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BALTŲ ATSTOVAI 
VVASHINGTONE

Kinijos vyriausybė nutarė ne- 
pratęsti su Sov. S-ga sudarytos 
draugiškumo sutarties, kurios 
galiojimas turi baigtis 1980. Ši 
sutartis buvo pasirašyta Stalino 
ir Mao Zedong 1950.

Lankydamasis Egipte Izraelio 
min. pirm-kas Menachem Begin 
sutarė su Egipto prezidentu ati
daryti abipusį susisiekimą gegu
žės 27, arba 7 mėn. anksčiau, 
kaip buvo iš pradžių sutarta.

Pakistano prez. Zia ul-Haq 
neatsižvelgė į pasaulio valstybių 
galvų prašymus pasigailėti, ir 
buv. min. pirm-kas Zulfikar Ali 
Bhutto buvo pakartas kalėjimo 
kieme už įsakymą nužudyti savo 
politinį priešą. Įvairiuose Pa
kistano miestuose dėlto Bhutto 
šalininkai surengė demonstraci
jas.

Kinijos sostinės Pekingo val
džia uždraudė iškabinti atsišau
kimus, kritikuojančius vyriausy
bę ir reikalaujančius demo
kratijos. Iškabinti atsišaukimai 
buvo pašalinti, o naujiem iška
binti bus reikalingi valdžios lei
dimai.

Giulio Andreotti sudaryta 
naujoji vyriausybė negavo se
nato pasitikėjimo ir turėjo atsi
statydinti. Prezidentas paprašė 
jį ir toliau laikinai eiti parei
gas, kol bus išrinktas naujas 
Italijos parlamentas.

Britanijos karo laivynas galu
tinai pasitraukė iš Maltos saloj 
turėtos karo laivyno bazės.

Belgijos karaliui Baudouin pa
vedus, flamų socialkrikščionių 
partijos pirm-kas Wilfried Mar- 
ten sudarė naują ministerių ka
binetą iš flamų ir valonų social
krikščionių, Belgijos katalikų, 
socialistų ir valono fronto parti
jų. Pagrindinis šios vyriausybės 
uždavinys bus paruošti naują 
Belgijos konstituciją, pagal ku
rią flamai ir valonai sudarys 
federacinę Belgijos valstybę.

Popiežius Jonas Paulius II 
rugsėjo m. numato aplankyti 
Austriją.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt patikino Egipto 
prezidentą, kad, susitarus su ki
tom vakarų valstybėm, Egip
tui bus suteikta papildoma ūki
nė parama.

Rumunijos nauju min. pirm- 
ku buvo paskirtas Ilie Verdot. 
Iki tol min. pirm-ku buvo Manea 
Manescu.

Jemeno prezidentas Ali Ab- 
dullah Saleh ir Pietų Jemeno 
prez. Abdel Fatah Ismail sutarė 
abi valstybes sujungti į vieną 
Jemeno liaudies respubliką su 
sostine Sana mieste. Naujos 
valstybės konstitucija būsianti 
s udaryta ats iklaus iant gyve ntoj ų. 
Buvo sudaryta ir laikinoji vy
riausybė, kuri valdys kraštą iki 
parlamento rinkimų.

Arabų lygos valstybės vis dėl
to nutarė paskelbti Egiptui ūki
nį boikotą ir nutraukti diploma
tinius santykius, tačiau yra ne
aišku, ar visos valstybės šiuos 
nutarimus vykdys.

Libija pasiuntė į Ugandą jos 
prezidentui Idi Amin paremti 
apie 2000 karių, tačiau Tanza
nijos kariuomenė ir iš Ugandos 
pabėgėlių sudaryti būriai artėja 
prie Ugandos sostinės Kain- 
palos.

Pakistano vyriausybė pa
prašė Pakistaną priimti į 88 
jokiam blokui nepriklausančių 
valstybių tarpą.

Irano gyventojai 97 proc. dau
guma pasisakė už islaminę res
publiką.

Spėliojama, kad Airijos 
respublikos armijos teroristai 
automobily padėta bomba nužu
dė Britanijos konservatorių parti
jos pirm-kės patarėją ir parla
mento narį Airey M.S. Neave.

ATEISTAI RŪPINASI 
BAŽNYTINE DRAUSME
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 35
Mūsų vyskupai ir valdytojai 

kasmet išvažiuoja į provinciją 
teikti Sutvirtinimo sakramentą 
tik porą kartų. Reiškia, vysku
pijoje, neskaitant centro, tik 
dviejose vietose teikiamas šis 
sakramentas. Tad nenuostabu, 
kad būna pernelyg gausus žmo
nių susibūrimas, neišlaikoma 
reikiama rimtis, žmonės išvargs
ta. Taip yra todėl, kadangi taip 
nori ateistai. Bažnytiniai nuosta
tai (kanonai) reikalauja, kad vys
kupas apsilankytų parapijoje 
bent kas penkeri metai, bet 
šį reikalavimą neleidžiama vys
kupams išpildyti. Daug yra pa
rapijų, kur Sutvirtinimo sakra
mentas nėra teiktas gal 20 ir 
daugiau metų.

Dar liūdnesnė padėtis yra Vil
niaus vyskupijoje. Jos valdyto
jas Č. Krivaitis jau eilė metų 
kaip pasitraukė nuo pastoraci
nio darbo — atsisakė altoriaus, 
sakyklos, klausyklos. Prie al
toriaus prieina tik Vilniaus baž
nyčiose didžiųjų švenčių proga. 
Be to, išgarsėjo kaip uolus ba-

Prisikėlimas. Dail. R. G. Jonės paveikslas

BENDRUOMENINE KRONIKA
Ant. Matjoškos, JAV LB Bos

tono apylinkės pirmininko, laiš
ką Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga vasario 14 iš
spausdino Bostono Herald Ame
rican. Pagal nusistovėjusią tradi
ciją, A. Matjoškos laiškus Lietu
vos klausimu amerikiečių spau
doj tenka pastebėti kelis kartus 
per metus.

JAV LB Bostono apygardos 
naująją valdybą sudaro: Juozas 

Kapočius (pirm.), Algirdas Bud
reckis (vicepirm. ryšiam su kita
taučiais), Daiva Izbickaitė (vice
pirm. jaunimo reikalam), Julius 
Špakevičius (vicepirm. visuome
niniam reikalam), Brutenis Vel
tas (vicepirm. organizaciniam 
reikalam), Apolinaras Treinys 
(ižd.) ir Aleksandras Lileikis 
(sekr.). Apygardos valdybos atei
ties planuose numatyta: talka 
Laisvės Varpo radijo programos 
25 metų sukaktį minint, prave- 
dimas rinkimų į JAV LB IX-ąją 
tarybą, Vilniaus universiteto su
kakties pristatymas kitataučiam 
ir Lietuvių dienos surengimas 
VVorcestery, šią šventę jungiant 
su spaudos atgavimo 75 metų 
sukaktim.

Seattle, Wash., lietuvių susi
rinkime vasario 16 buvo atgai
vinta Seattle LB-nės apylinkė. 
Ją atgaivinant, gražių pastangų 
padėjo inž. Vyt. Lapatinskas, į 
susirinkimą atvykti pakvietęs 
JAV LB krašto valdybos vice
pirm. Vakarų valstybėm Joną 
Čingą iš Los Angeles ir jį malo
niai globojęs viešnagės metu. 

liauninkas. Tai piktina žmones, 
ir kunigai drovisi įsileisti jį į 
savo bažnyčias teikti sutvirtini
mo sakramentą. Sutinkamai su 
kanonais šią vasarą (1978 m.) 
patys klebonai ėmė teikti šį 
sakramentą savo parapijiečiams 
(Adutiškyje, Dubičiuose, Kales- 
nikuose, Eišiškėse, Butrimony
se, Valkininkuose). Žmonėms 
buvo labai patogu — viskas bu
vo atliekama gimtąja kalba, 
nebuvo spūsčių (Sakramentas 
buvo teikiamas tik vyresnio am
žiaus jaunimui).

Ryšium su tuo labai sune
rimo ateistai. Beveik visi šie 
kunigai ir kai kurie dekanai 
(Švenčionėlių) turėjo aiškintis 
rajonų vadovams, kodėl pažei
džia drausmę, kodėl nesideri
na su valdytoju C. Krivaičiu. 
Buvo įspėti atsisakyti šio savo 
sumanymo, nes priešingu atveju 
teksią gailėtis.

Kaip paaiškinti tokį ateistinių 
organų rūpestį, kad kunigai būtų 
paklusnūs šiam valdytojui?!

Naująją valdyba sudaro: Ina 
Bertulytė-Bray (pirm.), inž. Vyt. 
Lapatinskas (vicepirm), Ged. 
Morkūnas (ižd.) ir Nijolė Raišie- 
nė (sekr.). Vykdamas į Seattle, 
J. Cinga bendruomeninės 
veiklos tikslais aplankė ir Port- 
lando (Oregon) lietuvius.

Rimantas Stirbys, JAV LB lei
džiamo žiniaraščio Bridges vyr. 
redaktorius, talkino Philadelphi
jos LB apylinkės valdybai infor
macijos paruošimu ir amerikie
čių spaudos kontaktavimu Vasa
rio 16-osios sukakties proga. 
Philadelphijos milijoninio tiražo 
The Evening Bulletin vasario 24 
išspausdino R. Stirbio straipsnį, 
kuriame minimas Lietuvos pa
vergimas ir tautos herojiškas sie
kimas būti vėl nepriklausoma.

Worcestery įvykusį Vasario 
16-osios minėjimą plačiai apra
šė Worcester Telegram (vasario 
12) ir Evening Gazette (vasario 
8 ir 12). Iškeltas dr. Elonos 
Vaišnienės, prez. Carterio sve
timų kalbų ir tarptautinių stu
dijų komisijos narės, buvimas 
pagrindine minėjimo kalbėtoja.

Viktoras Vaitkus, VVaterbu- 
rio LB apylinkės pirm., Wa- 
terbury vadovauja Spaudos kny
gynui, kuriame ne tik sėkmin
gai platinama lietuviška spauda, 
bet taip pat ir plokštelės bei 
meno dirbiniai. Su turimais lei
diniais ir meno dirbiniais V. 
Vaitkus ne vienu atveju siekia 
supažindinti ir toliau nuo Water- 
burio gyvenančius. Holyoke, 
Mass., Lietuvos vyčių kuopos

- o -
Viduklė
Religijų reikalų tarybos 
Įgaliotiniui P. Anilioniui

Tamstos raštą, įsakantį atvykti 
į Vilnių š.m. spalio 3 d. 10 
vai. gavau.

Atvykti negalėsiu dėl sekan
čių priežasčių:

Šiuo metu mano bendradar
bis serga ir esu vienas. Atsi
traukti nuo pareigų ilgesniam 
laikui nėra galimybės.

Laiške nenurodytas atvykimo 
reikalas. Mes, kunigai, esame 
įpratę prie įvairių Įgaliotinio 
užsipuolimij ir barimų. Per de
šimtmečius susidarė tradicija, 
kad tas, kuris skundžia — tei
sus, o kunigas visuomet laiko
mas kaltu. Todėl tokiems susi
tikimams reikia iš anksto pasi
ruošti: pavartyti įvairius kodek
sus ir TSRS tarptautinius susi
tarimus.

Religinių reikalų taryba ne
atlieka savo paskirties — būti

(nukelta į 2 psl.)

pakviestas, jis kartu su Hartfor
de gyvenančia Aldona Saiminin- 
kiene dalyvavo Wistariahurst 
muziejuj suruoštoj parodoj. Pa
rodos metu meninę programą 
atliko sol. Genė Ugianskienė, 
atvykusi iš Philadelphijos. Vie
tos televizijos stotis parodą ir 
meninę programą nufilmavo, 
kad perduotų per viešąjį televi
zijos tinklą.

JAV LB krašto valdyba, prieš 
keletą mėnesių pradėjusi arti
mai bendradarbiauti su Human 
Rights Internet organizacija, jai 
padovanojo gausų kiekį leidinių 
ir suteikė informacijų apie Eltos 
ir Lietuvių Kunigų Vienybės 
darbus. Gautas pranešimas, kad 
Internet yra užmezgusi ryšius su 
minimomis lietuvių organizaci
jomis. Ji išleidžia bibliografinį 
leidinį, kuriame bus minimi LB- 
nės, Kunigų Vienybės ir Eltos 
leidiniai žmogaus teisių klausi
mu.

Buffalo lietuvių kolonija, bū
dama negausi, susibūrusi į LB 
apylinkės funkcijas atliekantį 
Lietuvių Klubą, ir šiais metais 
sugebėjo Lietuvos klausimą iš
kelti vietos amerikiečių spaudoj. 
Penkiais atvejais apie įvyksiantį 
Vasario 16-osios minėjimą ir Lie
tuvos pavergimą rašė Courrier 
Express ir Buffalo News. Iš
spausdinti Romo Masiulionio ir 
Peter Rudgalvio laiškai redak
cijai ir minėjimo fotografija. Mi
nėjime kalbėjo stud. Rimantas 
Musteikis ir dainavo Rocheste
rio Sutartinė. Klubui vadovauja 
dr. A. Gamžukas, sekretoriauja 
R. Masiulionis.

Lietuvių, latvių ir estų atsto
vai kovo 23 buvo priimti Wash- 
ingtone valstybės pasekretorio 
Europos reikalam (Deputy 
Assistant Secretary of State for 
European Affairs) Robert L. 
Barry.

R.L. Barry, dalyvaujant ir dar 
keliem JAV vyriausybės parei
gūnam, pradžioj perskaitė iš 
anksto paruoštą kalbą, kurios 
tekstą Darbininko redakcijai at
siuntė J ungtinio Baltų Komiteto 
VVashingtone reikalų vedėjas 
John Bolsteins. čia supažindi
name Darbininko skaitytojus su 
tos kalbos lietuvišku vertimu.

-o-
Mes sukvietėme šį susirinki

mą stengdamiesi sužinoti jūsų 
nuomonę apie bendrą JAV poli
tiką Baltijos kraštų atžvilgiu ir 
apie specialius klausimus, kurie 
iškils artimoj ateity, kaip toli
mesnis Lietuvos atstovybės 
finansavimas, baltų diplomati
nis atstovavimas ir artėjančių 
1980 metų olimpinių žaidimų 
reikšmė baltam. Aš norėčiau, 
kad kiekvienas Jūsų aiškiai su
prastumėte, jog šis susitikimas 
nereiškia jokio pasikeitimo JAV 
politikoj Baltijos kraštų atžvil
giu. Mes nuoširdžiai pageidau
jame Jūsų minčių ir patarimų 
tais klausimais, kurie iškils arti
moj ateity, tačiau aš noriu Jus 
užtikrinti, kad mūsų politika 
Baltijos kraštų atžvilgiu pasiliks 
pilnoj galioj kaip ji dabar nu
statyta.

JAV LB leidinio “Vio- 
lations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania” pil
ną komplektą užsisakė Yale uni
versiteto slavų skyrius. Taip pat 
naujausiu raportu yra aprūpinti 
Minnesotos ir Pennsylvanijos 
universitetai. Lietuviai, dirban
tieji bei studijuojantieji ameri
kiečių mokslo įstaigose, yra ska
tinami prašyti bibliotekas šį lei
dinį užsisakyti. Užsisakant ra
šyti Lithuanian American Com- 
munity, Ine., 708 Custis Road, 
Glenside, Pa. 19038.

Kęstutis Česonis, prie Balti- 
morės gyvenąs jaunosios kartos 
veikėjas, yra naujasis JAV LB 
Pietryčių apygardos pirmininkas. 
Jis pareigas perima iš pasitrau
kusio dr. Jono Genio.

JAV LB krašto valdybos pirm, 
inž. Alg. Gečys ir vicepirm. Ri
mas Česonis kovo 17 Philadel- 
phijoj Lietuvos klausimu kalbė
josi su JAV atstovų rūmų nariu 
kongr. Charles Dougherty. Po
kalby, trukusiame arti valandos, 
pagrindinis dėmesys buvo skir
tas Lietuvos inkorporavimo į 
Sov. Sąjungą nepripažinimui ir 
Lietuvos valstybinio atstovavi
mo tęstinumui.

Liguorian, tėvų redemptoristų 
leidžiamas žurnalas, balandžio 
mėn. laidoj skaitytojus supažin
dina su dr. Tomo Remeikio pa
rašytu ir JAV LB išleistu leidi
niu “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania”. 
Skaitytojai raginami su leidiniu 
susipažinti. Knygos aptarimas 
pailiustruotas viršelio nuotrau
ka. Apie minimą leidinį šiltai 
atsiliepė JAV atstovų rūmų na
rys kongr. Adam Benjamin Jr. 
(Congressional Record, vasario 
13).

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M.
Pranciškonų provincijolas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

DARBININKO Redakcija ir Administracija

Kaip Jūs žinote, ši politika 
apima šias sritis:

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės nepripažįsta de jure, tai yra 
kaip teisiškai galiojančio, prie
vartinio Sovietų 1940 įvykdyto 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos už
grobimo. Laikas nuo laiko mes 
viešai pakartojame šį nusistaty
mą pritaikytomis progomis.

— Greta šio okupacijos ne
pripažinimo nusistatymo, JAV ir 
toliau pripažįsta ir santykiau
ja su diplomatiniais atstovais, 
paskirtais paskutinių trijų nepri
klausomų vyriausybių.

— Valstybės sekretorius kas
met paskelbia nepriklausomy
bės švenčių progomis sveikini
mus trijų Baltijos tautų žmonėm.

— Valstybės departamento at
stovai atsilanko oficialiuose ne
priklausomybės švenčių priėmi
muose.

Nors mes laikomės Baltijos 
kraštų okupacijos nepripažini
mo politikos kaip svarbaus prin
cipo ir kaip išraiškos mūsų be
sitęsiančio nepritarimo smurtiš
kam trijų mažų nepriklausomų 
valstybių užgrobimui, kurį įvyk
dė jų didysis kaimynas, JAV vy
riausybė turi spręsti su Sovietų 
Sąjunga daugelį bendro intere
so problemų. Kartais mes turime 
priderinti mūsų ryšius su Sovie
tais, kad būtume nuoseklūs dėl 
mūsų vedamos Baltijos valsty
bių politikos; kartais Jūs ar kiti 
gali pasijausti, jog mes nėjome 
pakankamai toli, kad išvengtu
me veiksmų, kurie atrodytų ne
suderinami su mūsų pagrindine 
politika. Aš turiu minty, pavyz
džiui, klausimus, kylančius iš 
JAV ambasados ar generalinio 
konsulato Leningrade pareigū
nų apsilankymo Baltijos kraštuo
se arba JAV vizų išdavimo ant 
sovietiškų pasų Baltijos res
publikų gyventojam. Kai kas 
sako, ir Sovietai norėtų tai sakyti, 
kad Amerikos atlikimas kai ku
rio veiksmo šia ar kita proga 
implikuoja Sovietų suverenumo 
Baltijos kraštuose de jure pri
pažinimą arba bent daro mus 
veidmainiais vykdant mūsų nu
statytą Baltijos valstybių politi
ką.

Aš bandysiu atsakyti į Jūsų 
klausimus, kurie iškils atskirais 
atvejais, bet aš noriu šiuo klau
simu pareikšti svarbią bendrą 
pastabą. Jungtinių Amerikos 
Valstybių pripažinimas svetimų 
jėgų suverenumo į teritorijas yra 
klausimas, kurį pačios Jungtinės 
Amerikos Valstybės privalo 
spręsti. Baltijos valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą pripažini
mas yra mūsų reikalas — jį 
suteikti ar jį sulaikyti, ir mes jo 
nesuteikėme. Pripažinimo ne
gali kiti implikuoti arba aiškin
ti remiantis įvairiais JAV veiks
mais, kurie liečia atskirų indi
vidų interesus arba gerovę. Ko
kią interpretaciją Sovietų Sąjun
ga arba kuris kitas kraštas duo
da mūsų kontaktam su Baltijos 
gyventojais ir jų pareigūnais, ne
turi reikšmės. Tokios interpreta
cijos yra ypač netikslios, turint 
galvoj faktą, kad JAV įvairiomis 
viešomis progomis pabrėžia ne
pripažįstančios teisėtu smurtiško 
įjungimo į Sovietų Sąjungą Bal
tijos valstybių, kurių teisės į 
nepriklausomybę mes nenu
stojame pripažinti ir rėmę.
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STUDENTAI VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Trys Marylando universiteto 

studentai — Daiva Penkiūnaitė, 
Vytenis Gureckas ir Gundis 
Vaitkus — kovo 19 lankėsi vals
tybės departamento Pabaltijo 
valstybių skyriuj, kur juos pri
ėmė skyriaus viršininkas Tho- 
mas Longo ir patarėjas Rytų 
Europos klausimam Shaun Byr- 
nes. Studentus lydėjo JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val-

Vietnamas vėl sustiprino puo
limus prieš Kambodijoj veikian
čius buv. min. pirm-ko Pol Pot 
kariuomenės likučius.

Kinijos spauda apkaltino da-

dybos atstovas VVashingtone Al
gimantas Gureckas. Šį priėmimą 
išrūpino JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba.

Valstybės departamento pa
reigūnai studentus supažindino 
su Pabaltijo skyriaus pareigo
mis bei uždaviniais, kiek jie lie
čia Pabaltijo valstybes. Jie ap
tarė JAV politiką Balttijos kraštų 
atžvilgiu, ypač tų kraštų aneksi

jos nepripažinimą ir jo pagrin
dus.

Išklausę pareigūnų, studentai 
pageidavo, kad Amerika drą
siau reikalautų iš Sov. Sąjungos 
žmogaus teisių gerbimo pagal 
Helsinkio susitarimą ir kad 
ginklų apribojimo derybose bei 
kitose srityse nepasitikėtų ru
sais, kad tvirčiau laikytųsi prieš 
jų veržlumą.

Šiame susitikime valstybės

departamento pareigūnai turėjo 
progos įsitikinti Amerikos lietu
vių jaunimo giliu susirūpinimu 
Lietuvos laisvės ir žmogaus tei
sių klausimais, kurie rūpi ne 
vien tik vyresniesiem ir todėl, 
laikui bėgant, savaime nepra
nyks. Jie matomai nustebo mūsų 
jaunimo lietuviškumu, kai Gun
dis Vaitkus užtikrino, kad ne 
tik jo vaikai, bet ir vaikaičiai 
kalbės lietuviškai.

Po susitikimo, kalbėdamas su 
JAV LB krašto valdybos atsto
vu, T. Longo pasiūlė artimoj 
ateity susitikti ir lietuvius bei 
Lietuvą liečiančius klausimus 
aptarti su valstybės departamen
to Europos skyriaus vicedirekto
rium Robert Barry. Principe LB 
atstovas kvietimą priėmė ir pa
žadėjo apie jį painformuoti JAV 
LB krašto valdybą.

bartinį komunistų partijos pirm- __________________________________________________________________________ '
ką ir min. pirm-ką Hua Guofeng,

Kalbant apie mūsų jaunąją 
kartą, yra būtina paminėti, kad 
vasario 21-22 VVashingtone vals
tybės departamento suruoštoj 
konferencijoj spaudos ir radijo- 
televizijos redaktoriam dalyvavo 
JAV LB anglų kalba leidžiamo 
žiniaraščio vyriausias redakto
rius Rimantas Stirbys iš Phila- 
delphijos ir Draugo speciali ko
respondentė Jolanta Raslavičiū- 
tė iš VVashingtone. Šioj konfe
rencijoj pranešimus pateikė eilė 
svarbių valstybės ir gynybos de
partamentų vadovų, JAV amba
sadorius prie JT Andrevv Young 
ir pats JAV prezidentas J. Carter. 
R. Stirbiui ant informacijos stalo 
padėjus kelias dešimtis Bridges 
naujausios laidos egzempliorių, 
jie bematant buvo konferencijos 
dalyvių išgraibstyti.

A. (LB Inf.)

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ IŠTAIGA. 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, f’.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.

kad jis kultūrinės revoliucijos 
metu apkaltino buv. gynybos 
ministerį Peng Dehnai, kuris 

dėlto buvo pašalintas iš posto, 
bet vėliau, pasikeitus vyriausy
bei, buvo išteisintas.

Pagal valstybės gyventojų ir 
joje esančių žemdirbių santykį 
vienas JAV žemės darbininkas 
išmaitina 59 gyventojus, V. Eu
ropos — 23, o Sov. S-gos — 
tik 8.

Iš Malaysijos uosto velkamas 
į jūrą laivas su Vietnamo pabė
gėliais apvirto, ir daugiau kaip 
100 pabėgėlių prigėrė. Vyriau
sybė dėlto kelia bylą laivo įgu
lai.

Žydų emigracija iš Sov. S- 
gos š.m. gali pralenkti visus iki

POSĖDIS JAUNIMO KONGRESO 
TECHNIŠKIEM REIKALAM

Kovo 17 įvyko IV PLJK komi
teto posėdis, kuriame buvo 
svarstomi daugiausia techniški 
reikalai. Posėdy negalėjo daly
vauti Aleksas Vilčinskas iš Di
džiosios Britanijos, kuris tarny
biniais reikalais išvykęs į Korėją, 
ir Vincas Bartusevičius, kuris 
nutarė užbaigti žiemą lovoj, sirg
damas gripu.

Pasitarimų pradžioj į komite
tą buvo priimtas naujas narys— 
kultūrinių parengimų komisijos 
pirmininkas Algis Stankus-Sau- 
laitis.

laivą kelionei iš Londono į 
Oostendę. Oostendėj dalyvius ir 
turistus pasitiks Vingaudas 
Damijonaitis ir Vida Paulikaitė. 
Atstovų iš Vokietijos pagalba vi
si bus nuvesti prie laukiančių 
autobusų. Studijų dienose tech
niškais reikalais rūpinsis Vin
gaudas Damijonaitis, Vida Pauli
kaitė, Algis Valiūnas, Jūratė 
Jurkšaitė, Aurelija Lipšytė ir Al
gis Pacevičius. Tie patys su pa
dėjėjais rūpinsis ir uždarymu 
Frankfurte.

Nutarta Vasario 16 gimnazijos 
mokinius prašyti paruošti reika
lingas dekoracijas salėm ir t.t.

Alfredas Lucas rūpinsis įvai
riais suvenyrais — marškiniais, 
tušinukais, lipinukais maši
nom ir t.t. su kongreso emblema. 
Jis taip pat vadovaus uždarymo 
baliui Frankfurte.

Petras Nevulis paruoš brošiū
rą apie Vokietiją, kurioj atvyku
sieji ras kiekvienam turistui rei
kalingas informacijas. Marytė 
Dambriūnaitė-Šmitienė sureda
guos kongresinį leidinėlį su 
sveikinimais, komiteto ir komi
sijų aprašymais, IV PLJK atsto
vų sąraš u ir kongreso programa.

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., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

šiol pasiektus rekordus. Palan
kiausiais 1973 m. iš Sov. S-gos 
emigravo 34,733 žydai, o šiais 
metais jų gali emigruoti net 
50,000. Daugiau kaip 60 proc. 
emigravusių žydų įsikuria JAV.

Per Ispanijoj vykusius savi- 
yąldybių .rinkimus r min. pirm- 
ko Adolfo Suarez vadovaujama 
demokratinio centro partija su
rinko 31 proc., socialistų parti
ja 29 proc. ir komunistų parti
ja 13 proc. balsų.

Sov. S-gos karo laivynas vyk
dė karo pratimus pietiniam At
lanto vandenyne.

Buv. Irano šachas su šeima 
persikėlė iš Maroko į Bahamų 
salas.

Prez. Carter nutarė panaikinti 
nuo birželio 1 naminio aliejaus 
kainų kontrolę, ir todėl aliejaus 
kainos per ateinančius 28 mėn. 
pasieks importuojamo aliejaus 
kainų lygį. Aliejų gaminančių 
įmonių pelnas bus apdėtas spe

cialiais mokesčiais, kurie bus 
panaudojami naujiem energijos 
šaltiniam bandyti ir neturtingie
siem paremti.

Meksika nutarė eksportuoja
mo aliejaus kainas pakelti 23 
proc.

Buvo išklausyti prezidiumo ir 
komisijų pirmininkų praneši
mai, iš kurių paaiškėjo čia sumi
nimi dalykai.

Centrine registracija rūpinasi 
komiteto iždininkas Antanas 
Šiugždinis ir Jūratė Jurkšaitė. 
Nors registracijos terminas jau 
seniai praėjęs, tačiau tik Euro
pos kraštai tvarkingai ir laiku ko
mitetui atsiuntė reikalingas re
gistracijos anketas. Kai kuriem 
kraštam Pietų Amerikoj ir Aust
ralijai nebuvo įmanoma laiku 
susitvarkyti, kadangi negalėjo 
taip anksti užsisakyti skrydžių. 
Brazilija ir Šiaurės Amerika pra
nešė dalyvių skaičius. Neatsilie- 
pusiem kraštam reikės numatyti 
dalyvių skaičių, kurio nebebus 
galima padidinti, nes vietų skai
čius stovykloj ribotas ir visos 
vietos bus atiduotos laiku užsi- 
registravusiem. Visos 450 vietų 
stovykloj tikrai bus užimtos. 
Sunkumų bus vėliau užsire- 
gistravusiem su ekskursijom po 
Europą, nes jau dabar reikia už
sakyti autobusus.

Stovyklos techniškais reikalais 
rūpinasi Anglijos lietuviai. A. 
Vilčinskas užsakys traukinį ir

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 35
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.

V. Vokietijoje Altenbergo namai, kur įvyks IV PLJK studi
jų dienos.

(atkelta iš 1 psl.)

tarpininku tarp valstybės ir Baž
nyčios — o yra oficialus be
dievių botagas kunigams baus
ti: barti ir kilnoti iš vietos į 
vietą. Ji netarpininkauja, bet 
padeda griauti Bažnyčią.

Dėl eilinio išbarimo važiuoti 
į Vilnių ir grįžti, per 8 valan
das mašina nuvažiuojant 400 
km, manyčiau, netikslinga. Tarp 
kitko, barimui vieta ne mažiau 
tinkama ir Raseiniai ar Viduklė.

Paskutinį kartą buvau iškvies
tas į Vilnių š.m. sausio 19 d. 
Todėl taip dažnai važinėti į 
Vilnių neturiu nei noro, nei 
sveikatos.

Ateityje būtų tikslinga veikti 
per Kuriją.
Viduklė, 
1978.X.2

Viduklės klebonas 
kun. A. Svarinskas

- o -
Raseiniai. Raseinių, Jurbarko, 

Šakių rajoniniai laikraščiai rašė 
apie kun. A. Lazdauską, kuris,

MIRĖ DAIL.
EDVARDAS

KRASAUSKAS

Balandžio 5, ketvirtadienį, 
VVaterbury, Conn., ištiktas šir
dies priepuolio, mirė dailininkas 
Edvardas Krasauskas. Palaido
tas balandžio 9.

Velionis buvo gimęs 1911 ge
gužės 26 Petrapilyje. 1928 bai
gė Pasvalio aukštesniąją mo
kyklą, 1929-36 mokėsi Kauno 
meno mokykloje, 1937-1940 dir
bo Lietuvos susisiekimo minis
terijoje kaip dailininkas. Pasi

turėdamas šeimą, eina kunigo 
pareigas ir apgaudinėja tikin
čiuosius. Jurbarko raj. laikraš
tis “Šviesa” rašo: “Kartu rei
kia suabejoti ir Paluobių, Skirs
nemunės ir kitų parapijų klebo
nų sąžiningumu. Ne veltui ti
kintieji laiške redakcijai piktino
si P. Račiūnu, kuris dažnai nau
dojasi A. Lazdausko paslaugo
mis . . .”

Eilė klebonų — kun. P. Ra
čiūnas, kun. M. Buožius, kun. 
V. Požėla pamokslų metu atsa
kė į daromą priekaištą. Kun. 
A. Lazdauskas yra Rytų apeigų 
katalikų kunigas ir jis turi tei
sę eiti kunigo pareigas. Ne 
ateistų reikalas kištis į Bažny
čios vidaus reikalus.

Ateistinė valdžia dėl to su
sirūpino kun. A. Lazdausku ir 
tuo pačiu kitais pogrindžio ku
nigais, kadangi jie eina savo 
pareigas be valdžios leidimo. 
Valdžia labai nenori, kad be 
jos palaiminimo atsirastų dau
giau kunigų.

žymėjo savo sukurtais pašto 
ženklais. Padarė pašto ženklų 
seriją, kai Vilnius buvo grąžin
tas Lietuvai, 1943 gavo pirmąją 
premiją pašto ženklų konkurse. 
Pagamino įvairių ženklų, unifor
mų, vėliavų projektų. 1947 buvo 
Bavarijos dailininkų sąjungos 
narys.

Į Ameriką atvyko 1949 ir tais 
pačiais metais dalyvavo lietuvių 
dailininkų parodoje New Yorke. 
1950 apsigyveno VVaterbury, 
Conn., kur dirbo spaustuvėje 
kaip dailininkas. Paskutiniu lai
ku buvo išėjęs į pensiją. Ameri
kos lietuvių dailininkų veikloje 
aktyviau nedalyvavo.

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

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

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

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 anglų 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.

9^ \
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

1 B

Tcasolino 

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

Phones: 326-1282 326-3150
< TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S

— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 3 3 + i 97 6

VYTIS

PHILADELPHIA, PA.

Dainos ir muzikos vakaras

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
balandžio 21, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. įvyks nuotaikingas pa
vasarinis dainos bei muzikos va
karas, kurio programą atliks 
mūsų jaunosios meno pajėgos: 
solistė Angelė Kiaušaitė, pianis
tė Clara Stankus ir muziką be
studijuojąs Petras Vaškys, Jr. 
Tai gražiai besiskleidžią mūsų 
jaunieji meno talentai.

Dainos ir muzikos mėgėjai tu
rės malonią progą atsigaivinti ir

pasidžiaugti jaunimo atsiektais 
laimėjimais bei daroma pa
žanga.

Po programos bus šokiai, veiks 
turtingas bufetas bei baras. Visi 
kviečiami ir laukiami. Vakarą 
ruošia Philadelphijos ateitinin
kų sendraugių skyriaus valdyba.

B.V.

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas jis leisti 1915 Bostone. 
1951 perkeltas į Brooklyną ir su
jungtas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburghe ėjusiom 
Lietuvių Žiniom. Auka prisidėk 
prie šio laikraščio išlaikymo.

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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Jau artėja VH-asis Lituanisti
kos Instituto suvažiavimas. Jis 
įvyks New Yorke-Brooklyne, 
Kultūros Židinio patalpose, 
gegužės 26-28, Vainikų dienos 
savaitgalį. Šiame suvažiavime
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Kristaus Prisikėlimas stiprina
Kristaus Prisikėlimo šventė, 

Velykos, šiame krašte nesusilau
kia tiek dėmesio, kaip Kristaus 
Gimimas. Tiktai katalikų Bažny
čios liturgija čia išsiskiria. Kris
taus Prisikėlimas stovi pagarbio
je vietoje.

Bažnytiniai metai veda į Prisi
kėlimą, tą džiaugsmingąjį Ale- 
liują, kaip Taboro kalną, kur 
Kristus persikeitė apaštalų aki
vaizdoje. “Jo veidas sužibo kaip 
saulė, o jo drabužiai pasidarė 
balti kaip sniegas”. Apaštalam 
valandėlei buvo parodytas Prisi
kėlimo spindėjimas.

Toks pat dangiškas spindėji
mas buvo ir ženklas Kristaus iš 
mirusių prisikėlimo. Prie kapo 
moterys rado nuristą akmenį 
ir Viešpaties angelą. “Jo pavida
las buvo kaip žaibas, ir jo dra
bužiai kaip sniegas”. Mirties 
nugalėjimas apsireiškia dan
gišku skaistumu. Dėl to ir Kris
taus Prisikėlimo šventė yra švie
si katalikų Bažnyčios liturgi
joje. Kodėl ji mažiau šviečia kas
dieniškam pasauliui, negu Kalė
dos?

Kristaus Gimimo šventę, Ka
lėdas, galima apvilkti žaviu 
puošnumu, vaikam ir suaugu
siom pasakojant arba apie Die
višką Kūdikį arba apie kalėdi
nius senius. Apie antruosius 
gali kalbėti bet kas, net ir neti
kintis žmogus, .kuris taip pat įsi
jungia į bendras šventiškas nuo
taikas.

Nieko panašaus negalima pa
daryti su Kristaus Prisikėlimu. 
Jisai neišvengiamai reikalauja 
tikėjimo į žmogaus prisikėlimą 
iš mirusių. Tai centrinė tikėji
mo tiesa, kurią paneigus visa 
kita sugriūtų, ir tikėjimas į Die
vą. Nes jei žmogus po mirties 
nesikeistų kitam gyvenimui, jis 
tebūtų puvenos — nieko dau
giau. Tokia išvada supurto, ir 
dėlto netikintieji į pomirtinį gy
venimą nedaro logiškos išvados 
iš savo galvojimo.

Kristaus Prisikėlimas reika
lauja rimto susimąstymo ir iš

vadų. Prisikėlimu paliudijama 
tiesa, giliai įsiskverbusi į žmo
nijos nuojautą, kad žmogus vis 
dėlto nėra marus ir neišnyksta 
su kapii. Bet pripažinimas to
kios tiesos, kuri įpareigoja jau 
kitaip gyventi, kaip tik užslopi
na Velykas. Gimusį Kristų gali
ma dar pripažinti ir manyti, kad 
Jis buvo tik žmogus. Prisikėlu
sio Kristaus jau negalima laikyti 
kuo kitu, kaip Dievu.

Dievo buvimas labiausiai pa- 
jaučiamas tada, kai žmogus atsi
duria ant gyvybės ir mirties 
slenksčio. Lūpos susiklosto 
maldai — tai vienintelei likusiai 
paguodai ir atramai . . . “Turbūt, 
žmonės niekur taip karštai nesi
meldžia, kaip nelaisvėje, — rašo 
vienas belaisvis, išgyvenęs šal
tosios Kolymos nelaisvę ir mir
ties grėsmę. — Jeigu žmonės 
laisvėje, normaliame gyvenime, 
būtų taip arti Dievo, tikriausiai 
gyvenimas būtų žymiai gražes
nis. Gaila, kad visi tai supran
ta tikrai patekę į vargą”.

Velykos tremtyje ir varge taip 
pat išgyvenamos giliau, negu 
laisvėje ir sočiame gyvenime. 
Tas pats belaisvis toliau rašo: 
“Negirdėjome džiugių varpų . . . 
bet mūsų širdyse buvo pavasa
ris. Mūsų išbalę veidai atrodė 
šviesesni, linksmesni. Sveiki
nome vienas kitą, linkėdami 
sulaukti prisikėlimo naujam gy
venimui . . . Pasivaikščiojimo 
metu visi lietuviai susirinkom į 
vieną baraką, trumpai pasi
meldėm, sugiedojom ‘Per Tavo 
šventą prisikėlimą’, tradicinę 
‘Marija, Marija’ ir visas iškilmes 
baigėm Lietuvos himnu . . . Tai 
buvo mūsų Velykos. O kiek to
kių vargo brolių, kaip mes, pra
leido panašiai Velykas Karagan
dos, Uchtos, Marylsko, Vor
kutos, Archangelsko srityse?”

Ar visa tai be prasmės? Ar 
visa tai tik tam, kad žmo
gus kape dingtų? Velykos reika
lauja atsakymo. Velykos jį duoda 
Kristaus Prisikėlime.

bus paminėta Vilniaus univer
siteto 400 metų sukaktis. Visos 
paskaitos ir pramogos vienokiu 
ar kitokiu būdu bus surištos su 
Vilniaus universiteto veiklos 
istorija, mokslu ir mokslininkais.

Kadangi daugeliui mūsų ma
žiau besidominčių lituanistikos 
mokslais pats Lituanistikos 
Institutas, rengiąs šį minėjimą, 
gali būti mažai žinomas, dėl to 
čia trumpai susipažinsim su jo 
veikla nepriklausomoj Lietuvoj 
ir išeivijoj.

Lituanistikos Institutas 
Lietuvoj

Lituanistikos Institutas yra 
aukštojo lituanistikos mokslo 
įstaiga. Jis buvo įsteigtas nepri
klausomoj Lietuvoj, Kaune,

1939. Paskui, atgavus Vilnių, 
persikėlė Vilniun ir ten 
veikė iki 1941. L 16.

Lietuvoj šį institutą steigiant, 
buvo numatyti šie uždaviniai:
1. tirti lietuvių kalbą, lietuvių 
tautosaką ir Lietuvos praeitį; 2. 
rinkti, tvarkyti ir skelbti lietu

vių kalbos, lietuvių tautosakos ir 
Lietuvos istorijos medžiagą ir 
šaltinius; 3. atstovauti lituanis
tikos mokslam Lietuvoj ir užsie
ny.

Lituanistikos Instituto nariais 
galėjo būti baigę aukštuosius li
tuanistikos mokslus ir pasireiškę 
moksliniais darbais.

Veikė trys skyriai: lietuvių 
kalbos, kuriam vadovavo prof. 
dr. A. Salys, lietuvių tautosakos,

Istorinė Vilniaus universiteto aikštelė su Šv. Jono bažny
čia ir varpine. Įėjimas į universitetą tarp bažnyčios ir 
varpinės. Bažnyčia dar buvo vadinama studentų bažnyčia. 
Okupacijų metais joje pamokslus sakė garsus pamokslinin
kas kun. Alfonsas Lipniūnas, kuris paskui pateko į vokiečių 
končentracijos lagerį ir iš jo nebegrįžo. Bažnyčia dabar už
daryta ir paversta kavine. Pro bokštą, kairėje, eina Balio 
Sruogos gatvė, kuri anksčiau vadinosi šv. Jono vardu. Prie
šais šią aikštelę yra kita gatvė, kuri anksčiau vadinosi 
Pilies gatvė, o dabar — Gorkio gatvė. Šioje gatvėje 
priešais aikštelę yra namas, kuriame 1918 vasario 16 
pasirašyta Lietuvos nepriklausomybės aktas.

kuriam vadovavo prof. dr. J. Ba
lys, ir Lietuvos istorijos, kuriam 
vadovavo prof. Ig. Jonynas.

Lituanistikos Instituto direk
toriais buvo Švietimo viceminis- 
teris K. Masiliūnas, prof. M. Bir
žiška ir prof. V. Krėvė-Mickevi
čius, reikalų vedėjais — dr. K. 
Avižonis ir prof. S. Sužiedėlis.

Visiem skyriam buvo įsteigtas 
bendras archyvas ir biblioteka, 
kurią organizavo S. Sužiedėlis. 
Lankydamasis tuo reikalu Kara
liaučiuj, Berlyne ir Krokuvoj, 
jis parsivežė apie 200 istorinių 
veikalų. Jau 1940 pradžioj 
biblioteka turėjo 1500 knygų ir 
2000 rankraščių. Lituanistikos 
Institutui 1940 persikėlus į Vil
nių, jo žinion buvo perleistos 

turtingos T. Wroblewskio, Len
kų mokslo bičiulių draugijos, 
Vilniaus kunigų seminarijos 
ir kitos bibliotekos ir archyvai. 
Prof. dr. J. Totoraitis buvo 
paskirtas rinkti ir fotografuo
ti istorinius dokumentus Va
tikano, Švedijos ir kituose ar
chyvuose. Jis instituto archyvui 
parūpino daug senų parapijų 
metrikų knygų.

Lituanistikos Institutas per 
trumpą ir neramų karo laiką 
nemaža nuveikė lituanistikos 
mokslo srity. Jo kalbos skyrius 
ruošė Lietuvių kalbos žodyną, 
Žemės vardyną ir Tautosakos ar
chyvą. Lietuvos istorijos skyrius 
išleido istorinio žurnalo Lietu
vos Praeities du tomus. Tauto
sakos sekcijos archyvas išleido 
dr. J. Balio redaguotus leidi
nius: Lietuvių liaudies sakmės, 
Tautosakos rinkėjo vadovas ir 
Klaipėdiečių lietuvių tautosaka. 
Lituanistikos Institutas davė 
branduolį ir Lietuvos Mokslo 
Akademijai įsteigti.

Karo metu Lituanistikos Insti
tuto, kaip ir kitų mokslo įstaigų, 
veikla nutrūko. Daugelis jo na
rių, antrajai Sovietų okupacijai 
artėjant, pasitraukė į Vakarus. 
Lietuvos Mokslo Akademija ir 
Lituanistikos Institutas Lietu
voj tuoj buvo perorganizuoti 
sovietiniais pagrindais ir dabar 
tebeveikia Vilniuj.

Lituanistikos Institutas 
išeivijoj

JAV įsikūrę lietuviai lituanis
tai, daugiausia Lietuvoj veiku
sio Lituanistikos Instituto nariai, 
1951.11.17 įsteigė už Lietuvos 
ribų veikiantį Lituanistikos 
Institutą, kurio tikslas — tirti bū
dingą lietuvių kultūrą.

Išeivijoj Lituanistikos Institu
tas turi šiuos skyrius: bibliogra
fijos, filosofijos, istorijos, kalb s, 
literatūros, menotyros, psichvlo- 
gijos ir pedagogikos, tautotyros 
ir kraštotyros, teisės ir sociolo
gijos.

Tikraisiais nariais gali būti 
aukštąjį mokslą baigusieji ir pa
siruošę savarankiškam lituanisti
niam mokslo darbui, o nariais 
korespondentais — asmenys, su
gebą patarnauti instituto tikslam.

Lituanistikos Instituto veiklą 
koordinuoja trejiem me
tam renkamas prezidiumas, kurį 
sudaro pirmininkas, vicepir
mininkas, sekretorius, iždinin
kas ir skyrių vedėjai. Prezidiu
mo pirmininkais yra buvę: prof. 
dr. P. Jonikas, prof. dr. J. Balys, 
prof. dr. V. Maciūnas ir J. Gim
butas. Dabar naujai pirmininku 
išrinktas prof. dr. Rimvydas Šil
bajoris.

Institute šiuo metu yra 120 
tikrųjų narių ir du garbės nariai 
— prel. P. Juras ir dailininkas 
Adomas Varnas.

Lituanistikos Instituto nariai 
rašo lituanistines studijas ir skai
to paskaitas. Instituto prezidiu
mas šaukia suvažiavimus. Juose 
skaitomos lituanistinio turinio 
paskaitos, kurios paskui išlei
džiamos Suvažiavimo Darbuose. 
Be to, institutas leidžia litua
nistinių studijų rinkinius, Li
tuanistikos Instituto Darbus, ku
riuos redaguoja dr. V. Maciūnas.

Šis suvažiavimas, kurį Litua
nistikos Institutas šaukia New 
Yorke, yra jau septintas. Suva
žiavimo turiniu rūpinasi institu
to prezidiumas, o jo organizavi
mu vietoj — talkos komitetas, 
kurį sudaro Lietuvių Bend
ruomenės, Darbininko redak
cijos ir Lituanistikos Instituto 
nariai. Pirmininkas — Aleksan
dras Vakselis, nariai — Aloyzas 
Balsys, Vincas Padvarietis, Ka
zys Bačauskas, Paulius Jurkus, 
dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
dr. Vladas Jaskevičius, SJ, dr. 
Vladas Krivickas ir prof. Algir
das Landsbergis.

T. V. Gidž.

— Kun. Jonas A. Zabelskas, 
La Salette vienuolijos narys, 
buvo išrinktas Marijos Karalie
nės provincijos St Louis, Mo., 
provincijolu. Jis yra gimęs Wa- 
terbury, Conn. Į vienuolyną į- 
stojo 1951, kunigu įšventintas 
1956. Yra buvęs įvairiose parei
gose: vikaru parapijoj, pašauki
mų direktorium, profesorium ir 
kt.

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE
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Amman mieste: gatvės 

be ženklų

Taksistas skubiai veža per 
kviečių laukus, kurie jau arti 
piūties. Geltoni, sunkiomis var
pomis, linguoja pavakarės vėju
ke. Moabo aukštumos tinka ja
vam. Matau ir miežius, trumpus 
ir retus, su ilgais ūsais, šelmiš
kai šnarančius. Kur-ne-kur at
šlaitėse rėplioja vynmedžiai ir 
rimtai stovi gumbuoti alyvme
džiai. Rėpliojančius vynme
džius retai kur užtiksi. Gausu 
jų ir prie Betliejaus, ir Hebro
no. Paprastai jie aukštyn stiebia
si žmogaus duotu ramentu.

Amman — miestas be gatvės 
užrašų. Pagrindinės gatvės vin
giuoja slėniuose. Daubos ir at
šlaitės rodo gatvelių raizgyną. 
Kartu su Roma didžiuojasi sep
tyniomis kalbomis. Miesto pra
eitis — spalvinga. 1921 metais 
čia buvo tik kaimelis, kurį emi- 
ras Abdullah, vėliau tapęs kara
lium, pasirinko savo palapinei. 
Kaimelis tapo sostine.

Amman ne visuomet buvo kai
mu. Jis turi net priešistorinę 
senovę. Šventraštis jį vadina 
Rabbah — Didžiuoju, arba Rab- 
bath-Ammon — didžiuoju 
Ammon. Karalius Dovydas jį X a. 
sunaikino, tačiau, jo sūnui Salia
monui valdant, jis atgijo. Romė
nų laikais Amman buvo vadina
mas Filadelfija vardu.

Jordanija — Arabijos širdis
Geografiškai žiūrint, Jordanija 

yra arabų pasaulio centras. Tu
ristui Jordanija — Arabijos šir
dis. Egiptas širdies parodyti ne
gali, nes jame per ankšta; Til
iuzija perdaug padrika; Libanas 
ir Sirija — karo stovy. Jordanie
čiai turistui rodo širdį.

Jau aerouoste pajunti nuošir
dumą. Pasiekęs Merryland vieš
butį, pasijutau Pažado Žemėj. 
Viešbutis, tiesa, paprastas. Mer
ryland atspindi ne linksmąjį, bet 
paslaugųjį kraštą. Kambarys ma
žutis. Langas į kiemo pusę. Sker
sai kiemo tik kitus langus matai. 
Tačiau kambarys jaukus ir šva
rus. Be to, jame yra ir televizo
rius, ir šaldytuvas su gaiviu van

deniu, limonado, alaus buteliais. 
Ar tai galėtų būti? Tikriausiai tai 
miražas! Šaldytuve yra ne tik 
dubenėlis su ledais, bet ir J&B 
whisky butelis. Ant stalo kaino
raštis. Jordaniečiai turistus laiko 
svečiais. Juos nuoširdžiai pri
ima. Čia ne Egiptas!

Po Kairo Amman — jaukus ir 
vėsus. Nesi prekė. Jautiesi žmo
gum tarp žmonių.

Senienos Amman mieste
Mane domina tvirtovė, kuri 

tupi and Jebel Hussein, ir ro
mėnų laikotarpio pastatai. Einu 
pėsčiomis. Su žemėlapiu ran
kose. Seku slėnio gatvę. Žmonės 
gatvių vardus žino iš atminties.

Tvirtovė tupi ant plokščiakal
nio. Mane traukia ne tiek pati 
tvirtovė (ji arabų statyta), kiek 
pats plokščiakalnis.

Karaliaus Hussein rūmai ir 
romėnų amfiteatras

Į šiaurę nuo tvirtovės matau 
El-Qasr — pilį, kurią sau pasi
statė pirmoji arabų kaita Jor
danijoj. Čia pat ir nūdieniai ka
raliaus rūmai. Kresni, spalvingi 
arabų legiono kariai, iškilioj uni
formoj, saugo vartus.

Dauboj, į vakarus nuo tvirto
vės, atpažįstu romėniškus pasta
tus. Daubon. nusileisti jau ne 
taip lengva. Eiti, tiesa, pakalnėn 
smagu, bet nežinai, kuri gatvelė 
veda tiesiau žemyn. Du berniu
kai, palikę sviedinį, mane palydi 
pakalnėn. Pasakoja, kad karalius 
Hussein poryt kelia sau vestu

ves. Sako, mūsų nauja karalienė 
yra amerikietė.

Amfiteatras — pačiame miesto 
centre. Romėnai jį pastatė II a. 
Jordaniečiai jį prieš keletą metų 
atnaujino. Dabar jame dainuoja
ma, vaidinama, koncertuojama. 
Akmeniniai suolai tarnauja še
šiem tūkstančiam dalyvių.

Gintaras iš Baltijos
Amman muziejus mažutis. Bet 

man jis paliko didžiulį įspūdį. 
Senienų čia maža, bet jos pui
kiai išdėstytos. Jų taipe randu 
ir gintaro gražmenis su parašu: 
“Gintaras iš Baltijos pajūrio. At
vežtas prieškristiniais laikais”. 
Turbūt fenikiečių arba punų, 
dėka.

Į nabatiečių Petrą
270 km nuo Amman, pietinėj

Jordanijos dykynėj, yra Petrą, 
senovės nabatiečių sostinė. Ke
liauti į ją nėra lengva. Taksiu 
iškeliauju iš Amman 5 vai. ryto. 
Turiu ir gvidą, ir šoferį. Gvido 
vardas Elijas Šarkis. Pavardę 
taria kirčiuodamas antrąjį skie
menį. Save laiko dypuku. Mat, 
turėjo pasitraukti iš gimtojo 
miesto, Jeruzalės, 1967 metų 
karo metu.

Po trijų valandų pasiekiam 
Ma’an miestą. Čia vieškelį rei
kia palikti ir pasitenkinti keliu
ku į kalnuotą dykumą. Keliukas 
netrukus įvingiuoja į Wadi 
Muša, Mozės upelio vagą. Vasa
ros metu VVadi Muša tėra tik 
upelio vaga, važiuojame ja lyg 
ant būgno. Taksistas vengia 
smėlio duburkių. Liūčių metu 
kelio nėra.

Amman — Jordanijos sostinė, romėnų amfiteatras. Nuotr. 
kun. A. Rubšio

Wadi Muša didžiuojasi Švent
raščio pasakojimu. Mozė kadai
se čia kažkur iš uolos iškvietė 
gaivų vandenį.

Al-Dži policijos būstinėj rei
kia sustoti. Esam prie pat Siq, 
arba Plyšio, kuris veda į Pet
rą. Siūlo samdyti arklį, asilą, 
mulą . . . Sako, reikės bent va
landą joti. Klausiu, kiek kilomet
rų. “Dvi ar trys mylios”, atsa
ko. Prikalbinu Eliją eiti pėsčio
mis. Pažadu užmokėti už naujus 
puspadžius.

Takas į Petrą eina palei seno
vės nabatiečių užtvanką. Kadai
se ji sulaikydavo staigaus lietaus 
vandenis, apsaugodama ir Siq, 
ir Petrą. Prieš 15 metų, pasako
ja Elijas, staigus potvynis už
klupo Siq plyšy 50 prancūzų. 
Visi žuvo! Po to nabatiečių 
užtvanka iš dalies atstatyta. Vis 
vien žiūriu į dangų, ar nėra ten 
tamsių debesų . . .

Siq tarpeklis siaurutis. Vargu 
ar džipas juo pravažiuotų. Tur
būt ne. Uolų sienos, 50-60 met
rų aukščio, rodo dangaus mėly
nę per rožių spalvos plyšį. Čia 
stovinėti nejauku, nors ir įdomu. 
Norisi skubiau žengti ir žiūrė
ti aukštyn. Tik visa bėda, kad 
akmenys po kojomis. Reikia žiū
rėti, kur koją dedi.

Petrą buvo miestas-tvirtovė 
dykynės slėny. Nepaimama tvir
tovė. Keli kareiviai galėjo ją 
Siq plyšy apginti.

(Bus daugiau)
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. LADAS BUDRECKAS

®®®®®®®®®®®®®^<s®®®®®®®®®®®®

APREIŠKIMO PARAPIJA, Brooklyn, N.Y.
g

®

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Kun. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA
Prel. J. BALKONAS, P.A., klebonas emeritus

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspeth, N.Y.

q Prisikėlusio Kristaus džiaugsme
g visiems parapijiečiams linki
$ Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas
| Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJA
® Brooklyn, N. Y.

ŽMOGAUS TROŠKIMAI
KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVIESOJ
Žmogus, siekiąs Dievo, jau

čiasi panašiai kaip Psalmininkas 
(150 psalmė), kaip pranašas Da
nielius (3, 56 . . .). Jis nori, kad 
kartu su juo šauktųsi į Dievą 
visi žmonės, visa gamta, visas re
gimas ir neregimas pasaulis, ir

® Velykų rytą žmonės savaime lin
kę į tai, kad su jais visi giedo
tų, jų giesmės balsus lydėtų 
vargonų, varpų ir kitokie garsai.

Kristaus prisikėlimo prasmę 
nelengva palyginti su mūsų gy
venimo įvykiais. Vaizdingai kal
ba šv. Cirilijus Jeruzolimietis. 
Nuostabus yra aklu gimusio pa
gydymas, bet kas tai, palyginus 
su žmogum, nepažinusiu tiesos 
ir ją suradusiu. Nuostabus Lo
zoriaus iš mirties prikėlimas, bet 
kas tai, palyginus su žmogum, 
pakeitusiu savo klaidingą gyve
nimą. O žvelgiant i mūsų laiko

(•)

®

žmoniją, yra skaudi mintis, kad 
yra daug milijonų badaujančių, 
bet kas tai, palyginus su milijo
nais nepažįstančių ir nesuran
dančių žmogui būtinos tiesos. O 
Kristaus prisikėlimo nėra su kuo 
palyginti. įgimtas žmogaus troš
kimas yra visada gyventi ir būti 
laimingu. Kristaus prisikėlimas 
pasako, kad šis troškimas nėra 
iliuzija. Mirtis yra tik žmogaus 
gyvenimo momentas, nuo kurio 
prasideda pastovus gyvenimas, 
kuris bus toks, kokiam iki tol 
busim pasiruošę.

Visiem linkiu, kad Kristaus 
prisikėlimo šventė sustiprintų 
viltį, atneštų daugiau šviesos, 
ryžto dabartiniu gyvenimu rū
pestingai ruoštis netolimam am
žino likimo sprendimui.

Vysk. Vincentas Brizgys
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Los Angeles, Calif.

Šventose Velykose
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Kun. V. KARALEVIČIUS
ŠV. TREJYBĖS PARAPIJA

Nevvark, N. J.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga
T. JUSTINAS VAŠKYS, O.F.M., klebonas
T. GABRIELIS BALTRUŠAITIS, O.F.M.

Kun. ANTANAS PETRAUSKAS
Šv. Jurgio parapija
Rochester, N.Y.

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS , klebonas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

Prelatas VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas 
Kun. PRANAS I. JARAŠKA

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Linkiu buvusiems parapiečiams ir visiems pažįstamiems linksmų |
šventų Velykų! £

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS |
Pacasset, Mass. ®

®®®®®®®®®C«®C»X»X«X*)®®®®®®(»X-^®(»X*X»)®®®(*X-)®®®®®®®(*X!K»)®®®®®®®|^

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas

Kun. A. ŽEMEIKIS

Didžiosios Velykų šventes proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime 
linksmų Velykų

Kun. P. ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. J. PRAGULBICKAS

Elizabeth, N.J.

®
@ Širdingi sveikinimai Viešpaties Kristaus
® Prisikėlimo šventėje
| Kun. E A. WASSEL
® klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

® ® Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
® § Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje
® | Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS. klebonas

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
Norvvood, Massachusetts

® S Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo
® S ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

11 Kun. V. DABUŠIS, klebonas

Kun. J. KINTA, kleb. emeritus 
Paterson, N. J.

®

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

p
® Linksmų Velykų švenčiųI® —----® (® (® tI

Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

g § Maloniai sveikiname visus parapijiečius
® ® Velykų šventės proga
g1 ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts Hartford, Connecticut

® ® Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
® ® Velykų švenčių proga
g ® Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas

Kun. RAYMOND B. YUSKAUSKAS, klebonas g g

Sveikindamas savo parapijiečius 
linkiu linksmų Velykų švenčių

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
Ansonia, Conn.

Brockton, Massachusetts

g LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
® linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

Prelatas P. M. JURAS, P. A. 
klebonas emeritus

Putnam, Conn.

® . . . . . .... v.® Maloniai sveikinu visus parapijiečius
® Kristaus Prisikėlimo šventėje

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

®

® g - ®® <?^®®®®®®®®® •®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® )̂

lt f
g g Sv. Velykų progą @

® linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės @

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS |
klebonas ©

Kun. JONAS KLIMAS g
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA

Cambridge, Massachusetts ©

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Nevv Britain, Conn.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 
g Viešpaties Prisikėlimo šventėje 
g Šv. Kazimiero parapijos kunigai 
® 
® 
® 
®

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
, Amsterdam, N. Y.

® Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime
® visiems parapijiečiams Dievo palaimos
® Šv. Kazimiero parapijos kunigai —
t Kun. JUOZAS BUCEVIČI'JS

Kun. FRANCIS SPENCER 
Nashua, N. H.

,® Sveikiname visus parapijiečius
g Velykų švenčių proga —

g | Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS
1 f ■ klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrcnce, Mass.

Sveikiname visus parapieėius Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, MIC
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS, MIC

Šv. Kazimiero parapija 
VVorcester, Mass.

®

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS

Reikalų vedėjas

Šv. Juozapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiams 
džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS

Kun. PAULIUS P. SABULIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Waterbury, Connecticut

£s®®®®®®®.®®®®.®®®®®®®®.®®'
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APIE MŪSŲ KNYGNEŠIUS
Malonu prabilti apie gaivų ir 

stebuklingą reiškinį kasdieny
bėj. Tą reiškinį mes dažnai ma
tom, laikom jį eiline mūsų bui
ties dalele. Laikom dargi vers
lu, savotišku noru pridurti ponį 
skatikų prie savo biudžeto. Juk 

savo laiku cinikai ir knygne
šius laikė verslininkais, kuriem 
knygų nešimas atneša ir pelno.

O kaip mūsų dienomis?
Per visą lietuvišką pasaulį 

už tėvynės sienų, kur besueina 
tautiečiai, visada stovi platus 
stalas, svetingai apklotas rinkti
nėmis lietuviškomis vaišėmis. 
Tai modernus lietuvių knygne
šys platina lietuvišką knygą. 
Taip ir mūsų parapijos vadina
majame turgely, kur visada 
šimtinė ir kita tautiečių sueina 
pasišnekučiuoti, o esant progai, 
ir užkąsti, ir kavos išgerti, visa
da sutiksit Los Angeles knygne
šio Vaciaus Prižginto stalą. Nuo 
to stalo į jus maloniai žvelgia 
lietuviškos knygos, kuriose jų 
autoriai vaizduoja ir nagrinėja 

kaip tik mūsų, lietuvišką, gyveni
mą. Tai mūsų pasaulis — įtai
gus, kondensuotas, perkoštas 
per rašytojo ar poeto sampratos 
prizmę. Laukia čia jūsų ir lie
tuviškos plokštelės, kuriose su
kaupta tiek savo muzikos garsų.

Tokį pat prakilnų “knygne- 
šišką” vaizdą matysit Chicagoj, 
Brooklyne, Bostone, Phila- 
delphijoj, Detroite ... — visur, 
kur būriuojasi tautiečiai, sudary
dami bazę platinti lietuviškai 
knygai.

Net nuostabu, kad šių moder
nių knygnešių nenubaido nuo 
knygos platinimo neretas atšiau
rumas lietuviškai knygai. Knyg
nešių eilėse jau taip patvarkyta, 
lyg pagal Vinco Kudirkos posa
kį: vienam jų išvirtus, tuoj kitas 
atsidavė lis į šviežią dar vietą 
stoja . . .

Tos knygnešystės vaizdas 
tapo neatskiriamu viešo lietuviš
ko gyvenimo priedu.

Knygnešiai kantriai atgabena 
savo parduodamus turtus, pa
traukliau juos išdėsto, kantriai 
stebi ir tokį “klijentą”, kuris 
knygas pakilnoja ir jų neperka. 
Geras ir toks — jis dar turi 
norą pakilnoti lietuvišką knygą. 
Blogiau jau su tokiais, kuriem 
lietuviška knyga pasidarė tikras 
“nekilnojamas turtas’’, kurie 
tos knygos nepaliečia ir prie 
knygnešio stalo nesiartina nė jos 
pakilnoti.

Dailininko akimis tenka tik 
stebėti knygnešio stalą. Tai išti
sa viršelių paroda, tai knyginio 
iliustracinio meno žydėjimas, 
tie knygų viršelių piešiniai. Jų 
apžvalga panaši į dailės parodos 
lankymą. Už tų viršelių, lyg už 
pasakos durų, sukauptas knygos 
turinys. Tai vėlgi savas, lietu
viškas pasaulis.

Kartais, deja, jauni atsikerta: 
jiem, esą, svetimas lietuvių 
knygų, tai yra autorių, pasau
lis. Betgi jaunieji kilę iš tų pat 
šaknų, iš kurių kilę vyresnieji. 
Dabar Amerikoj mada ieškoti 
tolimiausių savo kilties šaknų, 
o mūsų kilties pasauliai, įvai
rūs ir spalvingi, visi čia, ant 
knygnešio stalo! Juo labiau da
bar tiek daug lietuviškoj lektū
roj jaunų autorių ir istorijų apie 
jaunus žmones. Knygnešio sta
las yra tavo, Amerikoj dabar taip 
branginamų, šaknų pradžia . . .

Ir kaip nesididžiuoti mūsų 
tautos gaivalingumu: sodinam 
gėlę ant akmens, o gėlė ta žydi! 
Jeigu kas pavadina išeiviją nulū
žusią šaka ir jos atžalyną nu- 
smerkia tautinei atrofijai, ar tas 
neklysta? Tautos gyvybės sultys 
imamos iš šaknų. Šaknys gi— 

knygnešių stalai. Prieik, imk, 
skaityk ir pažink! Nelik igno- 
rantu su tuščiais atsikalbinėji
mais . . .

Tarp daugelio prasmingų ar 
dirbtinai pramanytų jubiliejų ir 
įvairių atžymėjimų skyrimo ne
pastebėjau iniciatyvos susido
mėti lietuviško knygnešio stalu, 
ir tas stalas vis lieka už įvairių 
atžymėjimų ribos. Joks veiksnys 
neskelbia knygnešio dienos, 
knygnešio savaitės. Spaudoj ne
matyti pasikalbėjimų su knygne
šiais, neklausiama jų nuomonės 
apie jų veiklos ypatybes, jų gi
lios patirties knygnešystės dar
be ir knygnešystės mene.

Nepastebėdami knygnešių 
veiklos romantikos, mes lengva 
širdim priskiriam juos prie pil
kųjų mūsų buities palydovų ir 
šitaip nuvainikuojam vieną itin 
romantišką ir našų mūsų buities 
reiškinį.

O, rodos, tokių atkaklių knyg
nešių neturi daugis tautinių ma
žumų. Tad tai tautos kultūrinio 
brandumo liudijimas.

Knygų platinimo versle vis 
dar išlieka daug polėkio, daug 
aukos ir atsidavimo idėjai. Tai 
pasakų dalinimas gyvenimo 
sausroj. Tai žmogaus imlumo to
bulėti skatinimas. Tai dvasinis 
pasaulio praplėtimas. Tai toks 
atsitiktinis lietuviškas universi
tetas šalia kiekvieno mūsų.

— Imki mane ir skaityki, — 
tarė pirmoji lietuviška knyga 
prieš šimtmečius. Tad ir pirk 
knygą, kada jos tau prireiks. 
Pirk knygą ir tada, kada tau jos, 
atrodo, nereikia. Jos prireiks ry
toj, poryt; jos prireiks tavo vai
kui, tavo vaikaičiui . . .

Jurgis Gliaudą

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Literatūros kritikai jau ver

tina spaudoje ir susirinkimuo
se 1978 metų okupuotos Lietu
vos literatūros derlių. Rašytojų 
sąjungos partinės organizacijos 
susirinkime buvo kalbama tema 
“Dabartinės lietuvių prozos idė
jinės ir meninės tendencijos”. 
Pagrindinį praneš imą padarė 
Rašytojų sąjungos sekretorius 
Petras Bražėnas. Dar kalbėjo A. 
Sprindis, A. Pocius, E. Bukelie- 
nė,A. Bučys,]. Baltušis, A. Balt
rūnas. Už idėjinį kryptingumą 
buvo pagirtas J. Požėros roma- 
nas“Šalnos”. Už internaciona
lizmą, už plėšinių tematiką tei
giamai vertintas brolių Dirgėlų 
romanas “Pogodalis”. Verti
namuoju žodžiu buvo aptarti: 
B. Kašausko romanas “Geru
mo kaina”, J. Mikelinsko “Už 
horizonto laisvė”, V. Martin- 
kaus apysaka “Vėtrungė šeimos 
šventei”, D. Urnevičiūtės apysa
ka “Stiklinis namas”, Antano 
Bieliausko apsakymų knyga 
“Raudoni žilvičiai”, V. Rimkevi
čius apsakymai “Ilgųjų šešėlių 
ramybė”. Pasisakyta kiek 
santūriau ir apie Pergalėje iš
spausdintus romanus: J. Avy-

LOS ANGELES, 
CALIF.

Rašytojas P. Jurkus 
apie Žemaičių didįjį

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėj kovo 11 įvyko 
pristatymas dr. G. Valančiaus 
parašyto dviejų dalių veika
lo “Žemaičių didysis”.

Keletą žodžių apie šį įvykį 
tams K. Karužai, maldą sukalbė
jo prel. J. Kučingis. Po to su at
vykusiu šia proga paskaitininku
P. Jurkum publiką supažindino 
Alė Rūta, pažymėdama, kad jis 
yra rašytojas, žurnalistas, daili
ninkas, už romaną “Smilgaičių 
akvarelė” laimėjęs premiją.

“Aš esu Palangos Juzė”, to
kiais žodžiais Paulius Jurkus 
pradėjo savo paskaitą, pavadin
tą “Valančiaus žvilgsnis į Valan
čių”. Jis nupasakojo, kad, vaiku 
būdamas, Žemaičių Kalvarijos 
bažnyčioj matydavęs, šalia kitų 
vyskupų, vyskupo Motiejaus Va
lančiaus didelį, kaip durys, port
retą.

Palietė ir veikalo autoriaus dr. 
Grigo Valančiaus asmenį, kuris 
dar jaunystėj susidomėjo vysku
pu Valančium ir ėmė ieškoti 
giminystės ryšio. Jis ryžosi apie 
šį vyskupą parašyti veikalą, bet 
šio darbo galėjo imtis tik iš
ėjęs į pensiją. Nelengvomis są
lygomis surinko daug medžia
gos. Atliko labai didelį ir neleng
vą uždavinį. Deja, antros šio vei
kalo dalies išspausdinimo auto
rius nesulaukė, nes sukliudė 
netikėta liga ir mirtis.

Prelegentas nusakė sąlygas, 
kurios paskatino vysk. Valančių

Draugo dienraščio 27-tos romano premijos įteikimo iškilmės buvo surengtos kovo 25 Detroi
te. Iš k. rašytojas laureatas Juozas Kralikauskas, mecenatai — Juozas ir Marija 
Mikoniai, programos vedėjas dr. Vytautas Majauskas ir Draugo atstovas kun. Viktoras 
Rimšelis. Nuotr. J. Urbono

žiaus “Chameleono spalvos” ir
L. Jacinevičiaus “Arbata penktą 
valandą ryto”. Beletristikos kny
gomis debiutavo: A. Strakšys
— “Pjūties metas”, B. Bušma
— “Šventiškas interviu”, P. 
Venclova —“Rudens eilėraštis”, 
I. Janonytė — “Veidas”. Naujo
mis knygomis prakalbėjo ir saty
rikai: V. Žilinskaitė —“Satyros”, 
Jz. Bulota — “Žuvęs žmogus”,
K. Bagdonavičius —“Diedelis ”, 
A. Zabielskas — “Atviraširdis”,
L. Kiauleikis — satyrinis roma
nas “Gervazijus ”. Iš viso per 
1978 m. išleista apie 20 naujų 
beletristikos knygų. Kritikų jos 
vertinamos marksistiniu me
todu.

— Poezijos knygas, kurių 
1978 m. išleista 27, Pergalės Nr. 
1 aptarė poetas A. Baltakis, o 
Literatūros ir Meno savaitraštyje 
vertino V. Sventickas, E. Matu- 
zevičius, V. Areška, A. Churgi
nas, V. Daujotytė, J. Riškutė, 
T. Rostovaitė, V. Mačiuika, V.. 
Rubavičius. Geriausiais rinki
niais tenykštė kritika laiko Just. 
Marcinkevičiaus knygą “Gyve
nimo švelnus prisiglaudimas”, 
A. Maldonio “Rytas vakaras”, 

dirbti lietuvių tautai. Didelės į- 
takos, kaip Simonui Daukantui, 
taip ir būsimam vyskupui Mo
tiejui turėjo Vilniaus universite
to profesoriai nelietuviai, raginę 
studentus domėtis Lietuvos se
nove. Dirbti savo kraštui ir žmo
nėm M. Valančius skyrė savo jė
gas jau būdamas Žemaičių vys
kupu. Svarbiausios jo veiklos 
sritys: parapinių mokyklų orga
nizavimas ir atkakli kova prieš 
girtavimą. Žmonėm šviesti jis 
rašė pamokomo turinio knygeles. 
Viena iš tokių yra “Palangos Ju
zė”, kurioj labai įdomia forma 
perteikia siuvėjo pasakojimus.

Rusam uždraudus lietuvišką 
spaudą, vysk. Valančius buvo 
vyriausias knygnešys. Jis suor
ganizavo lietuviškų knygų 
spausdinimą Mažojoj Lietuvoj 
ir jų slaptą gabenimą per sieną 
į Lietuvą. Žmonėse jis buvo įgi
jęs tokį didelį autoritetą, kad 
net rusų valdžia bijojo jam pa
kenkti.

Baigus rašytojui P. Jurkui kal
bėti, visi susirinkusieji, kurių 
buvo pilna salė (nemaža ir jau
nimo), ilgai plojo, nes jis savo 
kalbos forma ir stilium klausyto
jus labai sudomino.

Literatūrinėj daly ištraukas iš 
dr. Valančiaus veikalo paskaitė 
Vita Polikaitytė ir Saulius Ma
tas, o ištrauką iš vysk. Valančiaus 
raštų — Dalilė Polikaitienė- 
Valančiūtė.

Šis paminėjimas, arba aka
demija, buvo surengtas šaulių 
kuopos ir autoriaus, mirusio be
veik prieš metus, šeimos. Pro
gramai pasibaigus, rengėjai vi
sus pakvietė kavutės ir užkan
dėlių.

Rita Bureikaitė 

M. Karčiausko “Vyšnių kalnas”, 
J. Strielkūno “Varpo kėlimas”, 
Alb. Žukausko “Poringės”, V. 
Giedros “Nubunda žodis”. Geri
rinkiniai esą ir A. Puišytės 
“Kur meta plunksną vieversys”, 
A. Mikutos “Švytuoklė”, V. Ma- 
čiuikos “Ritmai”, R. Girkontai- 
tės “Aviliai prie kelio”, A. Gry
bausko “Bandymai apkabinti”, 
Juozo Marcinkevičiaus “Bron
zos amžius”. Nenupeikiami ir 
vyresniųjų nauji rinkiniai: S. 
Anglickio “Proskynų atžalos” ir 
A. Churgino “Verdenė”. Praėju
siais metais išleisti ir B. Macke
vičiaus (“Užpustytos stotys”), E. 
Selelionio (“Kelias pro mirtį”), 
G. Jokimaičio eilėraščių rinki
niai. Kūrė ir satyrikai: P. Raščius 
“Musę per pusę”, E. Vaitkus 
“Juokiasi puodas”, L. Valaitis 
“Gyvačių trauktinė”. Taigi poe
zijos derlius nemažas. Poezija, 
naudodama simbolius ir sudė
tingesnes metaforas, lengviau iš
vengia partinės ideologijos ba
nalumo, tuščiavidurio agitacinio 
gražbyliavimo.

— E. Matuzevičius aptaria 
1978 metais išleistas verstines 
knygas. Pirmoje eilėje yra Goe- 
thės “Fausto” abi dalys (A. 
Churgino vertimas). A. Mickevi
čiaus “Pono Tado” vertimas 
(vertė V. Mykolaitis-Putinas ir 
Just. Marcinkevičius) užbaigė A. 
Mickevičiaus raštų trečiąjį tomą. 
A. Puškino kūrybos vertimų 
gausybę padidino naujas jo 
“Poemų” rinkinys. L. Broga iš
vertė Hafizo “Gazeles”, V. Rei- 
meris išvertė A. Tvardovskio 
“Vasilijų Tiorkiną”. Išleista ir 
moldavų poezijos antologija 
“Moldavija lašas ugnies” (21 
poetas). Septinta verstoji knyga 
yra jugoslavų poeto I. Saraili- 
čiaus rinktinė “Odė paprastai 
dienai”.

— Smilkalai Petrui Cvirkai 
storais debesimis dengia oku
puotos Lietuvos dangų. Taip 
liaupsinama savu laiku buvo 
tik Salomėja Nėris. Rimtą aka
deminį Cvirkos minėjimą savo 
salėje Vilniuje surengė L M aka
demija sutelktinėmis Vilniaus 
universiteto, Pedagoginio in
stituto ir Rašytojų sąjungos jė
gomis. Kovo 12 operos ir baleto 
rūmuose buvo oficialus valdžios 
suruoštas minėjimas. Į jį sugu
žėjo visos partijos ir valdžios 
viršūnės: P. Griškevičius, N. 
Dybenka, A. Barkauskas, L. Dir- 
žinskaitė ir daugybė kitų. Minė
jimui vadovavo partijos sekreto
rius L. Šepetys. Rašytojų vardu 
kalbėjo V. Bubnys ir J. Baltu
šis. Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
garbinančių P. Cvirkos nuopel
nus komunizmo statybai. Sukak
ties proga K. Korsakas spaudoje 
paskelbė straipsnį apie reikalą 
rūpintis Cvirkiana. Jis rašo, kad 
nors ir buvo išleista P. Cvirkos 
raštų 12 tomų, antrą kartą — 8 
tomai, bet daug jo raštų dar te
besą rankraščiuose ar periodinė
je spaudoje. Todėl reikia išleisti 
dar vieną seriją P. Cvir
kos raštų, kurie apimtų visą 
jo kūrybą ir publicistiką. V. Vil- 
nonytė ir A. Lukošiūnas yra pa
ruošę Cvirkos bibliografijos 

knygą (1974), turinčią per 600 
puslapių. Taip pat yra išleistos 
J. Galinio ir D. Judelevi- 
čiaus m o n o g r a f i j o s 
apie Cvirką, kolektyvinis atsi
minimų tomas apie Cvirką, ta
čiau dar trūksta mokslinės Cvir
kos biografijos, išsamios studijos 
apie Cvirkos romanus, reikią 
knygos ir apie jaunąjį Cvirką. 
Tai tokia numatoma toji “Cvir
kiana”.

— Vilniaus kvartetas, kurį su
daro muzikantai A. Vainiūnaitė, 
P. Kunca, D. Katkus ir A. Vasi
liauskas, siunčiamas koncer
tuoti į Meksiką, Kostą Riką, Ko
lumbiją ir Peru. Gastrolėse už
truks visą mėnesį. Programoje 
bus J. Haydnas, A. Mozartas, R. 
Schumannas, F. Schubertas, J. 
Brahmsas, D. Šostakovičius, S. 
Prokofjevas ir lietuviai — M. K. 
Čiurlionis, V. Barkauskas, G. 
Kuprevičius.

— Naujuosiuose Vilniaus 
operos ir baleto rūmuose par
duotas milijoninis bilietas. Taip 
buvo patvarkyta, kad tą nepa
prastą bilietą gautų Telšių rajo
no kolchozo mechanizatorius 
Antanas Balsys. Kartu su bilietu 
jam buvo įteiktas atminimo me
dalis ir lietuviška juosta.

— Kovo 11 Žurnalistų sąjun
gos valdyba į savo plenumo 
posėdį susišaukė visų Lietuvoje 
išeinančių laikraščių redakto
rius, radijo korespondentus ir 
žemės ūkio vadovus. Kaip vyk
dyti komunistų partijos nuta
rimus, kaip ruoštis pavasario 
sėjai, ką daryti, kad Lietuvos 
žemės ūkis būtų dar našesnis, 
susirinkusius mokė kom. parti
jos sekretorius R. Songaila, Tie
sos redaktorius A. Laurinčiukas, 
Valstiečių Laikraščio red. J. Ka
rosas, Sovetskaja Litva red. V. 
Jemeljanovas, kom. partijos 
Vilniaus rajono sekretorius V. 
Smirnovas, Komunisto red. G. 
Zimanas, “socialistinio darbo 
didvyris” J. Paleckis ir kiti. Visi 
kalbėtojai ryškino spaudos užda
vinius žemdirbystės prob
lemoms.

— Senosios muzikos fes
tivalis Šiauliuose buko dvi 
savaites. Dalyvavo Šiaulių peda
goginio instituto senosios muzi
kos vokalinis ansamblis, Vil
niaus kamerinis ansamblis, fil
harmonijos senosios muzikos 
ansamblis. Dalyvavo ir an
sambliai iš Gudijos, Estijos ir 
Ukrainos.

— Lietuvos filharmonijos sim
foninio orkestro kamerinė gru
pė,vadovaujama J. Domarko, ir
M.K. Čiurlionio styginis kvarte
tas Vilniuje kovo pabaigoje gro
jo Osvaldo Balakausko ii' Bro
niaus Kutavičiaus kūrinius.

— Pagarsėjęs vaikų choras
— Šiaulių dramos teatras de

šimtį dienų buvo išvykęs į Klai
pėdą. Rodė 4 veikalus. Iš lie
tuviškų veikalų — tik vienas R. 
Gavelio “Sūkuriai”. Tuo pat me
tu Klaipėdos dramos teatras 
gastroliavo Šiauliuose. Taip pat 
nuvežė 4 veikalus, tai*p jų tik 
vienas lietuvių autoriaus — K. 
Sajos “Liepsnojanti kriaušė”.

Pr.N.

Dr. Jonas Basanavičius — 
DŪLIAI VASARIO 16 D. 1918
M. LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PASKELBIMO. Iš
leido Nida. Londonas. 1978 m. 
Su autoriaus atvaizdu. 32 psl.

Okupuotoj Lietuvoj 1970 
buvo išleistas mūsų tautos patri
archo dr. Jono Basanavičiaus 
“Rinktinių raštų” tomas. Tačiau, 
kaip rašoma šios knygutės leidė
jo žody, į tą tomą nepateko 
“vienas svarbus dokumentas, 
kurį dr. J. Basanavičius parašė 
prieš mirtį, — paskaita apie Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo aplinkybes”.

Toliau leidėjo žody rašoma, 
kad ta paskaita “buvo atspaus
dinta 1926 m. Zavadskio spaus
tuvėje Vilniuje. Tuo laiku Vil
nius buvo okupuotas, ir todėl, 
tur būt, nedaug tos knygutės eg
zempliorių tepateko į neprikl. 
Lietuvą. Per karą gal ir tie 
dingo”.

To pat žodžio pabaigoj rašo
ma: “ . . .mes suradome šį svar
bų dokumentą Britų Muziejaus 
bibliotekoje Londone . . ., o da
bar, pridėję autoriaus portretą ir 
Nepriklausomybės Akto faksimi
lę, išleidžiame 300 egz. atskiru 
leidiniu”.

Z ANA VYKI J A. I tomas. Re
daktorė Alicija Rūgytė. Išleido 
Lietuvių Istorijos Draugija. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Chi- 
caga. 1978. Iliustruota. Viršelį 
piešė Antanas Tamošaitis. 368 
psl. Kaina: kietais viršeliais — 
15 dol., minkštais — 12.50 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj.

Zanavykai — tai šiaurinės Už
nemunės lietuviai, kalbantieji 
viena aukštaičių vakariečių pie
tiečių tarme (Lietuvių Enciklo
pedija). Juos ir jų kraštą aprašo 

,išj knyga.i him

Knygos t redaktorė pratarmėj 
pasisako: “Tikiuosi, kad ši mo
nografija bus įdomi visiems lie
tuviams, norintiems geriau pa
žinti savo kraštą, bet ypatingai 
bus brangi zanavykams, kurie 
ras ten daug ką pažįstamo, bet 
taip pat ir dar nežinomo ir tik 
šios knygos dėka sužinoto. — Iš
leidusi monografiją apie Švėkš
ną, kur visą savo gyvenimą dir
bo mano a.a. tėvas J uozapas Ru
gys, zanavykas, nusprendžiau iš
leisti ir jo gimtojo krašto mono
grafiją.”

Knygoj yra šios trys dalys: 
Zanavykuos istorija, Zanavykų 
kraštas, Zanavykuos kai kurios 
vietovės ir įstaigos.

Rašinių bei studijų autoriai: 
Jonas Puzinas, kun. Jonas Toto- 
raitės, J. Duoba, kun. J. Staugai
tis, P. Jonikas, Antanas Tamo
šaitis, J. Panovis, J. Tamulis, 
Jonas Kaunas, Vincas Žemaitis, 
Tamsuolis, Vytautas Vasiukevi- 
čius, Bronius Babušis, Tomas 
Glodas, J. Litvinas, Pranas Side- 
ravičius.

Redaktorė pažymi, jog: “Čia 
sudėta, kiek tremtyje buvo gali
ma rasti medžiagos apie Zanavy
kuos krašto kilmę, jos vystymą
si, gyvenimo būdą, kalbą ir t.t., 
žodžiu, norima nušviesti įvai
riais atžvilgiais šio krašto savi
tumus. — Šis tas yra per
spausdinta iš jau spausdintų, bet 
dabar jau retai užtinkamų studi
jų, kaip tai kun. J. Staugaičio 
(vėliau vyskupo), prof. dr. kun. 
J. Totoraičio, bet didesnė dalis 
yra paruošta naujai.”

Jau leidžiamas ir antras šios 
monografijos tomas.

Bronius Budriūnas — AŠ NE
ŽINAU. Žodžiai Ados Kar
velytės. Solo balsui su fortepi
jonu. Broniaus Budriūno K.L.F. 
leidinys Nr. 24. 4 didelio for
mato puslapiai.

Mūsų talentingo ir neišsen
kančio kompozitoriaus naujas 
muzikos kūrinys populiarios 
poetės žodžiam.

Kiek daug išleidžiame savo 
pramogom, svečiam, o kiek ma
žai išleidžiame lietuviškai kul
tūrai, lietuviškai spaudai ir kny
gai paremti?!
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VYČIŲ VALDYBOS VEIKLA 
Suvažiavimas Chicagoj

Kovo 24 Chicagoj įvyko Lie
tuvos vyčių centro valdybos su
važiavimas.

Šeimininkavo Ilinois-Indiana 
apygarda. Posėdžiam pirminin
kavo centro valdybos pirminin
kas Philip Skabeikis. Tarp dele
gatų buvo: vyčių dvasios vadas 
kun. Antanas Jurgelaiis iš Provi- 
dence, R.L, vyčių junjorų vice
pirmininkė Marie Kassel, naujų 
narių komisijos vicepirmininkas 
Jonas Adomėnas iš Brooklyno 
ir kiti.

Pagrindinis suvažiavimo dar
bas buvo aptarti planus ateinan
čiai vyčių konvencijai, kuri 
įvyks rugpiūčio 16-19 Chicagoj, 
III.

Nutarta, kad svarbiausia suva
žiavimo tema turėtų būti mūsų

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

147 kuopa

Tarp vyčių kuopų savo veik
lumu ypatingai pasireiškė viena 
iš jauniausių — 147 kuopa St. 
Petersburge, Floridoj, vadovau
jama įsteigėjo ir pirmininko An
tano Mažeikos.

Vasario mėnesį kuopa turėjo 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Vasario 11 vyčių inten
cija Šv. Jurgio bažnyčioj St. 
Petersburg Beach prel. J. Bal
konas aukojo mišias. Asistavo 
kuopos dvasios vadas kun. Jonas 
Gasiūnas ir kun. V. Martinkus iš 
Providence, R.L Prel. Balkūnas 
pasakė išsamų pamokslą, supa
žindindamas dalyvaujančius 
amerikiečius su Lietuva ir Lie
tuvos vyčių veikla. Aukojimo 
metu dovanas atnešė vyčių val
dybos nariai. Per mišias giedojo 
lietuvių choras, vadovaujamas 
P. Armono. Pamaldose dalyvavo 
apie 1600 asmenų, jų tarpe 300 
vyčių.

Lietuvos vyčių lietuviškų rei
kalų komisijos pirmininkės Vik
torijos Jakobson dėka prie mies
to valdybos buvo iškelta Lietu
vos vėliava, parūpinta jos lėšo
mis. Ji pati su kitais vyčiais 
dalyvavo vėliavų iškėlimo cere
monijose.

Vasario 14 Floridos guber
natorius pasirašė proklamaciją 
atžymėti Vasario 16-ajai, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės die
nai Floridoj.

V. Jakobson pastangomis 

St. Petersburgo, Fla., miesto burmistrė Corinne Freeman 
įteikia proklamaciją Lietuvos nepriklausomybės šventės pro
ga. Iš k. prel. J. Balkūnas, burmistrė Corinne Freeman, 
Teresė Liutkienė ir Veronika Jacobson, Lietuvos vyčių 147 
kuopos Lietuvos reikalų komisijos pirmininkė. Jos pastan
gom buvo gauta ne tik ši, bet ir šešių St. Petersburgo 
priemiesčių ir Floridos valstijos proklamacijos, jos lėšom 
buvo pagamintos Lietuvos vėliavos ir vasario 16 iškeltos 
prie tų miestų valdybos namų.

jaunuomenės veikimas vy
čiuose. Koordinuos Ann Marie 
Kassel. Larry Janonis vadovaus 
simpoziumui — kaip padaryti 
vyčių susirinkimus veiklesnius 
ir įdomesnius. Tarp kitų pro
gramos dalyvių numatyta Loret- 
ta Stukas ir Marian Skabeikis.

Iš delegatų pranešimų sužino
ta, kad vyčių organizacija auga ir 
veikla didėja.

Tarp kitų projektų buvo nutar
ta artimoj ateity išleisti knyge
lę anglų kalba apie Šiluvos 
Mariją.

Šiuo metu jau yra leidžiama 
knygelė apie Lietuvos kultūrą. 
Ji pasirodys dalimis. Apie tai 
pranešė centro valdybos kultū
ros komisijos pirmininkas Stasys 
Vaičaitis iš Frackville, Pa.

buvo gauta 15 minučių televizi
jos programa, kurioj buvo rodo
mi lietuvių tautiniai šokiai. Juos 

šoko Floridos Lietuvių klubo 
šokių ratelis, kuriam vadovauja 
A. Kamiene. Buvo rodomas ir
Lietuvos žemėlapis. Taip pat 
kalbėjo prel. J. Balkūnas.

Kovo 4 kuopa iškilmingai pa
minėjo vyčių globėjo šv. Kazi
miero šventę.

Šv. Vardo bažnyčioj buvo pa
šventintas šv. Kazimiero pa
veikslas, kurio mecenatas yra 
prel. Jonas Balkūnas. Kūmais 
buvo valdybos nariai ir narės.

Paveikslą pašventino kuopos 
dvasios vadas kun. J. Gasiūnas, 
kun. T. Degutis, OFM, misijos 
klebonas, ir prel. J. Balkūnas. 
įspūdingą pamokslą apie šv. 
Kazimierą pasakė kun. J. Gasiū
nas.

Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu.

Po mišių šv. Kazimiero pa
veikslas buvo nuvežtas į Lietu
vių klubą, kur iškilmės buvo tę
siamos. Po pietų buvo viešna
gės posėdis, kuriam vadovavo 
kuopos pirmininkas Antanas

Mažeika. Tarp kitų sveikino 
Jonas Adomėnas, centro valdy
bos vicepirmininkas, kuris atvy
ko į šias iškilmes atstovauti 
centro valdybai.

Programos metu buvo prista
tyti 8 nauji nariai. Į pirmiį laips
nį pakelti 9 nariai, į antrą — 15. 
Taip pat buvo pateikta rekomen
dacija Lietuvos vyčių centro 
ritualo komisijai, kad ilgametis 
ir daug pasidarbavęs narys prel. 
Jonas Balkūnas būti] pakeltas į 
ketvirtą laipsnį.

PAVASARINIS 
SUVAŽIAVIMAS
SCRANTON, PA.

Kovo 11 Scrantone, Pa., įvyko 
Lietuvos vyčių Vidurinio Atlan
to apygardos pavasarinis suva
žiavimas. Šeimininkavo 74 kuo
pa, kuriai pirmininkauja Eva Ka
zokas.

Mišias aukojo kun. Juozapas 
Dambrauskas, kun. Kazimieras 
Pugevičius ir klebonas kun. My
kolas Ožalas. Taip pat dalyvavo 
Scrantono diecezijos vyskupas J. 
Carrol McCormick. Jam buvo 
įteikta iš medžio išdrožta koply
tėlė. Įteikė centro valdybos pir
mininkas Phil Skabeikis. Pirmi
ninkas priminė vyskupui apie 
Lietuvą, kryžių šalį ir visus jos 
tikinčiuosius, kurie kenčia dėl 
tikėjimo.

Suvažiavime dalyvavo apie 
250 vyčių. Jie atstovavo 14 kuo
pų: Syracuse, Amsterdam,
Scranton, Pittston, Forest City, 
Philadelphia, New York, Mas- 
peth, Bayonne, Paterson, 
Newark, Shennandoah, Frack
ville, St. Clare, Minersville 
ir Brooklyn. 91 delegatas turėjo 
balsavimo teisę.

Buvo pašventinta nauja ap
skrities vėliava su kuopų pir
mininkais krikšto tėvais.

Scrantono televizijos stotis fil
mavo mišias ir turėjo pokalbį su 
kun. K. Pugevičium. Pokalbis 
buvo rodomas per 6 vai. žinias.

Suvažiavimo delegatai taip 
pat aptarė arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylą. 
Moderavo kun. Juozapas Damb
rauskas.

Vyčiai nuoširdžiai dėkoja 
Scrantono 74 kuopai ir kun. My
kolui Ožalui už malonų priėmi
mą.

Prieš uždarant suvažiavimą 
buvo įteikti 3-ojo laipsnio ordi
nai: Leonui ir Marijai Stangu- 
riam, Antanui Ambrosini iš 110 
kuopos Maspethe, Helen Cra- 
vett ir Evai Kazokas iš Scranto
no 74 kuopos ir Juozui Remei
kai iš 12 kp. New Yorke.

KAS, KĄ, KUR?
NEVV HAVENE ATGAIVINTA 

VEIKLA
Balandžio 1 grupė Amerikos 

lietuvių, vadovaujant kun. Al
bertui Karaliui, atgaivino Nevv 
Haveno, Conn., vyčių 50 kuopą. 
Dalyvavo centro valdybos vice
pirmininkas Jonas Adomėnas ir 
Alfonsas Trainys iš Bridgeporto, 
Conn. Dienų IR Darbų redak
toriai sveikina kuopą ir linki jai 
sėkmės ir Dirvo palaimos dir
bant Dievui ir Tėvynei.

PHILADELPHIJOS .3 KUOPA
Vasario 3 vyčių 3 kuopa Phila- 

delphijoj turėjo savo susirin
kimą. Įstojo naujų narių: Joan ir 
Steven Iwasko, Joann, Katherine 
Cinkus ir Joanne Antanavage.

Šv. Kazimiero diena praėjo 
sėkmingai. Moderavo Walter 
Swekla. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo centro valdybos pirminin
kas Philip Skabeikis. Jis kvietė 
visus vyčius vieningai dirbti ir 
tuo būdu vienyti visus Amerikos 
lietuvius. Savo kelionpinigius jis 
paaukojo vyčių stipendijų fon
dui. Buvo prisaikdinti nauji 
vyčių nariai. Apeigas atliko P. 
Skabeikis.

NEVV YORKO 12 KUOPA
Kovo 4 Nevv Yorko Lietuvos 

vyčių 12 kuopa paminėjo šv. Ka
zimiero šventę.

Šventė prasidėjo mišiomis 
Nevv Yorko Aušros Vartų baž
nyčioje. Mišias aukojo kun. Jur
gis Gurinskas, asistavo Vincen
tas Mascola. Vargonais grojo ir 
chorui vadovavo muz. M. Cibas. 
Aukojimo metu dovanas nešė 12 
kuopos valdybos nariai.

Po pamaldų apie 100 vyčių 
ir bičiulių susirinko parapijos 
salėj, kur buvo metiniai pus
ryčiai. Juos paruošė vytės 
Helen Yurkus ir Jovita Sleder su 
talkininkėmis. Per pusryčius 
buvo laipsnių įteikimo ceremo
nija. Pirmas laipsnis buvo įteik
tas Frances Winslow ir Bertha 
Stanvvick. Antro laipsnio kandi

datus egzaminavo Helen 
Shields, vyčių garbės narė.

Lietuvos vyčių suvažiavimo dalyviai Scranton, Pa. — Nuotr. Breeze

Antrą laipsnį gavo: Dalia Bul- 
vičius, Julia Gomes, Vincent 
Gendvilas, Beatriče Remeika, 
Anna Lukscha, Mikalina Balta- 
donis ir John Antanavičius.

Džiugu, kad su kiekvieno mė
nesio susirinkimu kuopa auga.

Nevv Yorko 12 kuopa yra viena 
iš veikliausių ir pareigingiausių 
vyčių kuopų jos darbščių valdy
bos narių dėka.

Millie Pietz

MASPETHO 110 KUOPA
Kovo 7 Maspetho 110 kuopa 

turėjo mėnesinį susirinkimą. At
silankė ypatingai daug narių.

Vidurinio Atlanto apygardos 
pirmininkas Larry Janonis buvo 
svečias kalbėtojas. Ann Klein iš 
Kearney, N.J., parodė, kaip mar
ginti kiaušinius Velykų šventėm. 

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ

Kelionės dienos Naktų skaičius Kaina iš New Yorko
Lietuvoje Už Lietuvos $

Kovo 19-27 5 2 725
Balandžio 11-19 5 2 795
Bal. 25-geg. 3 5 2 795 u
Geg. 2-10 5 2 829
Geg. 9-17 5 2 829
Geg. 16-25 5 . 2 839
Geg. 16-26 6 2 859
Birž. 7-16 5 2 859
Blrž. 7 -21 5 8 1,399
Birž. 13-21 5 2 926
Blrž. 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

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

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

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS!

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

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

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-ketvirta- 
dienį nuo 3 v. p.p. iki 6 v.v. ir reguliariomis darbo valandomis.

Kuopos pirmininkas Jonas Ado
mėnas pristatė naujus narius: 
Fran ir Vincent Aboyas, Joe 
Boza, Sonja Blubell, Flo Micha- 
lauskas, Mr. Mrs. Al Skobeikis, 
Doris Meyer, Jean Mactutis, Ju
lia Matulevich ir Mr. ir Mrs. 
Vance.

Balandžio mėnesį kuopa ren
gia polkų vakarą. Bilietus galima 
įsigyti pas J. Adomėną.

Maspetho kuopa šiuo metu 
ypatingai pagausėjo naujais na
riais pirmininko J. Adomėno 
dėka.

SYRACUSE 140 KUOPA
Vasario 17 kuopa minėjo Lie

tuvos nepriklausomybės šventę. 
Vadovavo Frank Petrauskas, 
kuopos pirmininkas. Mišias au
kojo kun. B.A. Garstka. Pamoks
le priminė pavergtas tautas.

Po mišių susirinkime pirmi
ninkas Petrauskas perskaitė 
straipsnį iš U. S. News and 
World Report, kuriame rašoma 
apie rusų komunistų bandymą 
sunaikinti kalbą, religiją ir 
patriotizmą okupuotuose kraš
tuose.

Buvo perskaityti sveikinimai, 
gauti iš estų ir centro valdybos 
pirmininko Phil Skabeikis, kuris 
priminė vyčių pareigą remti lie
tuviškų reikalų komisiją, kuri 
ypač šiuo metu išlaiko mūsų tau
tos tradicijas.

Marija Vizgaitis

-o-
Darbų IR dienų redaktoriai 

dėkoja Syracuse 140 kuopai už 
auką. Kuopa suprato sunkią lie
tuviškos spaudos padėtį. Ačiū 
už pavyzdingą iniciatyvą.

• Mokami aukšti, Įstatymų leidžiami dividendai.

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

Netermininiams indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.
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PABALTIJO KONSULAI SUSITIKO SU 
KANADOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAIS f | " Į

Jau septinti metai Kanados 
parlamento rūmuose Ottawoj 
vyksta pabaltiečių vakarai. Jų 
proga Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Latvijos konsulas 
dr. E. Upnieks ir Estijos konsu
las I. Hensoo (visų įstaigos yra 
Toronte) susitinka su Kanados 
vyriausybės atstovais. Šiais me
tais toks susitikimas įvyko vasa
rio 20, pabaltiečių vakaro iš
vakarėse, ir truko dvi valandas. 
Šiame susitikime dalyvavo par
lamento narys Louis Duclos, už
sienio reikalų ministerio Donald 
Jamieson parlamentarinis asis
tentas, Howard B. Singleton, 
užsienio reikalų ministerijos ry
tų departamento direktorius, se
natoriai Paul Yuzyk, Richard 
Stanbury ir Stanley Haidasz. 
Pereitais metais tokiame susiti
kime dalyvavo pats užsienio rei
kalų ministeris D. Jamieson.

Šiuose susitikimuose mūsų 
konsulai gali asmeniškai pasi
kalbėti jiem rūpimais klausimais 
su Kanados vyriausybės atsto
vais.

Tą patį vakarą trys konsulai 
buvo pakviesti stebėti senato 
posėdžio. Buvo pasodinti į dip
lomatam skirtą ložę. Posėdžio 
metu senatorius dr. S. Haidasz

PALM BEACH GARDENS, FLA.
Pavyzdinė Vasario 16-tos 

minėjimo šventė

Floridoje jau susitelkė gana 
gausūs lietuvių būriai. Daugu
mas jų yra šiltai, gražiai ir net 
prabangiai įsikūrę, tebėra gyvi ir 
savo lietuviška dvasia.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimą Palmių Soduose su
rengė LB apylinkės valdyba, 
kurios pirmininku šiuo metu yra 
Zigmas Strazdas. Šventė buvo 
surengta ištaigioje Holiday Inu 
salėje, jos programai vadovavo 
pats Z. Strazdas, o kiti valdybos 
nariai turėjo iš anksto pasiimtas 
pareigas, todėl rengimo ratai su
kosi nesunkiai regimu tikslumu, 
todėl ir patį renginį malonu va
dinti pavyzdiniu. Žinoma, čia 
taip kalbama ne apie programos 
atlikėjų nuopelnus, o tik apie 
šventės suorganizavimo pobūdį.

Palmių Sodų Vasario 16 d. 
minėjime naujovė buvo tai, jog 
akcentas buvo atiduodamas kul
tūriniam pradui, atseit, kalbom 
maždaug tik pusė valandos, o vi
sa kita — muzikai ir dailiajam 
žodžiui. Meninę programą atli
ko ten pat gyvenanti Ona Blan- 
dytė-Jameikienė, gražiu balsu, 
muzikaliai ir išraiškiai frazuoda- 
ma padainavusi keletą rečiau 
girdimų lietuviškų dainų, ir iš 
Bostono atkeliavęs St. Santvaras.

Trumpame įvadiniame minė
jimo žody, be kitų minčių, buvo 
ir taip pasisakyta:

“Laikas turbūt visuomet buvo 
permainingas, kupinas nesąmo
nių, kovų, nelauktų ir netikėtų 
įvykių, kupinas nežinomybės ir 
mįslingų rytojų. Visi regim, kad 
mūsų dienų pasauly taika, ramy
bė, teisingumas ir žmoniškumas, 
laisvė atskiram žmogui ir atski
rom tautom nėra lengvai prisi
šaukiami ir iškovojami siekimai. 
Gal dėl to kartais toj nežinomy
bėj net ir viltį prarandam.

Laiko permainingume, am
žius besigrumianti su savo lem
tim ant Rytų ir Vakarų pasaulių 
ribos, laiko audrų ir įvykių blaš
koma, nesiliauja balsą kelti bei 
teisingumo šauktis ir imperialis
tinės Sovietų Rusijos aneksuota 
lietuvių tauta.

Toj lemtingoj kovoj, kaip švy
turys audringą naktį, kaip vilties 
ir tikėjimo šviesa, spindi Vasario 
16 d. Aktas! Dėl to Akto dau
giau negu šimtą metų neatlai- 
džiai kovojo visi sąmoningi lie
tuviai, o pergalę toj kovoj pasie
kė XIX a. antrosios pusės ir XX 
a. pirmųjų dešimtmečių lietu
viai patriotai. Tad ir šiandien, 
ir visuomet Vasario 16 d. bus 
mūsų laimėjimų, bus mūsų iš
silaisvinimo, vienybės ir 
džiaugsmo diena! Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo Aktas 
lietuvių širdyse įžiebė neužge- 

iš Toronto oficialiai pristatė 
kiekvieną konsulą senatui. Už- 
pereitais metais mūsų konsulai 
stebėjo parlamento posėdį taip 
pat iš diplomatam skirtos ložės 
ir buvo parlamentui pristatyti, 
kaip Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos konsulai Kanadoj. Tokiam 
pristatymui reikalinga turėti vie
ningą visų parlamento frakcijų ir 
dalyvaujančių posėdy narių pri
tarimą.

Vasario 21 šen. P. Yuzyk su- 
suošė konsulam ir jų žmonom 
priėmimą-pietus. Šiame pri
ėmime, kaip ir visuose kituose, 
dalyvavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovas Juozas 
Danys, kaip kad ir Kanados Estų 
ir Latvių Bendruomenių atsto
vai VValter Pent ir Edwin Pa
rups.

Pačiame pabaltiečių vakare 
vasario 21 mūsų konsulai turėjo 
progos susitikti su kai kuriais 
Kanados ministeriais, senato ir 
parlamento pirmininkais, vy
riausybės ir opozicijos partijų 
vadovaujančiais nariais, senato
riais, diplomatais, kaip Anglijos 
ambasadorium John Ford, Vati
kano delegatu arkivysk. Angelo 
Palmas, JAV įgaliotu ministeriu 
Robert Duemling ir kitais.

KLB Informacija/jvd

sinamą laisvės ilgesį, įkvėpė pa
sitikėjimą savo galiom, atgaivino 
ir sustiprino heroizmo ir pasiau
kojimo dvasią. Iš tikro, Vasario 
16 d. įkvėpti žygiai atnešė nū
dien dar sunkiai beaprėpiamą 
lietuvių tautos dvasinį prisikėli
mą.

Kai minime Vasario 16 d., 
kai apvaikščiojam tą didžią savo 
tautos džiaugsmo šventę, gal 
dera nors keletą akimirkų ir į 
save pažvelgti.

Visų tautų išeiviai turi savų 
nesutarimų, nesusipratimų ir ki
tokių problemų. Viso to beveik 
per akis turime ir mes, lietu
viai. Kas kaltas, kad mes per daž
nai pamirštam priešus ir su įnir
šiu kovojam savo tarpe? Nedrįs
čiau tarti, kad yra kalta mūsų 
visuomenė. Savo prigimtimi lie
tuviai yra protingi, padorūs, 
darbštūs, kūrybingi, sąžiningi ir 
garbingi žmonės. Per amžius 
mum blogiau sekėsi su didikais, 
su bajorais ir su vadais! Toji 
“tradicija”, kaip atrodo, pasie
kė ir mūsų dienas . . .

Jei šiandien, Vasario 16 d. 
minėjimo šventėj, manęs pa
klaustumėt, ką aš renkuosi sa
va organizacija, nesvyruodamas 
atsakyčiau — Lietuvių Bendruo
menę. Kodėl LB? Atsakymą su
glausiu į keletą punktų:

1. LB yra visuotinė mūsų or
ganizacija, jos mintis, jos idė
ja mus visus jungia, po LB 
sparnu mes galime sutilpti visi 
su savo atskirais tikėjimais ir at
skirom pažiūrom, visi, pagal 
savo išgales, galime toj organiza
cijoj darbuotis;

2. LB savo veikla aprėpia itin 
plačius mūsų gyvenimo barus — 
jai rūpi mūsų tautinės kultūros 
ugdymas, švietimas, visuomeni
niai ir politiniai darbai, tautiš
kai susipratusio jaunimo prie
auglis, spauda, knygų leidyba, 
sportas ir kt. reikalai. Štai tik 
paskutiniųjų metų LB reikšmin
gos nieji darbai:

JAV LB Kultūros taryba išleis- 
dino Pr. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istoriją, 4 didelius to
mus, galima sakyti, mūsų lit. en
ciklopediją, kuri, kas ir kaip tą 
darbą bevertintų, ilgus metus 
bus parankus žinių šaltinis apie 
liet, grožinę literatūrą;

1978 m. vasarą surengtos Lie
tuvių dienos Toronte, Kanadoj, 
subūrusios tūkstančius lietuvių 
turbūt iš visų laisvojo pasaulio 
žemynų; tai PLB Seimas, Dainų 
šventė, Sporto šventė, jaunimo 
pasitarimai ir kt. renginiai; iki 
šiol gausiausio lietuvių būrio 
priėmimas JAV Baltuosiuose 
Rūmuose, kurio šeimininkė 
buvo prezidentienė p. R. Car- 
ter . . .

3. Į LB-nę ir jos veiklą jau 
atėjo jaunesni žmonės, vadina-

Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulai vasario 21 Ottawoje susitiko su Kanados vyriau
sybės atstovais. Iš k. — parlamento narys Louis Duclos, Užsienio reikalų ministe- 
rio parlamentarinis asistentas, dr. E. Upenieks — Latvijos konsulas, šen. S. Haidasz, 
H. B. Singleton, Užsienio reikalų ministerijos rytų Europos departamento direktorius, 
dr. J. Ž muidzinas — Lietuvos konsulas ir I. Hensoo — E stijos konsulas. N uotr. J .v. Danio

CLEVELANDO GYVENIMO NUOTRUPOS
Švedų duetas

“Švedų duetas Clevelando 
muzikos mokyklos rečitaly”— 
tokiu pavadinimu išleistas mini
mos mokyklos komunikatas 
spaudai pranešė apie Aldonos 
Stempužienės-Švedienės ir 
Jono Švedo koncertą, kuris į- 
vyko kovo 27 tos mokyklos salėj, 
11125 Magnolia Dr.

Aldona Stempužienė-Šve- 
dienė, plačiai pažįstama kaip 
mūsų liaudies dainų inteipreta- 
torė-solistė, naujų modernios 
muzikos kūrinių premjerų atli
kėja, šalia koncertų JAV, Kana
doj ir Europoj, jau nebe pirmą 
kartą su dideliu pasisekimu kon
certavo Clevelando muzikos 
mokykloj, kurioj komp. Jonas 
Švedas dėsto pianiną.

ma vidurinioji karta; tik pažvel
kit į dabartines PLB ir JAV 
Krašto valdybas — jų daugumą 
sudaro jauni, energingi, sugebą 
išmintingai dirbti moterys ir vy
rai, mokslus ėję ir baigę svetur, 
o ne Lietuvos mokyklose; į LB 
jungiasi, tegu ir ne masė, bet jau 
gana gausus būrys sąmoningų 
lietuvių jaunuolių; turėkim viltį, 
jie nebus blogi mūsų darbų ir 
idealų įpėdiniai;

4. Lietuvių tautos priešai, kur 
jie belindėtų, nėra apkurtę ir 
apakę gaivalai —jie puikiai ma
to, kuri mūsų organizacija gali 
būti patvariausia ir ilgą laiką iš
liekanti, todėl jau keleri metai, 
kai visa yra daroma, kad LB 
būtų apšmeižta, suniekinta, dez
organizuota ir suskaldyta; tegu į 
tą “veiklą” nesijungia nė viena 
sveika lietuvio ranka, nė viena 
sveikti lietuvio galva! . .

Vasario 16 d. atneštom perga
lėm ir džiaugsmam nebus di
džiai pavojingas ir laikas, jeigu 
tik mes patys būsim ištvermingi, 
savo tarpe susiklausę, jeigu bū
sim nors truputį daugiau atvires
ni ir jautresni savo būdo išlaiky
mui, savo kultūrai ir savo sieki
mam.”

St. Santvaras

KVIEČIAMI IR LAUKIAMI VISI LIETUVIAI!

D.T. ARKIVYSK. J. MATULAIČIO DIENA

PUTNAME, NEK. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNE 
vyks

balandžio 22 d., sekmadienį.

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

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

Naujo centrinio namo iškilmingame žemės prakasime 
dalyvaus Norvvick vyskupas DANIEL REILLY

:.įi

Aldona ir Jonas Švedai su
kūrė muzikinį dvejetą, kuriame 
iki šiol vienodai reiškėsi abu, 
tiek solo, tiek pianino ir balso 
duetais. Abu menininkai yra 
modernios muzikos gerbėjai 
interpretuotojai, tačiau juodviejų 
repertuaras yra įdomus ir malo
nus tradicinės muzikos gerbė
jam. Jis yra naujoviškas ir pilnas 
netikėtumų.

Vakaronė moters teisių tema
Tradicinės Clevelando LB 

kultūrinės vakaronės įdomios 
tuo, kad jos įvairuoja tiek savo 
temų, tiek prelegentų pasirinki
mu.

Kovo 8 vakaronėj Milda Len
kauskienė, populiari visuome
nininke ir paskaitininke, kalbėjo 
moterų teisių klausimu. Nežiū
rint iš anksto plačiai išrekla
muotos temos, vakaronės daly
vių daugumą sudarė vyrai, kurie 
pastoviai ir sąžiningai tose va
karonėse lankosi. Tai vienas 
graudus įrodymas, kad mūsų 
moterys, paskendusios gyve
nimo pilkumos kasdienybėj, ne 
tik mažai domisi bendrais kul
tūriniais reikalais, bet net ir save 
liečiančiais specifiniais klausi
mais.

Milda Lenkauskienė sklan
džiai ir nuosekliai peržvelgė 
moters socialinės padėties isto
riją nuo seniausių laikų, prista
tydama naujai svarstomą Ameri
kos konstitucijos papildymą 
(ERA), kaip natūralią moterų 
kovos už lygias teises prieš įsta
tymus išdavą. Ji kalbėjo gal kiek 
per trumpai (tai yra reta mūsų 
paskaitininkų dorybė), neduo
dama sau progos giliau pažvelg
ti į moters vidinio ir išorinio pa
saulio sąlytį, kuriame, lyg ir su
siduriant dviem priešingom 
elektros srovėm, iškyla žaibus 
ir griaustinį primeną kovos už 
buitį aspektai.

Kalba buvo elegantiška savo 
stilium, turtinga citatomis ir pa
vyzdžiais. Diskusijos, deja, kal
bėtojos pasiruošimo nepateisino 
tuo labiau, kad kai kurie klausy

tojai ne visiškai suprato pre
legentės mintis, o kiti stačiai 
kalbėjo “vyriškai”. Vienas net 
tvirtino, kad, per paskutinius 
20 metų dirbant viename fabri
ke su moterimis, jų atlyginimas 
už tą patį darbą esąs ir visada 
buvęs vienodas su vyrų atlygi
nimu.

Beveik nebuvo verta daly
vauti diskusijose vardu tų mote
rų, kurios dirba įvairiausiose 
pramonės ir prekybos bei švie
timo srityse ir iš patyrimo asme
niškai gali iškelti neginčytinus 
faktus. Buvo pasigesta iš vyrų 
pusės rimtesnio dalyvavimo dis
kusijose, nenuleidžiant kai ku
rių klausimų juokais ir tik pasi
džiaugiant, kad “moterys nesi
kėsinančios perviršyti vyrų”.

Beveik ištisai lankydama 
pastoviai suplanuotas kultūrines 
vakarones Clevelande, turiu pa
daryti liūdnoką išvadą, kad, ne
žiūrint gero prelegentų lygio ir 
jų puikaus pasiruošimo bei temų 
įvairumo, diskusijos paprastai 
neužsitarnauja to kilnaus vardo. 
Arba prelegentas yra nesupras
tas, arba ieškoma progos savo 
ne į temą paruoštai kalbai pasa
kyti, arba į reikalą nežiūrėti pa
kankamai giliai ir rimtai. Siūly
čiau Clevelando LB vakaronių 
organizuotojam pabandyti su
ruošti vakaronę, kurioj būtų 
nagrinėjami šie klausimai: mo
deratoriaus vaidmuo, diskusijų 
stilius, mokėjimas reaguoti min
tim į mintį ir sugebėjimas palik
ti prie vienos specifinės temos.

Bendrai tariant, Clevelando 
LB vakaronės yra pozityvus ir 
praturtinantis įnašas į kartais ge
rokai supilkėjusį ir mono
toniški) mūsų gyvenimą, ku
riame plūduriuojam tarp ginčų, 
nesantaikos, politinių “dialogų”, 
koncertų ir balių.

Nauja radijo valandėlė
Lietuvių Balso pirmasis radijo 

valandėlės pasirodymas kovo 12 
vakare buvo kuklus ir malonus.

Pranešėja Dalia Orantaitė 
klausytojus supažindino su nau-

— Matulaičio diena ir religi
nis koncertas ruošiamas balan
džio 22 Putnam, Conn. Pamal
dos 11 vai., 2:30 vai. popiet 
koncertas vienuolyno koplyčio
je.

— Dr. Juozas Girnius Liet. 
Fronto Bičiulių studijų savaitės 
iškilmingame atidarymo posė
dyje skaitys paskaitą — Mūsų 
rezistencinės pareigos tėvynei. 
Studijų ir poilsio savaitė bus bir
želio 30 ir liepos 8 pranciškonų 
sodyboje Kennebunkporte, 
Maine. Ji pradedama liepos 1, 
sekmadienį, iškilmingu posė
džiu.

— Mokytojų studijų savaitė, 
ruošiama JAV LB Švietimo ta
rybos, vyks lietuvių pranciško
nų vasarvietėj Kennebunkport, 
Maine, liepos 7-14.

— LB Vakarų apygardos su
važiavimas įvyks balandžio 22 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose.

— Lietuvių opera Chicagoj 
balandžio 21, 22 ir 28 Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj 
stato Donizetti operą “Liucia di 
Lammermoor”.

— Vinco Krėvės mokyklos 
rengiamoje madų parodoje ge
gužės 6 Philadelphijoje meni
niu apipavidalinimu rūpinasi 
Gema Kreivėnaitė. Ji ne kartą 
yra talkinusi eilei lietuviškų or- 

; ganizacijų su savo dekoracijomis 
ir rankdarbiais.

— Į JAV LB 9-ąją tarybą 
kandidatai tarp apygardų taip 
skirstomi: Bostono — 4, Flori
dos — 2, Connecticut — 5, 
Michigan — 5, New York — 
6, New Jersey — 5, Ohio — 7, 
Pietryčių — 3, Vakarų — 3, 
Vidurio Vakarų — 20.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
kartu su solistu Arnoldu Voke- 
taičiu dainuos Draugo septynias
dešimt metų sukakčiai paminėti 
koncerte, kuris bus gegužės 
20 Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėj, Chicagoj.

— Registracija į IV PLJ kong
resą baigta. Iš JAV kandidatų 
užsiregistravo daugiau kaip nu
statyta kvota leidžia. Gal bus ga
lima panaudoti kitų kraštų neiš
naudotas kvotas. Turistų re
gistracija baigiama. Į pirmąją 
ekskursiją atsirado perdaug no
rinčių dalyvauti, o į kitas — per
iu až ai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Litvinas, Chicago, 111.,
L. Kojelis, VVashington, D.C. Už
sakė kitiem: N. Lapė, New York,
N.Y. — H. M. Smitrus, New 
Brunswick, N.J. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 13 dol. metam.

• ■' ■ 1 —■—■■■■■ II. —■ ■■■................ .......................................

josios radijo valandėlės iniciato
riais ir planais. Iš pranešimo 
dar klausytojam nėra aišku, ko
kiu būdu toji radijo valandėlė 
bus administruojama, kam ji 
konkrečiai priklauso ir kokia jos 
pagrindinė vedamoji mintis. Tas 
faktas, kad Lietuvių Balsas 
skiriamas lietuviškai primiršu- 
siem klausytojam ir trečiosios 
bei ketvirtosios kartos lietuvių 
emigrantų šeimom, dar nenusa
ko jos būsimo turinio, tiktai išo
rinį formatą.

R. Aukštuolis klausytojam 
anglų kalba perdavė trumpai su
glaustą Lietuvos istoriją.

Rytas Babickas transliavo Cle
velando muzikinių ansamblių 
ir pavienių pianistų repertuarą.

Valandėlė pabaigoj maloniai 
ušakcentavo bendradarbiavimą 
su ilgamečiais Juozo Stempužio 
redaguojamais Tėvynės Garsais, 
kviesdama klausytojus sek
madienio rytą klausytis jo pro
gramos.

Reikia tikėtis, kad naujasis re
dakcinis kolektyvas pajėgs duo
ti naujai valandėlei ne vien mu
zikos ir dainų, bet taip pat tu
rinio ir minties.

Aurelija Balašaitienė
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Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421

PERIMANT LSS-GOS 
PIRMININKO PAREIGAS

Perimdamas LSS tarybos 
pirmininko pareigas, noriu pasi
dalinti keliomis mintimis, ku
rios šiandien man, o anksčiau ki
tiem Sąjungos vadovam buvo 
svarbios.

Iš skautavimo dienų žinom, 
kad skautybė jaunuoliui yra žai
dimas; jaunam skautui-ei ir suei
ga, ir iškyla yra puikus, nepa
keičiamas žaismas. Tačiau 
vadovui-ei pasiruošimas su

kit mūsų draugininkų ar tunti- 
ninkų vienišam darbui. Jūsų pa
galba laukiama lietuvišku žo
džiu savo vaikam namuose; ji 
labai reikalinga sueigose, sto
vyklose ar Kaziuko mugėse. Da- 
lyvaukit ne vien kaklaraiščio 
mazgelio užrišime, — padėkit 
mum budėti, kad Jūsų sūnūs ir 
dukros būtų tiesūs, ištikimi, 
mandagūs; o mes, vadovai, 
stengsimės sąžiningai atlikti

— Bendro vadovų lavinimo 
derinimas;

— Pagalba užsienio skautų- 
čių vienetam;

— Mišrių vienetų priklauso
mumas bei parama kitom LSS 
institucijom (Sk. Fondui, Lietu
viškos skautijos leidinių leidi
mui, Sk. Aido administravimui 
ir t.t.);

— Malonu pranešti, kad Skau
tų Aido redakcijai vadovauti su
tiko ir jau ėmėsi darbo s. Juo
zas Toliušis.

Suminėtus uždavinius ir dau
gybę kitų galėsim atlikti tik su 
tartiniu darbu. Todėl kviečiu 
visus Sąjungos narius nuo pat 
kadencijos pradžios įsijungti tal
kon savo darbais, siūlymais ar 
entuziazmo kėlimu. O vienetų 
vadovam-ėm, kurie yra pats 
svarbiausias Sąjungos išsilai
kymo laidas, linkiu nepavargti 
savo pareigose.

Mūsų laukia didelė lietuviško 
darbo tąsa. Įsijunkim visi į šį 
svarbų darbą LSS gerovei, kuri 
yra mūsų visų mylima Vyresnio
ji Sesuo, mūsų lietuviškų lūkes
čių išsipildymas!

Budžiu!
v.s. Sigitas Miknaitis

Kultūros Židiny kovo 24 suvažiavę skautų vadovai. Iš k. sėdi: v.s. fil. Sigitas Miknai
tis, v.s. Lilė Milukienė, v.s. Česlovas Kiliulis; stovi s. Kazys Matonis, v.s. fil. Kostas 
Nenortas, s. Rimas Žinąs, v.s. Antanas Gudaitis, s. fil. Vytautas Vidugiris ir v.s. Juozas 
Raškys. Nuotr. G. Peniko

eigai, atsisakant savo poilsio 
minutės, atidavimas savo šeimos 
atostogų stovyklai — yra pasi

šventimo darbai, kurie daugeliu 
atvejų yra tapę skautybę pamė- 
gusio vadovo gyvenimu. Jei, 
duodami įžodį, pasižadam dirbti 
skautijos gerovei, tai mūsų dar
bas turi būti toks, kad žaidimu 
išmokti ir įprasti įstatai pasilik
tų viso gyvenimo kelrodžiu.

Baden Powellis savo raštuose 
sako, kad skautai 50 savaičių 
ruošiasi dviejų savaičių stovyk
lai. Mes, lietuvių skautų vado
vai, privalom 52 savaites budėti 
ir kovoti už savojo jaunimo lie
tuviškumą. Visi suprantam, kad 
tai nelengvi įsipareigojimai. Ta
čiau jau atšventėm Sąjungos 60 
metų sukaktį ir dalyvavom net 

dviejose tautinėse stovyklose 
tik todėl, kad ir praeity Sąjun
gos vadovai be pertraukos dirbo 
lietuviškos skautybės labui. Lie
tuviškam darbui toliau tęsti rei
kia daug darbininkų; todėl pra
šau visus prisidėti! Mūstį Są
junga turi didelį visuomenės pa
sitikėjimą; neapvilkim jos!

Noriu kreiptis ir į skautų-čių 
tėvus. Daugelis iš Jūsų ir patys 
buvot ar esat LSS nariai. Nepali-

savo pareiggas.
Jei nuotaikingai praėjusiose 

tautinėse stovyklose turėjom 
progos pajusti mūsų šaunaus 
jaunimo entuziazmą, jo lietuviš
kumo pakopas bei gyvenamųjų 
kraštų įtakas, tai LSS suvažiavi
mas buvo mūsų kaip organizaci
jos, sąžinės perkratymas, dva
sios atnaujinimas ir praėjusio 
trimečio susumavimas. Iš suva
žiavimo dalyvių pasisakymų ma
tėm, kokie yra mūsų lūkesčiai, 
kokie dalykai mus jungė ir kur 
pažengė m į priekį. Buvo gera 
proga išsikalbėti, palyginti 
nuomones; vieni pasisakėm gi
liau, kiti prabėgom; žodžiu — 
pajutom Sąjungos pulsą.

Dabar, kai jau suvažiavimas 
pasibaigęs, tenka visiem vado
vam-ėm nuoširdžiai palinkėti 
taikos, darnios ir vieningos ka
dencijos. Man patikėtas pareigas 
stengsiuosi atlikti visuomėt pir
moj vietoj statydamas Sąjungos 
gerovę.

Prieš užbaigdamas, noriu 
paminėti būdingesnius artimos 
ateities uždavinius:

— Bendravimas su kitomis 
lietuvių bei kitataučių organiza
cijomis;

Sigitas Miknaitis, naujasis LSS Tarybos pirmininkas, ir Lilė 
Milukienė, buvusi LSS Tarybos pirmininkė. Naujam pirmi
ninkui pareigas perdavė kovo 24 Kultūros Židiny. Nuotr. G. 
Peniko

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininkas — s. fil. dr. Rai
mundas Strikas į LSS įstojo 
1965, į ASS — 1972. Chicagoj 
pasireiškė tunto veikloj, o ypač 
ASS veikloj — Korp! Chicagos 
skyriuj. Baigęs Ąžuolo vadovų 
mokyklą. VI tautinėj stovykloj 
buvo prityrusių skautų pasto
vyklės viršininkas.

Akad. Sk. Sąjūdžio pirm, pa
vaduotoja — ps. t.n. Rūta Pau
perienė į LSS įstojo 1958, į ASS 
— 1965. Buvo ASD Chicagos 
skyriaus pirmininkė, East 
Chicago vietovės laivo vadė. Pa
sidarbavo eilėj stovyklų.

Skaityk ir platink Darbininką!

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

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

- - (>

SUSIPAŽINKIME SU NAUJAISIAIS 
LSS VADOVAIS

Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

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

VIENOS SAVAITES: Iš Bostono ar New Yorko Iš Chicagos
Gegužės 14 ir 21 d.
Birželio 11d. — išparduota

$850.00 $980.00

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:

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

Kadenciją baigiant
Baigdamas kadenciją, noriu 

padėkoti savo visiem bendradar
biam, be kurių pagalbos mano 
darbas būtų buvęs labai sunkus, 
beveik neįmanomas.

Didžiausios paramos, tiek fizi
nės, tiek moralinės, susilaukiau 
iš buvusio LSB VS v.s. Sigito 
Miknaičio ir visos jo vadijos. 
Skautiško vadovavimo darbe 
esu praleidęs daugelį metų, bet 
šie paskutinieji treji metai liks il
gai mano atminty, kaip vieni iš 
maloniausių darbo metų. Ir tai 

dėka skautininko Sigito. Dėl 
jo sugebėjimo vadovauti Bro
lija buvo išvysčiusi dinamiš
ką veiklą bei labai darnų sugy
venimą savo vadovų tarpe. Ačiū 
— mano ir visos buvusios At
lanto rajono vadovybės vardu. 
Noriu palinkėti v.s. Miknaičiui 
taip pat uoliai darbuotis naujose 
Sąjungos pirmininko, kaip ir 
Brolijos vyriausio skautininko, 
pareigose.

Kaip minėjau, veikla rajone 
būtų buvusi labai sunki, jei ne
būčiau turėjęs artimų bendra
darbių, rajono vadijos narių, 
kaip s. Vyt. Pileika, s. J. Sta- 
rėnas, S. B. Nemickas, s. Vyt. 
Kidolis, s. B. Kidolienė, ps. St. 
Zabulis ir ps. Vyt. Raškė vičius. 
Šie mieli broliai ir miela sesė 
padėjo man nešti rajono vadei
vos vadovavimo darbą. Be to, 
savo patarimais bei darbu labai 
daug padėjo s. R. Pakalnis ir s. 
M. Banevičius. Ačiū, mieli bro
liai ir sese, už tokią nuoširdžią 
talką man.

Noriu taip pat padėkoti savo 
kolegei vadeivei s. R. Petru- 
tienei už jos nuoširdų bend
radarbiavimą bei seserišką talką 
bendruose rajono reikaluose.

O kas galėtų užmiršti mūsų 
vietovių vadovus, be kurių

bendradarbiavimo vadeivos 
darbas būtų neįmanomas. Skau
tiškas ačiū mieliem skautinin
kam: L. Gražuliui, R. Jakubaus
kui, V. Nenortui, V. Kirkylai, K. 
Matoniui, G. Dragūnui, L. Gri
niui ir visiem kitiem.

Budėkime!

v.s. Juozas Raškys
LSB Atlanto rajono vadeiva

LSS-gos Pirmijos pirmininkas 
— v.s. fil. Sigitas Miknaitis į LSS 
įstojo 1945, į Ak. Skautų Sąjū
dį įsijungė 1948. Buvo Chicagos 
Lituanicos tunto tuntininkas, 
dalyvavo vadovaujamose pa
reigose keliose stovyklose; 1973 
jubiliejinėj tautinėj stovykloj 
buvo skautų pastovyklės virši
ninkas ir IV tautinėj stovykloj 
Brolijos viršininkas. Praėjusioj 
kadencijoj brolis Sigitas buvo 
LSB vyriausias skautininkas. 
Yra baigęs Gilwellio kursus.

LSS-jos vyr. skautininkė — 
v.s. Irena Kerelienė šiom parei
gom perrinkta antrai kadencijai. 
Į LSS įstojo 1946. Buvo Chica
gos Kernavės tunto t-kė, Vidurio 
rajono vadeivė, VS pavaduotoja, 
VI tautinėj stovykloj Paxtone va-

Los Angeles skautų tunto tunti
ninkas, Ramiojo Vandenyno ra
jono vadeiva ir dvi kadencijas 
Ramiojo vandenyno rajono va
das. Baigęs Gilvvellio vadovų 
mokyklą. Priklauso prie Akad. 
Sk. Sąjūdžio. Buvo LSB vadijos 
ir LSS tarybos narys.

LSB vyr. ^skautininko pava
duotojas — s. fil. Kazys Mato
nis į LSS įstojo 1954, į ASS —- 
1960. VVorcesterio Nevėžio tunte 
ėjo įvairias pareigas — nuo pa- 
skiltininkio iki s. vyčių būrelio 
vado. New Jersey atkūrė skautų 
vienetą ir jam vadovavo trejetą 
metų. Baigęs Gilvvellio ir Ąžuo
lo vadovų mokyklas. Ąžuolo mo
kyklos ir skiltininkų kursų in
struktorius.

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 j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are sūbject 
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.

TRUMPAI

Atlanto rajono vadovų-ių su
važiavimas įvyks balandžio 29 
sekmadienį, New Yorke, Kultū
ros Židinio patalpose. 9:30 vai. 
ryto — registracija, 10 vai. — 
atskiri Brolijos ir seserijos posė
džiai, 12:30-1:30 — pietų per
trauka. Tuoj po pietų bus bend
ras visų rajono vadovų-ių posė
dis. Posėdžius numatoma už
baigti ne vėliau kaip 4 vai. 
popiet. Suvažiavimą globoja 
New Yorko Neringos skaučių 
tuntas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
naujai išrinkta vadovybė per
ėmė pareigas kovo 17 Chicagoj. 
Buvęs ASS pirm. v.s. fil. Vyte
nis Statkus perdavė pareigas 
naujai išrinktam pirm. s. fil. 
dr. Raimundui Strikui, pavaduo
tojos pareigas iš s. fil. Virgi
nijos Reinienės perėmė ps. t.n. 
Rūta Pauperienė.

Nauju Skautų Aido redaktorium 
sutiko būti s. Juozas Toliušis, 
o naująja administratore yra v.s. 
Malvina Jonikienė, 6346 S. 
Washtenaw Avė., Chicago, IL 
60629. Jai siunčiamos visos 
Skautų Aido prenumeratos.

dovavo Seserijos pastovyklei, 
taip pat dalyvavo ir VI TS Aust
ralijoj. Sesė Irena 1977 lankė 
Gilvvellio vadovų mokyklą.

LSS-jos vyr. skautininkės pa
vaduotoja — v.s. Janina Miku- 
taitienė į LSS įstojo 1946. Chi
cagoj dirbo Aušros Vartų tunte 
su jaun. skautėmis, dvi kaden
cijas buvo jaun. sk. skyriaus ve
dėja Seserijoj. Praėjusioj kaden
cijoj buvo LSS-jos vyr. skauti
ninkės pavaduotoja.

LSB vyriausias skautininkas 
— s. fil. Vytautas Vidugiris į 
LSS įstojo dar Lietuvoj. Buvo

N.Y. vyr. skaučių židinys 
Vilija dėkoja dr. Milei ir Anta
nui Matulaičiam už 25 dol. auką 
skautų vadovybės pareigų per
davimo iškilmių išlaidom suma
žinti.

N.Y. vyr. skaučių židinys Vi
lija buvo LSS Pirmijos apdova
notas “Pažangumo” žymeniu už 
ilgametę veiklą sąjungoje.

LSS vadovybės pasikeitimo 
metu, kovo 24, New Yorke, šį 
suvažiavimą globojo N.Y. vyr. 
skaučių židinio Vilija sesės. Ša
lia visų kitų darbų, jos pagamino 
maistą daugiau kaip 40-čiai žmo
nių! Židinietėm daug padėjo ps. 
Vyt. Alksninis, kinietiškos ku
linarijos žinovas. Ačiū visiem!

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

DEPART RETURN GROUP 3I0 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

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, Wąrsaw 2

TOURS INCLUDEFULL DAY EXCURSIONTO KAUNAS AND HALF DAYTRIP TO TRAKAI

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
ONE SUTTER STREET 535 Fifth Avenue

SAN FRANCISCO, CALIF. 94104 New York, N.Y. 10017
415 391-6185 212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants
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KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE

Kaip bus tvarkomas 
Kultūros Židinys

Lietuviai Tėvai Pranciškonai 
baigia 10 metų su viršum už
trukusią darbo vagą, kurios vai
sius yra mūsų visų pasididžiavi
mas — New Yorko Kultūros 
Židinys. Kultūrinės ir visuo
meninės lietuvių veiklos centro 
New Yorke būtinumą visi seniai 
jautė, ir pagaliau pirmųjų pasi
ryžėlių bei Tėvų Pranciškonų 
pastangom ta idėja tapo įgyven
dinta. New Yorko ir apylinkės 
lietuviai turi savo namus, pa
statytus bendrom aukom ir pa
stangom. Kitų tautybių žmonės 
arba kitų miestų lietuviai stebisi 
ir pavydi mūsų pasiryžimo ir su
gebėjimo pasistatyti tokius na
mus. Nereikia didelės vaiz
duotės, kad suprastume, kokia 
būtų tuštuma ir žala lietuvių 

tautinei gyvybei be Kultūros Ži
dinio.

KELIONE Į CALIFORNIJĄ (2)

Lėktuve yra laiko pagalvoti 
ir prisiminti visa, ką žinai apie 
Californiją.

Mūsų krašte, Žemaičių 
Kalvarijoje, buvo žmogus, kuris 
dar prieš pirmąjį karą lan
kėsi aname Californijos krašte. 
Jis buvo felčeris Kazimieras Štaš- 
kauskas. Gerokai dar prieš I-ąjį 
pasaulinį karą gyveno kažkur 
prie Kelmės ir turėjo pieninę. 
Pats veždavo pieno produktus į 
Klaipėdą. Įvažiavimas į tuometi
nę Vokietiją buvo gana lengvas, 
taip jis susidėjo nemažą pinigą. 
Turimas pinigas vedė prie kito 
pinigo — sukėlė norą keliauti 
į Californiją ieškoti aukso. 
Perskaitė visą eilę knygų apie 
Meksiką, Californiją, apie auk
so ieškotojus. Jeigu anie rado 
ir pralobo, tai kodėl jam ne
keliauti?!

Dar nujautė jis, kad greitai 
bus karas. Iškeliavęs pabėgsi 
nuo visų karų ir mobilizacijų. 
Ir išvyko į tas aukso šalis, aplan
kė Meksikos miestus, kalnus, 
Californijos plotus, o aukso ne
rado. Rado tik keistą, niekur ne
matytą gamtą — storiausius me
džius, tokius storus, kad perjuos 
yra iškaltas tunelis vežimui pra
važiuoti. Rado palmes ir viso
kius augalus.

Bekeliaujant vis mažėjo jo at
sivežti pinigai ir didėjo namų il
gesys. Išsiilgo Lietuvos. Karo 
vis nebuvo ir nebuvo. Taip jis 
atsižegnojo visų didžiųjų turtų 
ir grįžo į paliktąją Lietuvą, kuri 
jam buvo brangiausias turtas. 
Grįžo 1914 metų liepos mėnesio 
vidury, o jau rugpiūčio 1 pra
sidėjo pasaulinis karas. Mobili
zavo ir jį ir pristatė ginti Kau
no tvirtovės. Išlikęs per karus, 
jis kažkodėl apsigyveno mūsų 
miestely. Ten atsivežė ir savo 
pasakojimus. Tai rietė istorijas 
apie savo keliones po Meksiką, 
Californiją, aukso ieškojimą. 
Mum vaikam tai buvo gražiau
sia pasaka. Califomija — tu tokia 
tolima, nepasiekiama!

Vėliau buvo geografija, buvo 
ir puikus Čaplino filmas apie 
aukso ieškotojus, buvo laikraš
čiai, knygos ir žmonės, iš ten at
nešę autentiškus pergyvenimus. 
Dabar — kiek ten draugų, pas 
kuriuos skrendu!

Californijos vardas
Ką reiškia Californijos vardas? 

Iškeliaudamas pasirausiau kny
gose, kad paskui nebūčiau sugė
dintas: va, nežino, kodėl taip 
vadinasi jų turtingas kraštas!

Californijos vardas yra paim
tas iš ispaniško romanso, kuris 
vadinosi Sergąs de Esplandian 
— Esplandijos žygis. Romansą 
parašė Ordonex de Montalvo ir 
jį apie 1510 atspausdino. Tame 
romanse Californiją vadinama 
“mitologinė sala į dešinę nuo 
Indijos, visai netoli nuo žemės 
rojaus”. Saloje gyveną amazonės 
ir grifinai.

Pradžioje, 1533, tuo vardu bu
vo pavadintas tik pusiasalis, ir

Kultūros Židinys labiausiai 
reikalingas plačiajai lietuvių vi
suomenei, jaunimui, organizaci
jom. Židinys tam ir buvo pasta
tytas, kad visuomeninė bei kul
tūrinė veikla New Yorke turė
tų kur prisiglausti. Dabar ateina 
laikas patiem Židinio naudoto
jam — visuomenei ir organiza
cijom — aktyviai įsijungti į 
Kultūros Židinio priežiūrą, išlai
kymą ’ir ateities planus. Tiem 
uždaviniam atlikti ir buvo įsteig
ta Lietuvių Kultūros Fondo kor
poracija. Korporacijos nariais tu
rėtų būti visi, kas tik jaučia 
lietuviškos veiklos centro rei

kalingumą, lankosi arba naudo
jasi Kultūros Židiniu ir rūpi
nasi jo išlaikymu lietuvių nau
dojimui ateityje.

LK Fondo korporacijos narių 
susirinkimuose išrinkti valdo
mieji organai ruošiasi pasirašy
ti su Tėvais Pranciškonais teisi
nę sutartį, pagal kurią Kultūros 
Židinio viešųjų pastatų adminis
tracija ir priežiūra pereis į L K 

jau 1539 pavadintas visas kraštas.

Čiurlionio paveikslas
Kažkur naktyje liko didžiuliai 

Amerikos miestai, plotai, kalnai. 
Liko ir pilki debesys. Kai jie 
pasitraukė, tamsoje pabiro karo
liukai. Ilgos jų virtinės. 
Rausvos, melsvos. Dar visa neį
žiūrima. Paslaptinga. Primena 
miestinius Čiurlionio paveiks
lus. Jūros sonatoje pilna tokių 
žvilgančių karoliukų.

Jauti lėktuvas pamažu leidžia
si. Kažkas ryškėja.

Visa yra tamsu, bet toje tam
soje ryškėja kitas tamsumas.Gal
voji — tai miškų masyvas, gal 
ir vandenys, gal kokie kalnai. 
Tame juodume nėra jokio žibu
rėlio. Akla tamsa. Paskui vėl pra
trūksta ir pasipila karolėliai.

Juk daugelyje Čiurlionio pa
veikslų yra tas žvilgsnis į žemę 
iš aukšto skrydžio. Neapžvelgia
mi plotai, horizontai, jūros, 
šviesos. Ir dabar atrodo lyg ste
bėčiau jo Aukos paveikslo 
apačią, kur nupiešti žvaigždy
nai, ugnelės. Atrodo ir lyg jo 
Karalių pasakos paslaptingi miš
kai, kur pilna miestų ir neži
nomų būtybių.

Greitkelių šviesos
Lėktuvas leidžiasi. Pamatai, 

kaip greitkeliais plaukia maši
nos. Atrodo jos kaip kokie švie
sūs rutuliai, beskubą modernio
jo miesto gyslomis. Juk tokius 
vaizdus matai dokumentiniuose 
moksliniuose filmuose. Šalia 
greitkelių — ir gatvių tinklas. 
Tarp tų gatvių įžiūri ir kitas 
švieseles. Tai ten turėtų 
būti namai, bet jie — neįžiū
rimi. Neįžiūrimas ir žmogus. 
Žemė tokia didelė, miestai tokie 
dideli, o žmogus toks mažas.

Lėktuvas nusileido ir burgz
damas, ūždamas nubėgo šviesos 
taku ir paskui pamažu prisirito 
prie sustojimo tilto.

Keleiviai išlipa. Įėjus į didelę 
ir erdvią salę, iš karto pajunti, 
kad čia jau kitas oras. New Yor
ke viskas buvo šildyta kokiom 
nors krosnim, o čia — natūrali 
gamtos šiluma. Alsuoja pava
sariu.

Vienas aerodrome
Keleivių nedaug. Iš karto ma

tai, kas čia atvyko pasitikti. Jie 
stovi prie tako, kad kartais ne
praleistų praeinančio. Ir aiškiai 
matau, nėra, ko ieškau.

Išsiskirstė žmonės, ir lieku 
vienas didelėje aerodromo salė
je. Sienos dalijas lygiom lini
jom, lūžta. Atsiveria kitos erd
vės su reklamom, tarnybiniais 
langais, skelbimais. Gali eiti, 
gali ir stovėti. Niekas nesidomės 
tavimi. Esi svetimas svetimame 
mieste.

Taip ir pagalvoji — o gal imsi 
čia ir paliksi. Ir ką tada darysi? 
Juk negrįši, kai esi davęs žodį 
čia atkeliauti.

Fondo — K. Židinio rėmėjų 
rankas. Parengimų, priežiūros, 
jaunimo veiklos, teisiniai, finan
siniai, informacijos, narystės ir 
kultūrinės veiklos komitetai rū
pinsis K. Židinio kasdieniniais 
ir esminiais reikalais. Su Tėvų 
Pranciškonų priežiūra ir patari
mu bus finansuojamas Židinio 
išlaikymas, Darbo bus daug ir 
pagelbos reikės visur.

Artimesniam susipažinimui 
su LK Fondo uždaviniais ir su
tarties sąlygom bei principais 
balandžio 20, penktadienį, 7:30 
vai. vakaro šaukiamas viešas su
sirinkimas — vakaronė. Žinia, 
kad yra daug neaiškumų, klausi
mų ir abejonių apie Lietuvių 
Kultūros Fondą, apie narių ka
tegorijas, apie narių atsakomybę 
ir taip toliau. Balandžio 20 su
sirinkime bus proga išgirsti LK 
Fondo ir pranciškonų praneši
mus, pasiteirauti bei padisku
tuoti rūpimais klausimais ir 
smulkiau patirti, kaip ateityje 
bus tvarkomas Kultūros Židinys. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

LK Fondo informacijos 
komitetas

Buvau girdėjęs, kad aerodro
mas yra tolokai nuo miesto. Il
gam kely visada pasitaiko kliū
čių — gal vakarinis judėjimas. 
Jie atsiras.

Pavasario žiedas
Taip ir spėjau — pamačiau 

laiptais besikeliančius Antaną ir 
Dalilę Polikaičius. Atpažinau 
juos. Seniai seniai juos buvau 
matęs, dar tuomet, kai jie baigė 
gimnazijas. Bet jų veidų faksimi
les nuolat papildė surastos nuo
traukos spaudoje. Ir jie visai ne
išdilo.

Dalilė man atnešė didelį rau
doną žiedą iš savo sodo. Pa
sveikinimui. Žiedas — pavasa
rio žiedas! Atnešė daug sveiki
nimų ir kalbų, naujienų apie pa
žįstamus.

Apatiniame aukšte sulaukė
me, kol iškrovė atvežtus lagami
nus. Tad iškeliavom į aikštę, 
kur stovėjo automobiliai. Iš karto 
dvelkteli jau kitas vėjas, ne tas, 
kurį palikai prie Atlanto. Čia 
Pacifiko vėjas — toks mieguis
tas ir šiltas. Pakeliu akis ir pa
matau aukštas aukštas laibas pal
mes. Jų šakos lyg maži sparniu
kai ten aukštai iškelti. Ir sveti
mos, svetimos tos palmės!

Visur pranciškonai
Išvažiuojame. Naktį greit

keliai visur panašūs, tik čia su
randi keisčiausių vardų — dalis 
pavadinimų ispaniškų — vis 
mėgstama — San ar Santa — 
šventasis ar šventoji. Tai vis 
pranciškonų pavadinti miestai. 
Ir nutik tu man šitaip— New 
Yorke palikau tik pranciškoniš
ką Kultūros Židinį, o čia — vi
sas kraštas pranciškoniškas!

Po kokios valandos pasie
kėme Polikaičių namus. Jau 
buvo toji valanda, kuri kalbėjo 
apie vidurnaktį, o du jų berniu
kai, abu jau studentai, Rimas ir 
Linas, dar laukė sugrįžtančių. 
Laukė ir jų pilkas katinas.

Išsivežiau du laikrodžius. Vie
nas rodė New Yorko laiką, o ki
tas — vietos laiką. New Yorko 
laikrodis jau buvo anapus tre
čios, pradėjęs naują dieną. Tu
rėjome paskubėti užbaigti seną
ją dieną.

Rytojus jau buvo suplanuotas. 
Kelionė į Santa Barbara pas 
Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę, 
kuri tiek metų gyveno New Yor
ke ir tik prieš keletą metų 
atkeliavo čia prie Pacifiko. (p.j.)

(Bus daugiau)

— Balio Sruogos veikalą “Die
vų mišką” apie išgyvenimus 
Stutthofo nacių koncentracijos 
stovykloj baigia versti į anglų 
kalbą ir ruošia spaudai autoriaus 
anūkė Aušrinė Bylaitė. Žinomas 
vokiečių vertėjas iš rusų ir kitų 
kalbų dr. Erick Mueller-Kamp 
Bonnoj šį veikalą verčia į vokie
čių kalbą. Ši knyga anksčiau yra 
išversta ir išspausdinta rusų, 
lenkų, latvių ir prancūzų kalbo
mis.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS

Apreiškimo parapijos bažnyčia

D. Ketvirtadienį skaitytos mi
šios 9 v. ryto. Iškilmingos Pas
kutinės Vakarienės mišios ir 
procesija — 7:30 v.v.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
pagarbinimo pamaldos ir ko
munija — 3 v. popiet.

D. Šeštadienį — išpažinčių 
bus klausoma nuo 4:30 iki 6 v.v. 
Velykų vigilijos pamaldos ir 
mišios prasidės 7:30 v.v.

Velykų dieną Prisikėlimas, 
procesija ir mišios — 6 v.r. Ki
tos mišios kaip kiekvieną sek
madienį — 8, 9:30 ir 11 vai.

Išpažinčių dar bus klausoma 
ir D. Trečiadienį nuo 4:30 iki 5 
vai. ir nuo 6 iki 6:30 v.v.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčia

D. Ketvirtadienį — iškilmin
gos mišios ir procesija 
4 vai. popiet.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
keliai, procesija, Kryžiaus pagar
binimas ir procesija, komunija 
ir procesija — 3 vai. popiet.

D. Šeštadienį —Velykų vigi
lijos pamaldos 7 v.v.

Velykų dieną — Prisikėlimas, 
procesija ir mišios — 7 v. ryto. 
Kitos mišios kaip ir kiekvieną 
sekmadienį — 9,11 ir 12:15 vai.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
MANHATTANE

D. Ketvirtadienį—8 v. mišios, 
1205 mišios ir komunija.

D. Penktadienį — 12 v. kan
čios pamaldos, Kryžiaus pagar
binimas.

D. Šeštadienį— Velykų vigili
jos pamaldos ir mišios 7 v.v.

Velykų dieną — Prisikėlimo 
procesija ir mišios 7 v.r. Kitos 
mišios 9, 11 vai.

Išpažinčių klausoma prieš 
mišias.

V. ATSIMAINYMO BAŽNYČIA 
MASPETHE

D. Ketvirtadienį — 8 v. r. 
mišios ir 7 v.v. mišios ir proce
sija.

D. Penktadienį — 3 v. popiet
— Kryžiaus keliai, 7 v.v. Kris
taus kančios ir mirties liturgija.

D. Šeštadienį — 7 v.v. — Ve
lykų vigilijos pamaldos.

Velykų dieną — 6:30 v.r.
— Prisikėlimas, procesija, mi
šios. Kitos mišios — kaip kiek
vieną sekmadienį — 8:30, 10, 
11, 12:15 v.

ST. PETERSBURG 
BEACH, FLA.

Atidaryta nauja 
pranciškonų koplyčia

Kovo 27 naujoj pranciškonų 
koplyčioj buvo aukojamos pir
mos mišios. Jas koncelebravo 
provincijolas T. Jurgis Gailiušis, 
OFM, T. Tadas Degutis, OFM, 
ir T. Steponas Rapolas, OFM. 
Dalyvaujant apylinkės lietu
viam, provincijolas pamoksle 
džiaugėsi patogesne ir gražesne 
šv. Pranciškaus garbei skirta 
koplyčia.

Koplyčia yra įrengta pagal 
architekto A. Kulpa vičiaus 
projektą; papuošta lietuvių dai
lininkų darbais. Kai tik bus už
baigti paskutinieji darbai, bus 
iškilmingesnis jos pašventini
mas.

Baigus koplyčios statybą, bus 
tuojau pertvarkomos vienuolyno 
patalpos ir vykdomi kiti įrengi
mai.

Miela minėti, kad koplyčios 
statyboj kolonijos lietuviai pran
ciškonam gražiai talkina. Prel. J. 
Balkūnas užsakė šv. Kazimiero 
paveikslą (seselės Mercedes 
darbas), Veronika Jomantienė, 
nuolatinė pranciškonų rėmėja, 
apmokėjo Kristaus bareljefo iš
laidas (V. Jonyno darbas), Uršu
lei ir Leonui Bliskiam paskirtas 
altorius (dr. Kulpos projektas). 
Laukiami mecenatai trim vitra
žam. Tabernakulio fundatoriai 
yra dr. Petrikas su J. Valausku, 
Marijos Aušros Vartų paveikslo 
— Angelė ir Alfonsas Smigels- 
kiai, amžinos lemputės — Ona 
Meškūnienė.

P.S.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
Elizabeth, N.J.

D. Ketvirtadienį — mišios 7 
ir 12 vai. Iškilmingos Paskuti
nės Vakarienės mišios 7 v.v. ang
liškai. Budėjimas, Švč. Sakra
mento lankymas iki 9 v.v. Iš
pažinties klausoma nuo 6:30 iki 
7:30 v.v.

D. Penktadienį — Kristaus 
kančios prisiminimas, iškil
mingas Kryžiaus garbinimas ir 
komunija — 3 v. popiet lietuviš
kai. Budėjimas ir lankymas Kris
taus Karsto iki 9 v.v. Kryžiaus 
keliai ir šventoji valanda 7 v.v. 
angliškai. Išpažinčių klausoma 
nuo 2:30 iki 3:30 v. popiet.

D. Šeštadienį — Svč. Sakra
mento išstatymas 7 v.r. Velyki
nių valgių palaiminimas 3 v. po
piet prie grotelių. Išpažintys 3 
ir 7 v.v. Ugnies ir vandens šven
tinimas — 6:45, mišios ir komu
nija 7 v.v. angliškai.

Velykų dieną — Prisikėlimo 
procesija — 6:45, mišios 7 vai. r. 
lietuviškai. Kitos mišios 8, 9, 10, 
11 vai. Išpažinčių klausoma 
prieš kiekvienas mišias.

Švč. Trejybės bažnyčia 
Nevvark, N.J.

D. Ketvirtadienį — Pasku
tinės Vakarienės mišios, komu
nija ir procesija — 7:30 v.v. Ado
racija iki 10 vai.

D. Penktadienį — Kristaus 
kančios ir mirties prisiminimas, 
komunija — 3 v. popiet. Kryžiaus 
keliai — 7:30 v.v.

D. Šeštadienį —Velykų vigi
lijos apeigos 7:30 v.v.

Velykų dieną — Prisikėli
mas, procesija ir mišios 6 v.r. 
Kitos mišios 8:30, 10:30 ir 12 vai.

Išpažinties klausoma D. Šeš
tadienį nuo 4 v. popiet.

V. ATSIMAINYMO 
PARAPIJA 
MASPETHE

Lietuvišką kryžių priešais 
bažnyčią rengiasi pastatyti tos 
parapijos klebonas kun. Pranas 
Bulovas. Apie tai jis pranešė 
Lietuvos vyčių 110 kuopos susi
rinkime balandžio 4. Jis kalbėjo 
ir apie rūpestį parapiją išlaikyti 
lietuvišką. Ragina vyčius uoliai 
dalyvauti lietuviškose pamaldo
se 11 vai.

Maldos diena už Lietuvą 
pagal maldų kalendorių Lietu
vos vyčių 110 kuopos rengiama 
balandžio 17. Vyčiai dalyvaus 7 
v.r. mišiose irpriims komuniją.

Birželio trėmimai prisime
nami birželio 15, penktadienio 
vakarą, Kultūros Židinyje prie 
paminklo. Šiai religinei valan
dėlei vadovauja Marian Skabei- 
kis.

Vyčiai rašo laiškus visiem, ku
rie savo kalbose ar spaudoje iš
kėlė Lietuvos klausimą. Jie pa
dėkoja už teisingą žodį arba pa
taiso jų klaidas. Visoje Ameri
koje Lietuvos vyčiai yra parašę 
apie milijoną laiškų tuo reikalu. 
Į šią laiškų rašymo akciją įsi
jungia ir Maspetho vyčiai.

Ar tikrai norim savo šventojo?
Vien noro neužtenka — reikia 

ką nors daryti. Dievo Tarno Jur
gio Matulaičio beatifikacijos by
la pradėta prieš 24 metus. Lie
tuvoj gyvenantieji niekuo negali 
padėti. Tai apsunkina ir nutęsia 
arkivysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimą šventuoju, o tauta, 
skandinama bedievybėj, šaukia
si savo dangiškojo globėjo. Savo 
šventojo globa labai reikalinga ir 
mum, pasauly išsiblaškiusiem. 
Visiem reikalingas dvasinis atsi
naujinimas.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų Matulaičio įsteigtoj vie
nuolijoj Putname ruošiama Die
vo Tarno Jurgio Matulaičio die
na. Ji bus balandžio 22 (šv. Jur
gio išvakarėse). Joj dalyvauti 
kviečiami visi Naujosios Angli
jos lietuviai.

Brolis Timotiejus Barkaus
kas, OSP, kuris į kunigus į- 
šventinamas balandžio 21.

NAUJAS
KUNIGAS

Balandžio 21 Petras Juozas 
Burkauskas bus įšventintas į 
kunigus. Jis geriau žinomas kaip 
brolis Timotiejus, nes yra Šv. 
Pauliaus Emerito ordino na
rys. Įšventins Philadelphijos ar
kivyskupas kardinolas John Krol. 
Šventimai bus Čenstakavos Ma
rijos bažnyčioje Doylestown, 
Pa. Naujasis kunigas pirmąsias 
mišias aukos toje pačioje bažny
čioje balandžio 22, sekmadienį, 
12 vai. s

Kun. Burkauskas yra lietuvis 
iš tėvo pusės. Jis gimė Union 
City (Naugatuck), Connecticut. 
Mokslus ėjo vietinėse mokyk

lose. Į Šv. Pauliaus Emerito or
diną įstojo 1971, noviciatą atli
ko vienuolyne Doylestown. Nuo 
1975 mokėsi Fidelis seminarijo
je Herman, Pa., teologiją stu
dijavo Šv. Karolio seminarijoje 
Philadelphijoje. Ją baigė magist
ro laipsniu.

Šv. Pauliaus Pirmo Emerito 
ordinas įsikūrė 1215 Vengri
joje. Jų motiniškas namas 1382 
buvo perkeltas į Lenkiją, į Čens
takavą, ir šiem emeritam vie
nuoliam buvo pavesta saugoti 
stebuklingas Marijos paveiks
las, kuris, pasak pasakojimus, 
esąs pieštas šv. Luko evangelis
to.

Ordinas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įsikūrė 1950 ir pasi
statydino gražią ir erdvią Mari
jos šventovę Doylestovvn, Pa. 
Kardinolas Krol pastatą konse
kravo 1966. Iškilmėse dalyvavo 
ir Amerikos prezidentas L. John
son ir daug garbingų valdžios 
ir Bažnyčios pareigūnų.

Kun. Petras J. Burkauskas yra 
paskirtas šios vienuolijos pašau
kimų vadovu Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Jis didžiuojasi savo lietuviška 
kilme. Jo senoliai buvo kilę iš 
Kaltinėnų. Jis pats 1976 lankėsi 
Lietuvoje, daug sužinojo apie 
savo lietuviškas “šaknis”, ir kilo 
meilė savo kilmei. Šiuo metu jis 
mokosi lietuvių kalbos pas sese
les kazimierietes Šv. Juozapo 
Marijos Viloje, Holland, Pa.

Kun. Burkauskas šiame vie
nuolyno ordine bus vienintelis 
gimęs Amerikoje. Visi kiti yra at
vykę iš Lenkijos. Jis sako, kad 
ir kiti vienuolyno nariai domisi 
jo lietuviška kilme, žino apie da
bartinę Bažnyčios padėtį Lietu
voje ir už ją meldžiasi.

S.B.

11 vai. bus koncelebruojamos 
mišios, Pamoksląpasakys knygos 
“J urgis Matulaitis” autorius kun. 
Stasys Yla. Po pamaldų ir pietų 
pertraukos 2:30 vai. vienuolyno 
koplyčioj bus religinis koncer
tas .

Koncertui specialią muziką 65- 
tai psalmei sukūrė prof. Vytau
tas Marijošius, ją pritaikydamas 
solistės Onos Pliuškonienės bal
sui. Solistę vargonais palydės 
pats profesorius.

Kad būtų palengvintas pietų 
paruošimas, prašoma būtinai 
pranešti apie savo dalyvavimą.

Bendra, nuoširdi malda — la
bai galinga.

Albina Lipčienė

Skaityk ir platink Darbininką!
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Savaip suprato
Muitininkas prie sienos:
— Konjako, whisky?
Keleivis:
— Ne, ačiū. Taip anksti ne

geriu.

Naujas rekordas
Šiais laikais viskas atsitinka 

labai greitai.
— Užvakar pažinau Jurgelį, 

vakar susižiedavom, o šiandien 
jis iš manęs pasiskolino 100 do
lerių.

Kam kas naudinga
Teisėjas jaunam kaltinama

jam:
— Tikėk manim, piktadarybė 

niekam neapsimoka.
— Iš tikrųjų? O iš ko gi tams

ta gyveni?

Kalėjime
Laikraštininkas, aplankęs ka

lėjimą, kreipiasi į vieną kalinį:
— Ar tik ne ypatingas patrau

kimas prie degtinės atvedė čia 
tamstą?

— Kur tau! Ar tamsta manai, 
jog čia galima gauti bent lašiu
ką degtinės?

Kurčias
— Ar jūsų vyras daro ką 

nors pašalinimui kurtumo?
— Ne, jis laukia, kol vaikai 

nustos mokytis skambinti pia
ninu.

Laimė
Du vyrukai kalbasi tarpusavy.
— Vieno dalyko negaliu su

prasti. Tau taip gerai sekasi loš
ti kortomis iš pinigų, o arklių 
lenktynėse praloši.

Tas atsikvėpdamas pareiškė:
— Matai,aš arklių nemaišau 

taip, kaip kortas . . .
Vieno neužtenka

Vienas keliautojas, įėjęs į val
gyklą mažame miestely, užsisa
ko pusę vištos.

Palaukęs pusvalandį, jis pa
klausia savininką:

— Kaip ilgai dar turėsiu lauk
ti kol baigsit kepti tą vištą?

— Tol, kol atsiras tas val
gytojas, kuris užsisakys antrą 
vištos pusę.

Apdrauda
Žmona, atvykusi į apdraudų 

bendrovės raštinę, prašo išmo
kėti jai vyro apdraudą.

Tarnautojas, pažiūrėjęs į “po- 
licy”, sako:

— Bet tai yra apsidraudimas 
nuo ugnies, o ne mirties.

— Nieko tokio. Mano vyras 
mirė nuo plaučių uždegimo.

Paryžiaus humoras
Du draugai susitinka po nak

tinio girtavimo.
— Buvai neblogai nusiteikęs, 

— taria Petras. — Ar atsimeni, 
jog pardavei Notre Dame kated
rą?

— Na, juk nieko blogo neat
sitiko, — atsako Povilas.

— Kaip tai? Juk aš ją nupir
kau!

Atsargumas kaulų nelaužo
Sukant filmą, aktorė turėjo 

įeiti į liūtų narvą. Ji ėmė trauk
tis.

— — Nėra pagrindo jum bi
jotis, — tarė režisorius. — Tie 
gyvūnai yra išauginti pienu.

— Aš taip pat — atsakė ak
torė. Bet dabar aš valgau mėsą.

Kas pasinaudoja
Medicinos profesorius stu

dentam:
— Reikia atskirti psichinius 

ligonius nuo sergančių haliuci
nacijomis. Pirmieji stato ant 
smėlio pilis, o antrieji mano, 
kad jie jose gyvena.

Studentas:
— O ką gi daro profesoriai?
— Jie ima honorarą nuo vie

nų ir antrų.

NASHUA, N.H.
Atmintinas minėjimas

Vasario 16 minėjimą čia įsi
gyvenusiu papročiu suruošia Šv. 
Kazimiero parapija ir vietinis 
Balfo skyrius. Šiemet minėjimas 
vyko vasario 25.

Rytą buvo aukojamos lietu- 
kos mišios už Lietuvą, jos žmo
nes ir kenčiančią Bažnyčią. Jas 
aukojo iš Kennebunkporto, Me., 
pakviesti tėvai pranciškonai — 
Bernardinas Grauslys ir Rafaelis 
Šakalys ir mūsų klebonas tėvas 
lasalietis Juozas Bucevičius. Pa
mokslą sakė kun. Grauslys. Per 
mišias giedojo iš Rochesterio,
N.Y., pakviesta Sutartinės gru
pė. Prieš mišias mūsų jaunimui 
nešant prie altoriaus gėlių 
puokštę žuvusiem už Lietuvos 
laisvę, Sutartinė giedojo “Lietu
va brangi”, o po mišių (su visais 
žmonėmis) Lietuvos himną. 
Vargoninkavo panelė Roseann 
Stanley, kurios motina lietuvė.

Popietinė programa parapijos 
salėj prasidėjo vėliavų įnešimu, 
himnų sugiedojimu, klebono 
invokacija ir Balfo skyriaus pir
mininko Kazimiero Grauslio vi
sų pasveikinimu. Skyriaus sek
retorius Vytautas Širvydas trum
pai anglų kalba iškėlė Vasario 16 
prasmę, o lietuviškai ją apibūdi
no Sutartinės vadovas Jonas 
Adomaitis. Čia Ivaškienės šokių 
sambūrio jaunimas iš Bostono, 
apsirengęs tautiniais drabužiais,
Sutartinei sugiedant “Maldą”, 

atliko įspūdingą žvakių uždegi
mo apeigėlę žuvusiem už Lie
tuvos laisvę pagerbti.

Po to Sutartinė atliko dai
laus lietuviško žodžio ir dainų 
programą, kurioj po pirmos pu
sės Ivaškienės ansamblis pašoko 
kelis mūsų tautinius šokius ir 
vieną naują — kadrilį. Sutarti
nė sudainavo apie dešimtį mūsų 
liaudies dainų (visu sambūriu, 
vyrų trejetu ir moterų dvejetu). 
Izabelė Žmuidzinienė meniškai 
padeklamavo poeto Henriko Na-, 
gio “Dainą” ir eilėraštį apie Lie
tuvos sodus, jų vaismedžius 
ir uogas.

Po programos buvo kavutė su 
pyragais bei pasižmonėjimas. 
Žmonių atsilankė arti 250. Visi 
buvo labai patenkinti.

Prieš Vasario 16 ir su kle
bono leidimu tą dieną bažny
čioj Baltui aukų surinkta $500, o 
iš minėjimo pelno Altai pasiųs
ta $50. Be to, vietos lietuviai 
minėjimo lėšom iš anksto suau
kojo $240.

Pagal Nashuos sąlygas, minė
jimas pavyko visais atžvilgiais, 
sustiprino lietuvybės savijautą ir 
dalyviam paliko atmintinų įspū
džių.

Šv.Juozapo 
draugijos pusryčiai

Bendrieji Šv. Juozapo draugi
jos komunijos pusryčiai ir meti
nis susirinkimas šiemet visiem 
paliko malonių įspūdžių, o daly- 
vių buvo arti 70 (vietoj kitais 
metais įprastų 40-50).

Rytą klebonas kun. Juozas Bu
cevičius aukojo mišias už miru
sius ir gyvus draugijos narius. 
Pusryčius, kaip per keletą metų, 
parūpino vicepirmininkas Stasys 
Jasalavičius. Valgius į stalus ne
šė: Lilija Kubilienė, Virginija Ja- 
salavičiūtė, Jenny Wollen ir Da
lia Šiurilienė.

Susirinkimas atsistojimu ir ty
la pagerbė neseniai mirusius du 
narius: pirmininką Kazimierą 
Grauslį ir Benjaminą Matiošką.

Nutarta paskirti $200 iš iždo 
Šv. Kazimiero parapijos statybos 
fondui, pagerbiant velionį pir
mininką Grauslį, ir $15 Darbi
ninko laikraščiui.

Valdybon kitiem metam iš
rinkti: pirmininku — Stasys Ja-

Mandagus vyras
Stora, negraži moteris sako vy

riškiui, kuris užleido jai vietą 
autobuse:

— Nuoširdžiai dėkoju! Jūs la
bai malonus! Iš karto matyti, 
kad jūs išauklėtas žmogus!

— O kaipgi, — atsako jis. — 
Aš ne iš tų vėjo botagų, kurie 
užleidžia vietą tik jaunom ir gra
žiom merginom, tikėdamiesi su 
jomis susipažinti, o į tokias bai
dykles, kaip jūs, net dėmesio 
nekreipia. Aš noriu būti manda
gus su visomis moterimis.

Rochesterio, N.Y., Sutartinė, atlikusi Vasario 16-tos progra
mą Nashua, N.H. Iš k. vadovas ir akordeonistas Jonas Ado
maitis, Angelė Džiakonienė, Izabelė Žmuidzinienė, Andrius 
Cieminis, Vytautas Žmuidzinas, Ona Adomaitienė.

salavičius, vicepirmininku — 
Juozas Andruskevičius, sekreto
rium — Vytautas Širvydas, iž
dininku — Juozas Kubilius. 
Draugijos dvasios vadu ir garbės 
pirmininku vėl išrinktas klebo
nas kun. Juozas Bucevičius.

Po susirinkimo buvo loterija, 
kurią pravedė Ričardas Grauslys 
ir sesuo Danutė. Nariai sunešė 
arti 60 įvairių dovanėlių, kurios 
pradžiugino laimėjusius, o drau
gijai paliko $85.50 pelno. Šv. 
Juozapo šventei Kathleen Kup
čiūnienė iškepė ypatingai gra
žiai išpuoštą tortą, kuris taip pat 
buvo išleistas loterijom

Patyrę, kad tą dieną yra Sta
sio Jasalavičiaus gimtadienis, vi
si nariai linksmai jam sugiedo
jo Ilgiausių metų ir Happy Birth- 
day, o Elena Scarks jį apdova
nojo savo specialiai keptu tortu, 
prie kurio Juozas Andruskevi
čius pridėjo butelį stipriosios.

Žodžiu, pusryčiai ir susirinki
mas Šv. Juozapo, šeimų patrono, 
šventei praėjo tikrai šeimyniška 
nuotaika, nes prie vieno stalo sė
dėjo senimas ir jaunimas, nuo 
senelių lig vaikaičių, visi bend
rai džiaugdamiesi pusryčiais ir 
programa. Narių mokestį užsi
mokėjo 57 (pernai 51).

R.Š.

BALTIMORĖJE
Didžiosios Savaitės pamaldos 

Šv. Alfonso bažnyčioj prasidė
jo su verbų procesija, kurioj 
dalyvavo Šv. Alfonso mokyklos 
vaikučiai. Po verbų šventinimo 
ir išdalinimo mišias aukojo kun. 
A. Dranginis. Per mišias giedojo 
vyrų choras Daina. Daug maldi
ninkų dalyvavo pamaldose.

Kun. Antanas Dranginis, Šv. 
Alfonso parapijos klebonas, gra
žiai ragina Baltimorės lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti lietuviš
kose pamaldose. Lietuvių baž
nyčia yra viena iš gražiausių 
visoj Baltimorėj.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, rengia koncertą balandžio 
21, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Vyrai taip pat minės savo 
dešimties metų sukaktuves. Per 
tuos metus jų balsai aidėjo Šv. 
Alfonso bažnyčioj ir įvairiuose 
parengimuose. Išleista plokštelė 
“Dievui ir Tėvynei”. Koncerto 
programoj — naujos dainos. 
Koncerte dalyvauja ir naujai 
įkurtas moterų choras Baltija. 
Choram diriguos energinga 
Cheryl Toboll. Po koncerto bus 
šokiai, veiks bufetas. Visi malo
niai kviečiami rezervuoti tą va
karą koncertui.

Sodalietės šiomis dienomis 
lanko lietuvius senelius įvairio
se senelių prieglaudose su dova
nomis ir Velykų sveikinimais. 
Šiam kilniam darbui vadovauja 
Eugenija Pazneikienė. Sodalie
tės kiekvienais metais aplanko 
senelius prieš Velykas ir Kalė
das. Jos rengia bingo žaidimus 
penktadienį, balandžio 20, 8 vai. 
vak. Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Visi maloniai kviečiami į vakarą. 
Bus visokiausių premijų.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
minės savo 20 metų sukaktu
ves balandžio 27 gražioj La Fon
tane Bleu salėj. Iškilmingi pie
tūs ir šokiai prasidės 7 vai. 
vak. Bilietus galima užsakyti 
pas pirmininką Robert DiStefa- 
no.

Jonas Obelinis

PADĖKA 
ROCHESTERIUI

Jau nuo senų laikų Buffalo, 
N.Y., yra vadinamas gerų kai
mynų miestu (city of good neigh- 
bors). Tą pilnai gali patvirtinti 
ir Buffalo lietuviai, kurie prieš 
29 metus čia įsteigė savo klubą. 
1957 šis klubas, kaip vienetas, 
buvo priimtas į Lietuvių Bend
ruomenę ir nuo to laiko veikia 
kaip atskira Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, nors 
iki šiol tebesivadina Buffalo 
Lietuvių Klubu. Tiktai bėda, 
kad šis klubas yra labai mažas 
— jo narių skaičius neperšoka 
nė dviejų tuzinų. Nežiūrint to, 
buffaliečiai kasmet pamini Va- 
srio 16-ąją, gana dažnai birželio 
trėmimus ir atstovauja lietuviam 
pavergtųjų tautų komitete bei 
tautinių grupių pasirodymuose 
ir festivaliuose. Žinoma, tą jie 
atlieka tiktai su gerų kaimynų 
pagalba. O tie gerieji artimiausi 
kaimynai yra St. Catharines, Ha
miltonas ir Rochesteris. Jie pasi
keisdami pasiunčia buffaliečiam 
savo šokėjus, minininkus bei 
kalbėtojus.

Štai ir šiemet buffaliečiai, mi
nėdami Vasario 16-ąją, vėl susi
laukė Rochesterio pagalbos. Jo 
Sutartinė, tik vienerius metus 
praleidus, vėl atvyko su puikia 
menine programa, ir svarbiau
sia, kad už tą gražų pasirody
mą atsisakė imti bet kokį atly
ginimą, net ir už kelionės iš
laidas, tuo padidindama aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Kaip Buffalo lietuvių, taip ir 
Lietuvių B-nės bei Tautos Fon
do vardu reiškiu visiem Sutarti
nės nariam — ponam Adomai
čiam, Cieminiui, Dziakonienei 
ir Žmuidzinam — nuoširdžią pa
dėką.

Romas Masiulionis
Klubo sekretorius ir 

Tautos Fondo įgaliotinis

SPORTAS

MERGAITĖS 
UŽBAIGĖ 
SEZONĄ

Balandžio 8, sekmadienį, 
mergaičių C tinklinio komanda 
užbaigė CYO lygos sezoną. Mer
gaitės turėjo 10 lygos rungty
nių ir pasirodė gana gerai. Svar
biausia, buvo matyti didelė pa
žanga. Tai padarė treniruotės, 
kurios vyksta kiekvieną antra
dienį 7 v.v. ]Kultūros Židinyje, 
ir vis tų pačių žaidikių atėji
mas į treniruotes ir į rungty
nes. Jeigu jos padarytų tokią 
pat pažangą ateityje, tai New 
Yorko Atletų Klubas turėtų gana 
gerą vienetą.

Žaidė šis sąstatas: Rūta Bobe- 
lytė, Kristina Česnavičiūtė, 
Rama Gvildytė, Auksė Jankaus
kaitė, Rima Jasaitytė, Kristina 
Kirky laite, Audrė Lukoševi- 
čiūtė, Dalia Nemickaitė, Audra 
Tursaitė, Monika Vygantaitė. 
Treneris —Vidas Matusaitis.

A HAPPY AND JOYOUS EASTER 
MARIOS

AUTO INSPECTION SERVICE 
MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END ELECTRICAL WORK TUNE 
UPS OUR SPECIALTY, AUTO REPAIRS SKILLED 
MECHANICS STATE RE-INSPECTION SERVICES 
MINOR REPAIRS WHILE U-WAIT BRAKE/MOTOR 
TUNE-UP/POLUTION SERVICES. SHELL BAY 
ROAD. MAYVILLE OPP. EXIT OF STATE INSPECT- 
ORS. PHONE 609 465-5607. CAPEMAY COURT 
HOUSE.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

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

12 dol. — A. Puzinas, San Ma- 
teo, Calif.

10 dol. — K. Barzdukas, 
Chicago, 111.

8 dol. — A. Kainauskas, Plain- 
ville, Conn.

Po 7 dol. — A. Lingis, Great 
Neck, N.Y., S. Liaukus, Hun- 
tington, Conn., J. Jurkuvėnas, 
Brooklyn, N.Y., A. Čampė, Wa- 
terbury, Conn., V. Stanislovaitis, 
Chicago, III., Z. Dobilas, To
ronto, Ont.

Po 5 dol. — B. Sudžinskas, 
Industry, Pa., A. Andersen, Gro
ton, Conn.

3 dol. — dr. P. Jucaitis, Rocky 
River, Ohio.

Po 2 dol. — G.V. Oniūnas, 
New York, N.Y., A. Rugys, Pa- 
terson, N.J., S. Vosylius, Chica
go, 111., J. Janiūnas, Stratford, 
Conn., V. Savukynas, Jamaica, 
N.Y., dr. R. Šviedrys, Great 
Neck, N.Y., K. Tamošaitis, So. 
Boston, Mass., A. Kepalaitė, 
New York, N.Y., N. Kulbok, Pa- 
ramus, N.J., A. Vinevičius, Con- 
cord, Australija, H. Gineitis, 
Dorchester, Mass., T. Augulis, 
Bloomfield, NJ., O. Danisevi- 
čius, VVoodhaven, N.Y., A. Ketu
rakis, So. Boston, Mass., J. Luko
šius,Brooklyn, N.Y., A. Leščins
kienė, So. Boston, Mass., kun. 
D. Pocus, Kearny, N.J., M. Kor- 
sack, Nashua, N.H., dr. P. Ka
ladė, So. Boston, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

77-01 JAMAICA A\EnUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

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.

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,! 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. Gau
siai iliustruota. Dvi dalys po 9 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio apskri
ties partizanai. II dalis 7.50 
dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vil
niaus akmenys. Premijuotas 
romanas. 5 dol.

M. Čapkauskas, Palyginimų 
žodynas. 7 dol.

Dr. Gr. Valančius, Žemaičių 
Didysis. Vysk. M. Valančiaus 
monografija, dvi dalys — po 12 
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.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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.
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Kompozitorius Julius Gaidelis, kuriam balandžio 5 suėjo 
70 metų. Jo sukaktuvinis koncertas rengiamas balandžio 
29 Brocktone. Nuotr. V. Maželio

KOMP. JULIAUS GAIDELIO 
SUKAKTUVINIS KONCERTAS

Tarptautinio Instituto balius 
buvo kovo 29. Jame ir lietuvės 
moterys turėjo savo valgių stalą. 
Juo rūpinosi LMK Federacijos 
Bostono klubas, kuriam dabar 
pirmininkauja Elena Vasyliū- 
nienė. Stalą parengė ir jam va
dovavo Aleksandra Moriarty, 
talkino V. Ivanauskienė, O. 
Ivaškienė, P. Jakutienė, I. Ra- 
sienė, J. Skudžinskienė, E. Va- 
syliūnienė, A. Vakauzienė, E. 
Žičkienė. Maisto produktais pri
sidėjo dar ir kitos ponios. Gi 
A. Moriarty dar buvo ir “Around 
the World Buffet” viso baliaus 
sekcijos pirmininkė. Baliuje 
dalyvavo visi Bostone esą konsu
lai, valdžios pareigūnai ir labai 
daug publikos. Lietuvių stalas 
susilaukė didelio pasisekimo. 
Lietuvos moterys buvo su tauti
niais drabužiais, kurie traukė 
visų dėmesį. Fotografai jas foto-

metus, dabar lankys konservato
riją. Laisvės Varpo koncerte ji 
atliks lietuvių liaudies dainas, 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir operų arijas. Ji šoko Bostono 
tautinių šokių ansamblyje, o šią 
vasarą atstovaus lietuvių jauni
mui ketvirtame jaunimo kongre
se Europoje.

Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis paminėta Laisvės 
Varpo radijo programoje balan
džio 1. Apie sukaktį kalbėjo prof. 
Simas Sužiedėlis. Programa už
truko pusę valandos.

Lietuvos bakūžė, kuri 1937 
buvo pastatyta Brocktono paro
dų plote, dabar dingo be žinios. 
Pernai ji buvo apnaikinta van
dalų. Dabar nežinoma, kaip ir 
kada ji išnyko. Ji priklausė 
Brocktono lietuvių tarybai. Kai 
aikštėje buvo rengiamos pramo
nės ir ūkio parodos, joje buvo 
lietuvių liaudies meno skyrius. 
Prieš keletą metų parodos nebe
rengiamos, o pati bakūžė nebe
buvo naudojama.

BROCKTON, MASS.
Mūsų parapijos globėjo 

Šv. Kazimiero šventė

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Sambūris, vadovaujamas 
Ivaškų, dalyvaus Naujosios Anglijos 35-oje liaudies šokių 
šventėje, kuri įvyks balandžio 21-22 Natick High School, 
Natick, Mass. Nuotraukoj matom Gediminą Ivašką ir Ondinę 
Lizdenytę, šokančius kadrilį.

Komp. Juliui Gaideliui balan
džio 5 suėjo 70 metų. Ta proga 
rengiamas jo pagerbimas — jo 
kūrinių koncertas, kuris bus ba
landžio 29, sekmadienį, Brock
tone. 11 vai. bus mišios, kurias 
aukos kleb. kun. Petras Šakalis, 
o solistai ir choras atliks muzi
kinę dalį. 3 v. popiet North 
Junior High School, Oak St., 
Brocktone — koncertas. Iš
kilmingas banketas ir šokiai — 
Christos II restorane, 770 
Crescent St., Brocktone. Bilie
tus galima įsigyti pas Liudą 
Šukienę, tel. 583-2830 Brockto
ne, ar pas Praną Šimkų, tel. 471- 
3929 Quincy, taip pat ir pas 
choro narius. r

Komp. J. Gaideles 1953 baigė 
N. Anglijos konservatoriją ma
gistro laipsniu, vadovavo vyrų 
chorui, moterų chorui, mišriam 
chorui, dabar vadovauja sekste
tui ir Brocktono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos chorui. Jo su
kurtų kūrinių skaičius labai di
delis. Dvi operos — Dana ir 
Gintaro šaly. Abi operos buvo 
pastatytos Chicagoje. Šešios 
simfonijos, šešios kantatos, uver
tiūros, mažesnės simfonijos, 40 
dainų ir eilė kitų kūrinių. Dalis 
jų išleista, o kita dalis sudėta 
pas kompozitorių lentynose. Da
lis kūrinių yra likę ir Lietuvoje.

Komp. J. Gaidelis yra labai 
kuklus. Jis nesutiko, kad būtų 
rengiamas jo sukaktuvinis pa
gerbimas. Nusileido tik tada,

kai ta proga rengiamas jo kūri
nių koncertas.

Koncerte dalyvauja: solistai — 
Violeta Balčiūnienė, Marytė Bi- 
zinkauskaitė, Stasė Daugėlienė, 
Norbertas Lingertaitis, Daiva 
Mongirdaitė-Richardson, Bene
diktas Povilavičius, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, pianis
tai Vytas Bakšys ir Saulius Cibas, 
Šv. Kazimiero parapijos choras.

Koncertą rengia specialus ko
mitetas, kurį sudaro: Vytautas 
Eikinas, Pranas Šimkus, Stasė 
Gofensienė, Viktoras Brandtne- 
ris, Jarūnė Banaitienė, Albina 
Baškauskienė, Antanas Šeduikis, 
dr. Petras A. Bizinkauskas, Jo
nas Grinkus, Liuda Šukienė ir 
Romas Veitas. J garbės komitetą 
pakviesta: Brocktono miesto 
burmistras David Crosby, mies
to tarybos narys George Catal- 
do, prof. Vytautas Marijošius, 
prof. Jeronimas Kačinskas, poe
tas Stasys Santvaras ir Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
Petras Šakalis.

Lietuviška spauda laikosi lie
tuviškas gyvenimas. Paremk 
auka lietuvišką spaudą ir pla
tink ją!

grafavo, filmavo.
Naujas klebonas kun. Albertas 

Kontautas (Contons) yra gimęs 
1924 gegužės 11. Baigė Šv. Jono 
kunigų seminariją Bostone, ku
nigu įšventintas 1948. Bostono 
kolegijoje studijavo ekonomiją 
ir 1953 gavo magistro laipsnį. 
Kanadoje Lavalio universitete 
studijavo prancūzų kalbą ir įsi
gijo diplomą. Nuo 1948 iki 1953 
buvo vikaru Šv. Petro lietuvių 
parapijoje So. Bostone. Nuo 
1953 mokytojavo Šv. Sebastijo
no mokykloje Nevvtone, kur dės
tė lotynų ir prancūzų kalbas. 
Paskutiniu laiku buvo klebonu 
Beverley Farm parapijoje. Akty
viai veikė Lietuvos vyčiuose, 
buvo centro valdybos dvasios 
vadas, veikė su ateitininkais, 
CYO, yra Mėlynosios Armijos 
lietuvių sekcijos dvasios vadas.

Laisvės Varpo 25 metų sukak
tuvinis koncertas bus balandžio 
22, sekmadienį, 3 v. popiet Liet, 
piliečių draugijos trečio aukšto 
salėje. Programą atliks dramos 
aktorius Algimantas Dikinis iš 
Chicagos, jauna dainininkė Ma
rytė Bizinkauskaitė iš Brocktono 
ir pianistas kompozitorius Vytas 
J. Bakšys. M. Bizinkauskaitė iš 
Brocktono yra tik 18 metų, turi 
gražaus tembro soprano balsą. 
Dainavimo mokėsi jau trejus

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 
Jiouse, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

ATEITININKŲ 
ŽINIOS

Ateitininkų šventė vyks ba
landžio 22 Apreiškimo parapijos 
salėj. Trisdešimt jaunų kandida
tų duos įžodį.

New Jersey gyveną ateitinin
kai prisijungė prie New Yorko 
skyriaus ir padidino New Yorko 
ateitininkiŠką šeimą dvidešimt 
penkiais nariais.

Užgavėnių kaukių balius va
sario mėnesį praėjo su pasise
kimu. Tai nuotaikingas ir kūry
bingas jaunimo ir vyresniųjų 
susitikimas. Iš pelno 300 dol. 
paskirta jaunimo reikalam ir 50 
dol. L. K. Bažnyčios Kronikos 
anglų kalba leidimui.

Tėvas dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Kunigų Vienybės paskir
tas naujuoju Ateitininkų sen
draugių kapelionų.

Ateitininkų sendraugių sky
riaus naujos valdybos rinkimas 
vykdomas korespondenciniu 
būdu. Kandidatai: Ona Adams- 
Lukoševičiūtė, Renata Alins- 
kienė, Jurgis Augius, Pranė 
Ąžuolienė, Irena Merlino-San- 
danavičiūtė, Antanas Razgaitis, 
Juozas Rygelis. Visi prašomi 
balsavimo vokus išsiųsti iki ba
landžio 16, kad ateitininkų šven-

tėj jau būtų galima paskelbti 
rezultatus. Balsuojama už pen
kis kandidatus.

ASS N.Y. sk. v.

A.A.
DAIL. EDVARDUI KRASAUSKUI

mirus, jo žmonai Liudai ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą

Stepas Zobarskas ir dukra Nijolė

Filmas “Jesus of Nazareth” 
buvo rodomas balandžio 1, 2, 3 
ir 8 vakarais po dvi valandas per 
WNBC TV. Kas šį filmą mačiu
sių norėtų už jį padėkoti TV 
kanalui, prašomas rašyti: Ms. 
Sally McGraw, WNBC TV, 
Room 1411, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos reikalų vedėjas ir Lietuvių 
Katalikų Tarnybos vedėjas, pa
kviestas Dubline, Airijoj, Di
džiąją Savaitę kasdien pasakyti 
pamokslus apie Lietuvos ken
čiančią Bažnyčią. Pamaldas or
ganizuoja katalikų organizacija, 
C.C. Centre. Ta pati organiza
cija 1976 bandė į Lietuvą iškil
mingai nuvežti Fatimos Marijos 
statulą, bet Sovietai sukliudė. 
Už tą žygį airių organizacija 
susilaukė padėkos L.K.B. Kroni
koje Nr. 25. Dubline šių pamal
dų metu muzikinę dalį atliks 
Krokuvos lenkų choras “Orga- 
num”, kurio globėjas anksčiau 
buvo kard. Wojtyla. Didįjį Penk
tadienį, Didįjį Šeštadienį ir 
Velykų dieną pamaldos numaty
tos Airijos tautiniame stadijone. 
Šiose pamaldose pažadėjo daly
vauti Airijos episkopato bei vy
riausybės atstovai.

Kovo 4 d. 10 v. į Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčią rinkosi 
uniformuoti Martyno Jankaus 
kuopos šauliai, parapinės mo
kyklos mokiniai, Liet. Kat. Mo
terų Sąjungos 15 kuopos narės. 
Rinkosi su vėliavomis. Juos vi
sus į bažnyčią atvedė šaulių 
kuopos pirmininkas P. Šaulys.

Iškilmingas mišias koncele- 
bravo kleb. kun. P. Šakalys, 
kun. A. Jurgelaitis ir kun. J. 
Prūsaitis. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. P. Šakalys. Mišias ir 
giesmes pakiliai giedojo parapi
jos choras, kuriam vadovauja 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Solo giedojo M. Bizinkauskaitė.

Po mišių buvo šv. Kazimiero 
relikvijų pagerbimas, o salėje 
buvo suruoštas šv. Kazimiero 
minėjimas.

Minėjimą pradėjo Lietuvos 
vyčių 1-mos kuopos pirmininkė 
Pranutė Bumiela. Invokaciją su
kalbėjo kleb. kun. P. Šakalys. 
Paskaitą skaitė kun. A. Jurgelai
tis, OP. Jis vaizdžiai papasako
jo jo gyvenimą, jo stebuklus. To
liau padainavo parapijos choras, 
o mokyklos vaikučiai pašoko ke
letą lietuvių tautinių šokių. Juos 
išmokė seselės mokytojos.

Kun. V. Martinkaus sukaktis
Vyčiai paruošė ir vaišes. Da

lis svečių išskubėjo į Providen- 
ce, kur buvo minima klebono 
kun. V. Martinkaus 70 metų su
kaktis. Kun. A. Jurgelaitis, 
OP, vadovavo sukaktuvininko 
pagerbimo banketui.

Šiame sukaktuviniame kun. V. 
Martinkaus bankete dalyvavo 
apie 300 žmonių. Atsilankė ir 
vietos vyskupas, miesto aukštie
ji pareigūnai, vietos ir apylinkės 
prelatai, klebonai, nemaža lietu
vių. Sukaktuvininką sveikino 
gražiomis kalbomis. Gauta svei
kinimų ir raštu. Sveikinimus 
perskaitė banketo vadovas. Gau
ta ir daug dovanų.

Banketo meninę dalį atliko 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas sekstetas ir Brock
tono jaunoji solistė M. Bizin
kauskaitė.

Pabaigai banketo vadovas pa
kvietė sukaktuvininką tarti žodį 
ir padainuoti. Kun. V. Martin- 
kus padainavo savo gimtinės 
prisiminimų dainas.

Kalbos, programa ir vaišės pa
kėlė visų nuotaiką, ir visi didžia
vosi sukaktuvininku ir jo nu
veiktais darbais.

E. Ribokienė

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsi ųstų į namus.

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

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

‘Arpber HoMdays”
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

i MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MfcMBER

''♦fe**

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Bos U6

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

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
> Prtces are based on double oecupancy and are subject to 
“ chang’es and/or Government approval.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

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 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116

E. Northport, L. I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 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 Gourmet, 296 Main St. — 

Tel.: 203 744-6857
Norvvood, 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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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kristaus prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų vienuolyno geradarius, penktadienio ir 
ketvirtadienio parengimų bendradarbius, Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybą ir visus Kultūros Židinio rėmėjus.

Brooklyno pranciškonai

New Yorko žinių dar yra 11 ir 
9 psl.

Kultūros Židinyje ateinantį 
savaitgalį bus: balandžio 21, 
šeštadienį, Laisvės Žiburio radi
jo valandos koncertas; balandžio 
22, sekmadienį, LMK Federaci
jos New Yorko klubo Atvely
kio popietė.

Volungės, Toronto mergaičių 
ansamblis, atvyksta į Laisvės 
Žiburio koncertą ir atliks progra
mą. Koncertas bus balandžio 
21 Kultūros Židinyje. Pradžia 
7 v.v.

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus balandžio 22, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Programą atliks Hartfor
do moterų trijo Paslaptis ir miš
rus kvartetas. Vadovauja Jurgis 
Petkaitis. Po koncertinės dalies 
— Velykų stalo vaišės.

Kunigų Vienybės N.Y. ir N. J. 
provincijos susirinkimas buvo 
balandžio 1 Angelų Karalienės 
parapijos klebonijoje. Išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas kun. 
Petras Žemeikis iš Elizabetho, 
N.J., kun. J. Pragulbickas iš Eli
zabetho, iždininkas paliktas tas 
pats — kun. J. Gurinskas iš Man
hattan, N.Y.

Susirinkimas —vakaronė Kul
tūros Židiny įvyks balandžio 20, 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro. 
Susirinkimo tikslas — painfor
muoti visuomenę ir organiza
cijų atstovus apie Lietuvių Kul
tūros Fondo užduotį ir reikšmę 
Kultūros Židinio išlaikymo dar
buose. Bus pristatyti ir svarsto
mi svarbiausi principai sutar
ties, pagal kurią LK Fondas 
perims Židinio administravimo 
darbus iš Tėvų Pranciškonų. 
Visi, kas tik susidomėję K. Ži
dinio likimu, prašomi atsilan
kyti. Atsilankiusieji bus pavai
šinti kavute.

Kun. Vytautas Pikturna, Ange
lų Karalienės parapijos vikaras, 
birželio 3 mini savo kunigystės 
40 metų sukaktį. Tą dieną jis 
aukos padėkos mišias Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje. 
Po mišių bus kuklios vaišės tos 
parapijos salėje.

Lietuvių Atletų Klubas vyksta 
į krepšinio pirmenybes, kurios 
bus Chicagoje balandžio 28-29. 
Klubas veža keturias krepšinio 
komandas, viso apie 30 sporti
ninkų. Skrenda lėktuvu.

Alfonsas Koncė, išgulėjęs 10 
savaičių ligoninėje su sulaužytu 
dubens kaulu, balandžio 3 grįžo 
iš ligoninės į namus.

TRADICINĖ ATVELYKIO

bus balandžio 22, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny 

PROGRAMOJE

POPIETE

Hartfordo moterų trijo PASLAPTIS
ir mišrus kvartetas. Vadovauja JURGIS PETKAITIS

Laimėjimam leidžiamas dail. AntanoPetrikonio paveikslas

VELYKŲ STALAS

Visi maloniai kviečiami atsilankyti 
(Atskiri pakvietimai šiemet nebus siuntinėjami)

įėjimo auka — 8 dol.

LMK Federacijos 
New Yorko Klubas

Iš Vokietijos atostogų atvyko: 
Mykolas Lipšys iš Hamburgo 
pas savo seserį Mariją Oniū- 
nienę, gyv. Woodhavene, pus
brolis Albertas Lipšys iš Main- 
zo. Aplankys gimines New Yor
ke ir Chicagoje. Į Vokietiją grįž
ta balandžio 18. Abu svečiai, 
palydėti Liudo Tamošaičio, lan
kėsi Darbininko redakcijoje, 
administracijoje, kur įsigijo 
plokštelių.

Svajūnas Mikalčius iš Chica- 
gos buvo atvykęs į New Yor- 
ką ir apsilankė Darbininko re
dakcijoje, apžiūrėjo Kultūros Ži
dinį. Jis yra gimęs Argenti
noje, ten išgyvenęs 20 metų, 
persikėlė į Ameriką ir čia gy
vena jau 10 metų. Jo specialy
bė — kasyklų inžinierius. Da
bar buvo išvykęs atostogų į 
Argentiną. Grįždamas ir buvo 
sustojęs New Yorke. Iš čia išvy
ko į Chicagą.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų švenčių proga 
pamokų nebus balandžio 14 ir 
21.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas buvo balandžio 7, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Valdyba perrinkta ta pati: pir
mininkas Kęstutis Miklas, vice
pirm. Vacys Butkys, iždininkas 
— Vladas Vasikauskas, sekreto
rius Kazys Bačauskas, parengi
mam — Elena Mickeliūnienė ir 
Albinas Sakalas, vėliavnešys — 
Juozas Jurkuvėnas.

Šaulių Sąjungos 60 metų ir 
Vlado Pūtvio 50 metų nuo mir
ties sukaktys paminėtos balan
džio 7, šeštadienį, tuoj po šau
lių susirinkimo Kultūros Židiny
je. Apie Šaulių Sąjungą kalbė
jo Julius Kumpikas, apie Vladą 
Pūtvį, šaulių įkūrėją, kalbėjo 
kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas. Jis dar paskaitė ištrauką 
iš Pūtvio raštų. Tai buvo Emili
jos Pūtvienės žodis šauliam ir 
visuomenei Pūtviui mirus. Taip 
pat šiame minėjime dalyvavo ir 
dvi VI. Pūtvio anūkės — Gied
rė Kulpienė ir Aldona Rygelie- 
nė, kuri dar papasakojo savo 
prisiminimų. Šaulių žvaigžde 
apdovanoti — Elena Mickeliū
nienė, Zigmas Raulinaitis, Juo
zas Jurkuvėnas. Po minėjimo 
buvo kavutė.

Susitikimą su LB 9-tos Tary
bos kandidatais rengia LB pir
moji apylinkė balandžio 29, 
sekmadienį, .12:30 v. Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Į su
sirinkimą pakviesti visi 19 
kandidatų. Jie patys kalbės 
ir atsakys į klausimus. Drauge 
bus ir tos apylinkės susirinki
mas su veiklos pranešimais. Visi 
kviečiami dalyvauti.

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.

Motinos dienos minėjimas 
rengiamas gegužės 6, sekmadie
nį. Mišios 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
12:30 vai. akademinė dalis tos 
parapijos didžiojoje salėje. Kal
bės mokytoja Jadvyga Kregždie- 
nė. Bus ir kultūrinė programa. 
Šį minėjimą rengia LB I-moji 
apylinkė, gi vaišes po minėji
mo — Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos 29 kuopa. Minėjime veiks 
ir Tarybos rinkimų būstinė. Visi 
galės ta proga ir pabalsuoti už 
pasirinktus kandidatus į devintą 
LB Tarybą.

Paulius Rajeckas su klasės 
draugu balandžio 13, penktadie
nį, 5:30 v. popiet per televizijos 
31 kanalą atliks pusės valan
dos pantomimikos programą. Ta 
pati programa tame pačiame 
kanale bus pakartota 
balandžio 15, sekmadienį, 
7 v.v. Paulių Rajecką pamaty
sime Kultūros Židinyje gegu
žės 12 Perkūno choro koncerto 
programoje.

Tradicinė pavasario šventė, 
rengiama Kultūros Židinio, bus 
gegužės 20, sekmadienį. Tos 
šventės rengimo komitetas po
sėdžiauja balandžio 18 Kultū

ros Židinyje.
Lituanistikos Instituto Talkos 

komitetas posėdžiauja balan
džio 17, antradienį, 8 v.v. Kul
tūros Židinyje.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bas Aras planuoja bendrą žuva- 
vimą gegužės 6 iš Captree uosto 
ir birželio 17 — vieta bus pra
nešta vėliau. Norintieji daly
vauti, prašomi pranešti žuvavi- 
mo sekcijos pirmininkui A. Oš- 
lapui, tel. 212 849-0187.

Žuvautojų ir medžiotojų klu
bas Aras birželio 3, sekmadienį, 
ruošia bendrą išvyką — gegu
žinę Captree parke. Pradžia 10 
v.r. Gegužinės programoje — 
jaunimui žuvavimo lenktynės, 
už kurias skiriamos premijos, 
aiškinami įvairūs žuvavimo bū
dai, bendras sportas, žaidimai. 
Suaugusiem veiks casino. Mais
tu ir gėrimu pasirūpina patys da
lyviai. Visi nariai ir nenariai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiem 
atsilankiusiem ir dalyvavusiem 
apygardos sporto žaidynėse bei 
susipažinimo pobūvy. Ypatinga 
padėka LA Klubo šeimininkėm 
ir visiem, kurie padėjo žaidynes 
sklandžiai pravesti.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa balandžio 17, antra
dienį, 7:30 vai. vak. lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brook- 
lyne dalyvaus mišiose ir bendro
se pamaldose už pavergtą Lie
tuvą. Šios pamaldos rengiamos 
pagal skirtą datą Lietuvių Reli
ginės Šalpos kalendoriuj.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
balandžio 14, šį šeštadienį, 1 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama pasku
tinė šio sezono opera — Wagne- 
rio Parsifal. Diriguoja Levine. 
Pagrindiniai solistai: Ludwig, 
Vickers, Weikl, Talvela, Shinall, 
Plishka.

LAK šachmatininkai stipriai 
pasirodė rytų apygardos pir
menybėse, laimėdami 3 iš pa
skirtų 4 taurių. I-mą vietą, kaip 
ir pernai, laimėjo A. Simonaitis, 
Urą vietą — E. Staknys ir jau
nių taurę pelnė A. Kulpa. III- 
čios vietos taurę išsivežė P. 
Okas iš Baltimorės. Taip pat da
lyvavo šachmatininkai iš New 
Jersey ir Bostono.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje Švč. Sakramento pagar
binimas bus balandžio 29, sek
madienį. Iškilmingi mišparai 5 
vai. Pamokslą sakys Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Kviečiami visi 
dalyvauti.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis, mirus buvusiam 
JAV viceprezidentui ir New Yor
ko valstijos gubernatoriui Nel- 
son Rockefelleriui, pasiuntė šei
mai užuojautos pareiškimą. 
Šiomis dienomis gautas tokio tu
rinio padėkos laiškelis: “Nelson 
Aldrich Rockefeller šeima visuo
met atsimins su dideliu dėkin
gumu jūsų užuojautos pareiški
mą.”

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje Švč. Sakramento eucharis
tinis pagarbinimas (40 valandų 
atlaidai) bus balandžio 22, 
sekmadienį, 4 v. popiet. Bus iš
kilmingos mišios, procesija. Da
lyvaus daug svečių kunigų. Bus 
patogu visiem atlikti velykinę 
išpažintį. Klebonas kun. J. Gu
rinskas kviečia visus atsilankyti.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričių metinis 
suvažiavimas įvyks balandžio 
22, sekmadienį, 63 kuopos glo
boj Sopulingos Dievo Motinos 
parapijos salėj, 136 Davis Avė., 
Kearny, NJ. 10 vai. mišios ar
ki vysk. J. Matulaičio beatifikaci
jos intencija. Pietūs ir posėdis 
1 vai. Visos kuopos prašomos 
atsiųsti atstoves, kurios atsivež
tų kuopos veiklos apžvalgas. 
Šiais metais įvyks sąjungos su
važiavimas, į kurį kiekviena 
kuopa turėtų nusiųsti bent po 
vieną atstovę.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų knygų, 
plokštelių, drožinių ir gintaro. 
Skambinti 827-1351.

KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS — 
VAKARONĖ

BALANDŽIO 20, PENKTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK. 

PROGRAMOJE LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO IR 
PRANCIŠKONŲ PRANEŠIMAI, DISKUSIJOS, KAVUTĖ.

VISUS KVIEČIA LK FONDO VALDYBA

HARTFORDO LIETUVIŲ KLUBAS 
KVIEČIA VISUS |

PAVASARIO KONCERTĄ — BALIŲ

PROGRAMĄ ATLIEKA .

NEW YORKO VYRŲ CHORAS PERKŪNAS

ŠOKIAMS GROS PETER NOIVA ORKESTRAS

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 21 D. 227 LAVVRENCE ST.
7:30 v.v. HARTFORD, CT

BILIETAI — $7.50 STUDENTAMS IR PENSININKAMS — $5.00 
STALUS REZERVUOKITE IŠ ANKSTO — TEL: 247-3501

DĖMESIO! DĖMESIO!
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IŠ TORONTO Į NEW YORKĄ ATSKRENDA

VOLUNGĖS
JOS ATLIKS PROGRAMĄ

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
PAVASARIO

KONCERTE 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, loterija 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:

f

t

X t X
t

t

X

X

X
Marytė Šaiinskienė 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

XX
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