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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

KGB IR KUNIGŲ SEMINARIJA
SAUGUMO ŠNIPAI TERORIZUOJA KLIERIKUS

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 31
JAV prez. Carter savo kalboj 

pareiškė, kad JAV niekada nesu
tiks, kad Sov. S-ga įsitvirtintų 
naujose pasaulio steateginėse 
vietose ir kad jos pasirūpins 
naujų ir tobulų ginklų sovietų 
gaminamiem ir išdėstomiem 
ginklam nugalėti.

Išsikėlę iš jūros palestiniečių 
EI Fatah teroristai netoli Tel 
Avivo pagrobė autobusą su ke
leiviais ir apšaudė kitus plentu 
važiuojančius autovežimius. Per 
susišaudymą su Izraelio kariais 
ir policija 32 žmonės žuvo ir 
apie 80 buvo sužeista. 9 teroris
tai taip pat žuvo, o 2 buvo pa
imti į nelaisvę.

Egiptas, JAV ir kitos valsty
bės šį palestiniečių teroristinį 
veiksmą pasmerkė, o Izraelio 
min. pirm. Menachem Be- 
gin dėl to atidėjo savo nu
matytą kelionę į JAV.

Izraelis, atsakydamas į palesti
niečių terorą, pasiuntė į pietinį 
Libaną apie 25,000 karių su karo 
laivais, tankais, artilerija ir lėk
tuvais, kurie per kelias dienas 
trukusias krautynes su ten įsi
tvirtinusiais palestiniečiais už
ėmė iki 6 mylių pločio juostą 
pagal šiaurinę Izraelio sieną ir 
nežada iš ten pasitraukti tol, 
kol kokiu nors būdu bus už
kirstas kelias palestiniečių tero
ristam įsiveržti į Izraelį. Iki šiol 
yra žuvę per 700 libaniečių.

Iš pietų Libano išvyti pales
tiniečiai bėga į Libano šiaurę, 
jėga užimdami kai kuriuos Li
bano sostinės Beiruto pastatus.

Libanas ir Izraelis oficialiai 
pareikalavo sušaukti JT saugu
mo tarybos posėdį: pirmasis pie
tų Libano okupacijai, antrasis 
palestiniečių vykdomiem tero
ristiniam veiksmam apsvarstyti.

Sov. S-ga pasmerkė Izraelio 
invaziją į pietinį Libaną, teig
dama, kad tai buvo padaryta JAV 
pritariant.

JAV pastangom JT saugumo 
taryba priėmė rezoliuciją, įsa
kančią Izraeliui pasitraukti iš 
pietinio Libano ir sudarančią 
4000 vyrų tarptautinę pajėgą 
šiaurinei Izraelio sienai nuo pa
lestiniečių teroristų saugoti.

Italijoj Raudonosios brigados 
teroristai pagrobė buv. min. 
pirm. Aldo Moro, pareikalavo 
paleisti 15 teisiamų jų draugų 
ir pranešė, kad jis bus teisiamas 
liaudies teismo.

JAV senatas vieno balso per
svara patvirtino pirmą Panamos 
kanalo sutarties dalį dėl kanalo 
neutralumo išlaikymo.

Pirminius Prancūzijos parla
mento rinkimus labai maža per
svara laimėjo dešiniosios parti
jos, surinkdamos 46.5 proc. bal
sų. Kairiosios partijos surinko 
46.1 proc. Galutiniai rezultatai 
paaiškės tik papildomiem rinki
mam pasibaigus.

JAV ir Britanija stengiasi pa
veikti Rodezijos Patriotinio 
fronto partizanų vadus Joshua 
Nkomo ir Robert Mugabe, kad 
jie sutiktų tartis su juodųjų va
dais, pasirašiusiais sutartį su Ro
dezijos ministeriu pirmininku 
dėl valdžios juodiesiem per
leidimo.

JAV siekia sudaryti iš Afrikos 
vienybės org-jos valstybių prie
žiūros dalinius, kurie galėtų už
tikrinti, kad prieš Ogaden pro
vincijoj gyvenančius somalie
čius nebus imamasi baudžiamų
jų veiksmų. Šią akciją paremti 
buvo paprašyta ir Sov. S-ga.

Italijoj, prasidėjus 15 Raudo
nosios brigados teroristų 
teismui, buvo nužudytas sėk
mingai su teroristais kovojęs 
policijos valdininkas Rosario 
Berardi.

Mus pasiekiančios žinios iš 
Kauno Kunigų seminarijos nėra 
linksmos. KGB ir toliau visu uo
lumu verbuoja Seminarijos auk
lėtinius savo agentais. Stojan
tiems į Seminariją čekistai nesi
drovėjo tiesiai pasakyti: “Jei ne
dirbsi mums, į Seminariją nepa
teksi”. Kunigų seminarijos auk
lėtiniai yra verčiami raštiškai pa
sižadėti, kad nuolat teiks saugu
mui rūpimą informaciją.

KGB ir Religijų reikalų tary
bos (RRT) dėka į Seminariją 
pateko nemaža grupė kunigystės 
šventimams gauti visiškai netin
kamų kandidatų, kurie terori
zuoja gerus klierikus. Seminari
jos vadovybė bijo tokius klieri
kus iš Seminarijos pašalinti, kad 
nenukentėtų. Skaudžiausia, kad 
praeityje kai kurie panašūs klie
rikai yra gavę net kunigystės 
šventimus, nors šventimus su
teikę vyskupai žinojo, kad kai 
kuriems iš jų net bažnytinė tei
sė draudžia teikti šventimus.

Reikia padėkoti Seminarijos 
vadovybei, kad prieš 1977 m. 
Kalėdas iš Seminarijos pašalino 
IV kurso klieriką R. Jakutį, kuris 
atostogų metu girtuokliavo, ne
dorai elgėsi ir klierikų buvo lai
komas KGB agentu. Niekaip ne
galima suprasti Vilniaus arki
vyskupijos valdytojo Č. Krivai
čio ir kitų, kurie Seminarijoje 
įvykusiame posėdyje šį klieriką 
gynė. Kai kurių dėstytojų ir Or
dinarų pasyvi laikysena posė
džio metu liudija, iki kokio laips
nio jie pataikauja KGB reikalavi
mams.

Vienas Seminarijos dėstytojas 
yra išsitaręs, kad “mes neturime 
prabangos švaistyti klierikus pro 
vartus”. Iš tikrųjų dabar yra 
brangus kiekvienas į darbą iš
einąs kunigas, tačiau visiškai 
aišku, kad morališkai iškrypę ar 
KGB naudai dirbą klierikai pasi
tarnaus ne Bažnyčios labui.

Kai kurie klierikai aiškiai dir
ba KGB pavedimu. Uolūs klieri
kai savo stalčiuose randa raš
telių, raginančių nebūti uoliais, 
nes ateitis esanti ne uoliųjų 
rankose. Iš klierikų stalčių 
dingsta jų parašyti pratybiniai 
pamokslai. Yra klierikų, beveik

LIETUVOS 
POGRINDIS 
VEIKIA
UOLIAI

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos Nr. 31 jau pa
siekė JAV lietuvius. Šiame nu
meryje: KGB ir kunigų semi
narija, Mūsų kaliniai, Kam reika
lingos naujos sutartys?, Žinios iš 
vyskupijų. Kam maišo Šeduikio 
koplytstulpis?, Tarybinėje mo
kykloje, Kaltinimai “LKB Kro
nikai”, Atitaisymai. Datuota 
1978 vasario 2. Iš viso 25 dides
nio formato puslapiai. Atskiru 
priedu pridėtas 10 puslapių 
Lietuvos kunigų raštas, skirtas 
vysk. J. Labukui. Kronikos re
dakcija pageidauja, kad su tuo 
raštu būtų supažindinti atsakingi 
Romos Kurijos darbuotojai.

— “Aušros” Nr. 9 (49), oku
puotos Lietuvos pogrindy lei
džiamas laikraštis, jau pasiekė 
JAV lietuvius. Šiame numery: 
Kokių ganytojų reikia Lietuvai?, 
Iš Lietuvos jaunimo sąjūdžio is
torijos, Suniekintas mokslas, 
Lietuviai ir žydai (Atviras laiš
kas Tomui Venclovai), Žalgirio 
pergalės ir KGB rūpesčiai, SOS! 
SOS! SOS! (Balio Gajausko by
la. Pareiškimai). Šio numerio iš
leidimo data — 1978 sausis.

viešai demonstruojančių savo 
ryšį su KGB. Štai Vytautas Ru
dys turi drąsos kitam klierikui 
išrėžti į akis: “Saugumas yra vi
sagalis, ir aš padarysiu, kad tu 
Seminarijoje nesimokytum”. Šis 
“klierikas” siūlė kai kuriems Se
minarijos auklėtiniams bendra
darbiauti pasikeičiant informaci
ja apie Seminariją ir laikant tai
paslaptyje. Po 1977 m. pavasari
nių rekolekcijų V. Rudys pareiš
kė, kad jis niekada nesurimtės 
ir spiaunąs į dvasinį gyvenimą. 
Panašių į Rudį yra ir kituose 
kursuose. III kurso klierikas 
Kazlauskas parašė RRT įgalioti
niui K. Tumėnui melagingą 
skundą, būk tai kun. J. Kaunec- 
kas Seminarijoje pasakęs antita
rybinę kalbą. Seminarijos vado
vybė ir Ordinarai žino, kad pa
našių klierikų grupė yra I-me 
kurse, o taip pat ir V-me kurse 
yra tiek moraliniu, tiek pasau
lėžiūriniu atžvilgiu nesu
brendusių klierikų priimti kuni
gystės šventimus.

Kadangi šiuo metu nėra prie
monių apsaugoti Lietuvos Kata-

Prisikėlimas

RAŠO NIJOLE SADUNAITE
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 30

Iš Baraševo išvykau rugpiūčio 
24. Lagerio vyr. buhalterė prieš 
pat išvažiavimą iš Baraševo atėjo 
ir pranešė man, kad, man atva
žiavus į vietą, parašyčiau jai laiš
ką su savo adresu, nes ji neži
nosianti, kur siųsti mano pini
gus... Ir jei ne geri žmonės, tai 
taip ir tektų badauti iki pirmo 
uždarbio. Po sunkios 27 parų 
kelionės tai nebūtų jau į sveika
tą. Ačiū Dievui, kad gerų žmo
nių visur yra ir jie man daug kuo 
padėjo ir padeda.

Po savaitę teko pabūti Čelia- 
binsko, Novosibirsko ir Krasno
jarsko kalėjimuose. Kalinių vi
sur labai daug — virš normos, 
taip, kad lova dažnai tekdavo da
lintis dviese. Apie švarą ar kitas 
higienos būtinybes nėra ko ir 
bekalbėti. Laimingo atsitiktinu

likų Bažnyčią nuo pavojaus gau
ti iš Seminarijos morališkai iš
krypusius arba KGB naudai dir
bančius kunigus, tai nuo šiol 
“LKB Kronika” skelbs pavar
des tų klierikų, kurie viešai 
griaus Seminarijos tvarką arba 
vykdys KGB užduotis. Taip pat 
bus skelbiami visi tie, kurie gins 
šios rūšies klierikus. Ikišiolinės 
pastangos sukliudyti morališkai 
žlugusiems KGB agentams gauti 
kunigystės šventimus nedavė 
vaisių, —baimė prieš KGB dau
gelį paraližavo, ir tai paskatino 
saugumą dar labiau veržtis į Se
minariją. Tik KGB šiuo metu 
gali norėti, kad klierikai ir kuni
gai nematytų, kaip griaunama 
Seminarija.

“LKB Kronika” ragina visus 
klierikus būti drausmingais, 
siekti rimto vidinio gyvenimo, 
tačiau nepasiduoti baimei, kad 
“dėl politikos” būsią pašalinti iš 
Seminarijos, ir ragina aktyviai 
prisidėti, kad Kunigų seminarija 
netaptų KGB filijalu.

(Bus daugiau)

mo dėka išsisaugojau utėlių. 
Su blakėmis kovojau iš peties, o 
moterys, prie jų pripratusios, 
skaniai iš manęs juokėsi. Ką pa
darysi, bet taip ir neišmokau 
miegoti, kai blakės kandžiojasi... 
O nepamiegojus naktį, kitą ir 
paskutines jėgas pameti. Nieko 
nuostabaus, kad ir širdis sustrei
kavo. Bet dabar, ačiū Dievui, 
visa tai jau praeityje.

Rugsėjo 5 vos nenukeliavau 
ten, kur skausmo ir ašarų nebė
ra. Ir kas įdomiausia, kad jautie
si visiškai ramiai —jokios bai
mės. Tik viena aiški mintis: ačiū 
Dievui, viskas baigiasi! O širdis 
juokų nemėgsta, jei sustreikavo 
— sudiev! Bet tą kartą juodoji 
sesė praėjo pro šalį — kareivė-

(nukelta į 2 psl.)

— Kovo 1 Vilniaus Meno dar
buotojų rūmuose buvo paminė
ta rašytojo ir muziko Juozo Ba
naičio (1908-1967) septyniasde
šimties metų gimimo sukaktis. 
Studentavimo metais (1928-32 
Humanitarinių mokslų fakulte
te) J. Banaitis reiškėsi kaip ra
šytojas — originalus naujų iš
raiškos formų ieškotojas. Kūri
nius spausdino Granite, N. Ro
muvoj, Linijoj, Lietuvos Studen
te. Tačiau baigęs Kauno Muzi
kos konservatoriją (1936), atsi
dėjo muzikinei veiklai. Pirmo
sios bolševikų okupacijos metu 
buvo Kauno Radiofono direk
torius, ėmėsi ir kitų viešųjų 
pareigų, talkinančių okupan
tams. Vėliau (1958-1967) buvo 
Kultūros ministeris. Tarnyba 
okupantams pražudė J. Banaičio 
literatūrinį talentą. Išleista vie
nintelė pomirtinė beletristikos 
knyga “Kelias [ kalną”, kurioje 
yra ir keletas bolševikinių pro
pagandinių pasakojimų. Atrodo, 
kad ir Banaičio sukaktis mini
ma ne tiek dėl literatūrinio pa
likimo, kiek dėl jo talkos oku
pantams. Minėjimas dar papil
domas Vilniaus Respublikinėje 
bibliotekoje surengta J. Banai
čio kūrinių ir veiklos paroda.

— Literatūros vakarų gausu ir 
žiemos metu. Vasario pradžioje 
buvo Juozo Baltušio literatūros 
vakarai — susitikimai su skaity
tojais — Šakiuose, Lekėčiuose, 
Paluobiuose. Vasario 17-18 Lite
ratūros dienos buvo surengtos 
Kretingos rajono keliose vieto
se. Dalyvavo: J. Baltušis, V. 
Bubnys, J. Bulota, J. Aputis, P. 
Keidošius, P. Raščius, E. Selelio- 
nis, E. Uldukis ir rusai J. Kobri
nas ir L Kašnickis. Vasario 
20 Kauno Profsąjungų rūmuose 
įvyko poetės J. Degutytės kūry
bos vakaras. Autorės kūrybą ap
tarė kritikė V. Daujotytė. Skai
tymui talkino aktorė I leonavi- 
čiūtė. Vasario 22 Vilniaus grąžtų 
gamykloje buvo V. Dautarto 
kūrybos vakaras. Skaitymui tal
kino aktorė G. Urbonaitė. Vasa
rio 23 Alytuje buvo poeto A. 
Maldonio kūrybos v akaras. Au
toriaus kūrybą aptarė kritikas V. 
Kubilius, kūrinius skaitė aktorė 
G. Urbonaitė. Vasario 23 Vil
niaus Respublikinėje bibliote
koje buvo teminis poezijos va
karas “Vai lėkite, dainos”. Kelių 
poetų kūrinius skaitė aktorius L. 
Noreika.

— Lietuvių Rašytojų sąjungos 
vykdomasis sekretorius A. Po
cius Vagos leidyklai, leidžiančiai 
grožinės literatūros knygas, pa
siūlė leisti rusų kalba kai kurių 
viduriniosios kartos lietuvių ra
šytojų knygas. Kadangi leidyklų

ŠEN. CURTIS Į SENATĄ 
ĮNEŠĖ STIPRIĄ REZOLIUCIJĄ

Senatorius Carl T. Curtis (R.- 
Nebraska) į JAV senatą įnešė 
stiprią rezoliuciją Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų bylos reika
lu. Eilė senatorių yra jau pa
žadėję įnešti panašias rezoliuci
jas ar jungtis prie senatoriaus 
Curtis rezoliucijos. “Esu tikras”, 
— rašo senatorius Curtis Re
zoliucijom Remti Komiteto va
dovybei, — “kad mano įneštoji
S. Con. Res. 68 rezoliucija bus 
pravesta JAV kongrese”. 

DARBININKO Redakcija ir Administracija
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VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

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

biudžetas ir popieriaus kontin
gentai yra riboti, tai rusiškų kny
gų leidimas lietuviškoje leidyk
loje, be abejonės, sumažins lie
tuviškų knygų išleidimą.

— Vasario pradžioje į Lietuvos 
Dailininkų sąjungą buvo atvy
kęs Sovietų Sąjungos Daili
ninkų sąjungos sekretorius J. 
Černovas ir čia pasirašė per dvi
dešimt sutarčių, įpareigojančių 
dailininkus nupiešti paveikslus 
tema “Fizkultūra ir sportas”. To
kių paveikslų paroda numatoma 
kitų metų pavasarį.

— Molėtuose statomas pa
minklas Raudonosios armijos 
karininkui Vytautui Putnai, nu
žudytam Stalino siautėjimo lai
kais, o dabar jau laikomam so
vietiniu didvyriu. Paminklą ku
ria skulptorius Gediminas Jokū- 
bonis. Siužetas: jaunas gražus 
karys už kamanų laiko stainą, 
neramų žirgą. Lietuvis karinin
kas V. Putna negrįžo į besiku
riančios Lietuvos kariuomenę, 
kaip daugumas lietuvių karinin
kų, o pasiliko bolševikų kariuo
menės vadovybėje. Jo garbei re
žisieriaus L. Lazėno susuktas fil
mas rodo V. Putną Sibiro lau
kuose kovojantį su baltgvardie- 
čiais, dėl bolševikinės idėjos at
sisakiusį dailininko pašaukimo. 
Tačiau bolševikai juo nepasiti
kėjo, ir jis žuvo kaip nekalta au
ka. Dabar V. Putnos garbė vėl 
sugrįžo, ir jam statomi pamink
lai. (Tik kodėl jie statomi Lie
tuvoje, nes V. Putna dirbo ne 
Lietuvai?!)

— Vasario 11 Vilniaus Valsty
binės filharmonijos salėje įvyko 
500-asis pagarsėjusio vyrų 
choro Varpo koncertas. Jau 
daugelį metų choro progra
ma yra aukšto lygio. Chorą išug
dė jam vadovavę žymūs chorve
džiai: J. Vanagas, J. Kavaliaus
kas, A. Kr o gertas, P. Bingelis, 
P. Gilys. Dabar vadovauja A. Ar
minas.

— Pramoginės dainos Lietu
voje pionierius Antanas Šaba- 
niauskas dar tebedainuoja. Nuo 
1971 jis jau pensininkas, bet iš 
mažosios scenos programų dar 
nepasitraukė. Nuolat dainuoja 
Šaltinėlio kokteilių bare, daly
vauja net šventiniuose koncer
tuose, kurie rengiami Vilniaus 
Sporto rūmuose.

— Už nuopelnus “socializmo 
statyboje” garbės vardai suteikti: 
Dailės instituto docentei daili
ninkei Aldonai Ličkutei-Ju- 
sionienei, Pergalės žurnalo sek
retoriui poetui Vytautui Rudo
kui, Dailės instituto dėstytojui 
dailininkui Leonui Lagauskui.

Pr. N.

Neseniai į atstovų rūmus buvo 
įnešta H. Con. Res. 472 rezoliu
cija. Tos rezoliucijos autoriai 
yra: kongresmanai — Robert K. 
Dornan (R. — Calif.), Anthony
C. Beileson (D. — Calif.), Ray- 
mond F. Lederer (D. — Pa.) ir 
Richard L. Ottinger (D. — N. Y.).

Iki šiol jau 60 su viršum le- 
gislatorių yra įnešę stiprias rezo
liucijas į JAV kongresą.

(RRK)

T. JURGIS GAILI UŠIS, O.F. M.
Pranciškonų provincijolas
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RAŠO NIJOLĖ SADŪNAITĖ

Sov. S-ga atėmė pilietybę lai
kinai į Vakarus išleistam dirigen
tui ir pasaulinio garso čelistui 
Mstislav Rostropovič ir jo žmo
nai solistei Galinai Višnevskajai.

Prez. Carter pasiuntė į Soma- 
liją valst. sekr. Afrikos reikalam 
padėjėją Richard M. Moose tar
tis dėl Somalijos pasitraukimo iš 
Ogaden provincijos padarinių ir 
ribotos karinės pagalbos teiki
mo.

Kuba pirmą kartą viešai prisi
pažino, kad jos kariai, remiami 
sovietinių ginklų ir patarėjų, 
kariauja su Somalija. Somalijai 
pasitraukiant iš Ogaden provin
cijos, Kubos kariai pradėjo ko
vas su Eritrėjos partizanais.

Vakarų valstybėm susilaikius 
nuo balsavimo, JT saugumo ta
ryba pasmerkė Rodezijos min. 
pirm. lan D. Smith su juodųjų 
vadais sudarytą sutartį.

Etiopija pareiškė, kad Soma
lija gali pasiekti pastovią taiką 
tik viešai atsisakydama bet ko
kių teisių į Ogaden provinciją 
ir atlygindama visus karo nuo
stolius.

Olandijoj gyveną Molukų salų 
nacionalistai užgrobė valdinį 
pastatą ir paėmė 72 įkaitus, rei
kalaudami paleisti kalėjime lai
komus jų draugus ir duoti lėk
tuvą jiem pabėgti. Pagaliau jū
rų pėstininkų dalinys puolė už
imtą pastatą, įkaitus išvadavo 
ir teroristus suėmė.

Turkijos min. pirm. Bulent 
Ecevit apkaltino JAV vyriau
sybę, kad ji, o ne kongresas vil
kina karinės pagalbos Turkijai 
teikimą, ir pagrasino, kad Tur
kija yra pasiryžusi persvarstyti 
savo politiką su JAV.

Italijoj buvo prisaikdintas 
min. pirm. Giulio Andreotti iš 
krikšč. demokratų partijos su
darytas ministerių kabinėtas. 
Komunistai į vyriausybę neį
eina, bet su jais bus tariamasi 
vyriausybės politikos reikalais.

Gvatemalos kongresas valsty
bės prezidentu išrinko vyriausy
bės remtą ir daugiausia balsų 
gavusį kandidatą Romeo Lucas 
Garcia.

Sov. S-ga pirmą kartą suteikė 
JAV delegacijai Ženevoj kai ku- 
riij informacijų apie jos turimus 
strateginius ginklus.

Japonija ir toliau atsisako pri
imti Vietnamo pabėgėlius tol, 
kol gauna iš JT komisaro pabė
gėlių reikalam patikinimų, kad 
jie bus įkurdinti kur nors kitur.

Per Buenos Aires kalėjimo ka
linių sukeltas riaušes žuvo 41 
ir buvo sužeista 30 žmonių.

Italijos komunistų vado
vaujama darbininkų unijų taryba 
nutraukė santykius su Maskvos 
dominuojama pasaulio darbo 
unijų federacija ir rūpinasi už
megzti santykius su vakarų dar
bo unijom ir Amerikos AFL- 
CIO unija.

Australijos vyriausybė nutarė 
priimti dar 2,000 Indokinijos pa
bėgėlių.

Sov. S-gos organai išjungė ko
votojo už žmogaus teises Andrei 
D. Sacharovo telefoną. Iš visų 
sovietų disidentų tik jis vienas 
telefoną teturėjo.

(atkelta iš 1 psl.)

liai sutrukdė: vaistai, vanduo, 
oras — ir sąmonė sugrįžo.

Kelionėje sirgau gripu ir au
sies uždegimu. Gydymo jokio, o 
dabar turiu atminčiai vieną ap
kurtusią ausį... Ačiū Gerajam 
Dievui, kad antroji girdi. Gerai 
būtų, kad keiksmų, nešvankių 
kalbų visai negirdėčiau, o galė
čiau džiaugtis tik gerais žodžiais 
ir įvairiabalse gamtos muzika.

Kelyje ir kalėjimuose — skers
vėjai. Langai be stiklų. Beveik 
visi čiaudo, sloguoja, kosti. Atsi
laiko tik labiausiai užsigrūdinę 
ir patys stipriausi. Sunkiausia 
buvo vagone. Labai ankšta.

Ir štai — aš vėl laisva! Ko
kia tai didžiulė laimė! Visa krū
tine alsuoju grynu taigos oru, 
džiaugiuosi erdve, tyromis vai
kučių akimis. Ačiū Gerajam 
Dievui už tą grožį gamtoje, už 
gerumo kibirkštis žmonių sie
lose!

Be Dievo malonės žmogus di
džiausias skurdžius. Apie tai 
šaukte šaukia milijonai dvasinių 
vargdienių, kurie neturėjo lai
mės pažinti ir pamilti Gerojo 
Dievo ir nuo vaikystės dienų 
klaidžioja gyvenimo šunke
liuose. Savo kelionės metu jų 
sutikau labai daug. Ir nežiūrint

to, kaip žemai jie bebūtų puolę, 
kiekviename rusena gėrio ki
birkštis, kurią įžiebia geras žo
dis. Kaip labai reikalinga jų blo
gio iškankintoms sieloms Dievo 
malonė! Melskimės, aukokimės, 
nes dvasinių vargdienių skaičius 
nepaprastai auga. Realiai pama
čiau, kaip labai nelaimingas 
žmogus be Dievo.

Vidurinės mokyklos dar nesu
remontavo, ir mūsų mokiniai 
mokosi aštuonmetėje mokykloje, 
antroje pamainoje, nuo 14 vai. Į 
darbą einame ir mes po pietų. 
Skambiname pamokoms ir per
traukoms, prižiūrime, kad būtų 
švaru koridoriuose, o po pamo
kų plauname visas patalpas. 
Darbo buvo labai daug, nes 
trūko valytojų ir mums su Ana 
teko dirbti už keturias. Užvakar 
įsidarbino trečia valytoja, ir da-

bar daug lengviau. Be to, ir jė
gos pamažu grįžta. Štai ką reiš
kia laisvė! Dešimt dienų laisvė
je, o aš jau stipriai stoviu ant 
kojų, ir net stiprus vėjas man ne
baisus. Silpnumas praeina, dar
be mažiau pavargstu ir jaučiu, 
kad greitai būsiu stipri kaip ir 
anksčiau — laisvėje.

Mano pinigų iš lagerio dar ne
atsiuntė. Jei ne geri žmonės, 
būtų tekę pabadauti.

Su žmonėmis sutariu, visi 
man draugiški ir geri. Aš taip 
pat stengiuosi nelikti skolinga. 
Gyvename labai gražiai.

Visiems, kurie mane prisi
mena — nuoširdžiausia padėka!

Telaimina ir tegloboja visus 
Gerasis Dievas!

Su Dievu!
Jus labai mylinti ir dėkinga

Nijolė

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

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay 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.

JAV, nors dar ir neturėda
mos priemonių satelitam erdvėj 
naikinti, pasiūlė Sov. S-gai pra
dėti pasitarimus tokių satelitų 
naikintojų naudojimą erdvėj už
drausti.

Buv. Pakistano min. pirm. Zul- 
fikar Ali Bhutto buvo nuteistas 
mirti už kėsinimąsi nužudyti sa
vo politinį priešą.

Bulgarijoj nukrito keleivinis 
lėktuvas su 73 keleiviais. Visi 
keleiviai ir įgula žuvo.

Zaire karinis teismas nuteisė 
,19 žipppįų mirtį;ir 13 iš jų su
šaudė už kėsinimąsi nuversti 
prez. Mobutu Sese Seko. •

JT saugumo taryba neleido 
pasirašiusiam su Rodezijos min. 
pirm-ku sutartį dėl valdžios per
leidimo juodiesiem Abel Muzo- 
rewa paaiškinti sutarties nuosta
tų, nors Rodezijos patriotinio 
fronto partizanų vadam Joshua 
Nkomo ir Robert Mugabe buvo 
leista pareikšti savo nuomones.

JAV ir V. Vokietija sutarė 
imtis bendrų ūkinių priemonių 
dolerio vertei stabilizuoti.

Sov. S-gos teismas nuteisė 
prieš disidentų į psichiatrines 
ligonines uždarymą protesta
vusio Aleksandro Podrabinek 
brolį Kirilą 2.5 m. kalėjimo už 
pasenusio ir be graižtvų pistole
to laikymą.

Prancūzija pasirašė su Egiptu, 
Saudi Arabija, Qatar ir Jungt. 
arabų emiratu sutartis aprūpinti 
tas valstybes ginklais ir teikti 
technikinę pagalbą.

Maskvos Bolšoj teatro dirigen
tas Algis Žiūraitis Pravdoj pa
skelbtu laišku apkaltino dirigen
tą Gennadi Roždestvenski, reži- 
sorių Juri Liubimov ir kompo
zitorių Alfred Smitke, kad jie, 
Paryžiuj statydami Čaikovskio 
operą “Pikų dama”, iškreipė Čai
kovskio muziką, ištisus jos gaba
lus praleido ir operą pavertė 
suamerikoninta operete.

NEW HAVEN, 
CONN.

Vasario 16-oji
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos bažnyčioj vasario 16 (ketvir
tadienį) kun. Albertas Karalis 
Lietuvos ir lietuvių intencija au
kojo mišias. Gaila, lietuvių buvo 
nedaug. Susirinko tik dirban
tieji, atvyko iš darbų. Vargonais 
grojo amerikietė seselė Jean. 
Visų nustebimui, ji lietuviškai 
pagiedojo “Lietuva brangi”. 
Klebonui paprašius, pabaigoj 
pagiedotas Lietuvos himnas.

Parke prieš miesto valdybą su 
Amerikos vėliava plevėsavo ir 
Lietuvos trispalvė.

Šventės minėjimas lietuvių 
kolonijoj vyko vasario 26. Buvo 
aukojamos mišios už Lietuvą, 
jos laisvę ir žuvusius. 
Klebonas kun. A. Karalis pasakė 
gražų pamokslą. Gėles prie al
toriaus nešė Vaiva Vaišnytė ir 
Viktutė Masto. Prie vėliavų sto
vėjo Genutė Strimaitytė ir Rita 
Kronkaitytė. Ifth'oras giedojo Br. 
Budriūno mišias ir patriotines 
giesmes. Po pamaldų lauke prie 
lietuviško kryžiaus buvo padė
tos gėlės už Lietuvos laisvę 
žuvusiem pagerbti.

Parapijos salėj vyko antroji 
minėjimo dalis. Susirinko apie 
60 žmonių. Mūsų kolonijoj tai 
yra labai daug. Sugiedoti him
nai. Maldą kalbėjo kun. A. Kara
lis. Atsistojimu ir tylos minute 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos ir 
Amerikos laisvę. Miesto bur
mistras Frank Logue, taręs kele
tą žodžių, perskaitė savo prokla
maciją, kuri buvo jau įrėminta 
po stiklu, ir perdavė ją Lietu
vių Bendruomenei. Connecticut 
gubernatorės proklamaciją per
skaitė J. Gustas. Ukrainiečiam 
atstovavo Volodymyr ir Lidia 
Ficalowych, kuri pasakė trumpą 
kalbą.

Pagrindinę kalbą pasakė JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. 
organizaciniam reikalam Balys 
Raugas.

Aukų rinkimui vadovavo Ma
rijona Jokubaitė, šiais metais 
švenčianti 60 metų lietuviškos 
veiklos jubiliejų. Klebonui lei
dus, aukos buvo renkamos baž
nyčioj per visas mišias. Surink
ta $115.22. Iš viso surinkta 
$761.72.

Buenos Aires, Argentinoje, iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Orga
nizacijų ir jaunimo atstovai su vėliavomis prie katedros durų. Katedroje mišias aukojo Ar
gentinos vyskupas su lietuviais kunigais. Giedojo lietuvių parapijos choras. Nuotr. Kirstuko

Aukojo: dr. Juozas Vėbra — 
100 dol., dr. Rimas ir dr. Elo
na Vaišniai — 60, dr. G. Vėbrie- 
nė, A. ir St. Leikai — po 40, 
St. ir A. Lipčiai—36.50, V. ir S. 
Valiukai ir A. Ramanauskas — 
po 30, J. ir E. Šauliai, B. ir V. 
Žemliauskai — po 25, J. ir O. 
Girdauskai — 28, J. Kisielius, J. 
Šilkienė ir Strimaičiai — po 20, 
kiti po mažiau.

Meninė programa atlikta savo
mis jėgomis. Varg. J. Bernardo 
paruoštas parapijos choras pa
dainavo šešias dainas, o Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė paruošė 
montažą — Mindaugo ir šių 
dienų Lietuva, paįvairindama jį 
skaidrėmis. Ištraukas skaitė pati 
Vaiva su vyru Džimu, Leonas 
Bernotas (hartfordietis), Ginta
ras Vaišnys ir Arvydas Mocke
vičius, Yale universiteto studen
tas iš Ohio.

Po meninės programos kun. A. 
Karaliui sugiedota “Ilgiausių 
metų” arkivyskupo oficialaus 
paskyrimo parapijos klebonų 
proga. Iki šiol kun. A. Karalis, 
Šv. Kazimiero parapijoj ėjo ad
ministratoriaus pareigas.

Į minėjimą buvo atvykę Wa- 
terburio LB apyl. pirm. Viktoras 
Vaitkus ir sekretorė A. Raugalie
nė su vyru.

Minėjimui vaišes suruošė Te
resė Strimaitienė. Jai talkino Vi
da Masto, Jadzė Kronkaitienė, 
Z. Merkevičius. Kitos moterys 
aukojo pyragus, kai kuriuos šal
tus patiekalus ir pinigus. Jonas 
ir Ona Girdauskai padarė apie 
10 sv. dešrų. Nepagailėta laiko 
nei darbo kugeliui ir cepelinam.

New Haveno Lietuvių Bend
ruomenė dėkoja visiem už au
kas ir dalyvavimą minėjime. 
Ypatingai pajusta ir įvertinta 
klebono kun. Alberto Karalio 
visokeriopa parama.

Albina Lipčienė

ATEITIES
KONKURSAS
JAUNIMUI

Ateities žurnalo konkursas 
jauniem kūrėjam yra pasidaręs 
kasmetine tradicija. 1976 ap
dovanoti 24 jaunuoliai 650 dol. 
vertės premijomis, o 1977 — 22 
jaunuoliai 700 dol. Panašus kon
kursas skelbiamas ir šiemet.

Šis konkursas apima eilę sri
čių: 1. prozą (novelę, apsaky
mą, apysaką ir pan.), 2. poeziją, 
3. straipsnį-rašinį, 4. veiklos (sto
vyklos, kursų, susirinkimo ir kt.) 
aprašymą, 5. veiklos fotografiją, 
6. meno fotografiją ir 7. iliustra
ciją.

Redakcija vertins visus 1977 
rugsėjo 16 — 1978 rugsėjo 15 
laikotarpy Ateičiai atsiųstus kū
rinius. Moksleiviam (iki 19 m. 
amžiaus) ir vyresniam jaunimui 
(19-30 m. amž.) premijos skiria
mos atskirai: už pirmąją vietą — 
50 dol., už antrąją — Ateities 
vienerių metų prenumerata.

Konkurso piniginėm premi
jom reikia 700 dolerių. Galintie
ji labai prašomi būti mecenatais. 
Premijos bus įteiktos Ateities 
vakare spalio 14, Chicagoj.

Ateities redakcijos adresas: 
ATEITIS, c/o Kun. K. Trima
kas, 850 DesPlaines Avė., Apt. 
409. Forest Park, IL 60130, USA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei:

Kovo 23
Balandžio 16, 25, 29
Gegužės 4, 5, 9
Rugsėjo 17, 22

2 savaitėms:

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

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Vilties ir gyvenimo šventė
Prieš dvidešimt šimtmečių 

paskutinė pasaulio Viltis nu
marinta ant iškelto medžio, pa
laidota uolos kape, apsaugai nuo 
galimo prisikėlimo kapo durys 
užremtos didžiuliu akmeniu, už
antspauduotos ir sargybiniais 
apstatytos.

Bet Viltis vis dėlto prisikėlė. 
Tas, kuris buvo miręs, sujudė
jo, akmuo nuriedėjo, ir nužudy
ta Viltis išėjo visoje prisikėlimo 
didybėje. Nebesulaikomas 
džiaugsmas dėl prisikėlimo ir 
pergalės šauksmai jungiasi Ve
lykų himnuose . . .

Ir koks šio džiaugsmo pagrin
das? Gyvenimas nugalėjo mirtį, 
viltis laimėjo prieš desperaciją. 
Kristus sutraukė senojo prakei
kimo pančius; jo tuščias kapas 
yra pilnutinis ir mūsų nemirtin
gumo užtikrinimas.

Velykos vertai laikomos vilties 
ir gyvenimo švente. Ir jos daug 
gyvesnės už Kalėdas. Lopšiai, 
nors tai būtų tik prakartėlė, at
rodo labiau reiškią gyvybę. Taip 
jau esame įpratę apspręsti verty
bes iš medžiaginio požvilgio, ir 
gimimai atrodo daug linksmes
ni įvykiai negu laidotuvės. Vis 
dėlto lopšy glaudžiasi tik trapus 
gyvenimas, skirtas mirčiai, tuo 
tarpu gyvenimas, išsiskleidžiąs 
kape, yra skirtas gyventi amži
nai.

Velykos — gyvybės šventė ir 
moralinėje plotmėje, nes kaip 
tik prisikėlęs Išganytojas sutei
kė Petrui ir kitiem apaštalam ga
lią sugrąžinti gyvybę savižudėm 
sielom, prikeliant žmones iš 
nuodėmės mirties į amžiną Die
vo sūnystę. Tas apvalantis šalti
nis, per dvidešimt krikščiony
bės šimtmečių plovęs nuside- 
dančią žmoniją ir gydęs jos 
žaizdas, teka iš Kalvarijos kal
no viršūnės pro vakarienbutį 
amžinybės kryptimi.

Gyvenimiškos tiesos, išplau
kiančios iš Velykų prasmės, šian
dien mum taip naudingos apsi

sprendžiant vertybių pasirinki
me. Kaip būtina atsiremti Vely
kų tuščio kapo viltimi, kad pa
jėgtume atsispirti prieš nužmo
ginančias gyvenimo filosofi
jas, grasinančias iš įvairių pusių. 
Kaip naudinga Velykų teikiama 
stiprybė mūsų silpnybėse, iš jų 
išplaukiantis uolumas prieš mū
sų vėsumą ir abejingumą, jų iš
mintis prieš mūsų nežinojimą ir 
jų galutinis teisingumo ir gėrio 
triumfo užtikrinimas kovoje su 
daugeriopa blogio įtaka.

Kristaus prisikėlimas teikia 
paguodos palaužtam kūnui ir pa
žeistai sielai. Tai Dievo aukso 
raktas, atveriąs kentėjimų pa
slaptis. Kiek paguodos gali su
teikti dieviškasis Kalvarijos 
bendrakeleivis mūsų kasdieni
niuose nusiskundimuose ir ne
pritekliuose.

Kalvarijos kryžius jau seniai 
išrautas, ir pasipiktinimo bei 
prieštaravimo ženklas virtęs 
meilės simboliu. Tai taip pat ir 
mūsų vedamoji mintis, paremta 
viltingu mirtį nugalėjusio Išga
nytojo užtikrinimu: “Aš prisikė
limas ir gyvybė; kas tiki mane, 
nors ir būti) miręs, bus gyvas, 
ir kiekvienas, kurs gyvas ir 
mane tiki, nemirs per amžius”.

Arti dviejų tūkstančių metų 
krikščionybė atsispiria pasaulio 
klastom ir persekiojimam, nes 
jos steigėjas Kristus yra gyvas. 
Ypatingai Velykos mum prime
na, kad Kristus yra gyvas, ne
žiūrint mirties, karų, atominių 
bombų, asmeninių nusivylimų 
ar skausmų. Jis kaip tik ir gyve
na dėl to, kad mes nepraras
tume vilties.

Kristus yra gyvenimas Dievu- 
je, jis — Bažnyčios ir sielos 
gyvenimas. Ar tikrai tuo tikima 
ir pergyvenama? Ar šios tikėjimo 
tiesos mumyse pasilieka vien 
kaip protiniai teigimai, ar turi 
ir gilesnę prasmę, paremtą Ve
lykų Viltimi? Tai kiekvienas turi 
sau individualiai atsakyti.

Metai iš metų mes minime 
Vasario 16-ąją. Tą dieną 
prieš 60 metų lietuvių tautos va
dovai, apsijungę Lietuvos Tary
boje, paskelbė Lietuvos valsty- 
nės nepriklausomybės atkūrimą.

Kaizerinė Vokietija tą Lietu
vos teisę buvo pripažinusi, ta
čiau ir toliau laikė kraštą už
gniaužusi okupacinėmis replė
mis, kol karo Vakaruose nepra- 
lošė ir buvo priversta vokiečių 
militarines jėgas atitraukti iš 
Rytuose užimtų kraštų, taigi ir iš 
Lietuvos. Deja, paskui jas slinko 
į Vakarus rusų raudonosios ar
mijos masės, nešdamos Lietuvai 
naują slavų invazijos pavojų.

Dėl nusidelsusios vokiečių 
okupacijos gynimosi pajėgą iš 
anksto paruošti nebuvo įma
noma, o viltis prisiprašyti kitų 
toliau nuo Lietuvos buvusių 
valstybių karinės pagalbos liko 
tik tuščia iliuzija.

Raudonosios armijos dali
niam jau braujantis į mūsų kraš
tą ir artėjant net sostinės Vil
niaus link, nebuvo likę kitos 
išeities, kaip griebtis desperatiš
kų pasipriešinimo priemonių: 
ryžtis sukelti tautą revoliuci
niam pasipriešinimui rusam-už- 
puolikam, kaip kam buvo įmano
ma, ir šaukti ryžtinguosius vyrus 
atsiskubinti savanoriais į tada

VALSTYBĖS SUVERENUMAS 
PRIKLAUSO TAUTAI
Pirmojo Lietuvos Kariuomenės savanorio, ministe- 
rio K. Škirpos žodis Vasario 16-osios minėjime 
Washingtone, D.C.
vos pradėtus formuoti Lietuvos 
kariuomenės branduolius.

Jūsų prelegentui buvo paves
ta skubiai sudaryti ginkluotą 
branduolį pačiai Lietuvos sosti
nei. Į maždaug savaitę laiko 
mum buvo pavykę sutraukti 
apie 500 savanorių. Deja, be 
ginklų. Teturėjome vos apie 50 
šautuvų, keliolika revolverių, du 
lengvuosius ir vieną sunkųjį 
kulkosvydžius, kiek daugiau 
rankinių granatų. Entuzias
tingai veikdami, buvom pagavę 
momentą iškelti istoriniame 
Gedimino pilies bokšte Lietu
vos valstybinę vėliavą, kaip ko
vojančios už savo politinį išsi
laisvinimą tautos simbolį.

Deja, nors ir labai skubėjome 
susiorganizuoti, bet apginti Vil
niaus nuo rusų raudonosios ar
mijos įsibrovimo dar negalė
jome dėl stokos ginklų ir šaud

Velykų Švenčių motyvais. Nuotr. R. Kisieliaus

menų. Būtų buvę beviltiška ir 
neprotinga mesti beginklius sa
vanorius į kovą prieš keleriopai 
gausesnį ir pilnai apsiginklavusį 
priešą. Todėl sausio 5 teko iš 
Vilniaus pasitraukti per Lentva
rį į Kauną, į kur prieš kelias die
nas jau buvo pasitraukusi ir kraš
to vyriausybė.

Tuo metu Kaune dar nebuvo 
suspėta sudaryti nė panašaus 
karinio branduolio, kaip mum 
Vilniuje. Be to, mieste jau švais
tėsi iš Maskvos atsiųsti bolševi
kiniai komisarai. Jie organizavo 
Kauno padugnes prieš Lietuvą, 
mus pasitikusias šūviais iš pasa
lų, kai žygiavome kolonoje iš 
geležinkelio stoties į miesto 
centrą. Vilniaus savanoriam tad 
buvo lemta laikinai tapti kertine 
uola Kauno vidaus saugumui ir 
besikuriančios valdžios atrama.

Faktiškai ir Kaunas jau buvo 
rusų raudonosios armijos masių 
supamas iš rytų ir šiaurės. 
Kad užsitikrintų sąlygas gink
luotai pajėgai suorganizuoti ir 
laimėtų tam reikalingą laiką, to 
meto Lietuvos vyriausybė labai 
stengėsi palenkti Berlyną, kad 
vokiečių kariuomenės atitrauki
mą iš Lietuvos laikinai sulai
kytų ir perleistų Lietuvos pajė
gom ginklų ir aprangos. Ir 
Vokietija sutiko. Tik dėka šiai 
karą pralaimėjusios Vokietijos 
talkai tuo Lietuvai lemtingu 
metu Lietuvai pavyko, kad ir la
bai pavėluotai, suorganizuoti sa
vo kariuomenę ir jos sudėtomis 
kraujo aukomis išgelbėti Lietu
vą nuo rusų invazijos po I-ojo 
pasaulinio karo.

Ir šiandien kyla klausimai: 
ko galime pasimokyti iš anų 
nepamirštamų laikų? ar mokėjo
me tomis praeities pamokomis 
pasinaudoti, kai po 22 metų 
Lietuvos valstybinei nepriklau
somybei. Lietuvos valstybingu
mui vėl kilo mirtims pavojus?

Atsakant pirmąjį klausimą, 
tenka pastebėti, kad valstybės 
suverenumui atkurti neužtenka 
tik politinių vadovų kad ir labai 
autoritetingo kolektyvo, valsty
binės nepriklausomybės dek
laravimo, bet tenka už nepri
klausomybės idealą kietai kovo
ti ir kraujo aukų sudėti.

Antra, tokiai kovai laimėti ma
ža tauta turi užsitikrinti sau ku
rio pajėgesnio kaimyno realią

talką apsigynimui nuo tų, kurie 
siekia kraštą paglemžti.

Ir trečia, toliau nuo Lietuvos 
esančių valstybių, nors ir galin
gų, skelbiamais laisvės ir išlais
vinimo pažadais pasikliauti yra 
labai netikra, nes lemiančiu mo
mentu realios iš jų talkos galima 
ir nesusilaukti.

Atsakant antrąjį klausimą ten
ka su apgailestavimu konstatuo
ti; kad antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse deklaruotas Lietuvos 
neutralumas nebuvo reali prie
monė jos valstybinei egzistenci
jai išsaugoti, o tik surišo ran
kas Lietuvos diplomatijai siekti 
Vokietijos, tada pajėgiausio kai
myno, pagalbos apsidrausti nuo 
pavojaus iš bolševikinės Sovietų 
Sąjungos; kad susilaikymu nuo 
maršo į Vilnių, kai išryškėjo, jog 
Lenkija atitraukė savo okupaci
nes jėgas iš Vilniaus krašto, bu
vo padaryta fatalinė klaida, ku
rios pasėkoje ano meto Lietuvos 
vadovybė pati sužlugdė gali
mumą pasinaudoti Vokietijos 
pagalba apsisaugojimui nuo pa
vojaus iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir suteikė Maskvai sąlygas 
užkergti Lietuvai rusų garni
zonus, taigi uždėti kilpą ant 
kaklo Lietuvos valstybinei ne
priklausomybei; kad buvo tokia 
pat fatalinė klaida ir nusikalti
mas laiku neparengti Lietuvos 
karinių pajėgų veiksmam ir ne
pasipriešinti ginklu rusam 
užpuolikam 1940, kai buvo 
susilaukta Maskvos aki - 
plėšiško ultimatumo; ir kad 
taip pat buvo klaida A. Merkio 
vyriausybės — pravedus nors 
simbolišką pasipriešinimą arba 
nors formališkai užprotestavus 
prieš Sovietų įvykdytą agresiją 

'' — nepasitraukti drauge su Res
publikos Prezidentu į užsienį 
ginti Lietuvos valstybingumo 
politinėmis diplomatinėmis 
priemonėmis, kaip Lietuvos 
diplomatija buvo Kaunui iš 
anksto patarusi.

Kada Lietuvos valstybin
gumas jau buvo minėtų klaidų 
pasėkoje sužlugdytas, pakarto
tinio Lietuvos atkūrimo ėmėsi 
ne kas kitas, o buvę Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojai, 
pirmoje eilėje Lietuvos kariuo
menės kūrėjai-savanoriai. Jiem į 
talką atskubėjo patriotiškasis lie-

(nukelta į 5 psl.)
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Šimtininkas spyrė ir patį Ab- 

ramkę lygiomis išgerti. O žinia, 
kiek Abramkė tegerdavo.

Nei jie ten tomis kortomis lo
šė, nei ką: gėrimą išgėrę ir sil
kę suvalgę, pradėjo kvailioti. Ir 
juo labiau triukšmavo, juo pik
tesni darėsi: už dvi puskvortes 
nesumokėjo, o trečią pastatyti 
Briadinas net kardą išsitraukęs 
pareikalavo.

Kai Abramkė vėl atsisėdo, Jak- 
menas išsitraukė iš bato aulo 
popieriaus lapą su žmonių pavar
dėmis ir skaitydamas po vieną iš 
eilės, ėmė klausti, ką Abramkė 
apie juos galėtų pasakyti... Ten 
buvo ne vien baisogaliai, bet ir 
Będuviai, ir smilgiečiai. Už vis 
labiausiai rūpėjo tai Kastuko gi
minės: Bliznikai, Vylianiai ir 
Andrė čiai...

— Ne! Šarauskai sukilime ne
dalyvavo! O trys broliai Žaroms- 
kiai? Pabėgo į Ameriką!..

Juk reikėjo ką nors ir teisin
go pasakyti...

— Tai tu, “svolačina”, padėjai 
jiems į Ameriką, o ne į Sibirą 
pabėgti?! — už raudoną buroką 
mėlynesnis, pašoko žandarų vir

šininkas, savo mėsingu delnu 
trankydamas Abramkės stalą.

— Aš nieko nedariau! Ir nie
ko daugiau nežinau! — kryžia
vosi Abramkė visais savo skar
malais ir šį kartą nebe juokais 
susirūpino.

Šitai matydamas, ir Jakmenas 
suėmė Abramkę už paskutinės 
sagos.

— Pasakysi ar ne?! — lyg 
būtų labai supykęs, suriko.

Abramkė kažkodėl vėl pamatė 
šalia kazoko arklio bėgantį Kas- 
tuką ir ...čia pat nebegyvą ratuo
se važiuojantį namo... Dar la
biau sudrebėjo, susirietė ir iš 
visos gerklės suriko:

— Aš jum sakiau, kad aš nie
ko daugiau nežinau!

Taigi tik vakar vaikai prabėg
dami akmenimis pylė į Abram
kės sienas... Labai supoškėjo... 
O jeigu rytoj šitaip papoškėtų 
ir į jį patį?..

Net akyse sušvytravo nudegu
sio stogo stagarai.

— Padriezat j ego! — pašoko 
šimtininkas.

— Padriezat! — trinktelėjo 
kardo galu į grindis Briadinas 
ir taip žvaliai pasisuko, kad, visa

bildėdama ir poškėdama, apsi
vertė jo kėdė.

Net į bailaus ežio kamuolį 
susirietė Abramkė ir dar kartą 
sustenėjo, kad jis daugiau nieko 
nebežino.

Bet kaip tik tada čia pat sto
vėję du kazokai pačiupo jį vie
nas už kojų, kitas už pažastų ir 
ištiesė ant to paties stalo, ant 
kurio ką tiktai visi kartu valgė 
silkę ir gėrė degtinę.

Puskvortes su stikleliais sudu
žo ant grindų. Tik žandarų vir
šininko nugraužtos silkės nugar
kaulis, kažkaip pasilikęs ant sta
lo, pusiau išsikišo iš po Ab
ramkės skverno. Vienas kazokas 
laikė žemyn užlaužtas Abram
kės rankas, o kitas, gale stalo, 
stipriai suėmė jo kojas. Abram
kės galva su žemyn nusivertu- 
siais plaukais pusiau tabalavo 
nuo stalo briaunos, o galvos ir 
kaklo kraujo induose smarkiai 
tvinkčiojo kraujas, susibėgda
mas žemyn į galvą.

— Nu, kad Abramkė viską 
jau pasakė...—duso gargaliuo
damas ir dar vis netikėdamas, 
kad jam galėtų būti blogai.

— Sakyk, kalės vaike, kur yra 
sukilėliai, arba čia pat tave pa
plausiu! — laikė Briadinas nuo
go kardo ašmenis Abramkei prie 
gerklės ir palengvi ūkai s traukė.

Ne! Abramkė žandaro kardo 
neišsigando: jis jam atrodė per 
didelis jo plonam kaklui ir nepa
kankamai aštrus... O Bri adino 
veidas taip pat nebuvo pakanka
mai piktas. Abramkė tik springo

savo paties seilėmis ir laukė, 
kada jį paleis.

Visos blusos numirė, kai pri
šoko pats Jakmenas. Kairiąja 
ranka jis numušo į šalį tą ilgą 
kardą, o dešiniąja iš už juosmens 
išsitraukė aštrų, blizgantį peilį 

ir visa kazokiška gerkle suriko:
— A ty čto!? Sakysi ar ne?!
Ir kad to tik būtų buvę gana! 

Čia pat, kairiąja rankove užgu
lęs jo burną ir akis, stipriai su
gniaužė jo barzdotą smakrą ir 
užlaužė galvą: lyg piautų avį ar 
veršį...

— Nnniieeettt! — kiek dar ga
lėdamas iš po rankovės šaukė 
Abramkė. — Abramkė jum viską 
jau pasakė, Abramkė nieko dau
giau nebežino!..

Jakmenas juokdamasis greitai 
įsikando tą blizgantį peilį į dan
tis, o dar greičiau, pasigriebęs 
tą nugraužtos silkės nugarkaulį, 
patraukė atžagariom per Abram
kės Adomo obuolį...

Abramkė?..
Kažkaip šiurpu susipurtė jo 

raumenys, truktelėjo kojos, ir čia 
pat visas atsileido...

Kažkoks nemalonus šiurpas 
perėjo per Jakmeną: jo rankose 
lyg ėmė atšalti Abramkės smak
ras...

Jis, kaip perkūno trenktas, 
staiga paleido Abramkės galvą.

Baisiam visų nustebimui, Ab
ramkė jau buvo numiręs. Ir var
tomas, ir plaštakomis per žan
dus daužomas, nebeatsigavo; 
net gražiuoju ir vardu šaukiamas, 
nebeatsiliepė...

Abu kazokai pasiuto juoktis. 
Ypač tas, kuris laikė Abramkę už 
kojų. Jis susiriesdamas tvirtino, 
kad tikrai juto, kai Abramkė atsi
leido... -o-

Karčiamos kampe, prie durų, 
stovėjo viena statinė su silkėmis, 
o kita su žibalu. Mat, čia būdavo 
ir maža krautuvėlė: skarelių, 
siūlų, guzikėlių, vinių, adatų 
ir kitokių kasdienos smulkmenų.

— Eikit namo! — suriko Bria
dinas Maniušienei ir Patvarė- 
čiui. Juodu padėdavo Abramkei 
krautuvėlėje ir karčiamoje, o da
bar šnekučiavosi su tais trim jau 
įkaušusiais kazokais.

— Ubieraitės! — suriko Jak
menas su peiliu rankoje iš pas
kos.

Galulaukės batsiuvys, ant pa
juokos visų vadinamas Kurka, ką 
tik atėjęs išmesti stiklinėlės ant 
geresnio miego, Maniušienė ir 
Patvarėtis, kaip įsakyti, išbėgo į 
vieškelį.

Briadinas paprašė tris kazo
kus, kad jie tą statinę su žibalu 
nuridentų į Abramkės valgo
mąjį...

Kazokams ir žandarui ką tik iš
rūkus iš valgomojo į karčiamą, o 
iš karčiamos į lauką, ugnis be
matant apėmė visą vidų.

Ilgai netrukus, rėkdama klyk
dama pro užpakalines išlėkė ir 
Abramkienė: vaikus buvo ji pali
kusi Smilgiuose pas Leizarą.

Briadinas su kazokais stovė
jo išsižergęs kitapus vieškelio ir 
juokėsi. Namas degė kaip į žiba
lą įmerktas knatas. Veltui Ab
ramkienė, už galvos susiėmusi,

plyšo aplink namą ir šaukėsi 
Abramkės...

Staiga karčiamos užpakalyje, 
lyg jos pastogėje, kažkas pupte- 
lėjo, ir ugnis iš ten, net pasiplus- 
tendama, išlindo pro stogą.

— Vot svolačina! — nusikei
kė Jakmenas. — Taigi statinė 
parako tenai buvo!..

— Sukinsyn! — sudrožė Bria
dinas per savo kardą. — Matai?! 
Ir čia partizano būta! . .

Šį kartą Abramkės karčiama 
degė nebe juokais. O kadangi 
jau buvo seniai po vidurnakčio, 
tai ir žmonių jos gesinti susibė
go tik keletas. Veltui Komaro 
bernai bandė šį tą daryti; ugnis 
suerzinta tik kūrenosi dar smar
kiau.

Bet, už vis didesniam visų 
nustebimui, prisidėjo dar ir tai. 
To tai nė vienas nelaukė, ir 
niekas nesitikėjo. Iš už kito arkli
dės šono raitas išlindęs Lauren- 
čikas pirmu šūviu nupylė Jakme
ną ir net šuoliais tiesiai per Ko
maro dvarą nupleškėjo velniai 
žino kur... -o-

Tai istorija ir kartu pasaka. 
Kai ką girdėjau iš žmonių, kai ką 
iš savo tėvų, o kai ką suradau ir 
istorijose apie vyskupą Valančių. 
Ką tėvas pasakojo, klausiausi 
dar būdamas mažas, ir dabar la
bai gailiuosi, kad tada man vai
kui neatėjo į galvą paklausti, ko
kia buvo pavardė to vyro, kuris 
krito ant vieškelio į Grinkiškį...

Jeigu nebesurasiu žmogaus, 
kuris tai dar atsimintų, taip ir pa
siliks- pamirštas sukilėlis...
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. P. BULOVAS, klebonas
Kun. J. PAKALNIŠKIS
Prel. J. BALKONAS, P.A.. klebonas emeritus

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

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. PRANCIŠKUS A. RUGGLES-RAUGALAS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. STASYS RAILA

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y. .

Prisikėlusio Kristaus džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA
Brooklyn, N. Y.

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y. notr. R. Kisieliaus
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
šv. Kazhniero 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. TREJYBES 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.

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

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

ĄoPjPAOAPA

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS , klebonas

Kennebunkporto vienuolynas Šv. Velykų šventėje sveikina savo 
geradarius, vasarotojus ir bičiulius, linkėdamas ypač gražios va
saros atostogoms pas mus.

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

T. KĘSTUTIS BUTKUS, OFM 
Vienuolyno viršininkas

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas

Kun. A. ŽEMEIKIS
T. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 

Vasarvietės direktorius

ĮololololoĮo! Įololozolozo.o^ololo.olololololo;

Malonių Velykų švenčių
linkių 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. ■ i eonuha v

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

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

L r Kun? A. VALANČIUS
Elizabeth, N.J.

IoĮoIoĮoI

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 

Norwood, Massachusetts

Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

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.

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

§ Maloniai sveikiname visus parapijiečius
§ Velykų šventės proga

g ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI
? Kun. JUOZAS J. MATUTIS
) klebonas

Hartford, Connecticut

Sveikindamas savo parapijiečius 
linkiu linksmų Velykų švenčių

Kun. RAYMOND B. YUSKAUSKAS, klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
Ansonia, Conn.

Brockton, Massachusetts

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga

Kun. PETRAS SHAKALIS. klebonas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

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

Putnam, Conn.

Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Kristaus Prisikėlimo šventėje

Kun. V/ALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

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

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

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

Sveikiname visus parapiečius Viešpaties Prisikėlimo šventėje

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

® c

Šv. Kazimiero parapija 
VVorcester, Mass.

6®®®®

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI'JS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS

Reikalų vedėjas

® Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britain, Conn.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

Šv. Juozapo parapijos kunigai linki visiems parapijiečiams 
džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS

Kun. PAULIUS P. SABULIS
ŠV. JUČZAPO PARAPIJA 

Waterbury, Connecticut

2)ToToToT<



1978 kovo 24, Nr. 11 • DARBININKAS • 5

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS — 
ŠVIESOS IR DŽIAUGSMO ŠVENTĖ ELENA VIRVYTĖ

Velykas švenčiam ne visi vie
nodomis nuotaikomis. Dėl į- 
vairių priežasčių ne visi jaučiam 
žemišką džiaugsmą. Tačiau šie 
visi žemiškieji dalykai, net ir pa
tiriamas džiaugsmas, yra antra
eiliai. Nepaisant visų skirtumų, 
kaip kuris šias dienas minim, 
jų prasmė visada, visur ir visiem 
yra ta pati.

Kristaus gyvenimas, mirtis, 
prisikėlimas, palikta Evangelija 
yra tik tam, kad žmogus galėtų 
pasiekti tai , kam yra sutvertas. 
Tai visa primena, kad žmogus 
turi ne tik fiziologinę kūno gy
vybę. Nuodėmės sužalotos pri
gimties trumpalaikė kūno gyvy
bė yra antraeilis dalykas. Svar
bu, ar gyvensim kūnui mirus.

Jei nebūtų pomirtinio gyveni
mo, tai Kristaus atėjimas, stebuk
lais gausus gyvenimas, mirtis, 
prisikėlimas neturėtų prasmės. 
Dievo žodžiai nėra tokie, kad 
vieni būtų teisingi, kiti abejoti
nos vertės. Jo apreiškimas ir visi 
pažadai yra teisingi. Teisingas 
yra ir žmogaus sielos nemirtin
gumo apreiškimas.

Kristus ir žodžiais, ir gyveni
mu parodė dar vieną labai svar
bų dalyką: kad žmogų jis myli 
labiau ir prasmingiau, negu 
žmogus pats save. Kristus myli 
visus. Tai sako jo palyginimai 
apie sūnų palaidūną, paklydu

VALSTYBĖS SUVERENUMAS
PRIKLAUSO TAUTAI
(atkelta iš 3 psl.)

tuvių jaunimas, kuris buvo išsi- 
ugdęs per nepriklausomybės 
laikotarpį kariuomenės kūrėjų- 
savanorių tautinio idealizmo 
dvasioje. Panašiai, kaip ir 1918- 
1919 metais, jam buvo: aišku,.jog 
be pasiaukojimo ir kraujoi aukų 
valstybinė nepriklausomyJ?ėH, 
neatgaunama.

Po konspiracinės organiza
cijos — Lietuvių Aktyvistų 
Fronto — vėliava iš anksto pasi
ruošęs, tas jaunimas išnaudojo 
rusų-vokiečių ginkluoto mūsų 
žemėje susikovimo progą 1941 
birželio 23 tautos sukilimui ir jį 
laimėjo. Tuo heroizmo aktu Lie
tuva tapo išjungta iš Sovietų Są
jungos, o naujos tautinės krašto 
vyriausybės paskelbimu buvo 
atkurtas Lietuvos valstybinio 
suverenumo vykdymo organas 
vieton bolševikinio priešo 1940 
sunaikintos vyriausybės.

Pagal Lietuvos konstituciją 
“valstybės suverenumas pri
klauso tautai”. Todėl jos, kaip 
valstybės tikrojo suvereno, krau
jo auka pastatytos vyriausybės 

mandato kvestijuonuoti negali 
jokia svetimai valstybė, ne 
vien Lietuvai drauginga, bet ir 
jai priešiška Sovietų Sąjunga. 
Tuo labiau, kad kalbamoji vy
riausybė buvo ne tik paskelbta, 
bet ir išsilaikė krašto priešaky
je, kol kito okupanto nebuvo ar- 
bitrariškai nušalinta nuo krašto 
valdymo. Tas faktas, kad ji buvo 
hitlerinio reicho nušalinta, ne-

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. 

sią avį, jo pokalbis su samarie
te, elgesys su Jairu, Matu-Leviu, 
su jo išsigynusiu apaštalu Petru, 
su suabejojusiu apaštalu Tomu. 
Ieškančio tiesos ar į ją grįžtan
čio Dievas nė vieno neatmeta, o 
geros valios žmogui jis padeda. 
Kaip regimą šio gailestingo ge
rumo ženklą Kristus paliko at- 
gailos-susitaikinimo sakramentą. 
Apaštalam jis paliko savo galią 
sakydamas: Kam nuodėmes atlei
site, bus atleistos (Jon. 20, 23). 
Ką išriši temėje, bus išrišta ir 
danguje (Mat. 16, 19). Tai galio
ja ir šiandien. Nesuprantamas 
Dievo gerumas, nesuprantamai 
didelė žmogaus paskirtis.

Saulė šviečia, gėlės žydi vi
siem. Tačiau didelis skirtumas 
savijautoj, kaip kas tai išgyvena. 
Su Dievu kenčiąs kalinys savo 
sieloj yra nepalyginamai laimin
gesnis už Dievo nepažįstantį 
ginkluotą jo sargą, net už visų 
sargų vadovus. Dieviškas ap
reiškimas yra vilties ir šviesos 
skelbėjas. Kaip tikinčio ir turin

čio viltį niekas negali išgąsdin
ti, taip netikinčio negali niekas 
dvasiškai pilnai pradžiuginti.

Dieviška tiesa ir šviesa tepa
siekia visų protus ir širdis, kad 
įvykdytas atpirkimas būtų visų 
žmonių!

Vysk. Vincentas Brizgys 

panaikina jos teisinio buvimo, 
nes okupanto — juo labiau ka
rą pralaimėjusio — padarytiem 
arbitrariniam aktam teisinės ga
lios neteikiama.

Būtų buvę logiška ir praktiš
kos politikos vykdymo požiūriu 
bųtų . prįyąlu bazuotis sakytos 
jyyrįau^ybės teisiniu buvimu, o 
ne mesti į netikrą kelią. Tenka 
apgailėstauti, kad Vlikas, susida
ręs Lietuvoje rezistavimui nacių 
okupacijai, buvo nuėjęs klyst
keliu: užuot pradėjęs savo veik
lą pareiškimu protesto dėl Lietu
vos Laikinosios Vyriausybės nu
šalinimo ir nepaliaujamu reika
lavimu, kad būtų jai perleistas 
krašto valdymas, savo 1944 vasa
rio 16 deklaracija užsiangažavo 
sudaryti kažkokią kitą Lietuvos 
vyriausybę, negalėdamas numa
tyti, ar kada besusilauks sąlygų 
bei galės tą savo įsipareigoji
mą tęsti.

Kuomet vyriausybės klausimu 
Vlikas jau buvo šitaip susipai
niojęs, o į karo galą dar atsi
dūrė užsienyje, sakyto įsipa
reigojimo realizavimas jam jau iš 
viso buvo nebeįmanomas. Be to, 
grįžimas ir bazavimasis Lietu
vos sukilimine vyriausybe buvo 
neįmanomas ir dėl nesutarimo 
tuo klausimu tarp Vliko partijų. 
Tad taip ir likome iki šiol be 
egzilinės vyriausybės, be teisiš
kai kompetentingo organo mani
festuoti užsienyje Lietuvos 
valstybingumą bei ginti Lietu
vos suverenumą santykiuose su 
kitomis valstybėmis ir tarptau
tiniuose forumuose.

Tuo tarpu, kaip ir 1919 metais, 
vėl kyla reikalas siekti vakarų 
kaimyno talkos. Nors bendros 
sienos su Vokietija nebeturime, 
bet lieka su ja interesų bend
rumas. Neabejoju, jog šią padėtį 
geriausiai sektųsi išnaudoti Lie
tuvos gyvybiniam reikalui, jei 
operuotume sukiliminės vyriau
sybės titulu. Birželio sukilimas 
nebuvo nedraugingumo aktas 
vokiečių tautai, bet priešingai — 
jai draugingas, nors ir su
vedęs į konfliktą su ano 
meto Vokietijos hitleri
ne vadovybe. Juo labiau, kad 
pats JAV prezidentas Jimmy 
Carteris dar visai neseniai yra 
viešai pareiškęs, jog laiko Vo
kietiją pajėgiausiu NATO nariu 
ir pačiu geriausiu JAV sąjungi
ninku. Su ja ir mum būtų pras
minga turėti artimesnius santy
kius.

Džiugu buvo patirti, jog pas
kutinis Vliko seimas, įvykęs 
1977 gruodžio 3-4 St. Petersbur
ge, Floridoj, priėmė nutarimą, 
kuriuo įpareigoja Vliko vadovy-

STEBUKLAIS GYVI

Naktis. Kraujas bei pašvaistės.
Medinukė bažnytėlė.
Ach, kaip miela, kad kadaise 
Žemei Kristus prisikėlė.

Dega žvakės ant altorių. 
Blaškos liepsnos tarp piliorių. 
Ir šviesų tų žalstvykslynais 
Saulė aiškų kelių skinas.

Kristau Tėve! Didis Dieve! 
Suradai pašiūrę gimti — 
Žemės audrų suraminki. 
Jei ne audrų, tai bent širdį 
Gyvu vandeniu pagirdyk, 
Kad lengviau būt kęst golgotų 
Tėviškėlėj nuniokotoj.

1947
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PROF. A. MACEINA —
JUBILIATAS
P. CELIEŠIUS

4  -------
Į klausimą, ar būtis yra tik 

buvimas, ar ir veikmė, A. Macei
na atsako: “Būtybės kaip kūrinio 
akivaizdoje galime mąstyti būtį 
kaip veiksnį” (247). Todėl, anot 
A. Maceinos, “būties ir būtybės 
santykis yra veikėjo ir veikalo 
santykis”. Šis A. Maceinos pa
brėžimas, kad būtis yra kurian
čioji veikmė, yra nepaprastai 
reikšmingas. Tuo pabrėžiama, 
kad būtis nėra stagnacija arba 
rimties būklėje, bet kūrybinga. 
“Būčiai veikti reiškia kurti” — 
sako A. Maceina (248). Todėl 
visados “kūrinys yra kūrėjo 
veikmės regimybė” (261). Regė
dami kūrinius, tuo pačiu regime 
kūrėjo veikmę. Būtis kurdama 
sueina su būtybe kaip kūriniu 
į artimą santykį, ir todėl galime 
teigti, kad kūrėjas yra pačiame 
kūrinyje savo veiksmu. Nors bū
tis akip kūrėjas yra savo veikimu 
kūrinyje, tačiau ji savo buvimu 
yra visados “anapus” kūrinio. 
Todėl, filosofiškai mąstydami 
apie būtį kaip kūrėją, galime 

bę “susisiekti su Lietuvos Dip
lomatine Tarnyba, stengiantis 
išsiaiškinti, susitarti ir imtis ati
tinkamų veiksmų Lietuvos vals
tybiniam tęstinumui sustiprinti 
bei siekti jo pilnaties atkūrimo”. 
Be Lietuvos vyriausybės toks 
tikslas egzilėje nepasiekiamas.

Tikėkime, kad tie, kurie įpa
reigoti tą svarbų Vliko seimo nu
tarimą vykdyti, nepristigs politi
nio blaivumo ir nenueis kurti 
egzilinės Lietuvos vyriausybės 
klystkeliu ar kokiu dirbtiniu bū
du. Būtų nesąmonė imtis kokio 
kito eksperimento, kuomet tebe
turime teisiškai išsilaikiusią 
1941 metų Lietuvos sukiliminę 
vyriausybę, pastatytą lietuvių 
tautos kraujo auka.

Sveikindamas visus šio iš
kilmingo minėjimo dalyvius su 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimu prieš 60 metų, savo pa
reiškimą baigsiu Lietuvos dai
niaus momentui giliai prasmin
gais žodžiais, kuriais Vilniaus 
lietuvių visuomenė, susirinkusi 
1918 gale erdvioje miesto teatro 
salėje vieno vaidinimo proga, 
pasitiko Lietuvos karinių pajėgų 
formavimo paskelbimą. Man 
tada teko eiti sostinės Karo Ko
mendanto pareigas. Kai, 
pertraukdamas vaidinimą, viešai 
iš scenos paraginau visus vyrus 
stoti savanoriais į ką tik mano 
pradėtą organizuoti Vilniaus ko
mendantūros ginkluotą dalinį 
sostinei ginti ir dainininkė Ne- 
zabitauskaitė po himno staiga 
dar užtraukė iš balkono “Jau sla
vai sukilo”, salę perpildžiusi 
publika pritarė, tvirtais balsais ir 
pakilusia nuotaika sudainuoda
ma:

“Petys gi į petį, na, vyrai, 
kas gali,

sustoję į darbą už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų!”

<

IŠ SAPNO
4
4

Mani sparnai 
Virš jūrų marių 
Galybę seka.

Naktim ant žemės 
Pridygs daug saulių, 
Taip dienos šneka.

4

4
4
4
4

Kas tai subėrė 
Gintarų saujon? 
Kas atskraidino 
Paukštę,

4

Kuri surinko 
Lob[ nuo delno 
Ir paskraidino 
Širdim vis ja unų?

4

4

Palanga, Jūros tiltas, 
1974.09 1

kūrėjo santykio su kūriniu tiesą 
taip išreikšti: Kūrėjas savo veik
me yra kūrinyje immanentinis, 
o savo buvimu kūrinio atžvilgiu 
jis yra transcendentinis. Ši kūrė
jo ir kūrinio dialektika tinka bū
čiai ypatingai. Būtis yra trans
cendentinė būtybės buvimo at
žvilgiu, bet ji yra immanentinė 
būtybėje savo veikme.

Iš šios būtybės veikmės atsi
skleidžia nauja tiesa: “Būtis tei
kia buvimą būtybei todėl, kad 
būtis būna pati” — sako A. Ma
ceina (251). Tai reiškia, kad ji 
buvimo iš niekur nėra gavus, “o 
jį turi kaip savą” (t.p.). Būtybės 
gi atžvilgiu yra priešingai. Ji 
buvimo neturi pati savo. Jį gau
na iš būties. “Būties veikmė, 
vaizdingai kalbant, — sako A, 
Maceina, — ‘ištraukia’ būtybę iš 
nebūtiškumo ir ją įbūtina” (250). 
Iš būties, kaip iš savęs turinčios 
buvimą, plaukia taip pat kita tie
sa: kad būtis yra niekieno neri
bota. Ji yra absoliuti. Kaip galu
tinę filosofinę išdavą iš būties ir 
būtybės santykio mąstymo A. 
Maceina pateikia tokią: “BŪTIS 
KAIP BŪTYBĖS PAGRINDAS 
YRA LAISVAI KURIĄS AB
SOLIUTAS” (254).

Būtis ir Dievas
Iki šiol turėtos būties kaip kū

rėjo interpretacijos buvo galima 
nuvokti, kad A. Maceina apie 
būtį-kūrėją kalba taip, kaip apie 
Dievą kūrėją. Tad ir kyla pas
kutinis filosofijos klausimas: ar 
būtis ir Dievas yra dvi skirtingos 
filosofinio mąstymo išdavos, ar 
jos reiškia vieną ir tą pačią iš
davą?

Kadangi A. Maceina, apmąsty
damas būties-kūrėjo irbūties-kū- 
rinio santykį, rėmėsi iš dalies 
Heideggerio sampratos sklaida, 
todėl reikėtų laukti, kad Hei
deggeris ir atsakytų į būties ir 
Dievo klausimą. Kai tik A. Ma

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojos Elenos Ruzgienės išmarginti margučiai, \uotr.
R. Kisieliaus

ceina ir pasigenda to atsakymo. 
Juk Heideggerio būties kaip kū
rėjo pateiktoji interpretacija, ro
dos, traukte traukia padaryti iš
vadą, kad būtis ir Dievas yra ta
patybė. O vis dėlto taip nėra. 
Visų pirma, kad Heideggeris 
apie Dievą bemaž iš viso ne
kalba. Tik kai kuriomis užuomi
nomis jis išsireiškia, kad būtis 
nėra Dievas. “Būtis — ji nėra 
Dievas” (cit. A.M. 229). Tad ir 
kyla klausimas, kodėl Heideg- 
geriui atrodė, kad būtis — ne 
Dievas. A. Maceina, atsakyda
mas į šį klausimą, mano, kad bū
ties sutapatinimą su Dievu Hei- 
deggeriui trukdžiusi scholastinė 
Dievo samprata. Pagal ją Dievas 
esąs ne būtis tikrąja prasme, o 
tik aukščiausiasis būtybių range. 
“Heideggeris mąsto Dievą, — 
interpretuoja A. Maceina, 
— aristoteliškai-scholastine 
prasme, būtent kaip ‘pirmąjį’ 
būtybių range, todėl savo mąsty
me ir neranda jam vietos, kadan
gi šisai mąstymas turįs būti ne 
būtybės, o būties mąstymas” 
(235). “Būtis, — sako A. Macei
na, — nėra nei ‘pirmoji’, nei 
‘paskutinioji’, nei ‘aukščiausioji’, 
nei kuriuo kitu ‘garbės’ būdvar-
džiu papuoštoji būtybė” (242). 
Visados “būtis yra būtybės kaip 
būtybės anapus” (transcen
dentinė — P.C.) (t.p.). Pagal A. 
Maceinos interpretaciją būties 
negalima skirti nuo Dievo, nes 
tiek būtis, tiek Dievas yra abso- 
lutūs. O du absoliutai, riboda
mi vienas antrą, paneigia vienas 
antrą. “Būtų išmonė, — sako 
Maceina, — būtį ir Dievą per
skirti ir laikyti dviem tikrovė- 
mis, nusakomomis vis tomis pa
čiomis ištaromis. Nes dvi trans-
cendencijos, du absoliutai, du 
kūrėjai, dvi laisvės yra tokia aiš
ki nesąmonė, jog ontologinei jos 
negalimybei suprasti pakanka 
tik priminti, kad žodis ‘du’ reiš
kia aprėžtybę ir tuo pačiu negali 
būti taikomas neaprėžtybei, ku
ria yra ir transcendencija, ir ab
soliutas, ir kūrėjas, ir laisvė, ir
visos bėi.uPie,v(ųijv:tiĮsisy^ h

taikomos savybąslp (259< To- .l} rBąįgiąnt reikia dar kartą pa- 
A. ______ 1/pabrėžia: “Lo-,r brėžti, kad šis A. Maceinos v‘ęi-

•’yra ir didis, ir giliai ^iš-
dėl A. Maceina ir □
giškai pateisinama ir todėl onto
logiškai galima yra tik būties ir 
Dievo tapatybė” (t.p.).

Šią būties ir Dievo tapatybės 
regimybę A. Maceina regi žmo
guje. Jis sako: “būties ir Dievo 
tapatybė atsiskleidžia žmoguje” 
(271). Juk iš vienos pusės bū
tis turi sąsają su mąstančiu žmo
gumi (plg. 256), o iš antros pusės 
per religiją “anapus” esantis 
Dievas tampa “mano Dievu”. 
“Būtis kaip Dievas turi turėti 
sąsają ne tik su būtybe apskri
tai, bet ir su manimi kaip Aš— 
būtybe,” — sako A. Maceina 
(261). Tuo būdu būtis mąstan
čiam žmogui atsiskleidžia, in
terpretuojant save patį kaip Aš- 
būtybę. O Dievas jam atsisklei
džia kaip “mano Dievas” religi
niu santykiu.

Ši A. Maceinos įžvalga — bū
ties ir Dievo atsiskleidimas 
žmoguje — turi nepaprastos 
svarbos teistinėje filosofijoje. Kai 
kuriems kaltinant, kad filosofų 
Dievas yra tik sąvokinis arba 
idėjinis Dievas, A. Maceinos fi
losofinėje interpretacijoje jis 

tampa gyvuoju Dievu. Jis yra 
kuriąs. Jis yra būtybę grendžiąs 
Dievas. Jis yra religijoje asme
niškai tikrovinis Dievas. Todėl 
A. Maceina, įsisavindamas P. 
Tillicho žodžius, ir teigia: “Ab
raomo ir Jokūbo Dievas (atseit, 
gyvasis Dievas — P.C.) ir filo
sofų Dievas yra tas pats Die
vas” (271). Teistiniam mąstyme, 
anot Maceinos, “Dievo šviesoje 
ir pati filosofija įprasmina save 
nesugriaunamai” (276). Tuo bū
du A. Maceina atskleidžia ir pa
čios filosofijos prasmę, sakyda
mas: “filosofijos prasmė įvyks
ta žmoguje, kadangi žmoguje 
įvyksta būties ir Dievo tapaty
bė” (t.p.).

Bendras žvilgsnis
Supažindindamas mielus 

skaitytojus su prof. A. Maceinos 
Filosofijos kilmė ir prasmė vei
kalo suglaustu atpasakojimu, sa
vaime aišku, negaliu atskleisti to 
veikalo gelmių nei jo sistemin
gai bei logiškai išvystyto meta
fizinio būtybės ir būties atsklei
dimo. Prisipažįstu, kad apybrai- 
ži.škas gilaus filosofinio veikalo 
skaitytojams pateikimas yra ne 
daugiau, kaip jo suprastinimas 
bei suniveliavimas. Norint pa- 
justi minėtame veikale gilią A. 
Maceinos filosofinę mąstyseną, 
būtinai reikia pačiam tą kūrinį 
perskaityti.

Kreipdamasis į autorių, norė
čiau išreikšti savo didelį pasi
tenkinimą, kad jis, atskleisda
mas būtį, nesiribojo jos buvimo 
kaip sustingusio arba statinio 
buvimo nurodymu, bet atsklei
dė būties kūrybinę veikmę. Bū
tis kaip Dievas yra meilė. O mei
lė niekados nėra statinė ar su
stingusi. Šioje vietoje norėtųsi
pageidauti, kad autorius Kūrėjo 
veikmės pradą būtų atskleidęs 
ir būtybėje. Matuoti arba žvelgti 
į būtybę tik buvimo požiūriu ir 
netapatinti jos buvimo su jos 
veikme atrodytų, kad buvimą 
galima atitraukti nuo veikmės. 
Juk tik veikianti būtybė gali 
būti, nes atotraukinio buvimo 

mąstytas. Autorius, atskleisda
mas būties ir Dievo tapatybę bei 
tos tapatybės apsireiškimą 
mąstančiame ir religingame 
žmoguje, sukuria tikrovinę, ki
taip sakant, gyvenimišką filoso
fiją. Tuo jis papildo M. Heideg
gerio egzistencialistinę filosofiją, 
regėdamas Būties-Dievo sąsają 
tikroviniame žmoguje.

Filosofijos kilmė ir prasmė 
veikalu prof. A. Maceina sukū
rė sau nemirštančios garbės pa
minklą. O tuo pačiu jis įrodė, 
kad ir lietuvių kalba yra labai 
paslaugi metafizikos bei filosofi
jos tiesoms išreikšti. Tai pirmas 
tokios apimties gilus veikalas 
lietuvių kalba. Jis savo įnašu 
praturtino mūsų tautos kultūrinį 
lobyną. Už tai tauta bus jam di
džiai dėkinga.

(Antanas Maceina — Filosofi
jos kilmė ir prasmė. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys. Roma 1977. Spausdino 
Ponfificia Uni vers i ta Gręgoriana 
Romoje. Apimtis — 315 psl. in 
folio.)
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“SKAUTŲ PASTOGEI“ 10 METŲ
Rodos, dar vakar teko pakelti 

telefoną ir išgirsti pranešimą 
iš Darbininko redakcijos, kad 
patenkinamas mūsų prašymas — 

laikraščio puslapiuose įsteigti 
skautų skyrių. Tą pat dieną 
ėmiausi darbo — suredaguoti 
pirmąjį Skautų Pastogės puslapį. 
To puslapio suredagavimas man 
nebuvo lengvas. Norėjosi jį pri
statyti tokį, koks tiek skautam, 
tiek visuomenei būtų įdomus. 
Reikia manyti, kad tai pavyko, 
nes, tik pasirodžius jam Darbi
ninko puslapiuose, pradėjo iš vi
sų rajono vienetų, po daugiau ar 
mažiau, plaukti korespondenci
jos, nuotraukos ir straipsniai.

Ir štai jau praėjo visas de
šimtmetis nuo to laiko, kada 
1968 kovo 10 Skautų Pastogė 
išvydo dienos šviesą. Daug mū
sų rajono skautiškosios veiklos 
įvykių buvojame aprašyta, daug 
veidų čia tilpo. Kelios kadenci
jos skautiškosios vadovybės pa
sikeitė, daug stovyklų, sporto 
švenčių, Kaziuko mugių apra
šyta. Buvo aprašyti skautai bai
gę mokslus, buvo suminėti pa
keltieji į vyresniškumo laipsnius 
ir apdovanotieji ordinais ir žy
menimis, paminėti sukaktuvi
ninkai, pristatyti naujausi skautų 
leidiniai, buvo spausdinami ei
lėraščiai, rašiniai ideologinėmis 
ir religinėmis temomis. Deja, 
tekd čia pat dėti ir nekrologus 
išėjusių iš šio pasaulio mūsų 
brolių ir sesių. Kaip upės van
duo, praplaukė, pramirgėjo šia
me puslapy dar vienas dešimt
metis Skautų Sąjungos istorijoj.

Yra ir malonu, ir reikšminga, 
kad šio puslapio dešimtmetis su
tampa su Lietuvių Skautų Są
jungos 60-ties metų sukaktim ir 
Skautų Aido 55-tuoju gimta
dieniu.

Be šaunių bendradarbių, foto
grafų būtų nelengva šį puslapį 
išlaikyti tiek pat informuojantį, 
koks jis yra dabar. Taip pat ne
galima užmiršti ir Darbininko 
redakcinio štabo, kuris per šiuos 
visus metus buvo ne tik nuošir
dus, bet ir parodė daug tole
rancijos. Redaktoriai — T. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Pau
lius Jurkus, Leonardas Žitkus ir 
nepamirštamas prof. J. Brazaitis 
— per visus tuos metus man 
buvo nepakeičiami ramsčiai ir 
mokytojai. Didelė ne tik mano, 
bet ir visų skautų padėka jiem 
visiem.

Norisi suminėti bent dalį tų 
iki šiol nepailsusių bendradar
bių, kurių rašiniai praturtindavo 
šį puslapį ir informuodavo skai
tytojus apie skautišką veiklą ne 
tik Atlanto rajone, bet ir visoj 
sąjungoj. Skautų Pastogei yra 
rašę ar teberašo: s. Vyt. Abro
maitis, v.s. A. Bobelis, ps. T. P. 
Baltakis, OFM, v.s. Ant. Gudai
tis, s.v.sl. A. Gudaitis, v. si. J. 
Gudaitytė, ps. R. Gudaitienė, 

Lėliu teatras Kaziuko mugėje. Pasiruošę vaidinti iš k. Rūta 
Kidolytė, Kristina Cesnavičiūtė, Kristina Kirkylaitė ir Kristina 
Z/UKailSKaite. Nuotr. A. Gudaičio

v.s. L. Grinius, s. A. Glodas, 
v.s. M. Jonikienė, v.s. P. Jur- 
gėla, v.s. Č. Kiliulis, s. L. Kiliu- 
lienė, v.s. B. Kviklys, s. D. Kor- 
zonienė, v.s. I. Kerelienė, s. V. 
Kidolis, v. si. A. Kidolytė, v. si. 
A. Kidolis, s. K. Matonis, v.s. G. 
Matonienė, s. S. Miknaitis, v.s.
L. Milukienė, v.s. P. Molis, s. K.

Sukakties proga sveikina

Gerbiama Sese Redaktore,
Skautų Pastogė žengia į antrąjį 

dešimtmetį. Sveikinu redakto
rę ir visus bendradarbius, kurie 
talkino, siuntė aprašymus, nuo
traukas apie skautišką veiklą 
vietovėse.

Šia proga dėkoju Darbininko 
redaktoriui dr. K. Bučmiui už 
visokeriopą talką ir moralinę bei 
techninę pagelbą per šiuos 10 
metų.

Linkiu visiem ir toliau tal
kinti, informuoti ir tęsti tradici
jas. Stenkimės pastebėti nusi
pelniusį jaunimą, skleiskim lie
tuviškos skautybės reikšmę ir 
dvasią dar ilgus metus.

Budžiu!
v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos pirmininkė

-o-

Miela sese Birute,
Dažnai švenčiam įvairias su

kaktis. Vienos jų daugiau, kitos 
mažiau svarbios. Tačiau skautiš
kos spaudos sukaktis yra viena iš

svarbiausių. Dėl lietuviško 
spausdinto žodžio praeity buvo 
per daug kovota, stengtasi ir au
kotas i, kad galėtume drįsti tą 
žodį dabarty pamiršti, dėl jo ne
sistengti, jo nepuoselėti. Todėl 
Skautų Pastogės skyriaus de
šimtmetis yra svarbus ir skautiš
kos, ir lietuviškos spaudos ba
ruose, nes tikrąjį mūsų žmogiš
kumą garantuoja tęstinumas 
spausdinto lietuviško žodžio 
skautiškoj dvasioj.

Sveikindama Skautų Pastogės 
redaktorę ir bendradarbius, lin
kiu, kad kitas jų darbo dešimt
metis ir toliau būtų pavyzdin
go spausdinto žodžio dešimtme
tis. Žodžio, kuris skleidžia
mas su broliška — seseriška 
meile, taktu, bešališkumu, pa
garba artimo nuomonei, tikslia 
informacija ir taisyklinga lietu
vių kalba.

Budžiu,

v.s. Irena Kerelienė
LSS-jos vyriausia skautininke

-o-
Miela Skautininke,

Dar taip neseniai Jūsų reda
guojama skautiškai “pastogė” 

Nenortas, v.s. kun. J. Pakalniš
kis, s. R. Pakalnis, v.s. E. Pūt- 
vytė, s. R. Petrutienė, s. J. Raš
kys, s. G. Remienė-Sabaliūnaitė, 
v.s. A. Samušis, v.s. A. Saulaitis, 
v.s. A. Saulaitis, SJ, v.s. O. Sau- 
laitienė, v.s. V. Statkus, s. J. Sta- 
rėnas, s.v. A. Šilbajoris, s.v. P. 
Šilbajoris, s. D. Surdėnienė, s. J. 
Toliušis, v.s. V. Vijeikis. Nuo
traukomis puslapį pagyvino: ps. 
A. Bartytė, P. Bivainis, A. Gu
daitis, A. Glodas, R. Jakubaus
kas, R. Kisielius, G. ir K. Ma
tomai, G. Penikas, R. Pakalnis, 
A. Šimukonis, Jr. Taip pat buvo 
nemaža rašinių ir nuotraukų iš 
jaunųjų, kuriuos visus būtų 
sunku ir atsiminti ir surašyti.

Šiem visiem bendradarbiavu- 
šiem ir, tikiuosi, toliau bend- 
radarbiausiantiem tariu šiltą 
skautišką Ačiū! Nepamirškit ir 
toliau šio mūsų rajone vienin
telio skautų puslapio ir savo 
bendradarbiavimu jį padėkit iš
laikyti bent dar 10 metų!

Budėkime! s. B. Kidolienė 
Skautų Pastogės redaktorė

Darbininko puslapiuose pradėjo 
pirmuosius žingsnius, o šiandien 
ji — jau bešvenčianti veiklos 
dešimtmetį. Džiaugiamės sky
relio jaunatviškumu: jis, kaip ir 
tas dešimties metų skautukas, 
judrus, linksmas, smalsus, pasi
dalinąs “paslaptimis” su kitais 
broliais — sesėmis.

Žengiant į antrąjį dešimt
metį, linkim sėkmės bei ištver
mės Skautų Pastogei ir jos ener
gingai redaktorei sesei Birutei 
Kidolienei.

Ilgiausių skautiškų metų!

s. Sigitas Miknaitis
LSB vyriausias skautininkas 
ir vadija

-o-

Gerb. s. B. Kidolienei,
Skautybės sąjūdis yra tapęs 

nebeatskiriama mūsų visuome
ninio gyvenimo dalim. Tai gera 
priemonė palaikyti, gaivinti ug
dyti mūsų jaunosios kartos lietu
viškumą, tautinį solidarumą, ge
rąsias būdo savybes. Dar dau
giau, per gausias kvalifikuotų 
suaugusių vadovų ir akademikų 
skautų-čių eiles skautiškoji min
tis, jos idealai jau yra gana gi
liai įsisunkę ir į mūsų visuo
meninį gyvenimą.

Džiugu, kad ir mūsų bend
roji spauda yra supratusi skauty
bės reikšmę mūsų emigracijos, o 
ir iš viso tautos gyvenime ir jai 
skiria vertingos vietos savo skil
tyse. Be skautiškos informacijos 
mūsų spaudoj ir visa skautiškoji 
veikla būtų žymiai sunkesnė ir 
skurdesnė.

Skautiškojo skyriaus Darbi
ninke dešimtmečio sukakties 
proga Akademinis Skautų Sąjū
dis sveikina to skyriaus redak
torę skautininkę Birutę Kidolie- 
nę ir linki jai dar daug metų 
sėkmingai tęsti ta darbą. Kartu 
ASS dėkoja Darbininko leidė
jam už skautybei skiriamą dė
mesį ir teikiamą paramą, duo
dant jai skyrių laikraščio pusla
piuose.

Su geriausiais linkėjimais

Fil. v.s. V. Statkus
ASS vadijos pirmininkas

-o-

Skautų Pastogėj skautės rado 
sau ramų kampelį jau prieš 10 
metų! Jis teikia skautiško gy
venimo žinias visam Atlanto ra
jonui.

Šio kampelio redaktorė s. Bi
rutė Kidolienė įdeda nemaža 
pastangų ir darbo, sumaniai ir į- 
domiai tvarkydama šį Darbinin
ko puslapį.

Sveikinu sesę Birutę ir Skau
tų Pastogę, švenčiančią 10 metii 
sukaktį. Atlanto rajono seserijos 
vardu linkiu ištvermės ir naujų 
dešimtmečių!

s. Regina Petrutienė
Atlanto rajono vadeivė

Neringos tunto stalas Kaziuko mugėje. Iš k. v.sl. J. Gudaitytė, 
v. si. A. Katinaitė ir tuntininkė s. G. Stankūnienė. Nuotr. A. 
Gudaičio

SESĖ JOLITA PASAKOJA
Jolitos Gudaitytės įspūdžiai iš
VI T. Stovyklos Australijoj

(Tęsinys iš praeito nr.)

Ar buvo skirtumas tarp stovyk
lavimo JAV ir Australijoj (pvz. 
programa, jos pravedimas, užsi
ėmimai, laužai ir pan.?)

Buvo didelis skirtumas tarp 
JAV ir Australijos stovyklavimo 
būdų. Programa, t.y. pašneke
siai ir užsiėmimai, buvo atidžiai 
pritaikyti amžių grupėm. Mūsų, 
vyresniųjų, programos daugiau
sia lietė dabartinius skautavimo, 
vadovavimo būdus ir problemas, 
lietuvybę, religiją, skautiškus 
motyvus ir 1.1. Dažnai vyresnės 
skautės ir vyčiai buvo paprašyti 
pagalbos su jaunesniaisiais. Ku
rie liko be pareigų arba kada 
nebuvo reikalinga pagalba, visi 
dalyvavo nustatytose programo
se. Vadovai likdavo pastovyk- 
lėse, kol visi būdavo iš pala
pinių išvykę užsiėmimam.

Laužai buvo ypatingai neį
prasti, nes visi stovyklautojai 
pilnai dalyvaudavo, tikrai nuo
širdžiai prisidėdavo. Dainuo
dami pilnais balsais, atidžiai 
klausydami, stebėdami pasi
rodymus ir iš viso linksmai da
lyvaudami, mane tikrai pradžiu
gino. Tokiuose puikiuose lau
žuose tikrai dar niekada nebu
vau dalyvavus! Visi svečiai buvo 
nustebinti, ypač mes, iš Atlan
to rajono.

Koks susidomėjimas Tautine 
Stovykla buvo iš australų pusės?

Iš australų, nelietuvių, pusės 
susidomėjimas mūsų grupe, at
vykusia iš tolimosios Šiaurės 
Amerikos ir stovyklaujančia 
Australijos kalnuose, buvo tikrai 
didelis. Australiškų laikraščių 
atstovai, atvažiavę į stovyklą, 
mus fotografavo, kartu rinkda
mi ir mūsų įspūdžius. Per porą 
numerių jie Tautinę Stovyklą 
reklamavo ir mus pristatė vietos 
australam.

Turėjom ir pokalbį radijo sto
ty Melbourne. Aš, Daina Traš- 
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PILNOS PRISIMINIMŲ!

Kelionėn įskaitoma pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos išvyka {Trakus

Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
kelionių vadovas 535 FIFTH AVENUE

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

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAM MIESTE

gegužės 12 gegužės 20 $849 Maskva 2, Vilnius 5

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

liepos 7 liepos 21 $1059 Maskva 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, 
Leningradas3, Helsinkis 1
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rugsėjo 15 rugsėjo 23 $849 Maskva 2, Vilnius 5
rugsėjo 22 rugsėjo 30 $849 Maskva 2, Vilnius 5

kaitė (Anglija) ir Ina Lukoševi- 
čiūtė (Kanada) kalbėjom telefo
nu iš stovyklos su “disc jockey”, 
kuris šį pokalbį čia pat trans

liavo per radiją. Kalbėdama ang
liškai ir naudodama lietuviškus 
terminus, jiem papasakojau apie 
stovyklą, Ameriką, New Yorką ir 
lietuvišką skautybę.

Australijos valdžia irgi pri
sidėjo prie stovyklos, duodama 
jai 5,000 dol. finansinės para
mos.

Lankymo dienomis suvažiavo 
didelis skaičius pilnai unifor
muotų kitataučių ir australų 
skautų su mumis pabendrauti. 
Jie ypatingai domėjosi iš toli 
atvykusiais lietuviais skautais, 
darė nuotraukas ir apklausinėjo 
mus jų skautiškai spaudai. Buvo 
nepaprastai malonu pajusti, kad, 
nežiūrint, kur keliauji, skautų 
tarptautinė draugystė yra tokia 
gyva.

(Bus daugiau)'
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Kovo mėnuo skiriamas 
lietuviškosios skautijos fondo vajui

Žengiant į 1978-tuosius su
kaktuvinius metus, peržiūrė
jus LS Fondo valdybos veiklą, 
noriu pasveikinti: pirm. v.s. Čes
lovą Kiliulį, vicepirm. s. dr. Jur
gį Gimbutą, vicepirm. v.s. Florą 
Kurgonienę, ižd. v.s. Kostą Ne
nortą, sekr. s. Saulę Šatienę, va
dijos narį Julių Špakevičių ir vi
sus LSFondo atstovus visuose 
pasaulio kontinentuose-vie- 
tovėse.

Jų pastangomis LSFondo ižde 
yra 28,000 dol. su viršum. Šios 
sumos palūkanos jau įgalino 
mus paremti vadovių ir vadovų 
lavinimą, skautiškąją spaudą. 
Šių metų palūkanos talkins Gin
taro ir Ąžuolo mokyklom, skau
tiškai spaudai ir kitiem sukaktu
vinių metų renginiam.

Mūsų organizacijos tikslas, o 
taip pat ir LSF tikslai siejasi su 
jaunimo auklėjimu lietuviškoj 
skautiškoj dvasioj. Mes visi su

Atlanto rajono 
vadeivė praneša

Balandžio 8-9 Toronte, Ka
nadoj, yra ruošiamas visuotinis 
Seserijos vadovių (tuntininkių 
bei vietininkijų vadijų), skauti- 
ninkių ir vyr. skaučių židinie- 
čių suvažiavimas. Programą ruo
šia v.s. Nijolė Kersnauskaitė. 
Bus pristatoma ir nagrinėjama, 
kaip geriau pasinaudoti turimais 
skautiškais leidiniais, ir planai 
mažai lietuviškai mokančiam 
jaunimui.

Suvažiavimo mokestis yra 30 
dol., įskaitant 5 dol. registracijos 
mokestį, kuris turi būti nusiųs
tas Kanados rajono vadeivei s. 
Liudai Gvildienei, 75 Bow Val- 
ley Dr., Scarboro, Ont., Canada. 
Siunčiama iki kovo 25. Miego- 
sim po keturias vienam kambary.

Prašau visas Atlanto rajono 
vienetų vadoves kuo gausiau da
lyvauti.

Atlanto rajono vadovų-vių su
važiavimas šaukiamas balandžio 
16 Lietuvių Laisvės salėj (Li
berty Hali), 269 Second Street, 
Elizabeth, N.J. Atlanto rajono 
vadas Rimas Žinąs bendrą vado
vų posėdį šaukia 2 vai. popiet ir 
siūlo atskirus seserijos-brolijos 
posėdžius pradėti 10 vai. iš ryto. 
Kadangi Elizabeth, N.J., yra 
gana centrinis punktas Atlanto 
rajone, prašyčiau visas seses ne
vėluoti.

Iš tautinės stovyklos laikraš
tėlio.

prantam, kad, norint tobulai per
duoti lietuviškosios skautijos 
programas, papročius ir gyvą 
skautijos dvasią, reikia ypatin
gą dėmesį skirti į vadovių ir va
dovų lavinimą. Instruktoriam 
reikalingos priemonės ir aplin
kybės, kurios reikalauja finansų. 
O kur sąskrydžių, kursų, suva
žiavimų rengimai, kurie padeda 
vadovam tobulėti, pasidalinti 
skautiška praktika? Visiem tiem 
tikslam LSFondas tikisi ateity 
galėsiąs padėti ir talkinti.

Tad raginu visus visose vieto
vėse talkinti darbuose ir ieško
ti naujų rėmėjų Lietuviškosios 
Skautijos Fondui.

Darbingų ir sėkmingų LSF 
metų!

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė
LSS Tarybos pirmininkė
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STASYS SANTVARAS TEBĖRA 
KŪRYBIŠKAS IR VEIKLUS
Žodis poeto Stasio Santvaro 
pagerbime Kultūros Židinyje 
Brooklyne 1978 vasario 26
PR. NAUJOKAITIS
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1977 gegužės 27 Stasiui Sant
varų! sukako 75-eri metai am
žiaus. Ta sukaktis jau buvo pa
minėta Bostone ir spaudoje. 
New Yorko LB sukaktuvininkui 
pagerbti skiria šią popietę.

Stasio Santvaro vardas mūsų 
kultūros istorijoje yra įsirašęs 

spindinčiomis raidėmis. Jo kul
tūrinė veikla yra šakota, išsi
skleidusi keliose srityse. St. 
Santvaras yra Lietuvos nepri
klausomybės kovų savanoris, 
Klaipėdos krašto vaduotojas,
Tautos teatro ir Vilkolakio admi
nistratorius, Lietuvos valsty
binės operos solistas-tenoras, 
operos dramaturgas, solistų lie
tuviškos tarties tobulintojas, 
operos libretų kūrėjas, vertėjas, 
atnaujintojas, muzikinių tekstų 
kūrėjas ir vertėjas, Kauno mu
zikos konservatorijos dėstytojas, 
Kauno valstybinės dramos teat
ro dramaturgas, Jaunimo teatro 
direktorius, jaunųjų aktorių ug
dytojas, kelių dramų autorius 
(Saulytė, Minių mylimoji, Žve
jai, Kaimynai), literatūros kriti- 
kas-recenzentas, literatūrinių 
apybraižų ir atsiminimų auto
rius (išeivijos dramos apžvalga,
M. Vaitkaus kūrybos analizė, 
atsiminimai apie Putiną, B. 
Brazdžionį, A. Gustaitį, P. And- 
riušį), literatūros vakarų dalyvis 
(ypač atsimintinos jo kelionės 
kartu su B. Brazdžioniu, A. Gus
taičiu, P. Andriušiu), paskaiti
ninkas kultūrinėmis temomis, 
paslaugus spaudos bendradar
bis, Lietuvių Rašytojų Draugijos 
tremtyje atgaivintojas ir pirmi? 
ninkas ir t.t.

Pilnesnę St. Santvaro veiklos 
biografiją kiekvienas lengvai 
gali rasti Lietuvių Enciklopedi
joje ir Lietuvių literatūros isto
rijoje (III t.).

Tačiau pats šviesiausias yra 
Stasys Santvaras poetas. Šešiuo
se jo išleistuose poezijos rinki
niuose rasime apsčiai ilgai išlie
kančių kūrinių.

Pirmieji St. Santvaro eilėraš
čiai buvo išspausdinti 1921 Lie
tuvos dienraščio priede Sekmo- 
joj Dienoj. Kiek vėliau jo poezi
jos spausdino Baras, Židinys, 
Vairas, Naujoji Romuva, Akade
mikas, almanachai — Gu
bos, II vainikai, Pirmas dešimt
metis, Žemaičiai.

Pirmas St. Santvaro eilėraščių 
rinkinys “Saulėtekio maldos” 
buvo išleistas 1924. Jau jame iš
ryškėjo pagrindiniai St. Santvaro 
kūrybos bruožai. Jo eilėraščių 
lyrinis herojus stovi lyg nuoša
lyje ir retai tekalba savo vardu. 
Eilėraščių personažas dažniau
siai yra apibendrintas žmo
gus, stebėtojas, mąstytojas. Nuo
stabu, kad tam lyrikos žmogui 
gyvenimo prasmė yra aiški: vin
giuotu gyvenimo keliu ėjimas 
į amžinybę, artėjimas į Kūrėją, 
kurs sudaro žmogiškosios būties 
ašį. Tačiau tas ėjimas į amži
nybę nėra lengvas. Gyvenimo 
kelyje yra abejonių, klaidžioji
mų, praradimo. Todėl poeto 
žvilgsnis į pasaulį yra elegiškas, 
giliai melancholiškas, dažnai net 
tragiškas. Tragikos šaknys yra 
gyvenimo trapumas, gėrio reiški- 
niųnepastovumas, nuolatinė 
mirties ir išnykimo grėsmė, blo
gio prado įsigalėjimas pasauly
je. Ta elegiška gaida eina per 
vėlesnius St. Santvaro rinki
nius.

Antrasis rinkinys “Pakalnių 
debesys”, išleistas 1936 

turi daug šviesos ir labai di
delių praradimų. Jo lyrinis 
herojus grožisi žydra pa
dange, ežero giedra, lelijos žie
du, aguonomis parugėje, nakties 
tyla, dienos grįžimu, pavasario 
burtais, nuostabiu savo motinos 
paveikslu, Apvaizdos globiančia 
ranka. Tačiau poetas mato ir pa
vargusius paukščius, nešančius 
gandą apie skęstančius laivus,

krintančias žvaigždes, prarastas 
avių kaimenes, tirštus debesis, 
užstojančius šviesą, naujų pa
saulių ieškotojus, kurie apako 
užtikę aukso kalades, giriose pa
šautus paukščius.Tragiška gaida 
dažnai perpina šio rinkinio pos
mus.

Savo lyrikos viršūnėje — tre
čiame rinkinyje “Giesmės apie 
saulę ir sielą”, išleistame 1939, 
St. Santvaras taip pat lieka išti
kimas savo pasaulėžiūrai ir 
ankstesnių rinkinių mąstymo 
linkmei. Čia lyrinis herojus yra 
veidu pasisukęs į sielą ir saulę, 
bet kelyje į siekiamąjį idealą jis
lyg suabejoja savo jėgomis. Gy
venimo trapumo ir mirties nuo
jauta yra dažni šio rinkinio mo
tyvai. Bitelės, pušies, per marias 
skrendančių sakalų, nulaužtų 
laivo stiebų simboliais St. Sant
varas sutirština beviltiškumo 
nuotaikas, kad saulės įspūdis 
būtų dar stipresnis. Saulė jam 
yra ir dvasinės gyvybės, ir ga
lios simbolis. Į saulės ugnį poe
tas bloškia savo liūdesį. Jis tiki, 
kad saulė savo gaivinančias jė
gas yra gavusi iš paties Dievo. 
Ir dėl to poetas žino, kad ne visa 
čia mirtimi pasibaigia; jis tiki, 
kad su sielos grįžimu į žmogaus 
gyvenimą pasibaigs nuobodi 
tam$a ir suskambės linksma ka
lėdinių varpų giesmė.

Tėvynės nelaimes ir tremtinio 
širdies gėlą St. Santvaras išsakė 
rinkinyje “Laivai palaužtom bu
rėm”, išleistame 1945. Net ir 
aktualioje patriotinėje lyrikoje, 
liečiančioje gyvas tėvynės žaiz
das, St. Santvaras neišskydo pa
kilios retorikos frazėse, bet sura
do nebanalių simbolių ir subti
lesnių metaforų tremtinio šir
dies gėlai ir grįžimo viltims 
išsakyti.

Penktasis rinkinys — “Aukos 
taurė”, išleistas 1962, yra poeti
nių maldų, himnų ir psalmių 
knyga, prabylanti nuoširdumu, 
sielos atvirumu ir betarpinio iš
gyvenimo gilumu. Greta įprasti
nio St. Santvarui eleginio tono 
nauja čia yra poeto nusilenki
mas Viešpaties valiai ir skausmo 
smūgių priėmimas su atgaila ir 
nusižeminimu. Visa knyga yra 
kenčiančio ir nerimstančio, lai
mės ir paguodos trokštančio 
žmogaus pasikalbėjimas su Kris
tumi, poetui apsireiškiančiu 
įvairiais susimbolintais pavida
lais. Šiame rinkinyje ypač yra į- 
taigūs “Dalios posmai”, kur mo
tinos veidas, jos lopšinė, raudos 
prie mylimų kapų suspindi žo
džio deimantais, jausmo ir min
ties tikrumu, meninės išraiškos 
tobulumu, poetinio žodžio 
skaidrumu.

1959 išleista St. Santvaro poe
zijos rinktinė “Atidari langai” 
apima visų penkių minėtų rinki
nių parinktus geriausius eilėraš
čius. Įžanginiame rinktinės eilė
raštyje poetas tarp kitų dalykų 
pasakė ir kad “tai atdari langai į 
tolį, kad pamatytume, kur bai
giasi būties diena ir kur prasi
deda kitokios būties sodai, tai 
atdari langai į skaidrią šviesą, 
kuriai dar graso juodos sutemos 
ir gaubia baisus negyvenimas”. 
Rinktinė — tai lyg ataskaita tų 
darbų, kurie skaitytojui buvo 
duodami per daugel metų.

Tačiau rinktinės išleidimu St. 
Santvaras dar neužbaigė savo 
kūrybinio kelio. 1977 vėl išleis
tas jau šeštasis rinkinys — “Dai
nos ir sapnai”. Tai poeto nauji 
laimės ieškojimai, trapūs lūžiai 
ir nusivylimai, gundymų ir kan
čių kelionė. “Dainoje apie 
lumzdelį” poetas prisipažįsta, 
kad jis negali nedainuoti:

Lt/g žiedais apkibusi vyšnia, 
padangė pilna debesėlių 

baltų — 
Širdis pavasario žaidimų ne

dainuot negali!
ir aš, tartum piemenėlis ant 

Nemuno krantų, 
Pučiu savo auksaburnį

lumzdelį.

j

t

į.
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Poeto Stasio Santvaro pagerbime rengėjai ir svečiai. Iš k. dr. Jonas Lenktaitis, Pau
lius Jurkus, Aleksandras Vakselis, Feliksas Andriūnas, Stasys Santvaras, Pranas Nau
jokaitis, Česlovas Janušas, Jonas Rūtenis. Nuotr. L. Tamošaičio

Ir toje lumzdelio melodijoje 
skamba tyros meilės svajonės, 
gaivališkai sukyla jausmai, noras 
sugrįžti į jaunystės metus, kai 
širdis buvo kupina meilės ir aist
ros. Pro Santvarui būdingą ele
ginį toną čia veržiasi meilės ly
rika, retas reiškinys mūsų išei- 
viškoje kūryboje. Eilėraščiai pa
sižymi skambia, muzikalia for
ma, prakalba nenudėvėtais sim
boliais ir metaforomis. Žinovų 
teigimu — tai geriausia 1977 
išeivijoje išleista poezijos 
knyga.

Pastaruoju metu St. S. kuria 
griežtos išviršinės formos 3 ei
lučių eilėraščius — rubajatus.

Bendru žvilgsniu apžvelgiant 
visą St. Santvaro poeziją, galima 
pasakyti, kad jis yra refleksijos 
poetas. Tačiau idėjas ir išgy

Laiškai redakcijai
• _ f • , ! ’ '
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Gerbiamai Darbininko 
Redakcijai,

Širdingai mes, bridgeportiš- 
kiai dėkojame Jums už tokį 
dosnų vedamąjį, kuris buvo at
spausdintas š.m. kovo 10. Tikrai 
ir patys džiaugiamės, kad 
mums pavyko suorganizuoti lie
tuvių kultūros mėnesį Sacred 
Heart universitete. Visi įdėjome 
nemažai darbo, kuris, tačiau, 
taip ir būtų likęs be vaisių, 
jei nebūtume susilaukę tokios 
nuoširdžios paramos iš visų 
Connecticuto lietuvių.

Reikėjo koncerto išlaidoms 
sutelkti lėšų, — ir pradėjo plauk
ti aukos iš įvairių vietovių. Au
kojo lietuvių organizacijos ir pa
vieniai žmonės.

Reikėjo po koncerto pavaišin
ti per 900 žmonių (būtų reikė
ję stebuklo, kad keletas moterų 
spėtų tiek visko prigaminti), 
— ir įvyko stebuklas! Koncer
tai! rinkosi ponios iš paties Brid- 
geporto, New Haveno, Stam- 
fordo, Fairfieldo, Waterburio, 
Ansonijos, VViltono, Green- 
wicho, Danburio ir net Hart
fordo, nešinos lėkščių lėkštėmis 
žagarėlių, košelienos, lašiniuo- 
čių, pyragų ir pyragėlių!

Ne, gerbiamieji redaktoriai, 
nereikėjo mano pavardės išskir
ti aname vedamajame. Aš tik rū
pinausi, lyginau, jaudinausi. Vi
są sunkųjį darbą atliko Trainiai, 
Liaukai, Bariai, C. Miller, Mer- 

kevičiai, Radzvvillai, Janiūnai, 
p.p. Karys ir Butkus, kun. P. 
Pranokus — ne tik daug aukojęs, 
bet ir leidęs nemokamai naudo
tis adresografu, mimeografu ir 
specialiu pašto tarifu. O viso 
Connecticuto svečiai, aukotojai 
bei šeimininkės ir užtarnavo 
universiteto vadovybės nuo
stabą, kad, girdi, iš visų tauty
bių saujelė lietuvių geriausiai 
susiorganizavo savo mėnesiui!

Dėkojame Darbininkui, Wa- 
terburio V. Vaitkui ir Harfordo 
A. Dragūnevičiui, kurie savo ra
dijo valandėlėse mus garsino; 
Stamfordo, New Haveno ir 
Waterburio LMKF Klubams už 
piniginę paramą ir suaukotą 
maistą; ir visiems Connecticuto 
lietuviams už tai, kad įgalino 
mus šį kovo mėnesį paversti iš

venimus jis skelbia ne loginiais 
silogizmais, ne įrodinėjimu, bet 
lakiu širdies žodžiu, išgyventa 
emocija. Jis visada kalba vaiz
dais, pasiimtais iš gamtos ar 
buities. Kalba ramiai, lyg pasa
kodamas, lyg teptuko brūkšniais 
dėdamas vaizdą prie vaizdo, kal
ba rečitatyvu, lyg deklamuoda
mas, kiek pakiliu tonu. Jo frazė 
visada skambi, lengvai tekanti, 
vaizdinga. Ne tiek tapybinių, 
kiek garsinių spalvų labai daug 
sutelkta jo eilėraščiuose. Taisyk
lingais posmais, ritmo ir rimų 
pobūdžiu, poetinės frazės blai
vumu St. Santvaras priklauso 
prie klasinės formos atstovų. 
Vaizdingumo priemonių vartoji
mu jis yra simbolistas: daugu
mas gamtinių ir buitinių meta
forų jo poezijoje virsta nesunkiai 
suvokiamais simboliais.

tisa, didžiule lietuvių švente.
Šių kovo įvykių pasėkoje Sac

red Heart Universiteto prezi
dentas dr. Thomas Melady pra
neša, kad nuo rugsėjo mėnesio, 
jei atsirastų mokinių ir dėstyto
jai, universitetas įves lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos kur
sus, už kuriuos bus galima gauti 
universiteto kreditus.

Reiškiu pagarbą,

Gintarė Ivaškienė
Monroe, Connecticut

Dar dėl netvarkos ir prievartos 
precedento Lietuvių Rašytojų 

Draugijoje

LRD pirmininkas Leonardas 
Andriekus, reaguodamas į mano 
viešą laišką, paskelbtą kovo 3, 
š.m. kovo 10 Darbininko nume
ryje, neteisingai aiškina premi
jai skirti komisijos pasitraukimo 
priežastis. Numatyto pirmojo 
posėdžio dieną (sausio 28) ko
misijos nariai dar nebuvo 
gavę minimų trijų knygų 
(J. Jankaus, D. Sadūnai - 
tės ir T. Venclovos). Tiesa, buvo 
atsiųsti T. Venclovos palaidi 
spaudos lankai, bet tai nebuvo 
knyga. D. Sadūnaitės knyga 
skaitytojus pasiekė tik kovo pra

Paskutiniam parade Birutė Prašmutaitė ir 
Jonas Sakalauskas iš Melboumo laiko sto
vyklos ženklą. Nuotr. J. Gudaitytės

St. Santvaro poezija mūsų lite- 
rat ūros istorijoje užima ryškią 
vietą tarp Putino, B. Sruogos,
F. Kiršos ir K. Binkio iš vienos 
pusės ir tarp J. Aisčio, B. Braz
džionio ir A. Miškinio iš kitos 
pusės. Jis nenukrypo į madin
gus naujų formų ieškojimus, bet 
visą laiką ėjo savu keliu, būda
mas atviras ir naujumui ir ištiki
mas klasinės formos reikalavi
mams.

St. Santvaro vardas spindin
čiomis raidėmis yra įrašytas 
mūsų literatūros istorijoje. Jis 
yra užsipelnęs didžios pagarbos 
ir kaip gilus kūrėjas, ir kaip tau
rus žmogus. Linkime dar daug 
kūrybingų metų. Džiaugiamės, 
kad ir brandaus amžiaus sukak
tuvininkas vis tebėra jaunos 
dvasios, pilnas kūrybinės ug
nies.

■^^irricrinrrKi /F P.H

džioje. J. Jankaus knyga Drau
ge (pačioje leidykloje) buvo 
paminėta sausio pabaigoje, bet 
knygų rinkoje ir tos knygos dar 
nebuvo, ir komisijos nariai jos 
neturėjo. Taigi neteisingai Pir
mininkas teigia, kad tos trys 
knygos išėjo 1978 metų sausio 
mėnesį. Komisijos nariams atro
dė, kad reikia laikytis kalendo
rinių metų, o nukeltinėmis da
tomis išleistas knygas priskirti 
tiems metams, kada iš tikrųjų 
jos yra išleistos. Reikalavimu 
laukti dar neišėjusių knygų Pir
mininkas sudarė netvarkos pre
cedentą, panaikino kalendorinių 
metų ribą ir nusižengė premijos 
taisyklėms, sukliudė atgaivinti 
seniau buvusią gražią tradiciją 
literatūros premiją įteikti Vasa

rio 16 šventėje.
Komisija tikriausiai iš sąrašo 

nebūtų išbraukusi ir nukeltinės 
datos knygų, bet Pirmininkas 
savo paties pakviestai komisijai 
neleido susirinkti į posėdį. Tai 
daugiausia dėl susidariusios 
prievartinės padėties komisija ir 
pasitraukė. Dėl to už nedar

numą ir netvarkos precedentus 
yra atsakingas tik Pirmininkas, 
nors jis būtų veikęs ir visos val
dybos pritarimu ar tik siauros 
pašaliečių klikos spaudimu.

Pranas Naujokaitis

/f“ ' —— ....

Atsiųsta 
paminėti

Janina Narūne —JAUNYSTĖ. 
Autobiografinių atsiminimų 
antroji dalis. Spausdino Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. 
1978. Iliustruota tautinių juoste
lių piešiniais ir nuotraukomis. 
232 psl. Kaina 5 dol.

Autorė rašo įdomiai ir spalvin
gai. Ši, antroji, jos atsiminimų 
dalis (pirmoji — “Vaikystė”) 
bus recenzuojama Darbininke.

David Fainhauz — LITHUA- 
ANIANS IN MULTI-ETHNIC 
CHICAGO UNTIL WORLD 
WAR II. Išleido Lithuanian Lib- 
rary Press and Loyola Universi- 
ty Press, Chicago, IL, 1977. 
Spausdino Morkūno spaustuvė. 
Tiražas — 1,500 egz. Didelio 
formato. Kietais viršeliais. 
Iliustruota nuotraukomis. Kny
gą apipavidalino Petras Aleksa 
ir Vincas Lukas. Aplanke — J. 
Mėžinio nuotrauka: Amerikos 
lietuviai, 1916 metais Chicagoj 
rinkę aukas nuo karo nukentė
jusiai Lietuvai. Yra ir knygos 
autoriaus atvaizdas. 230 psl. Kai
na 20 dol.

Tai gražiai ir prabangiai išleis
ta knyga anglų kalba iš knygų 
serijos, pavadintos paveiksluota 
enciklopedija, turinčios tikslą 

pavaizduoti lietuvių kultūrą 
JA Valstybėse. Anksčiau 
(1976 ir 1977) išleistosios: Algi
manto Kezio, S.J. “Palikę tėviš
kės namus”, “A Lithuanian Ce- 
metery” ir Vlado Būtėno “Penn
sylvanijos angliakasių Lietuva.”

Šios knygos autorius yra bai
gęs Vilniaus universitetą ir ga
vęs daktaro laipsnį Leningrado 
universitete, profesoriavęs bei 
mokytojavęs Vilniuj, Varšuvoj, 
Jeruzalėj ir kitur. Yra 19 šimtme
čio Rytų Europos istorijos spe
cialistas.

Plačiau apie šią knygą bus 
rašoma recenzijoj, kuri bus iš
spausdinta Darbininke.

CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN 
LITHUANIA. No. 16. Vertimas 
iš lietuviško originalo — Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika, 
Nr. 16. Vertimo redaktorius — 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
1978. Išleido Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Kunigų Vieny
bė, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207. Spausdino 
Pranciškonų spaustuvė Brookly
ne. 48 psl.

Tai knygutė, kuri, kaip ir 
ankstesniosios, laisvąjį pasaulį 
informuoja apie pavergtoj Lietu
voj vykstančius Bažnyčios (kartu 
ir lietuvių tautos) persekiojimus. 
Kaip anksčiau minėjom, kiek
viena tokia knygutė yra ginklas 
Lietuvos laisvės kovai ir vis nau
ja rakštis okupantui.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos LITUANIS
TINIŲ MOKYKLŲ PROGRA
MOS. Išleista JAV Lietuvių 
Bendruomenės 25 metų sukak
ties proga. Chicago. 1977. Iš
leidimą finansiškai parėmė Lie
tuvių Fondas. 88 psl.

Apie lituanistinių mokyklų 
programas pateikia žinių šio 
leidinio įžanga:

“Pirmoji bendra lituanistinių 
mokyklų programa buvo išleista 
JAV Centro valdybos 1957 me
tais. Pataisytas programas LB 
Švietimo Taryba išleido 1960 m. 
Trečią, peržiūrėtą ir papildytą 
lituanistinių mokyklų programų 
laidą LB Švietimo Taryba iš

leido 1967 m. Aukštesniųjų lit. 
mokyklų programa buvo išspaus
dinta ‘Švietimo Gairėse’ Nr. 10 
(14) 1974 metais.—Ruošiant
naują lituanistinių mokyklų pro
gramų IV-ją laidą, 1977 m. 
pradžioje buvo paprašyti atitin
kami LB Švietimo Tarybos na
riai peržiūrėti ir pataisyti pasku
tiniąją programų laidą, o taip pat 
paruošti reikalingas lituanistinių 
mokyklų programas. Naujai 
buvo paruoštos katalikų religinio 
auklėjimo, skaitymo, dainavimo 
ir visuomeninio ugdymo progra
mos.”
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EASTER GREETINGS
EASTER GREETINGS

FIRST NATIONAL BANK 
OF HOPE

MEMBER OF F.D.I.C.
(201) 459-4121

EASTER GREETINGS 
NEW DEAL TABLE CORP.

BUY AT DISCOUNT MANUFACTURERS DINETTES 
& JUNIOR DINING ROOMS. OPEN DAILY & SAT. 
TO 5 PM. THURS. TILL 8 PM. COMPLETE 
SELECTION, LEADING NAME BRANDS, LIVING 
ROOM, JUVENILE BEDROOM, OCCASIONAL 
BEDDING, CONVERTA SOFA. CL 9-2665 CL 9-7195 

6202 16TH AVENUE BROOKLYN

HAPPY EASTER
NASSAU KNOLLS
MEMORIAL PARK
NASSAU KNOLLS

CEMETERY
A LASTING IMPRESSION OF SERENE BEAUTY

SERVING ALL FAITHS
500 PORT VVASHINGTON BLVD.

PORT VVASHINGTON
(516) 944-8530

HAPPY EASTER 
TO ALL OF OUR 

FRIENDS & DEPOSITORS

RICHMOND HILL 
SAVINGS BANK 

BRANCHES IN OUEENS
NASSAU AND SUFFOLK COUNTY 

212-895-0990 516 488-6900

EASTER GREETINGS 
PARKVILLE FUNERAL HOME INC.

LICENSED MANAGER JOSEPH A. MAZZARELLA 
SERVICES AVAILABLE IN EVERY BORO 

RESIDENCE PHONE GE 4-5550 1047 CONEY 
ISLAND AVĖ. (BET. GLENVVD. AND FOSTER) 

BROOKLYN 212 UL 9-6655

EASTER GREETINGS 
TOMS RIVER SUZUKI INC.

MOTORCYCLES SALES SERVICE PARTS 
ACCESSORIES 3100 ROUTE 37-E TOMS RIVER, 

N.J. 08753 PHONE (201) 270-3637

EASTER GREETINGS 
THE SILVER FOX

ENTERTAINMENT, 5 NITES A VVEEK FINE DINING 
VVITH A PANORAMIC VIEW OF NEW YORK 
(201) 864-9797 BOULEVARD EAST, BET. 47 & 

48TH STS. VVEEHAVVKEN, N.J.

EASTER GREETINGS
COUNTRY STORES

N. VIRGINIA AVĖ., PENNSGROVE 609 299-0747 ;
PEDRICKTOVVN 609 299-9825 j

CATERING GROCERIES SANDVV1CHES į

EASTER GREETINGS
STAR GAS SERVICE

MR. MICHAELONG DISTRICT MANAGER 
DELAVVARE VALLEY PROPANE CO. 

701 HAMPTON RD. CHERRY HILL, N.J.
609 662-7500 

Res. 609 893-5792

EASTER GREETINGS 
Ml BARB LIOUORS INC. 

609 383-9900 
NEWTON-SUSSEX ROAD 

NEWTON, N.J.

EASTER GREETINGS
INSURANCE

AUTO LIFE FIRE HOMEOVVNERS
RUDY SPAGNOLA

U.S. HWY 46, LEDGEVVOOD, N.J.
PHONE (609) 584-5888

EASTER GREETINGS 
MEDFORD GAS AND GO STATION ' 

609 654-4969 STATE HIGHVVAY 70 
EVESBORO ROAD MEDFORD, N.J.

EASTER GREETINGS 
WILLIAMSTOWN 

UPHOLSTERING CO.
KEN JENNETCUSTOM UPHOLSTERING & REPAIR 
DIAL (201) 629-5586 109 NORTH MAIN STREET 

VVILLIAMSTOVVN, N.J.

EASTER GREETINGS
JOHN AND BRUCE 

MOBIL AUTO SERVICE
DELSEA DRIVE AND ELMER STREET 

FRANKLINVILLE NEW JERSEY 
201 694-1232

EASTER GREETINGS 
SPORTS LANE COMPANY

SPORTING GOODS — TEAM EGUIPMENT 
EVERYDAY 11 AM — 6 PM THURS. & FRI UNTIL 
9 PM MORRIS COUNTY MALL, RIDGEDALE AVĖ.
’ CEDAR KNOLLS, NEW JERSEY 07927

(201) 540-1874

EASTER GREETINGS
WALKO AUTOMOTIVE 

SERVICE
2120 Camplain Road 

Somerville, N.J.
(201) 526-6808

EASTER GREETINGS 
SMILE FRUIT CORP. 

4914 13th Avenue 
Brooklyn, N.Y. 
(212) 871-2371

EASTER GREETINGS 
PETINGAS 

Salt Water Taffy 
Phone: (609) 345-1853 

Atlantic City, N.J.

EASTER GREETINGS 
HESS PHOTOGRAPHY

1208 ATLANTIC AVĖ.
ATLANTIC CITY, N.J.

(609) 345-2214
BURT VVIDDER FRED GROVES

EASTER GREETINGS 
DEALERS!

MACHINES & RADIATOR 
SERVICE

180 North Broadvvay
Pennsville, N.J.
(609) 678-6708

EASTER GREETINGS
GENE McATEER’S 

BRICK INN
FINEST FOOD IN HUNTERDON COUNTY

BOX 226, RT. 1, JUTLAND RD.
JUTLAND NJ

TEL: 201 735-4900

EASTER GREETINGS 
FROM THE LOMMA FAMILY 

A. LOMMA CO. ORTHOPEDIC & 
SURGICAL SUPPLY CENTER 

211 W. MARKET STREET SCRANTON, PA. 
717 342-4429

EASTER GREETINGS
MIKE’S MUSIC CENTER

GUITAR SPECIALIST PIANO DRUM GUITAR 
LESSONS PROFESSIONAL TEACHERS 

1148 VALLEY ROAD STIRLING, N.J.
PHONE 201 647-6769 MIKE TORR, OVVNER

EASTER GREETINGS 
BORDA’S 

ITALIAN PASTRIES 
600 STATION AVENUE 

HADDON HEIGHTS, N.J. 
609 546-4848

EASTER GREETINGS 
COHEN’S FAMOUS 
DELI-RESTAURANT

TAKE OUTS & PARTY PLATTERS 
LAUREL SOUARE SHOPPING CENTER RT. 70 & 

RT. 88 BRICK TOWN, NJ 201 899-1188

EASTER GREETINGS 
LEN-LOR FLORIST INC.

1436 MT. EPHRAIM AVĖ. CAMDEN (609) 963-5242
5051 VVESTFIELD AVĖ. PENNSAUKEN 665-6662 

FLOVVERS FOR ALL OCCASIONS
FRUIT BASKETS

EASTER GREETINGS 
THE LEE COMPANY

VVATER WORKS SUPPLIES AND EOUIPMENT 
PHONE (201) 627-5200-5201 ROUTE NO. 46 

DENVILLE, N.J. 07834

EASTER GREETINGS 
ALL OCCASION CATERERS

LOCATED AT MARLTON HALL RT. 73, MARLTON 
OFFERS VVEDDING PACKAGE INCL. HALL, 
BUFFETT OR DINNER, WED. CAKE, INVITATIONS, 
BAND, 5 HR. OPEN BAR, $13.50 PER PERSON 

609 424-1272 609 983-3630

I

EASTER GREETINGS 
SIMPSON SERVICE

THOMAS ABRAMS, PROP. ŠAME OLD BRAND 
VOLKSVVAGEN REPAIR 201 776-7309 

6TH & ATKINS AVENUE NEPTŪNE, N.J.

EASTER GREETINGS 
COSMOS TRAVEL INC. 

1330 MAIN AVĖ.
CLIFTON, NEW JERSEY 

CALL 201 478-7600 
MR. A. KRISHANA

EASTER GREETINGS 
PATS DOGGIE BOUTIOUE

184 VVESTVVOOD AVENUE LONG BRANCH, N.J.
(201) 229-1494 ALL BREEDS GROOMING. NO 

APPOINTMENT NEEDED BEFORE NOON.
PHAPSO AND POODLE PUPPIES

EASTER GREETINGS
JEFF’S CARWASH
OPEN 6 DAYS A WEEK 

133 OCEAN AVĖ. JERSEY CITY, N.J.
CALL 201 332-8309

EASTER GREETINGS 
FRITTS’ 

BAR AND LIOUOR 
1506 Roosevelt Avė., 

Carteret, N.J. 
(201) 541-1616

EASTER GREETINGS
IRONBOUND 

STORAGE VVAREHOUSES
ESTABLISHED 1898 COASTAL VAN & STORAGE

INC. 215-25 VVILSON AVĖ. NEVVARK, N.J.
(201) 589-5670 LOCAL-NATIONAL- 

INTERNATIONAL MOVING AND STORAGE

EASTER GREETINGS
BANTA’S

914 623-3633 ROUTE 59 & 304 NANUET, N.V 
(NEXT TO CALDOR-WALDBAUM SHOPPING 
CENTER).

.... ....——

EASTER GREETINGS 
BOB and JEAN S 
FAMILY MARKET

SANDVVICHES & COFFEE TO GO. FRESH MEATS. 
ICE BLOCK AND CUBES, HOPE CORSON ROAD & 

ROUTE 50, GREENFIELD, N.J. (609) 398-6746

LOS ANGELES,
CALIF.

Solistas Arnoldas Voketaitis 
kovo 4 koncertavo Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Gaila, kad dėl blogo oro 
atvyko vos apie šimtas klausyto
jų. Atvykusieji turėjo progos iš
klausyti aukšto lygio koncertą-. 
Solistui akomponavo ir atskirai 
Chopino kūrinį atliko pianistė 
Raimonda Apeikytė. Programai 
vadovavo Dalilė Polikaitienė. 
Apie šv. Kazimierą žodį tarė 
prel. dr. P. Celiešius. Po koncer
to apatinėj salėj vyko vaišės.

Šv. Kazimiero šventės religi
nė dalis vyko kovo 5, sekmadie
nį. Sumą atlaikė prel. P. Celie
šius, pamokslą pasakė Tėv. 
Bruno Markaitis, SJ.

Svečių Los Angeles lietuvių 
kolonijoj ir parapijoj gausu. Pas
kutiniu laiku čia buvo užsukęs 
Tėv. Leonas Zaremba, SJ, lie
tuvių jėzuitų provincijolas, grįž
damas iš Pietinės Amerikos. 
Prel. dr. Petras Celiešius, dabar 
dirbąs su vysk. A. Deksniu tarp 
Europos lietuvių, irgi praleido 
keletą dienų Los Angeles, lietu
vių parapijoj, kurioj anksčiau 
ėjo vikaro pareigas. Tėv. Stasys 
Kulbis, SJ, iš Montrealio, čia 
praleis Velykų šventes ir talkins 
vietos kunigam pastoracijoj.

Skautų tradicinį pavasario 
balių rengia Los Angeles skautų
— skaučių stovyklavietės komi
tetas balandžio 1, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Castaway resto
rane, Burbank, Calif. Programą 
atliks solistė Vanda Stankienė 
su akompaniatorium akordeo
nistu Ąžuolu Stelmoku. Šokiam 
gros Stelmoko orkestras.

Lietuvių Bendruomenės Va
karų apygardos suvažiavimas 
vyks balandžio 2 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos patalpose.

Lietuviškos radijo valandėlės 
balius vyks balandžio 15 Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj.

Šv. Kazimiero šeštadieninės 
mokyklos balius vyks balandžio 
22 Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj.

Poetui Bernardui Braz
džioniui premijos įteikimo iškil
mės vyks gegužės 7, sekmadie
nį, parapijos salėj, tuoj po lietu
viškų pamaldų.

Šv. Kazimiero parapijos choro 
balius įvyks gegužės 20 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas choristų kelionės į 
dainų šventę išlaidom padengti.

— L.Ž.K.

EASTER GREETINGS
TO FRIENDS & FUTURE CUSTOMERS: 

WE ALSO URGE YOU TO CHECK YOUR TIRES FOR 
THIS SPRING. COME IN AND VISIT US, OPEN 
DAILY MON. TUES. WED. 8:30 TO 6 THURS.,- 

FRI. TILL 8
TIRE WORLD

1260 SUNRISE HIGHVVAY COPIAGUE 
(516) 842-3904

EASTER GREETINGS 
LATIN STAR RESTAURANT

THE ONLY REAL SPANISH RESTAURANT IN 
ROCKLAND. THE BEST SPANISH & AMERICAN 
FOOD. TROPICAL FRUITS, MILK, SHAKES, TAKE 
OUT ORDERS — PARTIES BEST PRICES OPEN 7 

DAYS 7 AM TO 10 PM 201 429-9829 
39 BROADVVAY, HAVERSTRAVV, N.J.

EASTER GREETINGS 
BARNEGAT BAY WELDING

AL BENZ OUARTER CENTURY IN THE TRADES 
OUALITY VVORKMANSHIP MIG-TIG &

CONVENTIONAL PORTABLE VVELDING MARINE 
CONSTRUCTION INDUSTRIAL PLANTS

FABRICATING BUILDING MAINTENANCE LIGHT 
CRANE SERVICE SHOP 201 244-1714 HOME 609 

693-6574 MIZZEN AVĖ., FORKED RIVER 
BAYVILLE. N.J. NEW JERSEY

EASTER GREETINGS 
NORTH SHORE ROOFING 

COMPANY INC.
“SINCE 1924” ALUMINUM SIDING, VINYL 

ASBESTOS VVOOD SHAKE ALCOA SIDING, 
ALUMINUM TRIM GUTTERS LEADERS. N.Y.C. LIC. 
CONTR. NO. 672960 (212) BA 9-1774 45-34 BELL 

BOULEVARD. BAYSIDE, N.Y.

EASTER GREETINGS 
WORLD WIDE CERAMIC TILE INC.

Imported & Domestic Tiles. Visit Our Beąutiful 
Showroom. We Supply the Homeowner Do it 
Yourself or Installatlons arranged. New Styies 
and Patterns. Distributors of VVenczel Tile. Free 
Delivery. Mon. Thru Fri. 8 to 5 PM. Sat 8 AMto 3 pM 

853 Morris Park Avė. Bronx
(212) 892-7770

EASTER GREETINGS 
ELAINE’S FLOVVER SHOP AND 

NURSERY
VVEDDINGS — FUNERALS & OTHER SPECIAL 

OCCASIONS, RD. NO. 1 — CRANBURY RD., 
JAMESBURG, N.J. CALL 201 521-1990

EASTER GREETINGS 
FROM THE LIMPERT & HECKEL FAMILIES OF 

BABYLON FORD 
ESTABLISHED 1953 AUTHORIZED SALES 

SERVICE PARTS LARGE SELECTION OF A-1 
USED CARS 495 MONTAUK HWY. WEST ISLIP 

(516) 669-3232

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

BALTIC AMERICAN 
HOLIDAYS, INC.

A DIVISION OF

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

(212) 687-0250

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978

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

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis—$190.00

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

Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

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

persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas. .•(),. .j.- ■ ' i ,į, ....

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR 1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460 2592

KELIONĖ | ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

AR KADA ATĖJO JUMS MINTIS, KAD NOTĖTUMETE BENT KARTA 
SAVO GYVENIME PAMATYTI ŠV, ŽEMĘ IR EITI VIEŠPATIES 
JĖZAUS PĖDOMIS — BETLIEJUJE, JERUZALĖJE IR GALILĖJOJE? 
JŪS GALĖSITE TAI PADARYTI ŠIĄ VASARĄ, DALYVAUDAMI SU 
LIETUVOS VYČIAIS SPECIALIOJE 13 DIENŲ EKSKURSIJOJE J 
KETURIS KRAŠTUS VIDURIO RYTUOSE! EKSKURSANTAI IŠVYKS
TA IŠ NEW YORKO LIEPOS 26 SABENA LINIJOS SPRAUSMINIU 
LĖKTUVU. PER BRIUSELĮ, BELGIJOS SOSTINĘ, SKRENDA Į 
EGZOTINĮ KAIRĄ, EGIPTO SOSTINĘ. IŠ EGIPTO KELIAUJAMA Į 
JORDANĄ. APŽIŪRĖJĘ TEN ĮDOMIAS VIETAS, APLANKYSITE IS
TORINES VIETAS ŠVENTOJOJE ŽEMĖJE, KUR KRISTUS GIMĖ, 
MOKĖ IR MIRĖ. PAKELIUI Į NAMUS EKSKURSANTAI SUSTOS 
ATĖNUOSE. GRAIKIJOJE PAMATYTI SENOS CIVILIZACIJOS 
GRIUVĖSIŲ. į NEW YORKĄ GRĮŽTAMA RUGPIŪČIO 7. SPECIALI 
KAINA ASMENIUI (DU KAMBARYJE): TIK 1388 DOL. KAINOJE 
ĮSKAITOMA PILNAS IŠLAIKYMAS, LIUKSUSINIAI VIEŠBUČIAI, 
ŠVENTOVIŲ LANKYMAS, VISA TRANSPORTACIJA IR BAGAŽO AP
TARNAVIMAS. VIETŲ TIKRAI GALI PRITRŪKTI, TODĖL PRIE 
PIRMOS PROGOS PASIŲSKITE ŠIMTO DOLERIŲ UŽSTATĄ 
PLEASANT TRAVEL SERVICE VADOVYBEI: 416 RICHMOND AVE
NUE, POINT PLEASANT BEACH, NEW JERSEY 08742. EKSKUR
SIJAI VADOVAUJA LIETUVOS VYČIŲ GARBĖS NARYS PROF. DR. 
J. STUKAS

VYKSTAME DRAUGE Į JAV IR 
KANADOS DAINŲ ŠVENTĘ, 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

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

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

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp St.

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

ĮSIGYKITE

Darius ir Girėnas, bronzuo
tas metalas, 8 l/2”x7”. Kaina— 
34 dol,, su persiuntimu — 36 
dol.

Vaidilutės prie aukuro, bron
zuotas metalas, 10”x9 1/2”,- 13 
dol., su persiuntimu — 15 dol.

Geležinis vilkas, bronzuotas 
metalas, 11 l/2”x7 1/2”, — 13 
dol., su persiuntimu — 15 dol.

Žirgelis, išpjautas iš medžio, 
25”x9”. Galima pritaikyti viduje 
ir lauke. — 13.50 dol., su per-

Gedimino stulpai, išpjauti iš 
medžio, 16”xl8”. Galima pri
taikyti viduje ir lauke. 13.50 dol., 
su persiuntimu — 15 dol.

Užsakymus siųsti:
Lith. Legends
P.O. Box 211
Hardwick, Mass. 01037
Taip pat galima gauti ir Darbi

ninko adm i n i s traci j o j e.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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APŽVELGIAME 9-TĄJĄ DAILĖS PARODĄ
Paroda buvo išstatyta abiejuo

se Kultūros Židinio aukštuose. 
Tų sienų ploto ir taip neuž
teko, tai reikėjo statyti plokščių 
sienas. Didžiojoj salėj tom plokš
tėm buvo įrengta siena, kur 
buvo sukabinti dail. Adalberto 
Staneikos kūriniai. Taip pat 
buvo siena ir gale po krepši
nio lenta. Ten seniau būdavo ga
na sunku pakabinti paveikslus, 
dabar, panaudojus plokščių sie
nas, pasidarė visai paprasta. Vi
dury salės dar buvo pastatytos 
kelios keturkampės kolonos, ku
rios visą salės erdvę suskaldė į 
mažesnius sektorius. Tarp tų ko
lonų buvo išdėti skulptūros kū
riniai.

Apatinėje salėje tais skydais 
buvo uždengti šildymo aparatai. 
Taip išsikišę rudos spalvos apa
ratai buvo visai paslėpti ir nebe- 
ardė salės ritmo. Drauge padi
dėjo ir sienų plotas. Skydų sie
na buvo sukurta ir vaikų skyriui. 
Tas skyrius buvo įrengtas prie 
judamos kafeterijos sienos.

Dail. Č. Janušo planas

Dail. Česlovas Janušas įdėjo 
daugiausia triūso į šią parodą. 
Ne kartą jis savo studijoj iki 
vėlumos braižė, projektavo, kaip 
čia geriau padaryti. Jis buvo pir
mas, kuris kontaktavo žmones ir 
ieškojo premijų. Jis susitiko su 
savo bičiuliu dr. Juozu Kazicku 
ir iš jo gavo šiai parodai 500 
dol. Jis kontaktavo ir Eleną Mic- 
keliūnienę ir iš jos gavo 200 
dol. premijom. Jis sutvarkė ir 
premijų eilę, jas apibūdino ir 
nusakė jų dydį. Aleksandras 
Vakselis, LB apygardos pirmi
ninkas, kontaktavo JAV LB Kul
tūros Tarybą ir iš ten gavo 300 
dol. premijom.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Didžiosios savaitės pamaldos 

Šv. Alfonso bažnyčioj prasidėjo 
su procesija, kurioj dalyvavo Šv. 
Alfonso mokyklos vaikučiai Ver
bų sekmadienį 9:30 vai. ryto. 
Po verbų šventinimo ir išdalini
mo prasidėjo mišios, kurias au
kojo kun. A. Dranginis. Per mi
šias giedojo vyrų choras Daina. 
Daug maldininkų dalyvavo pa
maldose. Kunigai ragino žmones 
gausiai dalyvauti visos savaitės 
pamaldose. Bažnyčioj kiekvie
nais metais altoriai skoningai 
gėlėmis papuošti. Parapiečiai ir 
novenos maldininkai dalyvauja 
iškilmėse ir pakviečia savo drau
gus bei pažįstamus ateiti į Šv. 
Alfonso bažnyčią pasimelsti.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą ir pirmosios komunijos 
klases vyksta visą kovo mėne
sį. Visi raginami ir kviečiami 
savo vaikus siųsti į lietuvių Šv. 
Alfonso parapijos mokyklą. Vai
kai, kurie dar nepriėmė pirmo
sios komunijos, šiomis dienomis 
mokosi tinkamai pasiruošti tai 
vienai iš gražiausių dienų Šv. 
Alfonso parapijos gyvenime.

Kunigų laiškas ir Velykų svei
kinimai buvo parapiečiam iš
siųsti. Aprašyta visa parapijos 
veikla iki birželio mėnesio. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir parengimuo
se.

Sodalietės šiomis dienomis 
lanko lietuvius senelius įvairio
se senelių prieglaudose ir na
muose su dovanomis ir Velykų 
sveikinimais. Šiam kilniam dar
bui vadovauja Eugenija Paznei- 
kienė. Sodalietės kiekvienais 
metais prieš Kalėdas ir Velykas 
aplanko senelius su dovanomis.

Kalvelis, Baltimorės šokių 
grupė, rengia šokių vakarą ba
landžio 1, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Svetainės didžio
joj salėj. Programoj dalyvauja ne 
tik lietuvių tautinių šokių grupė, 
bet ir estų, ukrainiečių, latvių 
grupės. Bilietus galima įsigyti 
lietuvių salėj.

Kepsnių balių rengia Lietuvių 
posto 154 legionieriai balandžio 
2, sekmadienį, Eastern Center 
salėj Eastern Avė. Pradžia 1 vai., 
tęsis iki 6 v.v. Bus loterija, 
šokiai. Rengimo komiteto pirmi
ninkas Jonas Stefura kviečia 
visus atsilankyti.

Jonas Obelinis

Č. Janušas, įvertindamas pa
dėtį, nuolat kalbėjo, kad šiai pa
rodai bus sunkiau sutelkti 
dailininkus. Čia pat 
buvo N.Y. Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos paroda, kurioje dalyva
vo visi sąjungos nariai. Kaip sa
kydavo Č. Janušas, jie bus “iš- 
sišaudę”, nebeturės naujų kūri
nių. Dar buvo ir bendra pabal- 
tiečių paroda, kurioje buvo įsi
jungę visa eilė lietuvių dailinin
kų.

Norėdamas matyti parodą 
kiek galint didesnę ir įspūdin
gesnę, Č. Janušas ir apsisprendė, 
kad tegu dailininkai pristato 10 
darbų. Tada bus galima pasi
rinkti tiek , kad sienos būtų 
apkabintos.

Realybė paprastai būna ki
tokia. Tuos dešimt darbų prista
tė vos keli, o kitiem buvo pato-

BRIDGEPORT, CONN.

Vasario 16 minėjimas

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, kuris jau eilė metų 
ruošiamas LB apylinkės ir L. vy
čių 141 kuopos bendromis jėgo
mis, įvyko vasario 12.

Iškilmingas 11 vai. mišias lie
tuviškai aukojo klebonas kun. P. 
Pranokus Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Jaunimas su tautiniais drabu
žiais stovėjo prie vėliavų. Kun. 
P. Pranokus trumpai anglų kal
ba apibūdino šios šventės pras
mę, o po to lietuviškai pasakė 
pamokslą ir išryškino vėlyves- 
nius Lietuvos istorijos bruožus, 
dabartinę persekiojamos tautos 
kančią. Prieš ir po visų to savait
galio mišių Šv. Jurgio parapijo
je tautiniais drabužiais apsiren
gusios moterys rinko aukas.

Po skanių priešpiečių, kuriuos 
paruošė vytė C. Milller su talki
ninkėmis ir kurie vyko mažo
joje parapijos salėje, visi perėjo 
į parapijos didžiąją salę pačiam 
minėjimui. Scenoje kabėjo di
džiulis A. Trainio išpiaustytas 
Vytis. Minėjimui pakaitomis va
dovavo abiejų organizacijų pir
mininkai: A. Ivaška — LB apy
linkės ir A. Trainis — vyčių 
141 kuopos. Po kun. P. Pranc- 
kaus invokacijos gubernatorės 
Ella Grasso proklamacijos ir 
abiejų tautų himnų pristatytas 
pagrindinis kalbėtojas — Anta
nas Masionis.

Kadangi kalbos atžvilgiu pub
lika minėjime buvo mišri, iš
kalbingasis svečias iš New Jer- 
sey buvo nutaręs kalbėti pirma 
angliškai, o vėliau — lietuviš
kai.

LIETUVIŠKA MUZIKA BRIDGEPORTUI

Ryšium su lietuviškosios kul
tūros mėnesiu, kuris dabar vyks
ta Bridgeporto, Conn., Sacred 
Heart Universitete, Velykų sek
madienį nuo 8 v. iki 10 v. va
karo transliuojama lietuviška 
muzika per universiteto radijo 
stotį — WSHU banga FM 91.1. 
Bus aiškinama apie lietuvių kul
tūrą, papročius, bus daug muzi
kos. Aiškins Milda Liaukuvienė 
ir Walt Davanas, kuris yra pla
čiai žinomas Connecticuto vals
tijoje kaip oro pranešėjas. Jis 
yra lietuvis, gerai moka lietuviš-

CHICAGOJ

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės visuotiniam susirinkimui 
vadovavo pirm. Išganaitis. Tarp 
kitų reikalų buvo svarstomas ir 
Šaulių Namų priekio pagražini
mas. Numatyta vėliau pristatyti 
ir mažesnių kambarių posė
džiam ir raštinėm. Namas jau iš
mokėtas, ir turima keletas tūks
tančių banke. Rinktinė turi pui
kią tautinių šokių grupę, vado
vaujamą Jasaitytės. Teatro gru
pė irgi gyvuoja. Oro šaulių veik
los reikalais kalbėjo lakūnas Ja- 
nula.

giau — du, trys, keturi darbai. 
Kartais ir vienas. Ir to užteko. 
Taip parodon ir buvo suburti 
27 dalyviai, kurie išstatė 123 
darbus, neskaitant Adalberto 
Staneikos darbų.

Bendras sutvarkymas
Devintąją parodą rengiant, 

jau turima praktikos, kaip 
geriau, greičiau sutvarkyti paro
dą. Praeitais metais buvo įtaisy
ti geležys aukštai prie sienos. 
Juos įrengė dr. J. Lenktaitis, 
nesigailėdamas savo triūso. Ir 
šiemet jis uoliai talkino, puikiai 
apvaldydamas techniškus įren
gimo reikalus. Paveikslai buvo 
lengviau ir greičiau sukabinti. 
Sukabinus dar buvo peržiūri
mi ir pakeičiami, kad sienos bū
tų balansuotos, kad akiai būtų

(nukelta į 11 psl.)

Parafrazuodamas garsųjį 
prez. Kennedy posakį, angliško
je dalyje A. Masionis kalbėjo 
apie pusę valandos tema— “Ką 
Lietuva mums davė”. Kalbėjo 
apie tautos istoriją, jos kultūros 
lobius, apie lietuvių tautos dva
sią, jos nuostabiai patvarią rezis
tenciją. Privedė prie jos dabarti
nių kančių ir prie patarimų, 
kaip mes galėtume dabar kon
krečiai Lietuvai padėti. Pabrėžė 
būtinumą mokytis lietuvių kal
bos tiem, kurie jos nemoka; 
informuotis apie padėtį Lietu
voje ir skleisti tas žinias savo 
aplinkoje. Tos kalbos su dide
liu atsidėjimu klausėsi visi, o 
ypatingai — čia gimę vyresnie
ji ir visas jaunimas. Po to Masio
nis apie 10 minučių kalbėjo lie
tuviškai, pabrėždamas tai, kuo 
mes galėtume būti naudingi 
vargstančiai Lietuvai.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos, kurias pagal pasirin
kimą aukotojai skyrė VLIKui, 
L. Bendruomenei, ALTai ar L. 
Vyčių Lietuvos Reikalų Komite
tui.

Antroje programos dalyje pa
sirodė tautinių šokių grupė iš 
Hartfordo — “Berželis”. Jie 
sušoko aštuonis tautinius šo
kius. Šiai grupei, kurią 
sudaro apie 20 jaunuolių, gra
žiai vadovauja Dalia Dzikienė, 
kuri programos metu angliškai 
apibūdino kiekvieną šokį. Su 
šokėjais iš Hartfordo buvo atvy
kę ir grupė jų tėvelių, kurie 
dalyvavo visuose dienos įvy
kiuose.

G.L

kai ir turi didelį lietuviškų plokš
telių rinkinį.

Paroda per Velykas 
uždaryta

Bridgeporto Sacred Heart 
Universiteto bibliotekoje vyksta 
lietuvių dailės ir knygų paroda. 
Velykų švenčių proga — D. Ket
virtadienį, D. Penktadienį, D. 
Šeštadienį ir Velykų sekmadienį 
biblioteka bus uždaryta. Nuo 
pirmadienio atidaroma įprasta 
tvarka , ir parodą vėl bus galima 
lankyti.

Delininkaičio vardo ateitinin
kų moksleivių kuopa, veikianti 
Marąuette Parke, priešvelykinį 
susikaupimą turėjo marijonų 
koplyčioj ir salėj. Kun. dr. V. 
Rimšelis atlaikė pamaldas ir pa
sakė pritaikytą pamokslą, gau
siai susirinkęs jaunimas giedojo 
lietuviškas giesmes, vargonais 
pritariant Kazei Brazdžionytei. 
Salėj buvo tęsiami pokalbiai ir 
giesmės.

PLD komiteto pirm. Jonas R. 
Simanavičius lankėsi Chicagoj 
ir informavo apie trigubą šventę 
birželio pabaigoj ir liepos pra

džioj Toronte. Dainų šventei 
gauta salė, talpinanti 16,000 
klausytojų.

Švenčiant Vasario 16-ąją Clevelando Šv. Kazimiero litua
nistinėje mokykloje, visų skyrių atstovai bažnyčioje skaitė ' 
maldas ir degė Žvakutes. Nuotr. Jono Vyšnionio

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos pirmojo 
skyriaus mokiniai su mokytoja Amanda Mulioliene. (Dviejų 
mokinių trūksta). Nuotr. Jono Vyšnionio

PO SKAMBUČIO

Ankstyva popietė Clevelando 
Šv. Kazimiero lituanistinėj mo
kykloj. Jau prieš kiek laiko 
nuskambėjo paskutinis skambu
tis, kažkieno “laisvės varpu” 
pramintas. Bet mokyklos aikštė
je dar tebestovi keliolika auto
mobilių, šnekučiuojasi grupelės 
tėvų, bėgioja būrelis vaikų. Jie 
tebelaukia savo vaikų, brolių, 
seserų, draugų.

Kur Vilija? Repeticijoj. Repe
ticijoj? Vasario 16-oji gi jau pra
ėjo! Taip, mokinių suplanuotas 
ir pravestas Vasario 16-osios mi
nėjimas jau praeityje. Bet ateina 
pavasario šventė su muzikiniu 
vaidinimu, kuriame dalyvaus 
visi mokiniai. Mokytojos Stasie- 
nė su Miškiniene stengsis visus 
mokinius per pusantro mėnesio 
paversti “aktoriais”... Dėl to Vi
lijos tėveliui teks palūkėti.

Iš muzikos klasės atplaukia 
lumzdelių garsai. Ten muz. Alf. 
Mikulskis moko jaunuosius liau
dies instrumentų muzikantus. 
Užkulisiuose, muz. O. Mikuls
kienės globoj, skamba kanklės. 
Muzikos pamokos pratęsiamos 
kas savaitę, nes orkestras ruošia
si ne vien vaidinimui ir lietu
viškos pirmosios komunijos mi- 
šiom, bet ir dainų šventei.

Tolimajame antrojo aukšto ga
le tariasi metraščio redaktoriai: 
“Tavo straipsniui trūksta pabai
gos, mano pradžia niekam tikus; 
sujunkim į vieną, ir bus gerai”...

Išleidusi paskutinį skaitytoją, 
bibliotekos vedėja mokytoja Stą- 
niškienė dar neskuba užrakinti 
spintų. Gal dar kas nors ateis? 
Juk knygų skaitymo varžybos 
pačiame įkarštyje — beliko du 
mėnesiai . . .

Lietuvių Fondo spaudos at
stovų ir visuomenininkų konfe
rencija Jaunimo Centre vyko ko
vo 8. Vadovavo dr. A. Razma. 
Fonde iki 1977 gruodžio 31 
buvo 1,431,601 dol. Per visą 
Lietuvių Fondo gyvavimo laiką 
iš gauto pelno išdalinta 476,000 
dol. švietimo ir kultūriniam rei
kalam.

Lietuvos Aidų radijo banke
tas vyks balandžio 9, sekmadie
nį, 4 vai. popiet Lietuvių tauti
niuose namuose. Programai va
dovaus Gen. Daukanto Jūrų 
Šaulių kuopos pirm. E. Ven- 
gianskas. Šokiam gros Stelmoko 
orkestras. Veiks laimės šulinys. 
Pakvietimus galima įsigyti Lie
tuvos Aidų raštinėj, 2646 W. 
71st St., arba Marginiuose, 2511 
VV. 69th St.

Bal. Brazdžionis

Vienas po kito pasibaigs susi
rinkimai, pamokos, repeticijos; 
bus užrakintos paskutinės durys, 
tuščiais mokyklos koridoriais 
nuaidės paskutiniai lietuviški 
garsai — iki kito šeštadienio.

V. Augulytė

Clevelando Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos 11-to 
skyriaus mokinė Mirga Ban- 
kaitytė vadovauja Vasario 16 
minėjimui mokykloje. Nuotr. 
V. Bacevičiaus

Clevelando Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los 12-ojo skyriaus seniūnė 
Virginija Juodišiūtė sako 
kalbą prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo 
Vasario 16-osios proga. Nuotr. 
Jono Vyšnionio

— Inž. Pranas Baltakis, Silver 
Spring, Md., atnaujindamas 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė ir 250 dol. auką Darbi
ninkui stiprinti. Tai didžiausias 
šių metų Darbininko rėmėjjas, 
kuriam nuoširdžiai dėkojame.

— Šen. Robert Dole bando 
padėti seselei Bertai Jodwalis iš 
okupuotos Lietuvos atsikviesti 
brolį ir seserį. Jie abu yra Ameri
kos piliečiai, bet jau 30 metų 
kliudoma jiem iyvykti. Senato
rius tuo reikalu Belgrade kalbė
josi su Sovietų ambasadorium 
Vorontsov, be to parašė laišką 
Sovietų ambasadoriui Dobryni- 
nui. Laišką pasirašė 29 sena
toriai. (E)

— TV Guide kovo 4-10 lai
doj išspausdintas John P. Roche 
straipsnis “CBS deserves medal 
for program about defector from 
USSR”. Straipsny gera prasme 
nagrinėjamas “The Defection of 
Simas Kudirka” filmas. (E)

— Cleveland, Ohio, Altos sky
rius, įvertindamas Darbininko 
talką garsinant Vasario 16 minė
jimą, atsiuntė 30 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.

— Dalias laikraščiai “Dalias 
Times Herald” ir “The Dalias 
Morning Ne\vs” įsidėjo reporta
žus apie Simo Kudirkos lanky
mąsi to miesto aukštesniosiose 
mokyklose. Straipsniuose iške
liami Sovietų Sąjungos nusi
kaltimai.

— Vakaronė su rašytoju Jur
giu Jankum ruošiama kovo 31 
Chicagoj, Jaunimo Centro kavi
nėj.

— Nashua, N.H., Vasario 
16-osios komitetas, kurį sudaro 
Šv. Kazimiero parapijos ir vietos 
Balfo atstovai, palaiko tradiciją 
skirti auką Naujosios Anglijos 
lietuviam artimai spaudai ir ra
dijo programom, nes tiki, kad be 
spaudos ir lietuviškų radijo pro
gramų mes taptume, kaip viena
me japonų eilėrašty sakoma, 
juodvarniais, nutūpusiais ant su
džiovusios šakos. Už atsiųstą 15 
dol. auką Darbininkas dėkoja.

— Vakaronė su poetu Stasiu 
Santvarų įvyks balandžio 8, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Waterburio 
lietuvių klubo svetainėj, 48 
Green St., Waterbury, Conn. 
Vakaronę rengia LB apylinkės 
valdyba.

— Prisikėlimo lietuvių parapi
ja Toronte, Ont., kuriai vadovau
ja lietuviai pranciškonai, balan
džio 15-16 mini 25 metų sukak
tį. Šeštadienį 7 vai. vak. Cent
ral Tech, mokyklos salėj Chica- 
gos lietuvių meno ansamblis 
Dainava stato dviejų veiksmų 
muzikinį veikalą “Kūlgrindą”. 
Sekmadienį 11:30 vai. iškilmin
gos pamaldos Prisikėlimo baž
nyčioj, o 5:30 vai. po pietų su
kaktuvinis banketas Royal York 
viešbuty. Programą atliks para
pijos choras ir 7 Toronto solistai.

— Draugo romano premijos 
įteikimas su atitinkamom iškil
mėm ir koncertu įvyks balan
džio 23 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis adresu: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Martens, E. Rutherford,
N.J., C.F. Kažakauskas, Phila
delphia, Pa., S.G. Girard, Phoe- 
nix, Ariz. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant— visiem 13 dol. metam.
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DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
PO DU DOLERIUS:

J. Karys — Nepriklausomos Lietuvos pinigai
Vizgirda — Vilnius
Alė Rūta — Žvaigždė viršum girios
J. Budrys — Kontržvalgyba Lietuvoje
K. Bielinis —Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija
P. Naujokaitis — Pasisėjau žalią rūtą
A. Vaičiulaitis —.Kur bakūžė samanota
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę
L. Andriekus — Saulė kryžiuose
Nelė Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo mano
G. Šimukonienė —Su daina, dainos
K. Senkus — Garbė Dievui, giesmynėlis su gaidomis
The Forty Years of Darkness, by J. Vaišnora
P. Naujokaitis — Maži žingsniai

PO VIENĄ DOLERj:
POEZIJA:
S. Laucius — Respublika
A. Jasmantas — Gruodas
P. Orintaitė — Liūdnai linguoja lelija
J. Kmitas — Kvieslys Į laisvę
V. Šmaižienė—Gyvenimas ir darbai
V. Bogutaitė — Lietus ir laikas
S. Šakytė — Alkana žemė
P. Lembertas — Tau, sesute
F. Kirša — Šventieji akmenys
M. Aukštaitė — Rožių vasara
A. Karvelytė — Ne tie varpai
A. Tyruolis — Marijos žemė

BELETRISTIKA:
Pulgis Andriušis — Anoj pusėj ežero
S. Būdavas — Uždraustas stebuklas
S. Barkauskas — Velniažmogiai
J. Grušas — Pabučiavimas
J. Grinius — Žiurkių kamera
Gabija — Literatūros metraštis
J. Jankus — Paklydę paukščiai, I dalis
J. Jankus — Paklydę paukščiai, II dalis
Nelė Mazalaitė — Gintariniai vartai
Nelė Mazalaitė — Mėnuo, vadinamas medaus
Nelė Mazalaitė — Negestas
F. Mauriac —Gyvačių lizdas
Guy de Maupassant — Moters širdis
Mark Twain — Princas ir elgeta
A. Vaičiulaitis — Valentina
S. Zobarskas — Doleris iš Pitsburgo
Žemaičių Antanas — Nutolusios dienos, Lietuvos vaizdeliai
A. Škėma — Žvakidė

VAIKŲ KNYGOS:
S. Zobarskas — Ganyklų vaikai
P. Gavėnas — Mikas Magonė
P. Gavėnas — Jaunojo galiūno keliu
Narūne — Mūsų žvirblis
B. Pūkelevičiūtė — Peliukai ir plaštakės
Vysk. M. Valančius — Vaikų knygelė
Bale Vaivorytė — Nardžio pulkas
B. Zumeris — Gyvenimo keliu
L. Pelėda — Motulė paviliojo

ĮVAIRIOS:
Didysis ramybės šaltinis — maldaknygė
T. K. Žvirblis — Tėvas Bonaventūra Pauliukas, O.P.
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių
S. Antanaitis — Archimedas
Kun. J. Danielius — Vaikų auklėjimas šeimoje
A. Sušinskas — Jaunystės maršas
Prel. Dr. Bartkus — Pažvelkime Į Mariją
P. Gavėnas — Didysis reisas
K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės teisės klausimais
A. Budreckis — Soviet Occupation of Lithuania
Dr. A. Kučas — Lietuvių Sv. Jurgio parapija
V. Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimoje
J. Žilevičius — Č. Sasnauskas
Lietuvių Archyvas — Bolševizmo metai
N. Vian — Šv. Antanas Paduvietis
Vysk. K. Paltarokas — Tikybos pirmamokslis
Kun. V. Pikturna — Amžinoji Auka
Louis Evely — Visi mes broliai
Serafiškuoju keliu, II t.
Maironis ir jo gyvenimo bruožai
Šv. P. Marijos apsireiškimai Liurde
Amerikos lietuvių katalikų darbai
Kan. A. Steponaitis — Tėvynėje ir pasauly
Z. Ivinskis — Šv. Kazimieras
Dr. J. Prunskis — Silpname kūne
K. Pr. Vaseris — Padangių keliai
Prel. J.B. Končius — Atsiminimai iš BALFO veiklos
K. V. Banaitis — Liaudies dainos su gaidomis
Vyskupo M. Valančiaus biografija
K. Plačenis — Pulkim ant kelių I
Lekcijos ir Evangelijos
Dainų sūkuryje
Marijos litanija
Dr. J. Končius — Vytautas the Great
P. Andriušis — Anoj pusėj ežero
J. Jankus — Peilio ašmenimis
P. Narvydas — Gimtinės takais
V. Ramonas — Kryžiuočiai
K. Širvaitis — Žodis darbininkui
J. Petruitis — Laisvę ginant
V. Pietaris — Algimantas, antras tomas
R. Rolland — Petras ir Lucija
J. Parojus — Į laisvę ir mėnulį
J. Petrėnas — Šv. Pijus X
P. Gaida — Milžinas, didvyris, šventasis
G. Papini — Šv. Augustinas
A. Maceina — Dievo Avinėlis
P. M. Juras — Pranašystės
K. Pakštas — The Lithuanian Situation

PO 50 CENTŲ
V. Gidžiūnas, OFM — Šv. Kazimieras
Dr. P. Skardžius — Dievas ir Perkūnas
V. Vaitiekūnas — Bendravimas su Lietuva
Šv. Kazimiero himnas Marijai
Kun. L. Jankus — Šiluva
Poezija iš pavergtos Lietuvos
Komunizmas — Antikristo religija
Kėkštas — Ramybė man
J. Savasis — Kova prieš Dievą Lietuvoj
V. Gidžiūnas — Pranciškonų kankiniai Vilniuje
Enciklika prieš masonus

Šios bei kitos lietuviškos knygos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsisakant keletą knygų, pridedama 50 centų persiuntimui.

ĮVAIRIOS 
NAUJOS 
KNYGOS

Danguolė Sadūnaitė — Baltas 
ievos medis $5.00

St. Santvaras — Dainos ir sap
nai, lyrika $5.00

Grigas Valančius — Žemaičių 
Didysis, istoriobiografiniai pa
sakojimai apie vysk. M. Valan
čių, I dalis, $12.00

Pr. Naujokaitis — Lietuvių li
teratūros istorija — I, II, III ir 
IV tomai po 10 dol.

Pranas Manelis — Kristus ir 
Eucharistija $7.00

Vysk. Vincentas Brizgys — 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoj 
1940-1944 metais $5.00

Pakalniškis — Žemaičiai $4.00
A. Norimas — Santaka $6.00
Kazys Bradūnas — Alkana ke

lionė $6.00
Alfonsas Nyka-Niliūnas —Vy

no stebuklas $5.00
Paulius Jurkus — Juodvarniai 

$5.00
VI. Juodeika—Didžioji iliuzija 

$15.00
T. Venclova — 98 eilėraščiai 

$6.00
Šv. Rašto Naujasis Testamen

tas $5.00
Senasis Testamentas I ir II to

mas $22.00
Jonas Balys — Lietuvių dainos 

Amerikoje $8.00
Petras Gudelis — Joniškėlio 

apskrities partizanai $6.00
Arkivyskupas Mečislovas Rei

nys $8.00
Juozas Girnius — Pranas Do

vydaitis $15.00
Alė Rūta — Laiškas jaunystei 

$4.00
Lietuvių tautos ir valstybės is

torija, 4 tomai po $5.00
J. Narūne — Vaikystė $5 ir 

Jaunystė $5.00
V. Frankienė-Vaitkevičienė 

—Du draugai $4.00
Juozas Toliušis — 13-ji laida 

$4.00
Petras Montvila — Kai grįž

ta praeitis $3.00
Mano Pirmoji Komunija $5.00
Ona Mikailaitė — Pupučio pa

sauliukas $4.50
P. Kalvaitienė — Stovi pasakų 

pilis $2.50
Adelė Jonuškaitė-Abromaitie- 

nė — Nykštukų mokykla $3.00
Birutė Pūkelevičiūtė: Kalėdų 

dovana, Daržovių gegužinė, Pe
liukai ir plaštakės, Skraidantis 
paršiukas—visos po 1.50 dol.

Persiuntimui pridedama 50c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

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

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

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

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

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1978 metams

Vardas ir pavardė ...................................................................

Adresas ......................................................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00.
Siunčiu už prenumeratą $.........
Už kalendorių $.........
Spaudai paremti $.........
Siunčiu skolą už 1976-7 m. $.........

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1976-7 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

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

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

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

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

PUZINAS, monografija-al- 
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS, monografija-albumas, 
angliškas tekstas. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA
KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. Taip pat vėl gauna
ma LITHUANIA 700 YEARS, 
dr. A. Gerutis ir kiti, 4-toji ang
lų kalba laida, 12 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 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.

PASINAUDOKITE 
GERA PROGA

Rašytojo Jurgio Jankaus nau
jausias novelių rinkinys “Ir ne- 
bepasimatėm” ką tik išėjo iš 
spaustuvės. Kaina 7 dol. Kartu 
išparduodamos ir kitos Jurgio 
Jankaus parašytos knygos: “Pei
lio ašmenimis“ — trijų veiksmų 
drama — 5 dol., Paklydę paukš
čiai” — pasakojimai, pirmoji 
ir antroji dalis po 3 dol., “Už
kandis” — pasakojimai — 4.50 
dol. Visos penkios knygos su 
persiuntimu kainuotų 23 dol. 
Specialaus išpardavimo proga 
visos penkios knygos tik 15 dol. 
Kreiptis: Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Rašytojos Nelės Mazalaitės 
parašytos knygos: “Miestelis, 
kuris buvo mano”, “Mėnuo, va
dinamas medaus”, “Negęstis” ir 
“Gintariniai vartai” gaunamos 
už 6 dol. vietoj pirminės 10 
dol. kainos.

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

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

LAIMA STEPAITIS, SOP
RANO. Solistė dainuoja G. Gu- 

, dauskienės, L. Andriulio, K. Ka- 
vecko, B. Dvariono, Leoncaval- 
lo, Grieg, Massenet, Tosti dai
nas ir Rossini, Donizetti, Pucci- 
ni, Verdi ir Mozarto arijas. 
Stereo plokštelė 7 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

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

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulio LSŽ šachmatų varžy
bose dalyvaus per 30 mūsų šach
matininkų, įskaitant Chicagos, 
Champaign, N. Yorko, Detroito, 
Clevelando, Bostono, Hamilto
no, Londono dalyvius. Lau
kiama dar žinių iš Montrealio, 
Toronto ir kt. miestų. Įrašytų 
dalyvių tarpe turime mūsų žy
mūnus: V.V. Palčiauską, P. 
Tautvaišą, P. Vaitonį, K. Škėmą, 
E. Staknį ir kitus. Įsirašymus 
siųskite K. Merkio adresu: 115 
G St. S. Boston MA 02127. 
Tel. (617) 268-0853.

Pasaulio meisteris A. Karpo
vas dalyvauja stambiam 16-kos 
didmeisterių turnyre Bogoja, Ju
goslavija, tačiau varosi nekaip. 
Turnyrui įpusėjus (po 8 ratų), 
pirmavo čekas V. Hort ir B. 
Spaskis, turėdami po 5.5 taško, 
olandas Timman 5 (jis įveikė pa
saulio meisterį Karpovą), M. Ta
lis 4.5, A. Karpovas, Ivkovas, 
Huebneris po 4 tš.

Š ALFAS S specialus suvažia
vimas pasaulio LSŽ reikalu į- 
vyks balandžio 1 Detroito Lietu
vių Kultūros Centre. Suvažia
vimas apims visas LSŽ sporto 
šakas, įskaitant šachmatus.

Paskutines Bostono tarpklubi- 
nes rungtynes mūsų vyrai pra
laimėjo prieš MIT 0.5-3.5 su 
viena nebaigta, kurioje Ričardas 
Grauslys turi vilčių pelnyti taš
ką. Pustaškį uždirbo komandos 
kapitonas Bronius Skrabulis 
penktoje lentoje.

JAV dm VValter Browne laimė
jo didmeisterių turnyrą Islandi
joj, Reykjavike, surinkęs 9 taškus 
iš 13 galimų, anglas A. Milės 
8.5 tš., čekas Hort, danas Larsen, 
amerikietis Lombardy ir islan
das Olafsson po 8, sovietų Po- 
lugajevskis liko su 7.5 tš., o ki
tas jų dm Kuzmin su 7 tš.

Vilniuj baigėsi Sov. S. jaunų
jų meisterių turnyras, kurį lai
mėjo Celiabinsko meisteris A. 
Pančenka, surinkęs 10.5 tš. iš 15. 
Vilnietis meisteris G . Rastenis, 
nors ir sulošė lygiomis su nuga
lėtoju Pančenko bei su ly/b 
jaunių pasaulio meisteriu Če
chovu, tesurinko 3.5 taško ir liko 
paskutiniu (XVI).

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, prisius 

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

25 dol. — dr. P. Vileišis, 
Waterbury, Conn.

17 dol. — A. Sinus, Brooklyn,
10 dol. — F. Alexis, Hardwick, 

Mass.
7.50 dol. — M. Visgaitis, Te- 

nafly, N.J.
Po 7 dol. — P. Bliumas, Mil- 

ton, Mass., R. Penikas, E. Nor- 
wich, N.Y., E. Libus, Chicago,
III., J. Milius, Brooklyn, N.Y., 
G. Katiles, Richmond Hill, N.Y.,
A. Žvinys, Great Neck, N.Y., A. 
Liudvinaitis, Lakewood, Colo., 
V. Liauba, So. Boston, Mass., 
T. Bakanienė, Chester, Pa.

Po 5 dol. — K. Kaminskas, 
Ansonia, Conn., A. Petrash, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 4 dol. — J. Matulaitienė, 
Brooklyn, N.Y., A. Varnas, 
Flushing, N.Y., J. Bartkus, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 3 dol. —J. Povilaitis, Oma
ha, Nebr., V. Lelis, Rochester, 
N.Y.

Po 2 dol. — J. Krinickas, 
Maspeth, N.Y., J. Vaisiūnas, Ca- 
racas, Venecuela, A. Girnius, 
Howell, N.J., J. Navickas, 
VVoodhaven, N.Y., dr. J. Kizys, 
Chicago, III., S. Eiva, Brockton, 
Mass., V. Čekanauskas, VVest- 
lake Village, Calif., B. Sudzins- 
kas, Industry, Pa.,C. Savickas, 
VVorcester, Mass., T. Augulis, 
Bloomfield, N.J., Staknys, Kear- 
ny, NJ., S. Everlin, Avenel, N.J.,
B. Gailiūnas, So. Boston, Mass., 
M. Yekulis, Dearborn, Mich., 
B. Emery, Hicksville, N.Y., A. 
Dambriūnas, New York City, Z. 
Snarskis, VVorcester, Mass., A. 
Dubinskas, Baltimore, Md., K. 
Čeliauskas, Hamilton, Ont.

Po 1 dol. — J. Tamašaus
kas, Putnam, Conn. J. Budrys, 
Cincinnati, Ohio, E. Grigiškaitė, 
St. Petersburg, Fla., E. Aleksa, 
Cleveland, Ohio.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

ŠYPSNIAI
Vairuotoja

Jauna moteris žiebia plentu, 
kiek tik motoras pajėgia. Jos 
draugė, sėdinti greta, prašo:

— Aš bijau, sumažink greitį, 
viskas taip ir mirga akyse.

— O tu daryk tą, ką ir aš, ir 
nebijosi.

— O ką?
— Užsimerk.

Vaistinėj
— Ar turite ką nors žiliem 

plaukam?
— Žinoma, gilią pagarbą.

Business opportunities
$35.00 per hundred stuffing 

envelopes already stamped and 
addressed. Free supplies, send 
self-addressed stamped envelo- 
pe to: ROEL, 5349 Hull Street 
Road, Suite 81, Richmond, Vir- 
ginia 23224.

INSPECTIONS AND RE-INSPECTIONS 
MARIO’S AUTO INSPECTION 

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

______ ——J

Models
y For (
Į Television, §
9 Fashion, §
§ Commercials, |
9 Shows, §
y Advertising j 
y Beginners and , § 
y Professionals §
t Apply This ?
? Week 1-5 P.M. ?

(Sulte 404) J 
? 225 West 57th St., § 
į N.Y.C. §
S 212-586-3556 (
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DEVINTOJI
DAILĖS PARODA

(atkelta iš 9 psl.)
malonu pažiūrėti. Buvo vietų, 
kur buvo keista bent kelis kar
tus. Kartais buvo patys paveiks
lai sukeičiami, kartais buvo net 
pastumiami į kitą vietą, pakelia
mi aukštyn, nuleidžiami. Buvo 
įdėta tikrai daug darbo ir daug 
valandų praleista, kol paroda 
gavo tokią formą, kad ją būtų ga
lima rodyti publikai.

Parodoje niekas neišsišoko, 
nekrito per daug į akis, plaukė 
ramiai iš vieno ritmo į kitą, iš 
vienos nuotaikos į kitą. Tai ir 
rodo, kad paroda buvo gerai su
tvarkyta.

Po šių bendrų įspūdžių trum
pai apžvelkime ir pačią parodą. 
Pasinaudokime katalogu.

Albina Ambraziejus, gyvenan
ti Englewood, N.J., jau dalyvau
ja bent kelintoje parodoje. Ji ta
po aliejumi, mėgsta pajūrio sce
nas — bangas, pakrantes, besi-
leidžiančią saulę, atspindžius 
vandeny. Ir šioj parodoj buvo iš
statyti 6 paveikslai, dominavo 
minėta pajūrio tema. Jos stilius 
— apibendrinantis. Nėra detalių, 
pabrėžiama tik bendra nuotaika. 
Koloritas — melsvas, tamsiai 
melsvas.

Ilona Brazdžionienė, toli
miausią šios parodos dalyvė, at
siuntusi savo darbus iš Los An

mirus, jo žmoną ir sūnų giliai užjaučia ir kartu liūdi

Neto Yorko Lietuvių
Medicinos Gydytojų Draugija

Čiurlionio koncerto pertraukos metu garbės svečiai duoda 
autografus. Iš k. Mrs. B. Arkin, Alan Arkin, S. Kudirka, Adam 
Arkin. Nuotr. G. Peniko

Mylimam broliui
A.A.

JONUI VARNUI
mirus, gilaus skausmo ištiktai jo seseriai Sofijai Patam- 
sienei ir kitiem velionio artimiem reiškiu nuoširdžią už
uojautą.

E m i l ija V a iš n o ra i t ė.

DR. ALEKSANDRUI GASIŪNUI

Scena iš Antro Kaimo vaidinimo. Sėdi J. Kapačinskas, J. Riškus, stovi iš k. R. Sta- 
kauskas, D. Nolte, E. Būtėnas. Antras Kaimas atvažiuoja į Nevv Yorką ir balandžio 
1 vaidina Kultūros Židiny. Nuotr. Algimanto Stasiulio

geles, Calif., parodė tris savo kū
rinius. Jų temos lietuviškos. Ma
tėm ir Rūpintojėlį, ir seneles, ir 
vaikus, senovišką pasakų kraštą. 
Rudas, gelsvas koloritas, trak
tavimas primityvus, bet nuošir
dus ir įtikinantis. Paveikslą su
tinki daugiau kaip kokį plakatą, 
ne kaip tapybos kūiinį. Tapo 
akrilikos dažais.

Vsevolodas Dobužinskis šio
se parodose dalyvavo pirmą 
kartą. Jis yra baigęs dekoravimo 
ir pakavimo mokyklą Berlyne, 
Kaune buvo sukūręs Marginių 
interjerą. Ir šie parodoje išstaty
ti 7 kūriniai, aliejus ir akrilis, 
buvo traktuoti dekoratyviai, at
rodė lyg kokie plakatai. Temos 
suabstraktintos, apibendrintos. 
Techniškai atlikta labai kruopš
čiai ir švariai. Paveikslai atrodė 
įspūdingai. Už savo darbus jis 
gavo šios devintos parodos pre
miją.

Albinas Elskus, žinomas vit
ražų meisteris, išstatė tris vitra
žų eskizus, du iš jų — Toron
to Lietuvių Kankinių bažnyčiai, 
trečias — Šv. Mykolo lietuvių 
bažnyčiai Bayonnėje, N.J. Eski
zai padaryti su precizija, su jaut
riu skoniu ir puikia technika. Už 
šiuos darbus jam paskirta M.K. 
Čiurlionio vardo premija.

Rūta Galiūnas dalyvavo pirmą 
kartą, dąr mažai pažįstama. Bu
vo du darbai, kurie vaizdavo rea

ČIURLIONIO VIEŠNAGĖ 
NEVV YORKE

Kovo 12, sekmadienį, Christ 
the King aukštesniosios mokyk
los salėje koncertavo iškilusis 
Čiurlionio ansamblis iš Cleve
lando. Išvakarėse ansamblis 
svečiavosi Bridgeporte, Conn., 
kur jo pasiklausyti susirinko per 
1000. Čia publikos atsilankė tik 
apie 600. Galėjo būti kur kas 
daugiau, nes juk reta proga iš
girsti tokį ansamblį.

Programoje buvo mišrus cho
ras, moterų ir vyrų chorai, kank
lių orkestras, tautiniai šokiai.

Mišrus choras
Pradėjo mišrus choras. Jis pa

dainavo: Mes padainuosim — 
arr. A. Mikulskio, Gegužinės 
daina — M. Petrausko, Anoj pu
sėj Nemuno — arr. M.K. Čiurlio
nio, Močiutė mano — arr. A. Mi
kulskio, Žvejai — J. Gruodžio, 
Atvažiavo mašinėla — arr. A. 
Mikulskio.

Užtraukus uždangą, priekin 
išėjo Mirga Bankaitytė ir pakan- 
kliavo nuotaikingą Girios idili
ją, muzika A. Mikulskio.

Vyrų choras
Tuo metu scenoje susitvarkė 

vyrų choras. Jis padainavo: Kai 
aš jojau per girelę — harm. A. 
Mikulskio, Ant marių — B. 
Budriūno, Naktis prie Nemuno 
—J. Gaidelio, Kai aš jojau per 
beržyną — stilizuota V. Jakubė- 
no.

Moterų choras
Po pertraukos antrąją koncer

to dalį pradėjo kanklių orkest
ras ir moterų choras. Choras pa
dainavo A. Mikulskio aranžiruo- 
tas dainas: Kur lygios lankos, 
su soliste Irena Grigaliūnaitė — 
Šv. Jono vakarėlį, Visi berneliai 
po akių, Lazdynėlis. Dainas pa
lydėjo kanklių orkestras, kuriam 
vadovauja Ona Mikulskienė.

Tautiniai šokiai
Ansamblis persigrupavo šo

kiam. Vienoje pusėje sustojo vy
rų choras, kitoje — moterų, sce- 

lų gyvenimą — pajūrį ir šach
matų žaidimą. Teko girdėti, kad 
ji esanti muzikė, pianistė, atlie
kamą laiką nuo muzikos skiria 
tapybai.

Česlovas Janušas išstatė de
šimt aliejinės tapybos darbų, ku
rie vaizdavo pajūrį, Žemaitiją, 
Platelius ir apskritai lietuvišką 
gamtą. Kaip žinome, jis yra rea
listas, pamėgęs Lietuvos gamtą, 
joje ieškąs ramios idilės, vakari
nio apšvietimo. Jis žiūrovą pa
traukia savo vidine ramia nuo
taika, savo dėtai iškurnu. Jau ne 
pirmas kartas, kai tokiose paro
dose publika labiausiai įvertina 
jo darbus ir už jį balsuoja. Ir 
šiemet jis gavo populiarumo 
premiją.

Paulius Jurkus išstatė 8 dar
bus, iš jų — penki buvo Lietu
vos piliakalniai. Už Lieporių 
piliakalnį paskirta tautinės te
matikos premija. Paveikslų trak
tavimas realistinis.;Tapo alieju
mi. (p.j.)

(Bus daugiau)

nos gilumoje — liaudies instru
mentų orkestras. Visus šokius 
palydėjo abu chorai ir liaudies 
instrumentai. Šokiai sujungti 
vienas su kitu, su įvedimais ir iš
vedimais. Šokėjai pašoko: kalve
lį, žekelį, linelius, malūnėlį.

Šokių tarpe dar buvo ir kank
lių duetas. Elena Muliolytė ir 
Rita Kazlauskaitė paskambino 
“Jaunystės žaismą”.

Grįžta mišrus choras
Koncertą užbaigė mišrus cho

ras su kanklių orkestru. Progra
moje buyo lietuvių liaudies dai
nos, harmonizuotos A. Mikuls
kio.

Pradėjo daina: Skamba, skam
ba kankliai. Toliau — Žveng 
žirgelis lankoj — solistai Irena 
Grigaliūnaitė ir Algis Gilys,

(nukelta į 12 psl.)

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitatlon of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made only by the Offering Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities will be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complied with.

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpas vedėjas P. Viščinis 
kasmet surengia koncertus per 
Atvelykį ir spalio mėn. Šiemet 
dėl sniego kalnų Šv. Patriko pa
radas atidėtas į Atvelykį. Vyks
tant tam paradui, nėra jokios ga
limybės privažiuoti prie Lietu
vių Piliečių d-jos salės. Tad pa
vasarinis Laisvės Varpo kon
certas vyks balandžio 16, sekma
dienį, 3 vai. popiet. Programą at
liks jauna solistė Angelė Kiau- 
šaitė, kuri tobulinasi dainavime 
garsiame The Curtis Institute of 
Music, Philadelphijoj. Jai 
akomponuos prof. J. Kačinskas.

Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
16 numeris išverstas į anglų kal
bą ir praeitą savaitę atspausdin
tas pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Vertimą spaudai pa
rengė ir suredagavo kun. K. Pu- 
gevičius, leidžia Kunigų Vieny
bė.

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

•gg- —patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and
• Europe. lt cures: DANDRUFF, FALLING HAIR.ITCHING SCALP, 
į; . SPLITTING ENDS, STRENGFHENING HAIR ROOT GROWTH, 

and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you w iii never 
be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 

Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00 

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

kovo 23 gegužės 7
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

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

gruodžio 22

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

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

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

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

Dailųjį žodį programoj pristatys 
aktorius Juozas Palubinskas iš 
Baltimorės.

Vasario 16-oji buvo plačiai pa
minėta per Laisvės Varpo radiją. 
Tam buvo skirta net trijose pro
gramose žymi laiko dalis. Min
ką radijo valanda taip pat šven
tę paminėjo. Anglų kalba spe
cialią programą perdavė vasario 
16 radio stotis WLYN iš Lynn, o 
vasario 19 WBET iš Brocktono. 
Abi programas paruošė Laisvės 
Varpo vedėjas P. Viščinis. Jų 
perdavimu rūpinosi Bostono ir 
Brocktono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės. Laiką 
radio stotyje WLYN gavo Min
kai. TV 6 kanalas perdavė re
portažą iš Lietuvos vėliavos pa
kėlimo iškilmių, kurios vyko va
sario 26 Legion Parkway, Brock- 
tone. Šalia vaizdų buvo duotas 
ir pasikalbėjimas su iškilmių or
ganizatorium Frank Wallen, 
Brocktono miesto viešųjų darbų 
skyriaus viršininku.

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

Po Čiurlionio ansamblio koncerto čiurlioniečių tarpe Laisvės Žiburio radijo vadovai 
ir svečiai. Iš k. R. Kezys, S. Kudirka, G. Kudirkienė, Mrs. B. Arkin, A. Arkin, 
D. Kezienė. Nuotr. G. Peniko

Tradicinė Atvelykio popietė, 
rengiama LMK Federacijos 
Nes Yorko klubo, bus balandžio 
2, sekmadienį, 3 v. popiet Kul
tūros Židiny. Programoje — dra
mos aktorius Vitalis Žukauskas, 
jauna pianistė Rūta Gasiūnaitė. 
Puikus Velykų stalas su geriau
siais valgiais. Įėjimo auka — 8 
dol. Šiemet atskiri pakvietimai 
nebus siuntinėjami.

Maironio lituanistinės mokyk
los pavasario balius rengiamas 
balandžio 22, šeštadienį, Kultū
ros Židiny. Balių rengia mokyk
los tėvų komitetas.

Sutartinės, jaunimo ansamb
lio, tėvų susirinkimas kviečia
mas kovo 28, antradienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny. Visi tėvai pra
šomi dalyvauti, nes bus aptaria
mi ansamblio koncerto reika
lai. Koncertas bus balandžio 30 
Kultūros Židiny.

New Yorko kardinolas Cooke, 
atsiliepdamas į Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos metinį at
sišaukimą, atsiuntė savo asme
ninį 100 dol. čekį Lietuvos Ka
takombų Bažnyčiai remti. Šiais 
metais, kaip įprasta, L.K. Religi
nė Šalpa prašė vyskupų, kur tik 
yra lietuviška parapija, leidimo 
kreiptis į vietos kleboną, kad 
pravestų rinkliavą L.K. Religi
nei Šalpai.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka gavo knygų iš 
Elzės Šilbajorienės. Biblioteka 
dėkoja už šią dovaną. Bibliote
ka praneša, kad Velykų sekma
dienį, kovo 26, bus uždaryta.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje ryšium su Velykų atosto
gom pamokų nebus ne tik kovo 
25, bet ir balandžio 1, šeštadie
nį.

Skautų sueigos, turėjusios 
įvykti balandžio 1, atšaukiamos, 
nes tą dieną nebus lituanistinės 
mokyklos.

Dr. Julita Trojanienė prieš ke
lias savaites krito ant slidžios 
gatvės Maspethe ir susilaužė 
dešinės kojos kaulą prie klubo 
sąnario. Po pavykusios operaci
jos sveiksta pas savo dukterį 
Manhattane daktaro ortopedo 
priežiūroj.

VVoman wanted. House- 
cleaning, laundry, for business 
woman, 5 1/2 days or 36 hours 
weekly. Marine Park Brooklyn. 
Mušt speak English. Call Gail 
964-3044.

Darbininko atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Prano 
Mundeikio “Karčiamą prie kryž
kelės”. Kitame Darbininko nu
meryje pradėsime spausdinti 
j urgio Jankaus ilgesnę apysaką 
“Baimės užgultos dienos”.

Pabaltiečių piešinių paroda 
įvyks Ukrainiečių Institute, 2 E. 
79 St. Manhattane nuo balan
džio 1 iki 9. Atidarymas balan
džio 1, šeštadienį, 3 vai. popiet. 
Uždarymas balandžio 9 sek
madienį, 5 vai. popiet. Lanky
mo valandos nuo 2 iki 6 v.v. 
kasdien, išskyrus pirmadienį. 
Rengia pabaltiečių meno draugi
ja Baltia. Darbai suvežami į Kul
tūros Židinį kovo 28, antradienį, 
nuo 4 iki 8 v.v.

Dr. Julio Tūla atidarė savo 
gydymo kabinetą — 78-26 Met
ropolitan Avė., Middle Village, 
N.Y. 11379. Telefonas — 894- 
8873. Bendros ligos, šeimų gy
dytojas, daro operacijas. Sutvar
ko ligonių apdraudos dokumen
tus. Priima ligonius pagal susita
rimą. Dr. Tūla yra argentinietis, 
visą laiką draugavęs su lietu- 
tuviais, pramoko lietuviškai, ap
lankė net Lietuvą. Atvykęs iš 
Argentinos į New Yorką, susi
draugavo su dr. Antanu Starku
mi ir taip įsitraukė į lietuvišką 
pasaulį. Jis lanko lietuvių daili
ninkų parodas, turi įsigijęs jų 
paveikslų, lanko ir didžiuosius 
lietuvių parengimus, aukoja lie
tuviškiem reikalam. Kai buvo 
Kultūros Židinio statybos vajus, 
ir jis prisidėjo 1000 dol. auka. Ta
da jo nuotrauka buvo įdėta ir į 
Darbininką.

Madų parodoje, kuri bus ba
landžio 16, modeliuotojas prista
tys ir apibūdins Maironio litua
nistinės mokyklos vedėja Gin
tarė IVaškienė. Stalus ir pavie- 
nias vietas į šią madų parodą 
galima užsisakyti pas rengimo 
komiteto narius: Ireną Nemic- 
kienę (516) 433-6672, Vincą 
Padvarietį — 847-5617, Sofiją 
Kačinskienę —497-5340, Janiną 
Gerdvilienę — 296-0288.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

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

TRADICINĖ
ATVELYKIO POPIETĖ
balandžio 2, sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židiny

PROGRAMOJE: dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS,
RŪTA GASIŪNAITĖ, jauna pianistė

VELYKŲ STALAS

Visi maloniai kviečiami atsilankyti
(Atskiri pakvietimai šiemet nebus siuntinėjami).
Įėjimo auka — 8 dol.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS

lietuvių parapijų bažnyčiose

APREIŠKIMO PARAPIJA
D. Ketvirtadienį — 9 v.r. 

skaitytinės mišios. Iškilmingos 
Paskutinės vakarienės mi
šios, procesija — 7:30 v.v. Vi- 
gilinė adoracija po pamaldų iki 
10 v.v.

D. Penktadienį — Kristaus 
mirties pamaldos 3 v. popiet. 
Kryžiaus pagarbinimas per pa
maldas ir po pamaldų.

D. Šeštadienį — Velykų vigi
lijos pamaldos ir mišios — 7:30 
v.v.

Velykų sekmadienį— Prisikė
limo procesija ir mišios 6 v.r., 
kitos mišios kaip ir kiekvieną 
sekmadienį — 8, 9:30 11 ir 12:15.

Išpažinties klausoma: D. Tre
čiadienį nuo 4:30 iki 5 v. po
piet, nuo 6 iki 6:30 v.v. D. 
Šeštadienį nuo 4 iki 6 v.v.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

D. Ketvirtadienį mišios 8 v.r. 
ir 4 vai. popiet Paskutinės va
karienės mišios, komunija.

D. Penktadienį — 3 iškilmin
gos Kristaus kančios pamaldos, 
komunija.

D. Šeštadienį — Velykų vigi
lijos pamaldos, ugnies, van
dens šventinimas, mišios — 7 
v.v.

Velykų sekmadienį — Prisi
kėlimo mišios 7 v.r. Kitos mišios, 
9, 11 ir 12:15.

Išpažinties klausoma: D. Ket
virtadienį nuo 3 iki 4 v. popiet, 
D. Šeštadienį nuo 4 iki 5 v. ir 
nuo 6:30 iki 7 v.v.

V. J. ATSIMAINYMO 
PARAPIJA

D. Ketvirtadienį — mišios 
8 v.r. ir 6 v.v. Paskutinės vaka
rienės mišios 7 v.v.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
keliai 3 vai., Kristaus kančios 
pamaldos 7 v.v.

D. Šeštadienį —Velykų vigili
jos pamaldos, ugnies, vandens 
šventinimas, mišios 7 v.v.

Velykų sekmadienį—Prisi
kėlimo mišios, procesija — 6:30 
v.r., kitos mišios 8:30, 10, 11 ir 
12:15 vai.

Išpažinties klausoma: D. Tre
čiadienį — 7 v.v., D. Ketvirta
dienį — 7 v.v., D. Penktadienį 
— nuo 3 iki 7 v.v., D. Šeš
tadienį — nuo 4 iki 5:30 v.v.

ŠV. PETRO IR POVILO 
LIETUVIŲ PARAPIJA 
ELIZABETH, N.J.

D. Ketvirtadienį — mišios 
7 ir 12 Ved., Iškilmingos Pasku
tinės vakarienės mišios 7 v.v. 
Budėjimas ir Švč. Sakramento 
lankymas iki 9 v.v.

D. Penktadienį — Kristaus 
kančios prisiminimas, Kryžiaus 
garbinimas, komunija — 3 vai.

Budėjimas ir Kristaus Grabo 
lankymas iki 9 v.v.

D. Šeštadienį — Švč. Sakra
mento įstatymas 7 v.r. Palaimi
nimas valgių 3 vai. prie grote
lių. Ugnies ir vandens šventi
nimas — 6:45, mišios 7 v.v.

Velykų sekmadienį — Prisikė
limo procesija — 6:45, mišios 7 
v.r. Kitos mišios — 8, 9,10 ir 11.

Išpažinčių klausoma: D. Ket
virtadienį nuo 6:30 iki 7:30 
v.v., D. Penktadienį nuo 2:30 
iki 3:30 v.v., D. Šeštadienį nuo 
3 iki 7 v.v., Velykų rytą — prieš 
kiekvienas mišias.

ŠVČ. TREJYBĖS
PARAPIJA NEVVARKE

D. Ketvirtadienį — skaitytinės 
mišios ir komunija 7 v. Pasku-
tinės vakarienės mišios ir proce
sija — 7:30 v.v. Adoracija iki 10 
v.

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

D. Šeštadienį — Velykų 
vigilijos mišios, vandens ir ug
nies šventinimas — 7:30 v.v.

Velykų sekmadienį — Prisikė
limo mišios, procesija — 6 v.r., 
kitos mišios — 8:30, 10:30 ir 12 
vai.

Išpažinties klausoma: D. Tre
čiadienį, D. Ketvirtadienį, D. 
Šeštadienį nuo 4 iki 7 v.v.

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

ČIURLIONIO
VIEŠNAGĖ
(atkelta iš 11 psl.)

Rambyno baladė — solistai Ire
na Grigaiiūnaitė ir Vladas Pleč
kaitis, Čia kraštas liūdnas — arr. 
J. Žilevičiaus, Vestuvių baladė 
— solistai Irena Grigaliūnaitė, 
Algis Gilys, Raimundas Butkus, 
Papartėlis. Pabaigai — America, 
the Beautiful.

Visam koncertui dirigavo Al
fonsas Mikulskis.

Padėkos
Scenoje pasirodė Laisvės Ži

burio radijo direktorius Romas 
Kezys ir padėkojo ansambliui, į- 
teikė gelių. Tada į sceną pakvie
tė Simą Kudirka ir jo vaid
menį vaidinusį — aktorių Alan 
Arkin. Jie buvo pakviesti su 
žmonomis, kuriom įteikta gėlių, 
gi aktorius gavo dovanų — lie
tuvišką lėkštę.

Po koncerto ansamblis tuoj 
pradėjo rengtis kelionei į Cleve- 
landą. Susitvarkę ir išskubėjo 
dviem autobusais.

-o-
Malonu buvo išklausyti šį 

koncertą, malonu dėl dviejų 
priežasčių. Jo programa buvo iš
tisai lietuviška. Ir jis galėjo pa
sirinkti visokias ištraukas iš tarp
tautinių operų, kitų tautų chori
nes dainas. Bet Čiurlionis liko 
Čiurlioniu. Jis puoselėja tik lie
tuvišką dainą. Ir tai buvo 
jaudinančiai gražu. Antra — 
buvo malonu klausytis ir dainų 
atlikimo, dėl jų interpretacijos.

Tai lietuviškai ir patraukliai 
galėjo padaryti ansamblio va
dovas — maestro Alfonsas Mi
kulskis. (p.j.)

Iškilusis humoro ir satyros teatras iš Chicagos

ANTRAS KAIMAS
atvyksta su visai nauja niekur nematyta 1978 m. programa į New Yorką.

PROGRAMOJE:
keliolika trumpų humoro ir satyros vaizdelių :
— Lietuviško visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo 

pilkoji pusė

— Keblios šeimyninės ir asmeninės situacijos
— Organizacijų ir veikėjų glostymas (tik prieš plauką!)

Šokiai, grojant AMUR orkestrui — Juozo Nako dainos
Užkandžiai ir gėrimų bufetai visose salėse

KULTŪROS ŽIDINYJE

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 1 D.
7 V AL. PUNKTUALIAI

BILIETAI — 6 dol. Visos vietos numeruotos
Bilietus patartina įsigyti iš anksto, prisiunčiant atitinkamai sumai čekį 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką: LITHUANIAN RADIO CLUB, 

217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI IR PAS PLATINTOJUS:

NEW YORKE:
Andriušis (Haven Realty) 
Eug. Kezienė
A. Diržys 
VI. Vasikauskas 
Agentūra “Vytis” 
V. B. Labutis 
G. Kudirkienė 
Ž. Jurienė

S. Kačinskienė
R. Kezys
M. Šalinskienė

NEW JERSEY:
B. Macijauskienė
S. O. Skurvydas 
A. Rugys
V. Mamaitis

Visus atsilankyti kviečia

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
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