komanda turėtų būti kietas 
riešutas Chicagos žaidynėse.

Geros tinklinio komandos 
N.Y. LA Klubas dar vis nepajė
gia pastatyti. Baltimorei ir Bos
tonui newyorkiečiai buvo silpni 
priešai. Baltimorė supylė New 
Yorką 15-8 ir 15-0, o Bostonas 
atskaitė 15-2 ir 15-4. Baigmėje 
Bostono Grandis laimėjo prieš 
Baltimorę 15-5, 13-15, 15-10, 15- 
9. Nors Baltimorės komanda 
atjaunėjusi, bet jai dar vis nesi
seka bent vienose varžybose 
Bostoną nugalėtė.

Į ŠALFASS pirmenybes Chi
cagoje balandžio 28-29 New 
Yorkas turbūt siųs vyrų ir jau
nių krepšinio komandas, o Bal
timorė ir Bostonas tikrai turėtų 
su savo tinklininkais nuvykti.

Stalo tenise rungėsi daugiau
sia patys newyorkiečiai. Pirmas 
vietas laimėjo: Nina Jankauskai
tė mergaičių D, Rita Gvildytė 
merg. C, Paulius Birutis jaunių 
C, Ramūnas Ivaška ir Saulius 
Skeivys vyrų grupėje. Gaila, kad 
nebuvo priešininkių vyresnio 
amžiaus mergaičių grupėje ir 
naujoji USTTA Rytų pakraščio 
iki 17 m. amžiaus meisterė Da
na Gvildytė neturėjo prieš ką 
pasirodyti.

Individualinėse šachmatų 
varžybose New Yorko Arūnas Si
monaitis paėmė I vietą, E. Stak
nys II ir Petras Okas (Balt.) 
III. Jaunių I vietos trofėją gavo 
newyorkietis Algis Kulpa. Šach
matuose dalyvavo 2 iš Bostono, 
4 iš New Yorko ir po vieną iš 
Baltimorės bei New Jersey.

Alg. Š.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Rytų apygardos šachmatų pir
menybės, įvykusios pereitą sa
vaitgalį Kultūros Židiny, teturė
jo aštuonis varžovus iš New Yor
ko, Bostono, Baltimorės ir New 
Jersey. Šiose pirmenybėse už
tikrintai vyravo New Yorko vy
rai, nes Bostonas atvyko be savo 
stipriausiojo — Ričardo Graus- 
lio, kuris neseniai palaidojo savo 
tėvą a.a. Kazį Grauslį, žymų lie
tuvių veikėją New Hampshire 
valstijoj. Pirmenybes laimėjo 
newyorkietis Arūnas Simonaitis 
(LAK), surinkęs 3.5 taško iš 4 
galimų. Jis įveikė K. Merkį, 
E. Staknį ir P. Oką, o su Z. 
Blizniku baigė lygiomis. Antrą
jį prizą laimėjo pereitų Rytų 
pirmenybių laimėtojas Edvar
das Staknys — 3 tš. Toliau ėjo 
keturi varžovai, pelnę po 2 tš. 
(V. Kulpa, Z. Bliznikas, J. Zoza 
ir P. Okas). Trečias prizas ati
teko, pagal iš anksto paskelbtą 
sprendimą, mažiausią reitingą 
turinčiam Petrui Okui iš Balti
morės.

Šios pirmenybės dėl laiko sto
kos buvo vykdomos paspartintu 
laiku (50 ėjimų — 90 min.), 
žaidžiant šeštadienį (kovo 31) 
tris ratus ir sekmadienį — pas
kutinį ratą.

New Yorko LAK šį rudenį 
imasi surengti Š. Amerikos pa- 
baltiečių šachmatų pirmenybes 
Kultūros Židiny. Todėl dera 
mūsų vyram suaktyvinti šach
matų gyvenimą visose lietuvių 
vietovėse,

{DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130
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PRIEŠ APREIŠKIMO KONCERTĄ
Apreiškimo parapijos choro 

metinio koncerto išvakarėse 
tikslinga susipažinti ir su šio 
choro vadovu Viktoru Raliu. Jis 
yra gimęs 1953 rugpiūčio 14 
New Yorke. Viktoras yra dirbęs 
su New Yorko vyrų Perkūno 
choru, New Yorko jaunimo an
sambliu Sutartinė, o taip pat yra 
akomponavęs įvairiem solistam.

Kokius mokslus esi baigęs 
muzikos srity?

Esu baigęs ketverių metų kur
są Queens kolegijoj teorijos, pia
nino, dirigavimo ir komponavi
mo sirytse. Šiais metais tikiuosi 
gauti Bachelor of Arts laipsnį 
su koncentracija muzikoj.

Kada pradėjai lavintis skam
binti pianinu?

Dar pradžios mokykloj būda
mas mokiausi pianinu skambinti 
privačioj mokykloj, o vėliau dir
bau trejus metus su A. Mrozins- 
ku. Gimnazijoj būdamas pianino 
studijas nutraukiau.

Įstojęs į universitetą, ar galvo
jai, kad studijuosi muziką?

Ne. Pradėjau studijuoti 
Computer Science. Tačiau na
muose sėsdavau ne prie knygų, 
bet prie pianino ir bandyda
vau rašyti gaidas. Tėvas ne kartą 
priminė, kad tokios mano kūry
bos niekas nepajėgs išskaityti. 
Tada universitete susikoncent
ravau į muzikos teoriją, kad pa
jėgčiau tinkamai išsireikšti.

Kaip susidomėjai vargonais?
Esant šeštame skyriuje M. 

Liuberskis Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj leido kiek 
“pagroti” vargonais. Nors man 
tai labai patiko, mane perspėjo, 
kad pirmiau turiu gerai išmokti 
skambinti pianinu.

Kaip prasėdėjo ryšiai su Ap
reiškimo choru?

Veždavau senelį į Apreiškimo 
bažnyčią, girdėdavau chorą, ir 
jis man patiko. Norėdamas tobu
lintis lietuvių kalboj ir muzikoj, 
įstojau į chorą. Gaidas greit pa
gaudavau, bet buvo sunkumų 
su žodžiais.

Kas vyko toliau?
Choro dirigentas A. Kačanaus- 

kas, sužinojęs, kad esu muzikos 
studentas, paprašė jam talkinti 
repeticijose. Jis taip pat pasiūlė 
parodyti kaip groti vargonais.

Kaip išmokai groti vargonais?
Prieš tai niekuomet neturėjau 

jokių formalių pamokų. A. Kača
nausko pagalba viskas buvo iš
mokta bandymo keliu. Teko pa
vaduoti A. Kačanauską, kai jis iš
vykdavo vasaros atostogų. Jam 
išvykus į ligoninę, grojau vargo
nais kasdien ir savaitgaliais. Dar 
vis lankiau universitetą, vaka
rais talkinau Perkūno vyrų cho
rui, tad trūko laiko rimtom var
gonų grojimo studijom.

Muzikas Viktoras Ralys, Ap
reiškimo parapijos vargoni
ninkas. Nuotr. Algio Norvilos

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia 
ideali vieta ir fiziniam, ir dvasi
niam poilsiui. Pavargusias nuo 
darbo jėgas stiprina didinga 
Maino gamta — jūra, miškai, ty
ras oras, o taip pat geras mais
tas,patogūs kambariai. Dvasiai 
atgaivos teikia meniška aplin
ka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos. Pranciškonų vasar
vietė JAV ir Kanados lietuviam 
yra tapusi visokeriopo poilsio 
vieta karštais vasaros mė
nesiais.

Atostogavimo sezonas prasi
deda birželio 30 ir baigiasi rug
sėjo 3. Informacijų ir rezerva
cijų reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

Ar prisimeni pirmą viešą pasi
rodymą su vargonų muzika?

Tai buvo Kalėdų mišios. Tik 
savaitę prieš Kalėdas sužinojau, 
kad A. Kačanauskas negalės 
grįžti iš ligoninės Bernelių mi
šiom. O čia buvo ruošiamos ke
turių balsų Šukio mišios ir pusės 
valandos koncertas prieš mišias.

Kaip priėmei tą padėtį?
Koncerto metu rankos stingo 

ant klavišų. Tai turėjo būti ma
no gyvenimo sunkiausias mo
mentas. Keletą momentų leidau 
chorui pačiam giedoti, kad galė
čiau kiek atgauti kontrolę. To
kiam koncertui nebuvau pasi
ruošęs. Bijojau ir iš bažnyčios 
išeiti — laukiau kol visi išva
žiuos. Iš šio koncerto patirties 
daug ko pasimokiau.

Kada pradėjai chorui diriguoti 
pats vienas?

Man buvo pavesta paruošti 
chorą pavasario koncertui. Pasi
rinkau W.C. Peters mišias, ku
rios patiko klebonui kun. P. Rau
galui. Choras  ̂jas, atliko Verbų 
sekmadienį. Pakviečiau keletą 
draugų iš universiteto dalyvauti 
su instrumentais. Grįžęs iš ligo
ninės A. Kačanauskas grojo var
gonais. Aš dirigavau chorui ir 
instrumentam. Tuo metu V. 
Daugirdas taip pat buvo mane 
pakvietęs diriguoti Perkūno 
choro statomai operetei “Auksi
nės dienos”.

Kada pradėjai vargoninkauti?
A kačanauskui mirus 1977 ge

gužės 9, klebonas kun. P. Rau
galas pakvietė mane užimti jo 
vietą. Man pradėjus eiti vargo
nininko pareigas, klebonas jau 
sirgo. Man nemaža padėjo jo 
griežtumas. Jis įsakė man studi
juoti lietuvių kalbą Nevv Yorko 
universitete ir užmokėjo už 
studijas.

Kokie ateities siekiai Apreiš
kimo choro atžvilgiu?

Mano didelis troškimas taip 
paruošti chorą, kad galėtume at
likti koncertą su orkestru dides
nėj salėj New Yorko mieste 
ne vien lietuvių, bet ir kitatau
čių publikai.

Ar choro dydis daro skirtumą?
Taip. Svarbu ne tik choristų 

gausa, bet ir jų kokybė. Turime 
nemaža sekėjų, kurie vadovauja
si drąsesniais. Reikia daugiau 
tų drąsesniųjų. Jei turėtume 45- 
50 narių, vietoj 25, su 15-20 nuo
šimčių drąsiųjų, tai būtų daug 
lengviau.

Kuria kryptim planuoji plėsti 
choro repertuarą?

Norėčiau kiek daugiau iš
mokyti liturginės koncertinės 
muzikos ir patriotinės muzikos 
kūrinių. Klebonas kun. J. Pakal
niškis yra man davęs nema
ža medžiagos, kurią planuoju 
panaudoti. Visur stengiuos 
siekti kuo aukštesnio lygio.

Kodėl šiam koncertui parinkta 
G. Rossini Stabat Mater?

Praeitais metais choras atliko 
ištrauką iš Stabat Mater — “In-

Kun. Antanui Baltrušūnui, 
Šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonui, išėjus į pensiją, jo vieton 
paskirtas kun. Albertas Kontau- 
tas-Cantons, klebonavęs Beverly 
Farm parapijoj, o anksčiau bu
vęs Šv. Petro lietuvių parapijos 
vikaru.

Brocktone kovo 9-11 vyko 
miesto mokyklų komiteto pa
stangomis suruošta penktoji fo
tografijos paroda, kurioj varžėsi 
74 fotografai iš Massachusetts ir 
Rhode Island valstijų. Spalvotų 
nuotraukų skyriuj pirmą vietą 
laimėjo Perkūnas Krukonis.

Bostono apygardoj į JAV LB 
9-ąją tarybą kandidatuoja: žurn. 
Mykolas Drunga, inž. Vytautas 
Izbickas, inž. Povilas Jančaus- 
kas, tautotyr. Antanas Mažiulis, 
inž. Česlovas Mickūnas, inž. Jo
nas Mikalauskas ir inž. Romual
das Veitas. Bus renkami keturi 
atstovai. Kandidatų susipažini
mas su visuomene rengiamas 
balandžio 8, sekmadienį, 3 vai.

Brangiai motinai, senelei ir uošvei
A.A.

ELENAI CIPLIJAUSKIENEI
mirus, dukras Birutę, Danutę ir Jūratę Tanner bei šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

J. Kibirkštienė 
Kibirkščiai 
Vilgaliai

flammatus”. Puikiai pavyko. Su
sipažinau su visu veikalu ir nu
tariau su choru jį atlikti.

Kokie mėgiamiausi kompozi
toriai ir muzika?

Man patinka įvairių kompozi
torių kūriniai. Ypač žavi Brahm- 
so Requiem mišios. Stengsiuos 
chorą paruošti jas atlikti.

Kokia muzikos sritis labiau
siai domina?

Norėčiau grįžti prie kompona
vimo, nes tai buvo mano pradi
nis tikslas. Mėgstu dirigavimą ir 
manau, kad tai kol kas liks mano 
pagrindiniu uždaviniu.

Kokia nuomonė apie New 
Yorko lietuvių muzikinį gy
venimą?

Nematau gyvumo. Prieš kele
rius metus turėjom vyrų okte
tą, operetės chorą ir kitus cho
rus, kurie išlaikė aukštą muzi
kinį lygį. Manau, kad reikia nau
jų veidų ir visuomenės stipres
nės paramos.

Kodėl tęsi šį darbą?
Norėčiau atlikti tai, kas kitų 

nuomone neįmanoma. Man šis 
darbas teikia malonumo. Esu 
įsitikinęs, kad mano ir choristų 
darbas bei pasiryžimas atneš 
vaisių. Ir taip viskas įgys pras
mę. Rasa Razgaitienė

KEARNY, N J.
Parapija

Misijos prasidėjo kovo 18 ir 
tęsėsi visą savaitę. Vadovavo 
Tėv. Klemensas Kasinskas. pa- 
sionistas iš Šv. Onos vienuolyno, 
Scranton, Pa. Vakarais buvo au
kojamos mišios ir sakomi pa
mokslai. Misijos baigtos kovo 
25 lietuviška suma, pamokslu ir 
Šv. Tėvo palaiminimu.

Gavėnios metu kiekvieną tre
čiadienį vyksta tikėjimo atsi
naujinimo pamaldos: einami 
Kryžiaus Keliai, po pamaldų 
klebonijoj aiškinamas Šv. Raš
tas. Baigiamosios tikėjimo atsi
naujinimo pamaldos bus balan
džio 11, trečiadienį.

Velykinės pamaldos Kearny 
lietuvių bažnyčioj vyks tokia 
tvarka: Prisikėlimo mišios 7 vai. 
ryto, kitos mišios: 9, 10, 11, 12 
vai. ir 5 vai. vak .

Balfas
Kearny-Harrison Balfo skyrius 

dar juda. Narių mirtis ir senat
vė veikk} lėtina. Jau daug metų, 
kai šioj lietuvių apylinkėj ren
kamos aukos bendrai lietuvių šal
pai. 1978 piniginis vajus, kuris 
baigėsi vasario mėn., davė 500 
dol. su viršum pajamų, kurios 
pasiųstos į Balfo centrą Chica
goj.

Iš stambesnių aukotojų pažy
mėtini: po 50 dol. — Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
ras, dr. Aldona Skripkus, 25 
dol. — Stasys ir Julija Skrip
kus, 20 dol. — Moterų S-gos 
Kearny-Harrison kuopa, po 15 
dol. — Juozas ir Marija Mėly- 
nis, Vaclovas ir Stefanija Ra
manauskas, kiti po mažiau.

Balfo centras raštu padėkojo 
aukotojam ir skyriaus vadovybei 
už pastangas aukas surinkti ir 
tuo padėti vargstantiem mūsų 
tautiečiam. J. Mėlynis

popiet Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėj. So. Bostone.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono Kultūros Klubo susirinki
me prelegentu buvo prof. kun. 
Stasys Yla, buvęs nacių kaceto 
kankinys. Klubo pirm. inž. An
tanas Girnius supažindino su 
prelegento darbais ir veikla. 
Kun. Yla labai produktingas 
rašytojas. Jo temos: auklėjimas, 
dvasiniai reikalai, meilė, laisvės 
problema, maldaknygės, isto
riniai veikalai, atsiminimai ir 
kiti įvairūs raštai. Kun. Yla kal
bėjo tema: Caro Mikalojaus I- 
ojo politika su Roma siekiant už
gniaužti katalikų Bažnyčią Lie
tuvoj. Tai istorinė analogija da
bartinei sovietų politikai. Po ne
trumpos paskaitos prelegentas 
mielai atsakinėjo į klausimus. 
Balsuojant dėl klubo susirinki
mų vietos, dauguma pasisakė už 
Tautinės Sąjungos namus, o ne 
Tarptautinį institutą. Kitame 
klubo susirinkime balandžio 28 
prof. Simas Sužiedėlis kalbės 
apie Vilniaus universitetą.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa 
kovo 25 Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėj šventė 25 metų sukaktį. 
Renginį pradėjo S. Minkus. Inž. 
Juozas Stašaitis, JonoVanagaičio 
šaulių kuopos pirmininkas, šiltai 
apibūdino šios radijo valandėlės 
veiklą nuo 1934 balandžio 1. 
Tais laikais viskas buvo trans
liuojama tiesiogiai, be jokių re- 
kordavimų. Abu Minkai gimę 
ir užaugę Amerikoj, bet rodo 
daug meilės tėvų kraštui ir Ijetu- 
viškam žodžiui. Meninei progra
mai vadovavo Elena Vasyliū- 
nienė. Ji supažindino su Vasa
ros garsų trijule: dainininkėm 
Vida ir Aida Dovydaitytėm ir 
dainininke-akordeoniste Aldona 
Biskyte iš Mississauga, Kanados. 
Pirmoj programos daly mergai
tės padainavo: Klausyk širdies — 
B.Gorbulskio, Lietuvai — Pet
rošiaus, Saulėleidis tėviškėje 
— B. Gorbulskio, Kokiais ke
liais—nežinomo komp., Lauksiu 
tavęs ateinant — A. Raudoni
kio, Subatėlė — liaudies daina, 
Ar ne tu? — B. Gorbulskio; 
antroj programos daly: Šokim ry- 
lio — M. Vaitkevičiaus, Motinos 
balsas — B. Gedeikio, Balti 
balandžiai — H. Bouwan, Jau
na naktis — B. Gorbulskio, Barz
da — A. Juozapaičio, Pušys kal
ne — B. Gorbulskio ir Meilės 
vasara — B. Gorbulskio. Publi
kai smarkiai plojant, jos padaina
vo dar vieną dainelę. Balsai 
jauni ir stiprūs. Mergaitės dai
nuoja su džiaugsmu ir šypsena, 
lietuviška tarsena graži. Mielas 
humoristas Vitalis Žukauskas 
abiejose programos dalyse kede
no mūsų gyvenimo ydas savo 
dailiu ir nepiktu humoru. Nors 
Vitalis daug kartų girdėtas, bet 
jis visada mielai sutinkamas ir 
įdomus. Po programos buvo vai
šės, šokiai ir iškiliosios Naujo
sios Anglijos lietuvaitės pristaty
mas. Vaišių šeimininkė buvo 
Monika Plevokienė su talkinin
kėm.

Laisvės Varpo radijo progra
mos duodamos iš dviejų stočių 
kiekvieną sekmadienį. Speciali 
komisija, įvertinusi įvairias radi
jo programas, atrinko keturias ir 
jom padalijo 1000 dol., skirtus 
kun. dr. J. Prunskio. Viena pre
mija teko ir Laisvės Varpui.

Ši programa kovo 7 sulaukė 25 
metų veiklos sukakties. Tai bus 
minima balandžio 22, sekmadie
nį, 3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj sukak
tuviniu koncertu ir vakariene. Ir 
šį kartą koncerto šūkis: “Pažin
kime ir remkime savo talentus”. 
Į šį koncertą įtraukiami du jauni 
talentai: dainininkė Marija Bi- 
zinkauskaitė iš Brocktono ir pia- 
nistas-kompozitorius Vytas 
Bakšys iš Dorcesterio. Progra
moj taip pat dalyvaus ir iški
lus aktorius Algimantas Dikinis 
iš Chicagos. Koncerto proga lei
džiama programos knygutė, ku
rioj bus surašyti garbės rėmė

jai, rėmėjai ir talkininkai. Iki šiol 
daugumą sudaro rėmėjai, įnešę 
po 25 dol. — skirią po 1 dol. už 
kiekvienus Laisvės Varpo darbo 
metus.

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.

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis
173 Arthur St., Brockton, MA 02402
Telef. (617) 586-7209

BnnKBvmmi 
Pastoge pairi bath uiays 

Fnst, conuementpriuiite, snfejree! 
That's uihat BflnKinG-BV-mniLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings |

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrlni- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, y

jĮSjBy leidžiamus įstatymų. \ t 
’ Dėl lengvo taupymo bū- .*

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 j 

arba rašykit paduotais adresais. I£
s?•VU'

MAIN OFFICE
460 We«t Broadway 
South Boston
9 AM to 3.30 PM — 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon.. Tues . Wed & Fn 
Thurs. -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank1

JJLHfĄYS THE LEADER

Helidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/

balandžio 25
gegužės 2
gegužes 16

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

— $795.00
— $829.00
— $839.00

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

— $865.00
— $829.00
— $829.00

birželio 20

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

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

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

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

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

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEMBER

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, P. O. Bos 116

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

Prices are based on doubie oecupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVV YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYRĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllside Avė. — 343-6116

E. Northport, L. L: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. L: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
White Plains, N. Y., The Chese Pitt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-249-0226

KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping Cent., 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmington, Conn: Hans and Frltz Deli 

270 Farmington Avė. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourrnet, 296 Main St. —

Tel.: 203 744-6857
Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Central St

Tel: 617 769-2895
Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali—

Tel.: 201 785-0542
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DARBININKAS
Redakcija ... 
Administr. .. 
Spaustuvė .. 
Vienuolynas 
K. Ž. salė .

(212) 827-1352
(212) 827-1351
(212) 827-1350
(212) 235-5962
212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 7, šeštadienį, Simo 
Kudirkos šaulių kuopos susirin
kimas, Šaulių Sąjungos 60 metų 
ir VI. Pūtvio 50 metų mirties 
sukakties minėjimas. Balandžio 
8, sekmadienį, Hamiltono Auku
ro teatro viešnagė — vaidina 
3-jų veiksmų komediją “Ponios 
Dulskienės moralė”.

Jaunimo pamaldos bus gegu
žės 20, sekmadienį, Kultūros 
Židinyje. Mišių metu giedos 
Clevelando mergaičių ansamb
lis Nerija.

N.Y. vyrų choro Perkūno me
tinis koncertas bus gegužės 12 
Kultūros Židinyje.

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus balandžio 22, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Meninę programą atliks 
Hartfordo moterų trijo Paslaptis 
ir mišrus kvartetas. Vadovauja 
muzikas Jurgis Petkaitis. Lai
mėjimam leidžiamas dail. Anta
no Petrikonio paveikslas. Puoš
nus Velykų stalas. Atskiri pa
kvietimai šierrtet nesiuntinė- 
jami.

Darbininko spaudos kioskas 
Kultūros Židinyje bus balandžio 
8, kada Hamiltono Aukuro teat
ras vaidins komediją “Ponios 
Dulskienės moralė”, ir balan
džio 21 — per Laisvės Žiburio 
radijo koncertą.

Moterų Vienybė birželio 3 
rengia knygos “Postage Stamps 
of Lithuania” pristatymą. Kny
goje yra sudėti visi Lietuvos iš
leisti pašto ženklai. Angliškai 
apie juos kalbės žymus ameri
kiečių filatelistas, prisidėjęs 
prie šios knygos išleidimo. Taip 
pat bus ir lietuvis kalbėtojas. 
Po pristatymo — vaišės.

Sporto stovyklą rengia New 
Yorko Lietuvių Atletų Klubas. 
Stovykla bus nuo liepos 14 iki 
28 Tėvų Marijonų Marianapolio 
mokykloje, Thompson, Conn., 
netoli Putnamo. Pradžioje orga
nizuojamas krepšinis berniu
kam. Susidarius pakankamam 
skaičiui, bus organizuojamos ir 
kitos sporto šakos. Stovyklą or
ganizuoja Pranas Gvildys, 93 
Wheeling Avė., Staten Island, 
N.Y. 10309. Tel. 212 356-7871.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 7, šį šeštadienį, 2:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama VVagne- 
rio opera Der Fliegende Hol- 
laender. Diriguoja Levine. Pa
grindiniai solistai: Neblett, 
Mclntyre, Kolio, Plishka, Kraft.

Tautos Fondo metinis suva
žiavimas įvyks gegužės 19, šeš
tadienį, 10 vai. ryto Kultūros 
Židiny.

Apreiškimo parapijos choro 
metinis koncertas įvyks Verbų 
sekmadienį, balandžio 8, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Koncerto pradžia 5 v.v. Choras 
atliks ištraukas iš Rossini Stabat 
Mater. Chorui vargonais palydės 
ir atskirus veikalus atliks jaunas 
muzikas M. Jatkauskas, kuris 
vargonininkauja Bronxo parapi
joje. Solo partijas atliks: Astra 
Butkutė, Vytautas Daugirdas, 
Birutė Malinauskienė ir Leonar
das Ralys. Chorui diriguoja va
dovas Viktoras Ralys.

N. Y. ateitininkų metinė šven
tė įvyks balandžio 22. Šventė 
prasidės 11 vai. mišiomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po mišių parapijos salėje 
įvyks iškilmingas posėdis, kurio 
metu kandidatai į jaunučius, jau
nius ir vyresniuosius mokslei
vius duos įžodžius.

Ateitininkų kandidatam egza
minai ir pasiruošimas įžodžiui 
įvyks balandžio 21, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje, 10-12 vai. 
ryto. Šiais metais kandidatų yra 
per 30. Visi kandidatai privalo 
dalyvauti.

M. K. Federacijos New Yor
ko klubo susirinkimas buvo ba
landžio 1 pas klubo narę Anta
niną Reivytienę. Dalyvavo 27 
narės. Susirinkimo svarbiausias 
tikslas buvo susipažinti su mar
gučių dažymo bei marginimo 
technika. Šiam reikalui buvo pa
kviesta iš Kearny, N.J., žymi spe
cialistė Ann Klem, kuri moka ir 
mėgsta instruktuoti, pademonst
ruoti margučių dažymo įvairias 
technikas. Atvykdama atsivežė 
ir savo nemažą kolekciją margu
čių, turėjo ir kitų tautų margu
čių pavyzdžių. Atsidėjusi ir rū
pestingai ji paaiškino parengia
muosius darbus, kaip pasiga
minti įrankius, kaip šildyti vaš
ką, kaip padaryti ant kiaušinio 
piešinį, kaip įvairiais būdais už
dėti vašką, gauti plonas linijas, 
kaip nudažyti ir t.t. Pade
monstravo ir skutimo techniką. 
Kiaušinių marginimo ji išmoko 
iš savo tėvo ir pati jau margina 
apie 50 metų. Jos margintų 

kiaušinių spalvota nuotrauka 
buvo uždėta ant amatų žurnalo 
viršelio, o jos kiaušinių nuotrau
kų ne kartą buvo įvairiuose žur
naluose, laikraščiuose. LMK Fe
deracijos New Yorko klubas 
nuoširdžiai dėkoja Ann Klem už 
atvykimą ir tokį malonų paaiš
kinimą. Šeimininkė dar aprūpi
no įvairia margučių dažymo lite
ratūra ir visas viešnias gražiai 
pavaišino. Klubo narės prieš At
velykį pačios nudažys margučius 
savo Atvelykio popietei, kuri 
bus balandžio 22 Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje.

Hamiltono teatras Aukuras 
balandžio 7, šeštadienį, Eliza- 
betho lietuvių salėj suvaidins 
Balio Sruogos 3 veiksmų lyrinę 
dramą “Pavasario giesmė”. Vai
dinimo pradžia 7 vai. 20 min. 
vak.

Kultūros Židinio ir Lietuvių 
Kultūros Fondo sąryšiui išryš
kinti balandžio 20, penktadienį, 
7:30 vai. vakaro ruošiama atvi
ra vakaronė. Programoje infor
macinio pobūdžio pašnekesys ir 
diskusijos apie artėjančią sutartį 
dėl Kultūros Židinio administra
cinių darbų perėmimo ir apie 
Kultūros Fondo veiklą. Visuo
menė ir organizacijų atstovai 
kviečiami atsilankyti.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
metinis nariij susirinkimas bus 
balandžio 7, šeštadienį, 6:30 
v.v. Kultūros Židinyje. Po susi
rinkimo 8 v.v. bus paminėta Šau
lių Sąjungos įkūrimo 60 metų 
sukaktis ir 50 metų sukaktis, 
kaip mirė įkūrėjas Vladas Pūt- 
vys - Putvinskis. Visuomenė 

kviečiama dalyvauti.
Talkos komitetas, kuris talki

na Lituanistikos Instituto su
važiavimui ir Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties mi
nėjimui, posėdžiavo kovo 29 
Kultūros Židinyje. Kitas komi
teto posėdis bus balandžio 17, 
antradienį, Kultūros Židiny.

Bronius Kviklys iš savo turi
mo archyvo rengia Vilniaus uni
versiteto parodėlę, kuri bus iš
statyta Kultūros Židinyje, kai čia 
vyks Lituanistikos Instituto su
važiavimas. Suvažiavimas ir 
universiteto 400 metų minėji
mas bus gegužės 25, 26, 27 ir 
28. Paroda atidaroma gegužės 
25, susipažinimo vakarą.

Iškilmingas Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties minėji
mas bus gegužės 27, sekmadie
nį, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Minėjime paskaitą skaito istori
kas Simas Sužiedėlis —Vilniaus 
universiteto būdingieji tarps
niai. Šiai sukakčiai taip pat ski
riamas ir Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas.

Daug lietuviškų plokštelių 
turi Darbininko administracija. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsiųstų į na
mus.

AR AUKURAS UŽGES?

Šį klausimą iškėlė Hamiltono 
lietuvių dramos teatro Aukuro 
steigėja ir režisierė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė, Aukurui 
švenčiant 25 metų sukaktį. Į- 
steigdama šį vienetą, ji pasekė 
savo tėvo, vyresniajai mūsų kar
tai gerai pažįstamo Lietuvos

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
ŽINIOS

Rekolekcijos bus balandžio 5, 
6,7 — ketvirtadienio, penktadie
nio, šeštadienio vakarais 7:30 v. 
Rekolekcijos baigiamos balan
džio 8, Verbų sekmadienį, 11 
vai. Jas praves kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, ypač jaunimo 
migstamas pamokslininkas.

Choro šventė buvo Kančios 
sekmadienį, balandžio 1. Buvo 
choro bendra komunija ir pusry
čiai, kurių metu kalbėjo kun. 
prof. Antanas Rubšys. Šiemet 
chorui pirmininkauja Gina Si
monaitytė.

Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka išsiuntinėta parapiečiam. 
Visų trijų dienų pamaldos bus 
atliktos pagal nustatytą progra
mą. Prisikėlimo procesija ir mi
šios — Velykų rytą 6 v.

Eucharistinė diena ir parapi
jos atlaidai bus balandžio 29. 
Bus kunigų svečių. Kas dar ne
bus spėjęs atlikti velykinės išpa
žinties, tiem bus gera proga tai 
padaryti.

Iškilmingi parapijos pietūs ir 
klebono kun. Jono Pakalniškio 
kunigystės 40 metų pagerbimas 
bus gegužės 27. Pamaldos 11 
vai., o 1 vai. parapijos didžiojoj 
salėj — vaišės su programa. 
Kvietimai nesiuntinėjami. Kas 
nori dalyvauti, prašomi įsigyti 
bilietus iš anksto.

Mašinom pastatyti atidaryta 
nauja aišktė už mokyklos. Įva
žiavimas iš N. 5th St.

valstybės dramos teatro steigėjo 
ir puoselėtojo, aktoriaus ir reži
sieriaus Boriso Dauguviečio pė
domis. Su tokia pat energija ir 
pasišventimu, kaip jos tėvas Lie
tuvoj, ji, atvykusi į Hamiltoną, 
ėmėsi steigti nors ir mėgėjišką, 
bet lietuvišką teatrą.

Kas ją paskatino tai padaryti, 
ji labai ryškiai paaiškina 25 
metų sukakties proga išleistame 
Aukuro leidinėly:

“ . . .Gimus aktorių šeimoje, 
meilė teatrui manyje buvo natū
ralus reiškinys, taip, kaip žem
dirbio meilė žemei. Tobulėjant 
Jaunimo Teatro studijoje Kaune 
ir darant ten pirmuosius žings
nius scenoje, tas jausmas dar 
daugiau sustiprėjo. Nors ir kaip 
pavargau per 25 metus, daug 
kartų norėjau viską mesti, bet 
niekad nebuvo teatro darbas nu
sibodęs. Kiekvienas naujas vei
kalas, naujas aktorius, naujos 
idėjos, naujas gyvenimas sce
noje . . . atnaujindavo mane. Ži
nau, kad kiekvienas naujas vaid
muo praturtino aktorių ir jo as
menybę, deja, ne visi tai nori 
suprasti ir pripažinti, o juk Sta- 
nislavskis (teatro vaidybos mo
kytojas) pasakė ‘Mylėk meną sa
vyje, bet ne save mene!’

Lietuvybės klausimas atėjo 
kiek vėliau, nes pradžia buvo 
tik scena — dramos teatras . . . 
Bejausmis tas žmogus, kuris, iš
rautas iš savo tėvynės, nepasi
ilgtų jos ir nebrangintų visko, 
kas jai priklauso. Kokia buvo lai
minga ir turtinga mūsų Nepri
klausoma Lietuva; mano karta 
augo ir tobulėjo drauge su ja. 
Mūsų jaunų svajonės ir troški
mai buvo ir jos svajonės ir troš
kimai .. . Mūsų protėviai sukro
vė milžiniškus lobynus, ir mes 
esame teisėti paveldėtojai. To
dėl mūsų pareiga išsaugoti ir iš
laikyti vieną iš didžiausių turtų 
— kalbą, bet ne vėjui paleisti.”

Tai bene ir bus tas pagrin
dinis kelrodis, kuriuo vadovauja
si Aukuras ir jo režisierė, artė-

Elena Kudabienė, dramos 
aktorė, Hamiltono Aukuro 
teatro režisierė. Aukuro teat
ras atvyksta į šį Atlanto pa
kraštį. Balandžio 7 vaidina 
Elizabethe, o balandžio 8 
Kultūros Židinyje Brookly
ne.

darni prie 30 metų sukakties, ku
rią jie numato atšvęsti ateinan
čiais metais. Ligi šiol Aukuras 
neužgeso ir savo repertuarą pra
turtino naujais veikalais, naujais 
aktoriais. Tame pačiame leidi
nėly E. Dauguvietytė-Kudabie- 
nė savo žodį baigia su viltim:

“ . . . Tos visos priežastys 
mane palaiko, noriu tikėti, kad 
aktoriai, pamilę lietuvišką žodį 
scenoje, jo neapleis ir nepaliks 
Aukuro. Mūsų pastatymai ir iš
vykos parodė, kad žiūrovas pasi
ilgęs kad ir mėgėjiško, bet savo 
lietuviško teatro. Užmirškime 
užsigavimus, geriau supraskime 
vienas kitą, bet dirbkime. Jeigu 
Aukuras užges, tai nebus mano 
kaltė, bet mūsų visų, nes žiūro
vas dar yra . . . nepalikime tuš
čios scenos . . .”

Reikia tikėtis, kad Aukuras 
taip lengvai neužges, nes ryžto 
ir ištvermės nei režisierei, nei 
patiem aukuriečiam nestoka. 
Tektų palinkėti tik geros svei
katos, kad scena nebūtų tuščia 
dar bent 20 metų.

Vyt. Kidolis

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

KONCERTAS

balandžio 8, Verbų sekmadienį, 5 v.v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Choras atliks ištraukas iš G. R o s s i n I

STABAT MATER

Vargonais akomponuos M. JATKAUSKAS, 
chorui diriguoja VIKTORAS RALYS

SOLISTAI: ASTRA BUTKUTĖ, 
VYTAUTAS DAUGIRDAS 
BIRUTĖ MALINAUSKIENĖ 
LEONARDAS RALYS

Visus atsilankyti kviečia

APREIŠKIMO PARAPIJA SU KLEBONU 
KUN. JONU PAKALNIŠKIU

ŠOKIŲ
FILMŲ 

FESTIVALIS
Amerikiečiai taip pat turi savo 

bendruomenes.
New Yorko miesto šiaurėj, 

Westchester County, yra mieste
lis Ossining. Garsus jis iš tų 
laikų, kai Sing Sing kalėjime vei
kė elektros kėdė.

Ossining bendruomenė, į ku
rią įeina miestelio gyventojai su 
burmistru, parkų departamentas 
ir mokyklų distriktas, žiemos ir 
pavasario sezone ruošia įvairias 
programas: sveikatos, muzikos, 
teatro, šokių, meno, rankdarbių 
ir sporto. Visam tam iš anksto 
paskirtas laikas ir vieta.

Iš visų veiklos programų dau
giausia dėmesio sukelia šokiai, į 
kuriuos susirenka daugiausia 
publikos . .

Balandžio 5, ketvirtadienį, 8 
vai. vakaro ruošiamas šokių fil
mų festivalis “Etniniai įvairių 
tautų šokiai”. Per Lietuvos 

konsulatą New Yorke buvo iš
rūpintas filmas apie Lietuvos 
tautinius šokius. Filmas padary
tas per Lietuvių dieną pasau
linėj parodoj 1964 metais.

įėjimas nemokamas. Vieta: 
Washington School Auditorium, 
Croton Avė., Ossining, N.Y.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas 1-mam aukšte, Cypress Hills 
rajone, patogus susisiekimas. 
Skambinti tel. 296-3631.

Ieškoma šeimininkė Šv. My
kolo klebonijai, Bayonne, NJ. 
Pageidaujama, kad galėtų susi
kalbėti angliškai, gali gyventi 
klebonijoj. Prašom teirautis tel. 
201 436-1412, arba rašyti: St. 
Michael’s Rectory, 15-21 E. 23rd 
St., Bayonne, NJ 07002.

Išnuomojamas trijų kambarių 
butas I-ame aukšte, prie Apreiš
kimo parapijos bažnyčios, pas E. 
Sandanavičienę. Kaina priei
nama. Pageidaujama vyresnio 
amžiaus vienas arba du žmonės. 
Skambinti telef. 388-1826, rytais 
iki 9 vai., popiet nuo 2 vai.

DĖMESIO! DĖMESIO! t

t

t
t

IŠ TORONTO Į NEW YORKĄ ATSKRENDA

VOLUNGĖS
JOS ATLIKS PROGRAMĄ

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO

KONCERTE

f

PAVASARIO

BALIUJE
šeštadienį, balandžio 21

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyne 

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Volungių vadovė — Dalia Skrinskaitė-Viskontienė 
Akompaniatorė — Silvija Freimanienė 

Choreografė — Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

Po programos šokiai, bufetas, vaišės, loterij’a ir kitokios linksmybės visose 
Kultūros Židinio salėse

Gros A M O U R orkestras

Baliui stalus galima užsisakyti pas Birutę Labutienę (212) VI 7-5550

Įėjimo kaina 7 dol. Jaunimui iki 16 m. 5 dol. (Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo). 
Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto įsigyti atsiunčiant atitinkamai sumai 
čekį Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą su pašto ženklu voką. Užsakymus 
siųsti 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364. Bilietus taip pat platina šie asmenys:

NEW YORKE: NEW JERSEY:

X

X

Marytė Šalinskienė 296-2244 
Nijolė ir Petras Baltrulioniai AX 7-0991 
Antanas Diržys TA 7-8789 
Eugenija Kezienė 296-0798
Birutė ir Vitas Labučiai VI 7-5550 
Živilė ir Zenonas Jūriai 441-7831 
Sofija Kačinskienė HY 7-5340 
Genė ir Simas Kudirkai 846-8662 
Vladas Vasikauskas VI 7-1286 
Daiva Ir Romas Keziai 769-3300, 229-9134

Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Vincas Mamaitis 351-9057 
Klemensas Praleika 256-5224

Susidarius pakankamam skaičiui asmenų, 
autobusas vyks iš Elizabeth apylinkės. 
Registruotis pas V. Mamaitį.

Visus atsilankyti kviečia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

X
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