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Atvykęs į JAV Izraelio min. 
pirm. Menachem Begin tartis su 
prez. Carter pasiliko prie savo 
ankstyvesnių nusistatymų ir dėl 
žydų kolonijų okupuotose arabų 
žemėse, ir dėl JT saugumo tary
bos 242 rezoliucijos interpreta
vimo, ir dėl pasitraukimo iš vaka
rinio Jordano kranto ir Gazos 
ruožo.

Prieš grįždamas į Izraelį, min. 
pirm. Begin spaudos konferen
cijoj stengėsi ginti savo nusista
tymą ir kreipėsi į JAV, ypač 
žydų visuomenę remti jo pažiū
ras.

Izraelio gynybos min. Ezer 
VVeizman viešai pasiūlė sudaryti 
tautinės taikos Izraelio vy
riausybę, į kurią įeitų ir opozi
cinės darbo partijos atstovai.

Per visą savaitę trukusias kau
tynes pietų Libane su palesti
niečiais Izraelis užėmė pietinio 
Libano ruožą net iki Litani 
upės, bet, JT saugumo tarybai 
patvirtinus tarptautinę taikos 
priežiūros pajėgą pietinio Liba
no sričiai saugoti, pažadėjo iš 
užimtų sričių pasitraukti.

Arabų lygos valstybėms nepa
vyko surasti bendro nusistatymo 
dėl Izraelio invazijos į pietų Li
baną.

Pasibaigus papildomiem 
Prancūzijos parlamento rinki
mam, vyriausybės koalicijos par
tijos pajėgė išrinkti 291, o socia
listų ir komunistų partijų koali
cija tik 200 atstovų.

Popiežius Paulius VI dėl pa
šlijusios sveikatos negalėjo da
lyvauti Kančios savaitės ir Vely
kų švenčių apeigose.

Sov. S-ga vėl buvo pasiūliu
si Kinijai tartis dėl santykių iš
lyginimo, bet Kinijos min. pirm, 
pavaduotojas Teng Hsiao-ping 
pareiškė, kad, Sov. S-gai nesutin
kant padaryti nuolaidų, Kinija 
nutarusi derybų nepradėti.

Taivano prezidentu par
lamentas išrinko dabartinį min. 
pirm -ką ir gen. Chiang Kai- 
shek sūnų Chiang Ching-kuo.

Rodezijos juodųjų 3 vadai, 
pasirašę sutartį su min. pirm. lan

D. Smith dėl valdžios perlei
dimo juodųjų daugumai, buvo 
prisaikdinti ir pradėjo eiti pa
reigas, sudarydami vykdomąją 
tarybą, kuriai pirmininkaus iš ei
lės kiekvienas. Vykdomoji tary
ba nutarė sudaryti 9 ministerių 
tarybą, kur kiekvienam portfe
liui bus du ministeriai — vie
nas baltas ir vienas juodas.

Italijos vyriausybė, nepaisy
dama buv. min. pirm. Aldo Mo
ro pagrobimo, nutarė tęsti 15 
Raudonosios brigados teroristų 
teismą.

Jugoslavijoj prasidėjo proso
vietinio sąjūdžio vado Miletą 
Perovic teismas. Jis yra kaltina
mas priešvalstybine veikla.

Iš Kambodijos grįžę Jugosla
vijos žurnalistai teigia, kad gy
venimo sąlygos Kambodijoj 
esančios visai primityvios: vie
nintelis sostinės laikraštis pa
sirodo tik 3 kartus per mėn., 
susižinojimas su atskirais kai
mais palaikomas tik per pasiun
tinius, veikiančios tik kelios pra
džios mokyklos, bet visai nėra 
aukštesniųjų ir amatų mokyklų.

Sov. S-gosx prokuroras įspėjo 
A.D. Sacharovą, kad jis galįs 
būti apkaltintas už nelegalių de
monstracijų organizavimą.

Mažėjant pagrindinių Šve
dijos ūkio šakų (laivų statybos, 
geležies rūdos, popieriaus ir ce- 
lulozės) pajamom, iki šiol jokių 
krizių nejutęs Švedijos ūkis pra
dėjo braškėti.

JAV pažadėjo Somalijai su
teikti ūkinės pagalbos už 37 
mil. dol., bet'dėl ginklų parda
vimo nepavyko susitarti.
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“MANDAGUMAS NELEIDŽIA 
NEŠIOTI KRYŽELIO”
AR TIKRAI KALBAMA KLIERIKU VARDU?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31

(Tęsinys iš praeito nr.)

1977 rugsėjo mėn. Lietuvos 
vyskupams buvo išsiuntinėtas 
“grupės klierikų” raštas, kuria
me smerkiama kai kurie kuni
gai, kurie nori klierikus įtraukti 
“į politiką”, ardo Seminarijos 
vienybę ir pan. Visiškai pana
šios mintys keliamos KGB sure- 
suredaguotame leidinėlyje 
“Bažnyčia ir LKB Kronika”, ku
ris jau spėjo pasiekti Vakarus 
ir kurį teisingai įvertino išeivių 
dienraštis “Draugas” — tai “vil
kas avies kailyje”.

Žemiau pateikiame KGB la
pelį, 1977 rudenį “grupės klieri
kų” vardu išplatintą Seminarijo
je, Kurijose ir kunigų tarpe:

“Pastaruoju metu kai kurie 
kunigai nelauktai ėmė ir susirū
pino Kauno Kunigų seminarijos 
egzistencija. Iš pirmo žvilgsnio 
toks susirūpinimas rodytųsi 
sveikintinas ir reikalingas, jei jis 
neturėtų antrosios savo pu
sės — bandymų trukdyti svei
ką Seminarijos atmosferą, 
atitraukti klierikus nuo teologi
jos studijų ir savišvietos, kuri 
labai reikalinga šių dienų kuni
gui inteligentui. Mes, Seminari
jos auklėtiniai, galėtume tik pa
dėkoti už rūpestį, jei jis liestų 
tik esamus, o ne išgalvotus daly
kus. Dabar gi minėti globėjai, 
dengdamiesi gerumo ir pagal
bos kauke, stengiasi įtraukti 
mus į mums svetimus politinius 
aktus, nori, kad mes imtume tar
nauti jų asmeniniams intere
sams. Be to, pasirodo, kad ir su
sirūpinimas mumis nėra jau toks 
nelauktas. Mat, ši grupelė kuni
gų, neradusi pasekėjų savo kole
gų tarpe, sumanė atkreipti dė
mesį į Seminarijos auklėtinius, 
atseit, gal jų tarpe ras sau pri
tarimo. Štai pavasarį teko skaity
ti lapelį “SOS”, kuriame nušvie
čiama esama Seminarijos būklė. 
Lapelio autoriai taip jau ta būk
le susirūpinę, kad dėl tokio 
didelio rūpesčio net savo pavar
des pamiršo paskelbti, o tik pasi
rašė “Lietuvos kunigai”. Ne vie
nas išklausinėjome dešimtis 
Lietuvos kunigų, ar jie žino apie 
tokį lapelį ir ar jie rašę. Kaž
kodėl niekas nežino, o išgirdę 
lapelio turinį, visi jie išreikš
davo priešingą nuomonę — pa
skatinimus esamai Seminarijos 
dvasiai ir klierikų norui siekti 
daugiau žinių, tobulumo, neno

ro būti vienapusiškais.
Kam jau kam, bet seminaris

tams tur būt geriausiai žinoma, 
kas dedasi mūsų Seminarijoje. 
Todėl mes piktinamės iškraipy
tais “SOS” lapelio autorių teigi
niais ir įvairiausiais svaičioji
mais, kuriuos jie išsigalvoja ir 
skelbia, norėdami pateikti netei
singą Seminarijos būklę ir ap
juodinti ją viso pasaulio žmonių 
akyse.

Ko gi nori “SOS” lapelio au
toriai? Jiems nepatinka, kad 
seminaristai sportuoja, kad rū

Sovietinės Gruzijos teismas 
nuteisė disidentą Grigorį Gold- 
šteiną vieneriem me
tam darbo stovyklos už para
zitavimą, t.y. neturėjimą pasto
vaus darbo.

Ispanijos sostinėj teroristai 
nužudė kalėjimų direktorių 
Jesus Haddąd Blanco.

Britanijos darbo partijai pano
rus panaikinti lordų rūmus, kon
servatorių partija pasiūlė pa
naikinti visas lordų rūmų pavel
dimąsias vietas ir suteikti jiem 
daugiau teisių. 

pinasi sveikata, buitinėmis sąly
gomis. Mums gi labai keista, 
kodėl gi mes turėtume atsisaky
ti sporto, kai paskaitų krūvis 
bei mokslinis darbas išvargina ir 
norisi pajudėti, juo labiau, kad 
fizinės kultūros užsiėmimų 
nėra. Kaip nesirūpinsi sveikata 
ir buitinėmis sąlygomis, jei 
trokšti baigęs būti pajėgiu kuni
gu, nešti sunkią pareigos naš
tą. Ir mes tik dėkingi tiems, ku
rie prisideda prie buitinių sąly
gų gerinimo. Tarp kitko, čia 
“SOS” autoriai patys sau prieš
tarauja, tame pačiame lapelyje 
rašydami, kad mes invalidai ir 
mums reikalingi vaistai bei poil
sis. Prieštaravimų pilnas visas jų 
“SOS”. Keista, nejaugi dar yra 
tokių kunigų, kurie nepajėgia 
suprasti, kad šių dienų žmogui 
yra reikalinga spauda, ir bandy
mas piktintis, jog klierikai domi
si laikraščiais ir pan., yra žemos 
erudicijos padarinys. Priekaiš
tas, kad mes skaitome tiktai ko
munistinius “Tiesą” ir “Sportą”, 
visiškai nepagrįstas, kadangi 
mes gauname visą lenkų religi
nę spaudą, Maskvos patrijarchi-

Argentinoje iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Po pamaldų ka
tedroje buvo padėtas vainikas prie gen. Belgrano paminklo Buenos Aires mieste. Iš k. P. 
Gudelevičius, J. Mičiudas — Liet. Centro pirmininkas, R. Stalioraitis — ALOST 
pirmininkas, Adomas ir Eugenija Burbai, Zef. Juknevičius — ALOST vicepirmininkas..

SOS! SOS! SOS!
BALIO GAJAUSKO BYLA
Iš Aušros Nr. 9 (49)

1977 balandžio 20 areštuotas 
kaunietis Balys Gajauskas, bu
vęs politinis kalinys, 25 metus 
praleidęs tarybiniuose lage
riuose. Prieš tai — vasario 7 — 
pas jį ir dar pas du kauniečius 
— Oną Grigaliūnienę ir Leonar
dą Stavskį — buvo darytos kra
tos. Kratų metu paimta vertinga
archyvinė-istorinė medžiaga, 
liečianti Lietuvos partizaninį ju
dėjimą 1944-1952. Į saugumo 
rankas pateko kai kurie Bendro 
demokratinio pasipriešinimo są
jūdžio (BDPS), Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) ir “Vana
gų” štabo dokumentai (Bendras 
demokratinis pasipriešinimo są
jūdis 1949 vasario mėn. po Mar
kulio — dabartinio Vilniaus uni
versiteto profesoriaus — išda
vystės buvo reorganizuotas į 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdį). 
L. Stavskis tardomas patvirtino, 
kad pas jį rastą medžiagą atne- 

jos žurnalą ir daug įvairiausių 
leidinių iš eilės šalių, pagaliau 
patys leidžiame sienlaikraštį 
“Aukos kelyje”. Gi paskaitų cik
lų mums niekas neprimetė, o 
mes patys jų pageidavome ir 
ateityje prašysime, kad jų skai
čius būtų didinamas. Gero lek
toriaus žodis visada papildo 
mūsų žinias. “SOS” autoriai iš 
tiesų labai išsiblaškę — užsime
na, kad mums skaitomos polit- 
informacinės paskaitos, kai, tuo 
tarpu, pamiršta paskaitas dailės, 
archeologijos, etikos ir kitomis 
temomis. O kai kur jie atsklei
džia net mums nežinomų daly
kų. Štai jie rašo: “Šiais mokslo 
metais klierikams buvo uždraus
ta švarko atlape nešioti net kry
želį, kad juo nepapiktintų at
sitiktinai sutikto tarybinio jau
nimo”. Kažkaip keista, bet mes 
tokio draudimo nepamename. 
Tiesa, buvo vienoje Seminarijos 
prefekto vedamoje konferencijo
je užsiminta, jog mandagumas 
neleidžia klierikui nusileisti iki 
gatvės vaikėzų, kurie savo “ti
kėjimą” demonstruoja apsikarstę

(nukelta į 2 psl.)

šęs B. Gajauskas. Be to, L. Stavs- ' ninio judėjimo dalyvis, daug 
kis parodė, kad jo bute Gajaus- metų iškalėjęs Mordovijos lage- 
kas, kartu su šiauliečiu J. Petke- riuose, grįžęs baigė universitetą 
vičiumi, kai kuriuos popierius ir dabar dirba ekonomistu), 
fotografavo. ’ (nukelta į 2 psl.)

V-OJO PLB SEIMO PROGRAMA

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas įvyks 1978 birže
lio 30 — liepos 4 Toronte, 
Kanadoj.

Seime balsavimo teisę turi:
a) atskirų kraštų lietuvių bend

ruomenių atstovai,
b) kur nėra bendruomenių, 

PLB valdybos pakviestų tiem 
kraštam atstovauti organizacijų 
atstovai,

c) PLB valdybos nariai,
d) kraštų lietuvių bendruo

menių valdybų pirmininkai,
e) garbės teismo ir kontrolės

— Kovo 10 poeto A. Maldo
nio autoriniai vakarai buvo su
ruošti Alytaus gimnazijoje ir Pu
nios vidurinėje mokykloje. Be. 
autoriaus, dar dalyvavo lit. kri
tikas V. Kubilius ir dramos 
aktorė G. Urbonaitė.

— Kovo 8 Sovietijoje švenčia
ma tarptautinė moters diena. 
Ta proga ir okupuotos Lietuvos 
spaudoje skelbiama daug skam
bių žodžių apie moters išaukš
tinimą socialistinėje santvarko
je, apie jos vargus ir pažemini
mą kapitalistinėje santvarkoje. 
Suprantama, kad toje tuščioje 
propagandoje nėra vaizdų, kaip
sovietinėje santvarkoje moteris 
verčiama stovėti eilėse prie 
krautuvių, kaip ji nešioja plytas, 
maišo cementą statybose, kaip 
menkai apsirengusi dirba sun
kiausius darbus. Tuščių žodžių 
ir melo tvanas užgožia Sovieti
joje visus šventinius minėjimus.

— Dr. Jono Šliupo raštų rink
tinėje, išleistoje Vilniuje 1977 
metų data, yra išspausdintas il
gas marksistiniu metodu parašy
tas įvedamasis K. Doveikos 
straipsnis, apžvelgiąs J. Šliupo 
visuomeninę veiklą, jo pasaulė
žiūrą ir-raštų pobūdį. Toliau be
veik ištisai perspausdinami 
“Lietuviškieji raštai ir raštinin
kai’ — literatūros istorijos vei
kalas. Ta dalis dar papildyta 
periodikoje spausdintomis re
cenzijomis, straipsniais apie lie
tuviškus vaidinimus. Išspaus
dinta ir nemaža paties J. Šliu
po atsiminimų, skelbtų Varpe, 
knygoje “Jaunatvė — gyvenimo 
pavasaris” (išleistoje Lietuvoje 
1927). Paskelbtas ir nemažas 
pluoštas J. Šliupo laiškų, rašy
tų J. Basanavičiui, A. Višteliui, 
P. Višinskiui, J. Tumui, M. Da-

Balandžio 20 B. Gajauskas 
buvo iškviestas į saugumą kaip 
liudininkas LKB Kronikos bylo
je, tačiau į namus nebesugrįžo.

Balandžio 22 saugumiečiai 
kratė Pašilių namus Giruliuose. 
Balandžio 28 — Jono Pratusevi- 
čiaus butą Vilniuje (J. Pratusevi- 
čius — buvęs Lietuvos partiza- 

komisijos pirmininkai,
f) PLJS ir lietuvių jaunimo są

jungų kraštų valdybų pirminin
kai arba jų atstovai.

PLB seime bus padaryti PLB 
valdybos, PLJS, kraštų bend
ruomenių bei kraštų jaunimo są
jungų veiklos ir PLB kontrolės 
komisijos bei garbės teismo pra
nešimai, išnagrinėti bei priimti 
ateities veiklos planai ir išrink
ta penkeriem metam PLB val
dyba bei kitos PLB institucijos.

Pasaulio Lietuvių Bend-
(nukelta į 2 psl.)

) '•

vainai-Silvestraičiui. Leidinys 
gausiai iliustruotas J. Šliupo re-
daguotų leidinių ir jo parašytų 
knygų viršelių nuotraukomis, 
rankraščių faksimilėmis.

— Kovo 2-3 Vilniuje, Operos 
ir baleto teatro rūmuose, vyko 
XIX Lietuvos komjaunimo su
važiavimas. Spaudoje rašoma, 
kad 400 tūkstančių komjaunimo 
atstovavo 806 delegatai. Ataskai
tinį pranešimą padarė pirmasis 
komjaunimo sekretorius V. Balt
rūnas. Pagal Stalino laikų įsi
galėjusią tradiciją ir garbės pre
zidiumą buvo pakviestas visas 
Kremliaus politbiuras, ypač pa
brėžiant Brežnevo vardą (šio 
kultas jau yra net pralenkęs Sta
lino kultą). Suvažiavimo iškil
mingumui buvo skirta daug dė
mesio. Dalyvavo sovietinio 
komjaunimo viršūnės iš Mask
vos, taip pat visi okupuotos Lie
tuvos komunistų partijos va
dovai ir okupacinės valdžios pir
mūnai, net sovietinės įgulos at
stovai. Sveikinimus atsiuntė net 
erdvės satelituose skrendą kos
monautai. Suprantama, kad pa
sakyta daug propagandinių kal
bų, pasigirta dideliais nuopel
nais komunizmo statyboje, pa
sižadėta veiklą gyvinti, plėsti, 
apimti visas gyvenimo sritis. 
Tik nė vienas kalbėtojų nepasa
kė, kad komjaunimas yra prie
vartinė materialistinės pasaulė
žiūros organizacija, bjauriai ža
lojanti Lietuvos jaunimo dvasią.

— Vasario pabaigoje ir kovo 
pradžioje Vilniuje buvo labai 
daug koncertų. Gastroliavo ru
sai, gudai, čekai — dainininkai, 
instrumentalistai, dirigentai. 
Įdomu, kad šį kartą muzikos kri
tikas R. Gučas negiria svetimųjų, 
o pabrėžia, kad “labiau džiugi
no mūsiškiai”: G. Apanavičiū- 
tė, V. Kazlauskaitė, o ypač G. 
Kaukaitė. Pastaroji solistė sėk
mingai padainavusi 6 arijas iš 
G.F. Hendelio “Judo Makabė
jaus”, bet ypatingai jai sekęsi 
dainuoti F. Bajoro lietuvių liau
dies dainų siuitą. Kompozitorius 
esąs išsaugojęs liaudies muzikos 
dvasią, o G. Kaukaitė sugebėju
si (net be akompanimento) išryš
kinti liaudies dainos dvasią ir 
kompozitoriaus braižą (Lit. ir 
Menas, 1978 Nr. 9).

— Vasario pabaigoje Vilniaus 
Akademiniame dramos teatre 
vyko jaunųjų Lietuvos teatralų 
konkursas. Jo tikslas — atrinkti 
kandidatus į sąjunginį jaunųjų 
menininkų konkursą Maskvoje. 
Išskirtinio įvertinimo užsipelnė 
Kauno Lėlių teatro aktoriai 
Liucija Zorubaitė ir Alvydas 
Jauniškis, Akademinio baleto 
teatro solistai B. Sodaitytė ir 
S. Jonaitytė. Atskirų veikalų in
scenizacijoje pirmoji vieta teko 
Šiaulių dramos teatrui ir Vil
niaus Akademiniam dramos 
teatrui.

— Kovo 1 Lietuvos Mokslų 
akademijos istorijos institute iš
kilmingai paminėta Juozo 
Žiugždos (g. 1893) 85-erių metų 
amžiaus sukaktis. Šis vyras — 
Lietuvos ūkininko (netoli Mari
jampolės) sūnus, nepriklau
somoje Lietuvoje išėjęs mokslus, 
buvęs veiklus lituanistas, gim
nazijos mokytojas ir direktorius, 
sovietinių okupacijų metu tapo 
vienu ryškiausių išgamų. Oku
pantai jam patikėjo Švietimo 
komisaro, ministerio, universi
teto dėstytojo pareigas, suteikė 
jam istorijos mokslų daktaratą 
(1963). Bjauriausias J. Žiugždos 
darbas yra Lietuvos istorijos su
žalojimas. Jis pats rašė ir kitų 
patalkintus raštus redagavo ir iš- 
leisdino kelių tomų vad. “akade
minę” Lietuvos istoriją, kurioje 
tikrovės faktai arba nutylimi, ar
ba perdažomi pagal komunistiš- 
ką-rusišką požiūrį Jam net cari
nė Lietuvos okupacija buvusi 
palaima lietuvių tautai. Jo raš
tuose pabrėžiamai keliama rusų- 
lietuvių draugystė. Spaudoje ir 
atskiromis knygomis J. Žiugžda 
yra paskelbęs per 80 “istorinių” 
veikalų, kuriuose neteisingai 
rodoma tolima ir artimesnė Lie
tuvos praeitis. Tai nenuostabu, 

kad J. Žiugžda okupantų yra 
apdovanotas pačiais aukščiau
siais titulais. pr. N.
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Balys Gajauskas su savo sužieduotine

BALIO GAJAUSKO BYLA
Iš Aušros Nr. 9 (49)

(atkelta iš 1 psl.)

Kratos metu Pratusevičiaus 
bute paimtas pašto vokas, kurio 
siuntėjas užrašytas B. Gajauskas, 
keletas rankraščių (išrašų iš kny
gų) ir adresų knygutė. Kratai be
sibaigiant, į jo butą užėjo Vy
tautas Bastys, 1976 grįžęs iš 
lagerio, kur iškalėjo 23 metus, ir 
dabar gyvenantis Vilniuje. Jis 
buvo iškrėstas, bet nieko nerasta.

Iš atvykusių kratos daryti sau
gumiečių J. Pratusevičius parei
kalavo dokumentų. Kai šie pa
dėjo ant stalo savo tarnybinius 
pažymėjimus ir Pratusevičius 
ėmė rašytis jų pavardes, saugu
mietis Bliūžius griebė iš Pratu
sevičiaus popieriaus lapą ir, jį 
suplėšęs, sviedė buto šeiminin
kui į akis šaukdamas: “nepakę
siu tokio įžūlumo!” Kratai vado
vavęs vyr. tardytojas majoras 
Marcinkevičius savo “kolegos” 
Bliūdžiaus už tokį chuliganišką 
elgesį nesudraudė.

Po kratos J. Pratusevičius 
buvo tardomas. Iš jo reikalavo 
parodymų apie kai kuriuos do
kumentus (jų tarpe ir LLKS įsa
kymus), rašytus jo ranka. Ant 
keletos dokumentų rasti jo pirštų 
antspaudai. Visi šie dokumentai 
buvo paimti iš B. Gajausko. 
J. Pratusevičius pripažino, kad 
tie dokumentai rašyti jo ranka, 
tačiau kada jie buvo parašyti, jis 
nebeprisimena. Jie galėjo būti 
rašyti dar tuo metu, kai jis daly
vavo partizaniniame judėjime. 
Kokiu būdu ši medžiaga atsidū
rė pas B. Gajauską — jis neži
nąs. Tardytojai majoras Marcin
kevičius ir papulkininkis Kažys 
kaltino Pratusevičių, kad jis kar
tu su Gajausku ruošęs medžiagą 
antitarybiniam leidiniui.

Ryšium su Balio Gajausko by
la dar buvo daryta krata Kaune 
pas Algį Šulskį, taip pat buvusį 
politinį kalinį.

J. Valaitis

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas; prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDALOMI 
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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

V-ojo PLB SEIMO PROGRAMA
(atkelta iš 1 psl.)

ruomenės valdyba, apsvarsčiusi 
išeivijos veiklos būdus, siekiant 
atgauti okupuotai Lietuvai lais
vę bei išeivijoj išlaikyti lietuvy
bę, ieškodama šiai veiklai rea
lesnių atramų, prasmingesnių ir 
konkretesnių darbų bei na
šesnių jų rezultatų, nutarė pa
teikti atstovam svarstyti penkias 
pagrindines tos veiklos sritis ir 
kviesti seimą paruošti jom gali
mai realesnius, gyvenimiškes- 
nius, įvykdomus planus. Refera
tus ruošia tom sritim vadovavę 
patys PLB valdybos nariai arba 
jų pasikviesti kiti tas sritis pažįs- 
tantieji asmenys. Referentų te
momis pasisakyti taip pat bus 
kviečiami ir koreferentai.

Svarstybom bus pateiktos šios 
veiklos sritys:

1. Lituanistinis švietimas ir 
auklėjimas — referentas PLB 
vicepirmininkas Jonas Kavaliū
nas,

2. Kultūrinė veikla ir kultū
riniai ryšiai tarp išeivijos lietu- 
vių-referentas PLB valdybos 
vicepirmininkas Romas Kaspa
ras,

3. Lietuvos reikalai ir jos lais
vinimo darbas — referentas Al
gimantas Gureckas,

4. Išeivijos jaunimo reikalai —

referentė PLJS valdybos pirmi
ninkė, PLB valdybos narė Gabi
ja Juozapavičiūtė,

5. PLB valdybos lėšos — PLB 
valdybos vicepirmininkas Kos
tas Dočkus.

Lietuvos laisvinimo veiklą lai
kydama viena iš pagrindinių 
išeivijos uždavinių, tokią pat 
reikšmę PLB valdyba skiria ir 
kultūrinei veiklai, nes ji yra išei
vijos tautinės gyvybės šaltinis ir 
nuo jos priklauso išeivijos išli
kimas. Tikėdama, kad tik įvairia 
ir visapusiškai plačia kultūrine 
veikla išeivija teišliks gyva sava
jai tautai, ir seime šią mintį 
norėdama giliau išryškinti, tra
dicinei paskaitai temą PLB val
dyba parinko iš kultūrinės sri
ties.

Paskaitą skaitys prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Paskaitos tema: Lietuvos kul
tūros židinys Vakarų Pasaulyje.

Šiai programai atlikti darbo
tvarkė bus pranešta vėliau.

PLB valdyba, iš anksto pra
nešdama visuomenei šią progra
mą, tikisi susilaukti iš jos viešų 
pasisakymų, diskusijų ir nuomo
nių, kuriomis galėtų pasinaudo
ti seimo atstovai, darydami 
sprendimus. Reikia manyti, kad 
visuomenė atsilieps.

PLB valdyba

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr.31
(atkelta iš 1 psl.)

visokiais kryželiais, ar mažame
čių vaikų, kurie džiaugiasi bliz
gučiais .

Žemus “SOS” autorių tikslus 
rodo šantažas. Tik smukę žmo
nės kovoje gali griebtis šio gink
lo. Ir dar daug neteisingų už
sipuolimų, jog klierikai yra 
“VSK (KGB—Red. pastaba) 
agentai, negabūs, invalidai ir 
abejotino moralinio kilnumo 
žmonės”. Visa tai skelbiama dėl 
nesantaikos ir nesveikos at
mosferos ugdymo Seminarijos 
auklėtinių tarpe. Tai rodo “glo
bėjų” žemą moralę, užkietėjimą 
mele ir orumo praradimą. To
kios paskalos — aiškus Semina
rijos auklėtinių įžeidimas, kurie 
trokšta tapti .kunigais.

Todėl mes drįstame kreiptis į 
Ekscelencijas vyskupus, vysku
pijų valdytojus, prašydami, kad 
būtų išaiškinta minima keletos 
kunigų grupelė — “SOS” auto
riai ir paskalų skleidėjai, ir jiems 
būtų pritaikytos reikiamos įspė
jamosios bei baudžiamosios 
priemonės už Seminarijos klie

rikų terorizavimą ir melagingų 
dalykų skleidimą. Mes ir toliau 
pasiruošę Jūsų vedami eiti link 
kunigystės ir niekados nesusi- 
dėti su tais, kurie, praradę visą 
savo žmoniškumą, ieško panašių 
į save šalininkų.

Su pagarba — Grupė klierikų” 
(Bus daugiau)

Vilnius
Rugpiūčio 18-23 Lietuvoje 

lankėsi Mainco , Erfurto ir Ber
lyno vyskupai ir juos lydėję trys 
kunigai. Svečiai aplankė Aušros 
Vartus, Panevėžio ir Kauno ka
tedras. Lietuvos katalikai sve
čius vyskupus visur šiltai sutiko 
ir gražiai pademonstravo savo ti
kėjimą — Kauno katedra rugpiū
čio 21 nesutalpino tikinčiųjų.

Tarybinė valdžia šiuo vysku
pų vizitu prieš Belgrado kon
ferenciją siekė užtušuoti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios vergiš
ką padėtį. Vokiečių vyskupams 
buvo'leista Kauno katedroje net 
teikti Sutvirtinimo sakramentą. 
Kada šitai bus leista Lietuvos 
vyskupams —J. Steponavičiui ir 
V. Sladkevičiui?!

-o-

ALBINO ELSKAUS DARBAI 
NEW YORKO MUZIEJUJ

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.

Šiuo metu New Yorke, pritai
komojo meno muziejuj (Museum 
of Contemporary Crafts), vyksta 
vitražo darbų paroda, kurioj da
lyvauja ir lietuvis menininkas 
Albinas Elskus. Parodoj matom 
dešimties iškiliausių amerikie
čių vitražistų darbus. Juos visus 
riša bendra pažiūra, kad vitra
žas neturi būti neatskiriama da
lim architektūros, jis gali egzis
tuoti nepriklausomai, kaip savai
mingas meno kūrinys, j

Albinas Elskus šioj parodoj 
turi išstatęs 4 darbus. Tai yra 
neįrėminti vitražai, apvalios, ke
turkampio ar ovalo formos. Jie 
pakabinti ant plonų vielų, apie 
10” atstumu nuo sienos.

Nežiūrint, kad Elskus naudo
ja tradicinę vitražų techniką, t.y. 
vartoja stiklą, jį dažo, degina, 
nuodija chemikalais ir švino 
juostomis jungia skirtingus 
stiklo gabalus, jo vitražai nėra 
tradiciniai. Jie egzistuoja tai 
technikai būdingomis vertybė
mis, kaip ir tapytas paveikslas. 
Menininkas savo darbuose sie
kia prieiti prie formos esmės ir 
joj surasti grožį be emocijų, pa
sakojimo, interpretacijos. Kom
pozicija, spalvų pasirinkimas, 
stiklo faktūra veda prie šios es
mės atskleidimo.

Elskaus 1977 metų darbas, 
pavadintas “Rožės langas Nr. 2”, 
yra apskritos formos vitražas, 
skeltas horizontaliai švino lini
jos pusiau, kurio centre verti
kaliai, neutraliam fone, dviejuo
se skrituliuose, nutapyti du ro
žės žiedai. Viršutinė rožė raus
vai juoda su trumpu žalsvu kotu, 
o apatinė, lyg viršutinės nega
tyvas, prislopintos žaliai pilkos 
spalvos. Rožės, tapytos realistiš
kai, duoda pajusti visą šios or
ganiškos formos grožį be jokių 
sentimentų ir tuo lyg tampa su- 
abstraktintos. Vitražo šonuose 
lenktos geometrinės linijos įrė
mina skirtingų spalvų stiklą ir 
sukuria erdvę, kurioj egzistuoja 
rožės.

Kitame, 1976 metais atlikta
me, darbe, pavadintame “Trys 
obuoliai”, Elskus pristato obuo
lio formą trijose fazėse. Jis tą 
obuolį, rūpestingai trijose di
mensijose iš modeliuotą, pa
teikia pilnumoj, skelia pusiau 
arba iškerpa jo ketvirtį, ieškoda
mas organinių ir geometrinių 
formų balanso.

Stiklas yra medžiaga, kurioj 
keičiasi forma keičiantis šviesai. 
Elskaus vitražai muziejuj yra ap
šviesti dirbtinės šviesos iš vir
šaus, kuri meta šešėlį ant bal
tos sienos, sukurdama savaip 
įdomų meninį efektą. Idealioj 
aplinkoj, t.y. lango formoj, ki
toj pusėj stiklo esantieji objek
tai tampa vitražo dalim. Namai, 
medžiai, automobiliai, pra- 
slenkantieji debesys įsijungia į 
vitražą ir keičia jo kompozici
ją. Tą menininkas sąmoningai 
išjaučia ir, balansuodamas dažy
tą stiklą, kuris šviesą palaiko,

su nedažytu, kuris šviesą pralei
džia, inkorporuoja aplinką į savo 
kūrinį.

Elskus savo darbuose naudoja 
neutralių spalvų tonus: pilkš
vus, žalsvus, gelsvus. Retai į- 
veda grynąsias spalvas. Spalvos 
stikle sudaro vitražo energiją, 
kurią menininkas labai taupiai 
naudoja.

Šioj parodoj vitražistai pasi
rodė su darbais, kuriuos jie kū
rė savo malonumui. Problemos, 
kurias jie bandė išspręsti, buvo 
jų pačių sau pasistatytos.

Albinas Elskus savo darbuose 
neieško įmantrių efektų. Pri
gesintomis spalvomis, balan
suodamas organines ir geometri
nes formas, jis savo mene iš
gauna grakščią pusiausvyrą ir 
estetinę formų sintezę.

Savo srities mokslus pradėjęs 
1943 Lietuvoj, taikomosios dai
lės institute, ir po to gilinęs 
studijas Freiburgo meno moky
kloj, Elskus jau daugiau kaip 10 
metų New Yorke turi vitražų 
studiją.

Šiuo metu jis dirba vitražus 
lietuvių kankinių bažnyčiai To
ronte. Tai yra figūriniai darbai, 
kuriuose vaizduojama Lietuvos 
Bažnyčios istorija, Kražių sker
dynės ir t.t. Už šių darbų eski
zus yra gavęs šiais metais Čiur
lionio vardo premiją.

Museum of Contemporary 
Crafts, kuris yra pats svarbiau
sias pritaikomojo meno muzie
jus Amerikoj, tinkamai įvertino 
Albino Elskaus išskirtinį kūry
bingumą, pakviesdamas jį da
lyvauti su savo darbais šioj ne- 
neilinėj parodoj.

Kiekvieną sekmadienį, 2 vai. 
p.p., vykstant šiai parodai, Al
binas Elskus demonstruoja vit- 
rašo darbo techniką.

Muziejaus adresas — 29 West 
53 St.

Paroda uždaroma balandžio 2.
rč

— Varpas, Toronto choras, ba
landžio 15 koncertuos Montrea- 
ly, Aušros Vartų lietuvių parapi
jos salėj. Koncertą — balių ren
gia Montrealio Lietuvių Bend
ruomenės “Baltijos” stovykla
vietės komitetas.

— Solistė Lilija Šukytė, atvy
kusi iš Miuncheno, kur dainuo
ja operoj, vasario 23 sėkmingai 
koncertavo St. Lawrence centre, 
Toronte, “Toronto Arts Produc- 
tion” draugijos surengtoj žy
mių solistų bei muzikų koncer
tų serijoj “Viva voce”.

—Ieškomas Juozas Žulys, Pra
no sūnus, gimęs Sergelių kai
me, Pabaisko valsč., Ukmergės 
apskr. Prieš II-ąjį pasaulinį kar4 
gyveno New Yorke. Ieško iš Lie
tuvos brolio sūnus Viktoras Žu
lys. Žinantieji apie jį ar jo gi
minės prašomi pranešti: V. Au- 
gūnas, 2 Carenmorne St, 
Balwyn, 3103, Vic., Australia.

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.

TĄISOM 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. RCĄ Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits 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. VVĖVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 angių 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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino 
MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 3 3 +1976

1978 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei: 2 savaitėms:

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

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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Atvelykyje
Darbas, nuovargis, dienos įvy

kių srautas svaigina mus. Tame 
sraute ir Velykos nuteka mažiau 
palietusios dvasią, mintį. . . O 
buvo laikas, kada Velykos lietu
viui buvo labiausiai laukiama 
šventė. Laikas pakito. Dabar 
miestiniame gyvenime regim 
daugiau švenčiamas Kalėdas nei 
Velykas, nors ir Kalėdos verčia
mos pirkimo — pardavimo se
zonu.

Kas betgi mėgina nepasiduoti 
pirkimo — pardavimo — pramo
gų srautui, negali nesustoti min
tim prie Velykų prasmės — to
kios reikšmingos prieš porą 
tūkstančių metų, tiek pat reikš
mingos ir dabar.

Kalėdos buvo Gerosios Nau
jienos, Atpirkimo vilties šventė. 
Kristaus gimimas tai paskutinis 
tarpsnis žmonijos laukimo istori
joje — ilgoje istorijoje, nuo pat 
žmogaus nusikaltimo, pažado 
atsiųsti Atpirkėją, to pažado gai
vinimo pranašų žodžiais.

Ilgojo laukimo naktyje Kris
taus gimimas tą laukimą atbaigė 
šviesia viltim ir buvo aušra 
naujo laikotarpio, kuriame anoji 
viltis įvykdyta — atėjo žmogaus 
ir žmonijos Atpirkimas.

Patį svarbiausią šio Atpirki
mo aktą reiškia Velykos — Kris
taus prisikėlimas. Prisikėlimas 
iŠ mirusių — tai mirties nugalė
jimas, kurio nepajėgia laimėti 
žmogaus pastangos. Tik Dievas 
tegalėjo tai padaryti. Dėl to 
prisikėlimas iš mirusių yra Kris
taus dievystės ženklas.

Bažnyčios liturgija savaitėje 
tarp Prisikėlimo ryto ir Atvely
kio kasdien pakartotinai pri
mena Kristaus prisikėlimo įvykį, 
ryškindama jo svarbą.

Su Kristaus prisikėlimu prasi
dėjo naujas žmonijos laikotarpis 
— atpirkto žmogaus ir atpirktos 
žmonijos.

Tačiau kaip laukimo istorijo
je žmonės svyrinėjo—čia garbi
no Jehovą, čia ėmė g arbinti auk
so veršį—taip ir atpirkto žmogaus
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istorijoje banguoja tarp Dievo 
garbinimo ir žmogaus garbini
mo. Šiuo metu žmogaus garbini
mo banga yra paveikusi ne tik 
Kristaus priešininkus, bet net jo 
skelbėjus.- Nebepaneigdami 
Kristaus buvimo, matydami 
jame didį žmogų, kartais mėgi
na nutylėti Kristaus dievystę, 
nutylėti dėl to ir Kristaus prisi
kėlimą iš mirusių, iškreipti Ve
lykų šventės tikrąją prasmę.

O krikščionių tikėjime Prisi
kėlimas vis tiek buvo ir lieka 
didžioji tikėjimo tiesa.

Prieš Valykų triumfuojantį 
prisikėlimo rytą betgi ėjo kan
čios savaitė.

Atpirkimas astėjo tik po di
džios kančios — gundymo, pro
vokavimo, išdavimo, nuplakimo, 
paniekinimo, nukryžiavimo ir 
mirties. Atpirkimas laimėtas ne 
milijonais, bilijonais, biudžete 
skirtais. Reikėjo tam asmeninės 
Kristaus aukos. Ir ne paaukoji
mo, bet pasiaukojimo. Tik pasi
aukojimas daro stebuklus. Pa
siaukojimas yra esminė prielai
da Prisikėlimui. Pasiaukojimas 
ir šiandien yra sąlyga bet kuriai 
žmogiškai pergalei.

Mūsų laikais nėra populiarus 
pasiaukojimas. Net tam tikros fi
losofijos siekia įkalbėti, kad 
žmogaus gyvenimo tikslas — 
džiaugtis, gyvenimo malonu
mais naudotis. Auka svetima.

Čia ir vėl yra priežastis, 'ko
dėl Velykos dabar mažiau popu
liarios nei Kalėdos: vengiama 

■ aukos, dėl to vengiama minėti 
tą istorinį didžiausio pasiaukoji
mo aktą.

O tačiau ar atpirktojo žmo
gaus istorijoje yra vienos ar kitos 
mados banga; pastovios yra ir 
pasiliks krikščionių tikėjimo su
minėtos e-sminės tiesos: Atpirki
mas atėjo per auką ir mirtį. Nu
galėjimas atėjo per prisikėlimą. 
Kas įsižiūrės į šias tiesas, pajus, 
kiek yra prasminga senoji gies
mė: Linksma diena mums pra
švito. Kristus kėlės, mirtis krito. 
Aleliuja, aleliuja!..

Laikraščiai ir lietuviškosios 
radijo valandėlės yra pranešę, 
kad š.m. vasario 9 mirė dr. Al
fredas Sennas. Netekome tikrai 
didelio žmogaus, pasaulinio 
masto lingvisto, paties žymiau
sio nelietuvių kilmės lietuvių
kalbos brangintojo ir jos garsin
tojo pasaulinėje plotmėje. Dar 
per anksti matyti mūsų ir pa
saulio moksliniuose žurnaluose 
straipsnius apie jo nuveiktus 
darbus ir parašytus veikalus kal
bos mokslo srityje, bet tikimės, 
kad jie greitu laiku pasirodys.

Nebūdamas lingvistas, nesi
imsiu aš čia vertinti velionio 
darbų. Turėjo jis čia JAV ir savo 
mokinių, ir bendradarbių kalbi
ninkų, kurie tikrai pagerbs jo 
atminimą savo atsiliepimais. Aš 
noriu pasidalinti su Darbininko 
skaitytojais tik asmeniniais įspū
džiais, patirtais jo laidotuvių 
metu ir kokios keliolikos metų 
laikotarpyje prieš jo mirtį, kai 
buvome arčiau susidraugavę ir 
net susigiminiavę.

Iš kur ta draugystė ir 
giminystė?

Ogi buvo šitaip. Kai 1954 
mirė Philadelphijoje prof. Vin
cas Krėvė, jo pusseserė, gyve
nanti Patersone, N.J., pakvietė 
vieną iš mudviejų su žmona nu-

Prof. Alfredas Sennas, kai iš Lietuvos atvyko į Ameriką. Si 
nuotrauka buvo įdėta į 1940 metų žurnalą Lietuvą.

“LIETUVIŲ TAUTA BUVO IR JO 
KARJEROS, IR JO ŠEIMOS 
PAGRINDU”

A. MASIONIS 
Elmwood Pk., N.J.

važiuoti į šermenis, nes jų buvo 
didelė šeima ir automobilyje 
bebuvo vietos tik vienam asme
niui. Kadangi man buvo neleng
va išeiti iš darbo, tai į šermenis 
išleidau žmoną. Šermenyse jinai 
susitiko su kun. St. Yla, kuris 
ten pat pristatė ją prof. A. Saliui. 
Prof. Salys, matyti, norėdamas 
prisiminti ją iš jos studentavi
mo laikų, paklausė, kokia buvo 
jos mergautinė pavardė. Kai ji 
pasakė “Savickaitė”, tuomet ten 
pat netoliese buvęs dr. Alfredas 
Sennas, nugirdęs jos pavardę, 
priėjo ir paklausė, ar Adomas Sa
vickas nebuvęs jos brolis; mat, 
kai dr. A. Sennas buvo Kauno
Pavasario suaugusiųjų gimna
zijos direktorium, jis turėjęs to
kiu vardu ir pavarde vieną iš sa
vo mokinių. Kai dr. A. Sennas 
pasisakė, kas jis esąs (mat, ma
no žmona po tiek metų jo neat
pažino), ir kai jinai patvirtino, 
kad Adomas Savickas tikrai 

buvo jos brolis, nuo to laiko ir at
sinaujino ir draugystė, ir gimi
nystė.

Čia tenka pastebėti, kokią fe
nomenalią atmintį yra turėjęs 
dr. A. Sennas, kad jis ne tik 
prisiminė mano žmonos brolio 
vardą ir pavardę, kurį buvo ma
tęs maždaug prieš 30 metų, bet 
lengvai prisimindavo ir kitus as
menis, su kuriais buvo susitikęs 
kur nors tik trumpam laikui 
irgi prieš keliasdešimt metų.

Rašant toliau apie mūsų gimi
nystę, tenka čia pat paaišiinti, 
kad dr. A. Sennas turėjo savo 
vadovaujamoje mokykloje ne tik 
Adomą Savicką, bet ir Mariją 
Vedlugaitę, tolimesnę Sa
vickų šeimos giminaitę, kurią jis 
ypatingai susidomėjo ir vėliau ją 
vedė, tokiu būdu susigiminiuo
damas ne tik su Vedlugais ir Sa
vickais, bet ir su visais lietu
viais.

Nuo to mano žmonos susitiki
mo su dr. A. Sennu Philadel
phijoje atsinaujino ir pažintis, ir 
giminystė. Buvo prisiminta Lie
tuvoje gyventas laikas, dr. A. 
Senno lankymasis žmonos 
gimtinėje, Raudondvario apylin
kėje, tyrinėjant jam lietuvių kal
bą ir tarmes, kai jis buvo dar 
nevedęs, ir vėlesnis šeimų 
bendravimas, jau jam vedus.

Dr. A. Sennas mėgo giminiuo
tis ir palaikyti glaudžius ryšius. 
Abu Sennai labai nuoširdžiai 
mokėjo užimti savo svečius, ir, 
pas juos viešint, niekuomet ne
pritrūkdavo kalbos. Užtat teko 
juos lankyti, kai dar jie gyveno 
Pennsylvanijoje; paskui, kai 
persikėlė į Connecticut, teko ne 
kartą nakvoti ir praleisti pas 
juos ne vieną dieną. Lankėsi 
jie ir pas mus. Dalyvavo vienos 
dukters vestuvėse, pas kitą Phi
ladelphijoje kartu vaišindavo- 
mės. Viskas sulėtėjo tik tada, 
kada dr. A. Sennas susirgo ir tu
rėjo praleisti daug laiko ligoni
nėse, kur ne visuomet ir lanky
mas buvo leidžiamas ir pataria
mas.

Liga pakerta nepaprastos 
energijos žmogų

Dr. A. Sennas išėjo į pensi
ją iš Pennsylvanijos universite
to 1969, būdamas jau 70 metų 
amžiaus. Ta proga prof. Salys 
buvo surengęs jam pagerbimą, į 
kurį atsilankė jo bendradarbiai 
ir bičiuliai. Jame ir mums teko 
dalyvauti. Ten buvo nemaža kal
bų ir jo darbų įvertinimo.

Išdirbo dr. A. Sennas 5 metus 
virš normos ne dėl to, kad jam 
būtų trūkę lėšų pragyvenimui ar 
kokiems kitiems reikalams, bet 
dėl to, kad jis dar turėjo tiek 
energijos ir noro dirbti, kad grei
čiausiai dar bodėjosi pensininko 
padėtim. Tiesą pasakius, ir iš
ėjęs į pensiją, jis neleido laiko 
nieko neveikdamas. Ne kartą 
buvo kviečiamas skaityti paskai
tų mūsiškiuose suvažiavimuo
se čia Amerikoje, pvz. net Dai
navos mokytojų savaitėje, taip 
pat ir užsienyje. Kada tik išva
žiuodavo į užsienį, vis atsiųsda
vo ar tai atviruką kur nors iš 
Prancūzijos ar Italijos, ar tai pa
ketėlį šokolado, ar kokių ypatin
gų skanėstų iš Šveicarijos.

Jis atidžiai sekė lietuvių kul
tūrinį gyvenimą išeivijoje, skai
tė lietuviškus laikraščius ir kart
karčiais komentuodavo vieną ar 
kitą įvykį. Būdamas Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
garbės narys ir sužinojęs, kad 
Putname, Conn., buvo kažkoks 
Akademijos narių susirinkimas, 
jis truputį nusistebėjo, kodėl 
jam nebuvo pranešta. Sakėsi 
būtų mielai ten dalyvavęs, ka
dangi į Putnamą jam taip arti. 
Teko išsiaiškinti, kad tai buvo 
tik valdybos ar kokios siaures
nės grupės pasiinformavimas 
vienu ar kitu klausimu. Kad jis 
nepagalvotų buvęs išskirtas ar 
panašiai, jam apie tai ir paaiš
kinau.

Ir buvo toks judrus ir gyvas 
beveik iki savo ligos, t.y. iki 
1975 rudens. Sakau “beveik”, 
nes, tartum nujausdamas artėjan
čią ligą, jau 1974 pavasarį nu
sprendė sutvarkyti savo moksli
nį palikimą — savo lingvistinę 
biblioteką ir raštus.

(Bus daugiau)

— Kun. Pranas Dauknys, Tė
viškės Aidų savaitraščio redakto
rius, vasario 28 atšventė kuni
gystės 25 metų sukaktį. Teologi
jos mokslus studijavo Eich- 
staette ir Romoj, kur 1952 vasa
rio 28 buvo įšventintas kunigu. 
Angelicumo universitete įsigijo 
teologijos licencijato laipsnį. 
1954 paskirtas Londono lietuvių 
kapelionu, o 1966 atvyko Austra
lijon. Nuo 1973 paskirtas Tėviš
kės Aidų savaitraščio vyriausiu 
redaktorium.

— Lietuvių poezijos dienos 
Chicagoj, Jaunimo Centre, šiais 
metais įvyks gegužės 26-27.

BAIMĖS UŽGULTOS DIENOS

Į rudenį mieste visko pradėjo 
trūkti. Maisto korteles padalino, 
bet kad jos pačios buvo neval
gomos, o maisto su jomis nusi
pirkti niekur nebuvo galima 
gauti, tai dažną dieną reikėjo ir 
pilvus pasiveržti.

Kaimynė pabeldė į duris, kad 
yra atvežta mėsos, bet, kol mud
vi su mama nubėgom, eilė jau 
buvo ne tik ligi kampo, bet jau 
užsisukusi į gatvelę ir ja nubėgu
si beveik ligi kitos gatvės. 
Mudvi to ir tikėjomės. Jeigu tik 
sužinodavom, kad kur ką atvežė, 
bėgdavom abi. Jeigu eilė bū
davo neilga, tai abi kartu pirk- 
davom ir abi grįždavom namo, 
bet jeigu ilga, viena (dažniausiai 
mama) grįždavom namo, o kita 
stovėdavom.

Pieno, duonos ar bulvių ne
reikėdavo taip ilgai stovėti, bet 
mėsos, tai jau apsaugok, Dieve.

Atsitikdavo ir taip, kad, dar 
krautuvės nepriėjus, uždaryda
vo duris. Mėsa pasibaigė. Pusę 
dienos tuščiai išstovėję, žmonės 
pakeiksnodami skirstėsi namo.

Stovėjau ir laukiau, kada pasa
kys, kad nebėra. Gatvelė buvo 
tuščia. Atrodė, kad visi žmonės į 
eilę prie mėsos sustojo. Praeida
vo tik vokiečių kareiviai ir karo

JURGIS JANKUS

lakūnai. Tie visi atrodė labai 
jauni, smagūs ir gerai pavalgę. 
Ėjo, po tris, po keturis, garsiai 
šnekėjo ir juokėsi. Atrodė, kad 
jiems labai smagu.

— Tik pažiūrėk į tuos raudo
nikius, — pasakė užpakaly sto
vėjusi moteris. — Nusiėdę kaip 
paršai, užtat ir mums nieko ne
belieka.

— Rusai pradėjo, o tie visiš
kai pribaigs. Pažiūrėk į tuos žy
delius. Vos bepaeina. O pirma 
kokie buvo. Greitai būsime ir 
mes tokie, — atsiliepė priekyje 
manęs kita, ir abi per mano galvą 
pradėjo viską sverti ir atsverti, o 
aš žiūrėjau į praeinančią ilgą žy
dų koloną.

Jie ėjo po keturis, beveik visi 
tamsiais, apnešiotais drabužiais, 
su geltonom žvaigždėm ant krū
tinių ir ant nugarų. Visą tą ilgą 
būrį lydėjo tik du vokiečiai. Abu 
su šautuvais, bet abu nebejauni. 
Ne tokie, kaip būriai prabėgan
čių karo lakūnų. Vienas ėjo iš 
paskos viduriu gatvės, kiek atsi
likęs, o kitas iš šono, kiek arčiau 
vidurio. Moteriškės šnekėjo, kad 
čia tik likučiai tų, kuriuos pra
džioje fortuose sušaudė. Dar ir 
dabar kasdien po kelis užkasą. 

Vieni patys numirštą, o kitus 
taip sau nušauną.

Žiūrėjau į praeinančius ir ne
galėjau suprasti, kodėl jie nebė
ga. Jeigu visi bėgtų, ‘ką tie 
du seni vokiečiai padarytų. Da
bar išsisklaidytų po žmones, vė
liau išbėgiotų į miškus. Žmonės' 
neišduotų. Koks vienas ir pas 
mus galėtų pasislėpti. Daug 
valgyti negautų, bet užtektų, 
kaip dabar užtenka. Ir dabar ne- 
privalgom, bet užtenka. Viena 
burna daugiau ar mažiau. Žinau, 
kad ir tėvai priimtų. Man to ne
sakė, bet, kai žydus šaudė, tė
vas daužė kumščiu į stalą ir vis 
kartojo: “Ko jie nebėga! Išsikasa 
duobes ir stovi kaip avinai ant 
krašto. Visų neiššaudytų. Tegu 
iššaudo pusę, bet kiti pabėgtų. 
Vieną kitą gal pagautų, užtat kiti 
gyventų. Ir kas juos apsėdo? 
Nors nueik ir botagu kaip avių 
bandą išvaikyk.”

— O kai mūsiškius bolševikai 
vežė, ar daug bėgo? — prieši
nosi motina.

— Vežė . . . Vėžė, bet nešaudė. 
Niekam nė į galvą neatėjo, kad 
veš taip, kaip vežė.' Jeigu bū
tų žinoję, vėją lauke būtų ga
lėję gaudyti.

Mama nebesiginčijo, o tėvas 
sėdėjo ir vis mušė kumščiu į 
stalą, tik nebe taip smarkiai, tik 
vienas pats sau. Ir, į praeinan
čius žydus bežiūrėdama, tebe
matau jį taip tebemušantį, o vi
sus žydus staiga pasklindančius 
į visas puses. Du seniai vokie
čiai tik šaukia, tik šaukia, kad 
nebėgtų, paskum griebiasi už 

šautuvų, bet tada nė vieno žydo 
jau nebematyti. Gatvė tuščia, tik 
mūsų eilė prie mėsos tebestovi 
toje pat vietoje. Žydai išsiskirs
tė, sulėkė į kiemus, į namus, iš 
tų per priemenes, per koridorius 
į kitus, paskum vėl į kitus. 
Jie tuose namuose gyveno, žino 
visas duris ir visus kampus, 
kur galima pasislėpti ir kur ne.

Aš čia tegyvenu tik nuo vidur
vasario, nuo tada, kai vokiečiai 
užėmė mūsų butą. Ne vien butą, 
bet visą penkių aukštų namą, 
o visus gyventojus išskirstė po 
tuščius žydų namus. Nuo to lai
ko čia tegyvenu ir tai jau visus 
kampus žinau, o jie čia gimė ir 
užaugo. Jie tikrai žinotų, per kur 
išbėgti ir kur pasislėpti. Bet ne
bėga. Nė vienas net nekrusteli.

Nueina, ir paskutinis ketver
tukas pasisuka už kampo, bet aš 
vis dar matau juos taip einan
čius, paskum dvaro laukuose vo
kiečiams kopūstus kertančius. 
Kažin ar leidžia jiems nors po 
galvą namo parsinešti. Nors po 
nedidelę. Kai bulyes kasė, sako, 
neštis leido, bet prie geto vartų 
liepė visiems supilti į vieną krū
vą ir, kai nė vienas nė vienos 
bulvės nebeturėjo, tik tada leido 
sueiti į vidų.

Ir praeinantiems paduoti ką 
sunku. Aną sykį Lekašienė pa
davė duonos kepaliuką, vokietis 
pamatė, apdaužė šautuvo buože, 
pastatė į eilę ir nuvarė kartu. 
Manėm, kad tiek jos ir tema- 
tysim, nes vakarėjant visus žy
dus atgal nuvarė, o jos vis ne
buvo. Kiti ėmė šnekėti, kad jau 

sušaudė. Vyras ir vaikai ašaro
dami stoviniavo tarpuvartėj. Ji 
atsirado, kai niekas nebesitikėjo 
sulaukti. Tada visi sužinojo, 
kaip tikrai buvo.

Ją nuvarė kartu su visais ir 
dirbti pristatė kartu su visais. 
Pasitaikė upelio pašlaity rauti 
burokus. Sako, apie pietus at
važiavo automobilis, sustojo ki
tam lauko pakrašty ir pašaukė 
sargybinį. Sargybiniai buvo du. 
Vienas buvo tikras ugnimi 
spjaudąs slibinas. Bet kitas neat
rodė toks rūstus. Jis nešaukė, 
jeigu kuris prisėsdavo ant vagos, 
kartais su vienu kitu net šnekte
lėdavo. Kai paliko vieni, jis Re
kašienei pamojo galva į krū
mais apaugusį šlaitą, o pats nu
sisuko ir nuėjo tolyn.

Iš pradžių ji suabejojo. Pagal
vojo, kad taip tyčia daro. Pamė
ginsi trauktis į krūmus, o jis at
sigręžęs tuoj pykšt, ir raitykis, 
jei dar galėsi pasiraityti. Valan
dėlę paabejojusi, susiėmė, pra
dėjo slinkti į šlaito pusę, vis pa
silenkdama, nurautus burokus 
pakilnodama, o kai šlaitas buvo 
čia pat, nėrė į krūmus, ir tiek 
jos tematė. Manė, kad šauks 
ar šaudyti pradės. Bet nieko. Bu
vo taip tylu, lyg niekas nebūtų 
atsitikę.

Ir vokiečiai ne visi pasiutę. 
Būtų daug anksčiau galėjusi pa
reiti, jeigu būtų išdrįsusi eiti tie
siai. Bijojo, kad tas slibinas su
žinojęs nesivytų, tai padarė di
delę užuolanką ir grįžo visiškai 
iš kitos miesto pusės. Ir po ke
lių savaičių tebebijojo išeiti į 

gatvę, kad nepataikytų ant to pa
ties vokiečio.

Aš nebijau. Jau kelis kar
tus esu ką nors padavusi. Ma
ma bijo, sako, kad ir mane 
kada pagaus, bet aš nebijau. At
sistoju ties namo vartais ir lau
kiu. Kai tik eina pro šalį, paduo
du, ir į kiemą. Čia niekas ma
nęs nebepagaus. Visur durys, 
laiptai, rūsiai. Aš juos visus ži
nau. Ir į kitas gatves galiu net 
per tris vietas išbėgti, o vokietis 
to nežino. Jeigu ir vytųsi, vai
kai jam parodytų visiškai kitą ke
lią. Ir dideli parodytų kitą.

Ligi šiol buvau laiminga, nė 
vienas vokietis nepastebėjo ir 
nesivijo. Bet ką gali žinoti, kada 
pamatys. Tam visus išbėgimo 
takus ir buvau nužiūrėjusi. Ži
nojau net ir kur pasislėpti galė
čiau, kad niekas nė ligi amžių 
galo nerastų. Ypač vienoje to
kioje vietoje.

Kai su šnekos nepritrūkstan- 
čiom moterim prislinkau ligi 
kampo, atėjo motina, o aš nubė
gau namo pasišildyti ir užvalgy
ti. Paskum kieme dar pažaidžiau 
su vaikais. Žaidėm išdaviką. Visi 
susislėpdavom, o vienas turėda
vo ieškoti. Ne visų. Kas visus su
ras. Reikėdavo rasti tik vieną. 
Radęs imdavo šaukti: “Išdaviką 
pagavau, išdaviką!” Visi kiti 
tada subėgdavo patys. Išdavikas, 
užsidengęs galvą, turėdavo su
skaityti ligi dvidešimt penkių ir 
eiti ieškoti. Aš mokėjau slėptis, 
ir niekas manęs dar nebuvo ra
dęs.

(Bus daugiau)
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ARNOLDAS VOKETAITIS 
LOS ANGELES SCENOJ

MENO IR LITERATŪROS 
POPIETĖ VVASHINGTONE

Iš Jogailos giminės kilęs ka
ralaitis šv. Kazimieras lietuvių 
tautoj yra ypatingai gerbiamas. 
Jo kultas buvo labai plačiai pa
plitęs lenkų okupuotoj Vilniaus 
srity ir nepriklausomoj Lietuvoj. 
Kovo 4-oji, šv. Kazimiero diena, 
buvo valstybės įstatymais priva
loma šventė. Šv. Kazimieras 
buvo pasirinktas jaunimo orga
nizacijų globėju. Lietuviai išei-. 
viai, apsigyvenę Amerikos kon
tinente, jausdami paliktos tėvy
nės ilgesį, šv. Kazimiero kultą 
perkėlė čia, pas įvesdami jo glo
bai. Tad nenuostabu, kad šiame 
kontinente lietuvių pastatytų 
bažnyčių, kuriom parinktas šv. 
Kazimiero vardas, yra daugiau 
kaip dvidešimt.

Viena iš jaunesniųjų ir labiau
siai į Amerikos vakarus nutolu
si Los Angeles lietuvių bažny
čia ir parapija taip pat pavesta šv. 
Kazimiero globai.

Šios parapijos klebonas prel. 
J. Kučingis kasmet stengiasi šv. 
Kazimiero dieną atžymėti ne tik 
kaip bažnytinę šventę, bet ir 
kaip surištą su mūsų tautinėmis 
aspiracijomis. Šiais metais jis 
užplanavo tą dieną atžymėti 
aukštos klasės koncertu. Tam 
tikslui pakvietė iškilų lietuvių 
kilmės solistą Arnoldą Voketaitį.

Solistas atliko austrų klasiki
nės muzikos genijaus W. A. Mo- 
zarto ariją “Atgręžkite savo 
žvilgsnį į jį”, “Madamina, 11 
Catalogo” — ištrauką iš operos 
Don Giovanni, italų operinės 
muzikos kūrėjo G. Verdi “Nie
kada ji manęs nemylėjo” — iš
trauką iš operos Don Carlos, 
taip pat nepaprastai produkty
vaus italų operų kompozitoriau^ 
G. Donizetti Dr. Dulcamaro 
įžanginę ariją iš operos Meilės 
eliksyras ir dar keletą leng
vesnių kūrinių, parašytų 
amerikiečių kompozitorių. So
listui puikiai akomponavo pia
nistė R. Apeikytė, kuri ir pati 
atliko F. Chopino, vieno iš di
džiųjų muzikos romantikų, len
kų kompozitoriaus, baladę In G 
Minor.

PITTSBURGH, PA.
Jautriai minėta šventė

Pittsburgho lietuviai kukliai, 
bet gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 60 
metų sukaktį.

Į Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią susirinko gražus būrys 
žmonių. Buvo atvykusių ir iš to
limesnių parapijų. Dalyvavo 
Homesteado Jietuvių Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas 
kun. Francis Plantes bei lietuvių 
kalbos kursų klausytojos, pasi
puošusios dailiais lietuviškais 
tautiniais drabužiais.

Mišias aukojo Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. W. Ka- 
raveckas. Buvo prisiminti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Pasaky
tas pritaikytas pamokslas. Gra
žiai skambėjo lietuviškos gies
mės ir Lietuvos himnas.

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Šiemet čia susirinko žy
miai didesnis būrys lietuvių. Su
giedojus Amerikos himną, mal
dą sukalbėjo kun. Francis Plan
tes. Visus susirinkusius pasvei
kino Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus pirmininkas kun. 
W. Karaveckas. Minėjimui vado
vauti jis pakvietė Vytautą Jucių, 
ilgametį Lietuvos Aidų radijo 
programos vedėją, Altos sky
riaus sekretorių. Buvo perskai
tytas Altos pirmininko iš Chica
gos dr. K. Bobelio atsišaukimas 
į lietuvių visuomenę.

Po to Vyt. Jucius pakvietė prie 
mikrofono pagrindinę kalbėtoją 
pranciškietę seselę Josephiną 
Bukšaitę, trumpai apibūdinda
mas jos ilgų metų darbuotę 
įvairių lietuviškų parapijų mo
kyklose, ypač pabrėždamas, kad 
ji, Amerikoj gimusi ir niekada 
Lietuvos nemačiusi, laisvai ir 
taisyklingai kalba lietuviškai.

Seselė Josephine savo kalboj 
iškėlė žmogui ir tautai skirtą 
laisvę, kaip didžiausią žemiš
kųjų vertybių dovaną. Suminėjo

Klausytojai, ypač klasikinės 
vokalinės muzikos mėgėjai, apie 
porą valandų turėjo progos pa
gyventi gilia dvasine atgaiva. 
Reikia pažymėti, kad A. Voketai- 
tis tikrai yra aukšto lygio meni
ninkas. Jis ne tik tobulai valdo 
balsą, kuris yra plačios skalės, 
bet ir puikiai sugeba, kūrinį 
atlikdamas, jį meniškai interpre
tuoti bei perduoti klausytojui 
veido išraiška ir judesiais. Pats 
perdavimas yra nepaprastai na
tūralus, išplaukiąs iš solisto vidi
nio pergyvenimo. Nenuostabu, 
kad savo sugebėjimais A. Vo- 
ketaitis yra prasiskynęs kelią ne 
tik į Amerikos didmiesčių, bet ir 
į daugelio Europos valstybių 
scenas. Su solistu publika visą 
laiką palaikė glaudų kontaktą ir 
ilgai jam plojo, iššaukdama pa
pildomai dainuoti.

Koncerto programai vadovavo 
D. Polikaitienė, sklandžiai ir 
vaizdžiai paaiškindama solisto 
atliekamų kūrinių turinį bei 
prasmę. Invokacijos vietoj su šv. 
Kazimiero diena surišta tema 
kalbėjo prel. P. Celiešius, kuris 
čia buvo atsilankęs iš Europos.

Gaila, kad dėl smarkaus lie
taus sezono daugelis iš toliau 
nedrįso atvažiuoti ir tuo pra
leido progą pasiklausyti žymiau
sių vokalinės muzikos kūrėjų 
veikalų, atliekamų iškilaus solis
to; todėl parapijos salėj matėsi 
daug tuščių kėdžių.

Po koncerto žemutinėj salėj 
buvo vaišės. Susirinkusieji čia 
turėjo progos ne tik pasidalinti 
koncerto įspūdžiais, bet ir iš ar
čiau, jau ne scenoj, pažinti Ame
rikoj gimusį pasižymėjusį lie
tuvį solistą Arnoldą Voketaitį.

Kovo 5, sekmadienį, šv. Kazi
miero garbei atliktos religinės 
apeigos bažnyčioj. Sumą aukojo 
prel. P. Celiešius, vargonais gro
jant komp. B. Budriūnui ir gie
dant jo vadovaujamam chorui, 
o tėvas B. Markaitis, S J, ta pro
ga pritaikytu pamokslu įprasmi
no šventės iškilmingumą.

L Medžiukas

Lietuvos kraujo aukas ir kan
čias. Kvietė visus jungtis su ty
liąja Lietuvos Bažnyčia, kanki
niais kunigais, Sadūnaite, Ka
lanta, Kudirka, su tautiečiais, 
Sibire ir kalėjimuose marina
mais. Pavergtų brolių ir seserų 
balsas šaukiasi į mus pro gele
žinę uždangą, kad kalbėtume 
pasauliui apie komunizmo daro
mas skriaudas ir neteisybes mū
sų tautai ir kad mes patys savo 
darbais įrodytume ištikimybę 
savo tėvynei.

Seselė su giliu įsijautimu pa
deklamavo B. Brazdžionio “Vi
są turtą”. Pabaigoj įspūdingai 
kreipėsi į Viešpatį, kankinių 
prieglaudą ir stiprybę, kad jis 
globotų mūsų tėvynę ir stiprintų 
jos vaikus.

*
Po seselės kalbos, Vyt. Juciui 

pritariant akordeonu, visi padai
navo “Plaukia Nemunėlis”.

“Gyvuok ir darbuokis ir toliau, 
sesele! Mes giliai vertinam jūsų 
jautrią širdį!” buvo pareikšta se
selei Josephinai.

Be to, seselė Josephine dar 
kalbėjo kovo 5 per Lietuvos Ai
dų radiją. Ir ši kalba buvo labai 
kruopščiai paruošta ir įspūdinga.

Minėjime buvo perskaityta 
visų trijų Allegheny County ko- 
misionierių sveikinimai ir pro
klamacija. Angliškai dar kalbėjo 
Pittsburgho lietuviam gerai ži
nomas V. Količius. Paskui Albi
nas Onaitis perskaitė rezoliuciją, 
skirtą Amerikos prez. Carteriui 
ir kitiem valdžios pareigūnam. 
Susirinkusieji rezoliuciją vienin
gai priėmė.

Aukas rinko lietuvių kalbos 
kursų klausytojos, pasipuošusios 
dailiais tautiniais drabužiais. 
Aukų rinkimo metu, pranciš- 
kietei seselei Francescai vado
vaujant, buvo padainuota kele
tas lietuviškų dainų.

Oficialioji minėjimo dalis bu
vo baigta Lietuvos himnu.

Po to daugumas svečių rinko
si į žemutinę parapijos salę. 
Čia jų laukė skanūs lietuviški 
valgiai, pagaminti darbščių ir 
nenuilstančių moterų — Žilins-

Solistas Arnoldas Voketaitis ir pianistė Raimonda Apeikytė 
po koncerto, minint šv. Kazimierą Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Nuotr. L. Kanto

HARTFORD, CONN.
Koncertuos smuikininkė 

Brigita Pumpolytė

Balandžio 8 smuikininkė Bri
gita Pumpolytė koncertuos 
Hartforde, Hiltono viešbuty, 
Terrace Room. Jos koncertą ren
gia jungtinis pabaltiečių komite
tas. Drauge su koncertu bus ir 
balius.

Smuiko koncertai Hartfordo 
kolonijoje yra labai reti, todėl vi-, 
suomenė su dideliu susidomėji
mu laukia šios jaunos meninin
kės, kuri suspėjo pagarsėti mūsų 
tarpe ir drauge Amerikos jaunų
jų muzikų tarpe.

Jau 1959 Brigita laimėjo pir
mąją vietą Dirvos surengtose 
jaunųjų talentų varžybose. Stu
dijavo ir baigė Philadelphijos 
Muzikos Akademiją. Yra daug 
kartų koncertavusi Baltimo- 
rėje, Philadelphijoje, Bostone, 
New Yorke. Ji turi sudariusi ir 
savo styginį kvartetą, kuris daž- 

kienės, Žūsinienės, Šimoliū- 
nienės ir Maskvytienės. Prie ba
ro buvo nepamainomieji Naujo
kas ir Marčiulaitis. Po vaišių 
ir daugelio dainų, kuriom ir vėl 
vadovavo seselė Francesca, Vyt. 
Juciui pritariant akordeonu, sve
čiai nenoromis apie 6 vai. vak. 
skirstėsi namo.

Aukų šiemet surinkta 1000 su 
viršum dolerių.

Šia proga negalima nepaminė
ti, kad mūsų abi lietuviškosios 
radijo programos—Vyt. Juciaus 
ir Povilo Dargio (veikianti 40 su 
viršum metų) — visą vasario mė
nesį skyrė Nepriklausomybės 
šventės minėjimui. -

T.D.

Šypsniai iš 
anapus geležinės 

uždangos
Susisiekimas

Maskvoj, kaip ir visoj komu
nistinėj imperijoj, kiekvieną rytą 
8 valandą autobusais, požemi
niais traukiniais ir pėsčiomis 
skuba į darbą krašto šeiminin
kė liaudis, o 9 valandą ryto li
muzinais, “volgomis” ir kitais 
automobiliais vyksta į savo pa
reigas “liaudies tarnai”.

Irgi prisipažino
Neseniai Egiptas buvo labai 

susibičiuliavęs su Sovietų Są
junga ir įsileido į kraštą daug 
rusų specialistų. Tuo laiku vie
noj piramidėj buvo rasta nauja 
faraono mumija, bet nė vienas 
mokslininkas negalėjo atspėti, 
kuris čia faraonas taip užbal- 
zamuotas. Tada egiptiečiai į pa
galbą pasikvietė rusus specialis
tus. Šie paprašė leisti mumiją 
pasilaikyti per naktį, o iš ryto, 
ją grąžindami, ir sako:

— Ši neatpažintoji mumija yra 
faraono Agamentono VI-jo.

— O kaip jūs tą paslaptį taip 
' greit išaiškinot?

— Po mūsų patikrinimo pati 
mumija prisipažino.

nai koncertuoja Philadelphijos 
apylinkėse.

Šio koncerto programai smui
kininkė yra pasirinkusi Bartok, 
Leclair, Saint Saens, Stankūno, 
Mendelssohno ir Wieniawski 
kūrinius.

E. Vasyliūnienės paskaita
LMK Federacijos Hartfordo 

klubas kovo 12 surengė Elenos 
Vasyliūnienės paskaitą apie 
moters išsilaisvinimo kovą šia
me kontinente. Prelegentė, kaip 
žinia, gyvena prie Bostono.

VVashingtone buvo surengta meno ir literatūros popietė. 
Programoje dalyvavo iš k. Algirdas Landsbergis, dail. Vida 
Krištolaitytė, Elena Bradūnaitė, Dalia Lukienė, Elvyra Va- 
dopalienė, Antanas Vaičiulaitis ir Jurgis Bradūnas.

Washingtono meno ir literatūros popietės dalyviai. Prieky 
matyti dail. Vida Krištolaitytė, Jurgis Bradūnas, Elena Bra
dūnaitė.

Departure dates NIGHTS SPENT IN EACH CITY

May 12 
June 2

July 7

Aug 18

Sept 15
Sept 22

Tours

CONTACT:

May 20 $849 Moscow 2, Vilnius 5
June 19 $1459 Copenhagen 2, Moscow 3, Vilnius 5, Leningrad

2, Oslo 1, 3 Day Fjord Trip, Bergen 1
July 21 $1059 Moscow 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, Leningrad

3, Helsinki 1
Sept 1 $1299 Leningrad 2, Vilnius 5, Moscow 2, Munich 3,

Innsbruck 1
Sept 23 $849 Moscow 2, Vilnius 5
Sept 30 $849 Moscow 2, Vilnius 5

include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai
JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
Tour Manager 535 Fifth Avenue

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

Washingtono lietuvių Kristijo
no Donelaičio vardo šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitetas, 
norėdamas finansiškai paremti 
mokyklą, sugalvojo kultūringą 
būdą — surengti meno parodą 
ir literatūros popietę. Toks jung
tinis renginys ir įvyko vasario 26 
latvių kolonijos salėje Washing- 
tono priemiesty, Rockvvell, Md.

Šiai popietei iš New Yorko 
buvo pakviesti dail. Vida Krišto
laity tė ir rašytojas Algirdas 
Landsbergis. Iš vietinių jėgų da
lyvavo Elena Bradūnaitė ir Jur
gis Bradūnas.

Dail. V. Krištolaitytė atvyko 
su glėbiu paveikslų. Jos parodą 
galima buvo žiūrėti jau nuo 2 
vai. popiet. Ne brūkšnys, ne dė
mė jos paveiksle dominuoja, o 
spalva. Ryškios, iki dramatinių 
kontrastų einančios peizažų

Jos paskaitą susirinkę išklausė 
su dideliu susidomėjimu. Pačiai 
prelegentei po paskaitos pasiū
lius klausimus ir diskusijas, pub
lika su dideliu malonumu pole
mizavo šiuo aktualiu klausimu. 
Polemika praėjo draugiškoj ir 
kultūringoj atmosferoj, nors ne 
visų nuomonės sutiko. Buvo iš
reikšta net priešingų minčių.

«
Pasibaigus oficialiai daliai, 

buvo kavutė. Publika vėl turėjo 
progos pratęsti diskusijas šia 
tema. Malonu pastebėti, kad 
klausytojai pageidauja daugiau 
tokių aktualių paskaitų.

D.R.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

spalvos. Keletą paveikslų žiūro
vai nupirko, o dailininkė nuo 
kiekvieno paveikslo skyrė po 20 
procentų Kristijono Donelaičio 
mokyklos naudai.

Popietės programa prasidėjo 
4 v. popiet. Ją atidarė ir sklan
džiai jai vadovavo tėvų komite
to pirmininkė Elvyra Vadopalie- 
nė. Visų pirma Dalia Lukienė 
pristatė svečiams savo mokslo 
draugę Vidą Krištolaitytę, api
būdindama jos kaip dailininkės 
kelią. Klausytojai šiltai, gausiai 
plodami, sutiko dailininkę.

Rašytojas Antanas Vaičiulai
tis, papuošdamas savo žodį sma
giu humoru, pristatė mūsų ra
šytoją, dramaturgą Algirdą 
Landsbergį.

Palietus humorą, reikia pasa
kyti, kad mūsų dramaturgas šio
je srity irgi ne pėsčias. Kol pri
ėjo prie savo kūrybos skaitymo,
taikliu, tikriausiai improvizuotu 
humoru beveik iki ašarų prijuo
kino klausytojus. Tada jau ėmėsi 
skaityti savo dramų ištraukas, 
kurios savo dramatine įtampa ir 
problematiškumu gerokai 
kontrastavo autoriaus humoristi
niam polėkiui. Taigi Algirdas 
Landsbergis — šakota ir kūry
binga asmenybė.

Mes jau įpratome klausytis 
liaudies dainos tada, kai ji perei
na per kompozitoriaus kūrybinę 
prizmę, kai ji skambaus solisto, 
solistės, choro ar šiaip kokio dai
nos vieneto bei ansamblio iš
nešama į sceną. Mūsų liaudies 
daina jau apsiprato su scena, ir 
ten žvilga ji mums kaip deiman
tas prieš saulę.

O su ja žvilga ir atlikėjai 
ir kompozitoriai. Pilasi skambių, 
lyriškų tonų vaivorykštė. Ko
kia graži mūsų liaudies daina. 
Bet gryna liaudies daina, be jo
kių meniškų variacijų, be akom
panimento pagražinimų, taip, 
kaip ją dainuodavo tėvynėje pati 
liaudis, dainos kūrėjai, tai jau 
yra kažkas nostalgiškai naujo 
mūsų šių laikų miesčioniškoj 
buity. To naujumo pateikė Ele
na Bradūnaitė su broliu Jurgiu 
Bradūnu. Ji tautosakos specia

listė, rinkėja ir tyrinėtoja. Kiek
vieną dainą, prieš dainuodama 
su broliu, įdomiai pakomentavo. 
Visą dainavinlą efektingai pa
baigė sena liaudies giesme apie 
šv. Jurgį ir paną, kurią smakas 
norėjęs praryti. Sesuo ir brolis 
Bradūnai neblogai susidainavę, 
leido pajusti tautos dvasios gel
mes, o taip pat parodė ir savo 
meilę liaudies dainai.

Ir vėl su malonia šypsena ir 
pluoštu rankraščių prie pulto 
prisiartino A. Landsbergis. Ir 
vėl smagaus humoro įžangai. O 
po to novelė iš okupuotos 
Lietuvos gyvenimo. Okupantui 
tarnaujančio lietuvių politruko 
dvasiniai pergyvenimai. Jis 
plėšomas tarp sąžinės ir parei
gos.

Įdomi ir turtinga popietė pa
sibaigė, palikdama dvasią pra
turtinančius įspūdžius.

Virbelis
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DEVINTOJI DAILĖS PARODA
Praeitame Darbininko numery 

prisiminėm, kaip bendrai atrodė 
paroda, kaip ji buvo įrengta. Pa
sinaudoję katalogu, apžvelgėm 
šiuos asmenis: Albina Ambra
ziejus, Ilona Brazdžionienė, Vse- 
volodas Dobužinskis, Albinas 
Elskus, Rūta Gasiūnas, Česlo
vas Janušas, Paulius Jurkus.

Tolimesnėje apžvalgoje sutin
kame šias pavardes:

Daina Jurkutė jau trečią kartą 
dalyvauja šiose parodose. Ji 
Pratto Institute studijuoja meną. 
Buvo įšstatyti keturi darbai. Vaš
ko technika atliktas didžiulis 
piešinys — debesis. Kitas dar
bas — portretas, sukurtas rel
jefiniu abstrakčiu būdu, ir du 
mišrios technikos piešiniai, ku
rių traktavimas abstraktus.

Vytautas Kašuba šioj parodoj 
gavo didžiausią premiją — JAV 
LB Kultūros Tarybos. Per pasta
ruosius porą metų jis sukūrė 
penkių didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių medalijonus — apskri
tus reljefus, kurių dydis yra maž
daug dvi pėdos. Tai didieji Lie
tuvos valdovai — Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas, Kęstutis ir 
Vytautas. Tie kūriniai prieš 
pat parodą buvo atgabenti į 
Židinį ir pritvirtinti pastoviai 
laiptų erdvėje, kur laiptai skiria
si ir nueina vieni į mažąją sa
lę, kiti į didžiąją salę. Kūriniai 
nauji, niekur nematyti, todėl ir 
buvo įtraukti į parodos katalogą. 
Tai puikūs ir nuostabūs kūriniai, 
iškalti iš švino. Apie juos para
šysime atskirai.

Birutė Kidolienė, dalyvau
janti trečią kartą, mėgstanti siu
vinėti, išstatė gobeleno technika 
išsiuvinėtus tris paveikslus — 
Čičinską, siluetą ir velnio šokį.

Vida Krištolaitytė, daugelio 
šių parodų dalyvė, dirba labai 
ekspresyviai, puikiaivartojapla- 
taus teptuko brūkšnį ir ‘taip su
kuria įdomius ir dinaminius pa
sažus. Dirba daugiausia akriliu- 
mi, bet vartoja ir aliejų. Paro
doje išstatė 8 paveikslus. Dalis 
jų skirta pajūrio temom, kiti — 
linkę į mistiką, simboliką.

Darius Kudžma, jaunuolis, 
besiveržiąs į meną, padarė sko
ningą reljefą. Naudojo mišrią 
techniką, bet atrodo, kad nulieta 
iš aluminijaus.

Marilyn Matuzas-Sears, vit- 
ražistė, dalyvavo pirmą kartą, 
puikia švaria technika sukūrė 
Vytį. Stiklą naudoja natūralų, 
jo nedažydama. Vitražai pri
mena senųjų lempų techniką, 
o tos lempos čia buvo populia
rios prieš I-jį pasaulinį karą.

Auna S. Mažeika, daugelio šių 
parodų dalyvė, išstatė du pui-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kalvelis, Baltimorės tautinių 

šokių grupė, rengia šokių 
vakarą balandžio 1, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Programoj daly
vaus taip pat švedų, vokiečių, 
havajiečių, ukrainiečių šokių 
grupės. Po programos šokiam 
gros geras orkestras.

Lietuvių Posto 154 legionie
riai kviečia visus į jautienos 
kepsnių balių sekmadienį, ba
landžio 2 Eastern Center salėj, 
Eastern Avenue. Be jautienos, 
bus ir kitų valgių bei gėrimų. 
Balius prasidės 1 vai. popiet 
ir tęsis iki 6 vai. yak. Bus ir lo
terija su įvairiais laimėjimais. 
Šokiam gros geras orkestras.

Daina, vyrų choras, sunkiai 
dirba repetuodamas prieš savo 
koncertą, kuris įvyks gegužės 6. 
Naujoji dirigentė Cheryl Toboll 
vyram labai patinka, ir jie su en
tuziazmu du kartu savaitėj Lie
tuvių svetainės kambariuose re
petuoja.

Madų parodą rengia Šv. 
Alfonso parapijos sodalietės 
balandžio 4, antradienį, Eudo- 
wood Gardens salėj. Vaka
ras prasidės 6 v.v., vakarienė 
— 7 v.v., naujausių moterų dra
bužių paroda — 8:30 v.v. Fran- 
ces Šedbaras Weber bus visų 
drabužių komentatorė. Bus ir lo
terija, kur bus galima laimėti vi
sokiausių premijų. Bilietus gali
ma gauti klebonijoj ir pas soda- 
lietes.

Jonas Obelinis 

kius darbus, atliktus batikos 
technika. Ji mėgsta paukščius, 
ypač pelėdas. Jas interpretuoja 
laisvai, lyg iš kokios pasakų ša
lies būtų atskridusios. Koloritas 
— rudai pilkas. Už Pelėdų pa
veikslą jai paskirta tradicinio 
meno premija.

Aleksandra Merker-Vitkaus- 
kaitė, dažna šių parodų dalyvė, 
buvo išstačius! įdomią skulptū
rą — Kryžių kalnas. Tai garsio
jo Lietuvos Kryžių kalno įvaiz
dis. Iš išmesto iš vandens me
džio sukūrė daug kryžių, kryže
lių, juos sumontavo ant spe
cialaus stalo, panaudojo net su
rūdijusias vinis. Visas ansamblis 
išreiškia religijos persekiojimą 

dabartinėje Lietuvoje. Tai pri
minimas, kad ir dabar yra šalis, 
kuj- kryžius yra persekiojamas.

Sofija Plechavičienė, dalyva
vusi bent keliose parodose, iš
statė du paveikslus — žiemą 
ir portretą. Ji tapo aliejumi, trak
tuoja realistiniu stiliumi. Ji 
migsta gamtą ir portretą ir turi 
švelniai tirpstančią formą.

Gražina Plechavičiūtė, Sofijos 
Plechavičienės dukra, skoninga 
keramikė, išstatė tris darbus — 
dvi vazas ir rungtynes, kur sim
boliškai vaizduojama grumtis.

Jonas Rūtenis, nuolatinis šių 
parodų dalyvis, dirbąs akriliu, 
išstatė dešimt paveikslų. Jo te
mos daugiausia literatūrinės. 
Šioj parodoj buvo net keturi 
variantai — Anoj pusėj ežero. 
Kiti paveikslai buvo sukurti iš jo 
įspūdžių, susitikus su gamta. 
Technika spontaniška, daug api
bendrinimų, vedama į pasaulį, 
kur formos tirpsta ir lieka tik 
spalvinis žaismas. Dominuoja 
rudas, gelsvas koloritas.

Gražina Sakalauskienė yra 
anksčiau dalyvavusi šiose paro
dose, dabar išstatė 4 darbus. Jie 
visi atlikti foto technika, kur fo
tografijos būdu ištraukiamos li
nijos, daiktų kontūrai. Žiūrovą 
patraukia jos darbų švarumas ir 
kultūringumas.

Vytautas Sakalauskas, da
lyvavęs bent keliose parodose, 
išstatė 6 darbus. Vienas iš jų di
dokas paveikslas, vaizduojąs de
besis, kiti mažo formato, atlikti 
plunksnele ar pieštuku. Techni
ka — kruopšti ir švari. Jam pa
skirta jaunojo dailininko premija 
už paveikslą — Ant stalo. (

Marija R. Sližytė, irgi iš toli
mų kraštų, iš Los Angeles, daly
vavo pirmą kartą šiose parodose 
su vienu darbu, kuris traktuoja
mas abstrakčiai, koloritas — 
tamsiai rudas. Kataloge buvo at
spausdinta jos pavardė klai
dingai — Sleižytė, o ne Sližytė.

Antanas Stelingis, anksčiau 
dalyvavęs bene vienoje parodo
je, dabar pasirodė su gen. Ple
chavičiaus biustu. Nežinia, iš 
kokios medžiagos jis buvo pada
rytas, patinuotas bronza. Antras 
paveikslas — Jogaila.

Julius Šukys-Shukys dalyvavo 
pirmą kartą. Jis yra puikus akva- 
relistas, pamėgęs gamtą, pagali
nąs jos virpėjimą. Išstatė 9 pa
veikslus. Jam paskirtas garbės 
pažymėjimas.

Zenonas Ūselis, daugelio pa
rodų dalyvis, dirba tik pastele, 
išstatė 6 savo kūrinius, Jo kuria
mas pasaulis simbolinis, ati
trauktas nuo tikrovės. Gamtoje 
įžiūri gilesnę simbolinę mintį. 
Už vieną pastelę jis gavo garbės 
pažymėjimą.

JuditaŽiliūtė, dalyvavusi be
ne keliose parodose, išstatė tris 
paveikslus, vienas jų — Simo 
Velonskio portretas, kiti du — 
gamta. Dirba aliejumi, mėgsta 
švelnius perėjimus.

Marija Žukauskienė, bene 
visų šių parodų dalyvė, išstatė 
6 paveikslus. Dirba ji su peiliu, 
vaizduoja realią gamtą. Būdinga 
tai, kad jos tamsus koloritas pa
mažu šviesėja.

Regina Matuzonytė-Ingele- 
vičienė kataloge buvo įrašyta 
paskutinė, net buvo įklijuoti jos 
darbų pavadinimai, nes jos dar
bai pateko į visas komisijas ga
na vėlokai, kai jau katalogas bu
vo spausdinamas. Keturi darbai 

sukurti jos susiformavusiu stiliu
mi. Į jos kūrybos pasaulį skver
biasi abstraktas. Už savo dar
bus ji gavo garbės pažymėjimą.

-o-
Parodos proga išleistas katalo

gas, kurio viršelį puošia skulpto
riaus Vytauto Kašubos sukurtas 
Mindaugas. Šalia visų parodos 
dalyvių kataloge dar prisimena
mas ir Adalbertas Staneika.

-o-
Paroda bus visaip vertinama. 

Taip juk būna visada. Bet gera 
tai, kad paroda susiorganizuoja 
ir išsilaiko tiek laiko. Per ją atei
na naujos dailės pajėgos. Paroda 
kaip tik atidaro duris jaunimui. 
Tobulumui niekada nėra galo. 
Ir tos parodos pamažu tobulėja 
ir geriau susitvarko. Ir jos lygis 
kyla.

Parodos pareikalauja labai 
daug darbo, organizacijos. Ir tai 
atlieka keletas žmonių, kurie su 
užsidegimu organizuoja tas pa
rodas. O jos, keista, rengėjam 
duoda tik nuostolius. Ir ši de
vintoji paroda baigėsi su nuosto
liais.

Tačiau rengėjų tai neišgąsdi
na. Jie paskelbė, kad bus rengia
ma ir dešimtoji paroda; Sėkmės 
jai. (p.j.)

VIENINGA PASTANGA
Bridgeport, Conn., Sacred 

Heart universitete, mokslinei 
vadovybei globojant, to universi
teto didžiulėj salėj; dalyvaujant 
tūkstantinei miniai, kovo 11 
koncertavo Čiurlionio an
samblis.

Prieš pat koncertą įvyko va
landos akademija. Visai to vaka
ro programai, ištisai anglų kal
ba, vadovavo Gintarė Banaitytė- 
Ivaškienė. Pradėjusi pobūvį, 
pristatė Bridgeporto universite
to prezidentą dr. Thomas Mela- 
ny, kuris savo sveikinimo žody 
pabrėžė, kad, minint universite
to sukaktį, yra prasminga leisti 
pasireikšti ir kitų tautybių kultū
rom, prisidedančiom prie 
Amerikos kilimo. Po to ji prista
tė Providence kolegijos profeso
rių kun. A. Jurgelaitį, OP, kurio 
paskaita buvo labai įdomiai su
daryta. Profesorius per pusva
landį, kad ir dideliais šuoliais, 
perėjo visus Lietuvos šimtme
čius, labai imliai pavaizdavo lie
tuvių tautos valstybinį' ir kultū
rinį brendimą, atsiekimus nepri
klausomybės laikais, dabartinę 
Lietuvos okupaciją, lietuvių 
disidentų judėjimą, ankstyvo
sios ir paskutiniosios imigracijos 
lietuvių įnašą į Amerikos kultū
rą. Daugeliui tai buvo naujiena, 
ir šioji paskaita pažadino lietu
viškus jausmus.

Po trumpos pertraukos scenoj 
pasirodė spalvingas, visų lauk
tas ansamblis. Diriguojant Al
fonsui Mikulskiui, pakiliai 

skambėjo lietuviška daina, pa
skiri vyrų ir moterų chorai, so
listai I. Grigaliūnaite, A. Gilys, 
R. Butkus, V. Plečkaitis, kuris 
energingai eina ansamblio val-

PABALTIEČIŲ 
MENO 

FESTIVALIS
New Jersey gyveną pabal- 

tiečiai rengia meno festivalį gar
siame Garden State Arts Cen
ter, Holmdel, N.J. Festivalis 
bus rugsėjo 23, šeštadienį. Fes
tivalis pavadintas “Eastern Sea- 
board Baltic American Heritage 
Festival”. Į rengimo komitetą į- 
eina ir nemaža lietuvių. Į pa
grindinį komitetą įeina Valenti
nas Melinis — vicepirmininkas, 
Loretta Stukienė — spaudos ko
miteto vadovė, Algirdas Bražins
kas — programos pirmininkas, 
Danguolė Didžbalienė — po
pietinės programos vedėja. Taip 
pat komitete dalyvauja dr. Jokū
bas Stukas, Kazys Jankūnas, 
Regina Melinienė, Antanas 
Rugys, Larry Janonis — Lietu
vos vyčių Vidurio Atlanto ap
skrities pirmininkas^ Algiman
tas Gečys—JAV LB krašto val
dybos pirmininkas ir Elena 
Šaulytė.

Festivalis prasidės 1 vai. po
piet tautiniais šokiais, dai
nomis. Taip pat bus ir liaudies 
meno ir modernaus meno paro
dos. Bus galima gauti ir tų tautų 
valgių. Scenos programa prasi
dės 5 vai. popiet.

Dailininkė-skulptorė Aleksandra Merker-Vitkauskaitė prie 
savo kūrinio — Kryžių kalnas -devintoje dailės parodoje 
K. Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

dybos pirmininko pareigas; kaip 
Lietuvos upeliukai čiurleno 
kankliavimai solistės D. Ban- 
kaitytės, duetininkių E. Mulio- 
lytės ir R. Kazlauskaitės, kurias 
paruošė Ona Mikulskienė. Jau
nos poros darniai sukosi tautinių 
šokių sūkury. Tikrai, Čiurlionio 
ansamblis buvo to vakaro paži
ba, daugeliui paliko gilų įspūdį.

Publikoj buvo tokių, kurie pir
mą kartą išgirdo skambią lietu
višką dainą, muziką, stebėjo lie
tuvišką šokį ir su pasigėrėjimu 
apie tai kalbėjo. Reikia pripažin
ti, kad ansamblis atliko dar vie
ną svarbią misiją, būtent — pa
žadino apmirusius jausmus lie
tuvybei. Teko nugirsti ir tokių 
posakių: “I am proud I am Lith- 
uanian”.

Dar ir šiuo metu koncerto 
rengėjus telefonais pasiekia pa
dėkos “for a great performance”, 
pasisakymai, kad esą lietuviš
kos kilmės ir t.t.

Kovo vienuoliktoji buvo visų 
Connecticut valstijos lietuvių 
šventė, kurią suruošė nedidelė 
Bridgeporto lietuvių kolonija. 
Nuoširdžiai dirbo įvairių darbų 
grupės. Štai Bridgeporto LB 
apylinkės vicepirm. V. Barius 
ant savo pečių išnešė Čiurlionio 
ansamblio iškvietimo riziką, pa
sirūpino ansamblio dalyvių 
nakvyne viešbuty, viską darė, 
kad koncertas būtų sėkmingas. 
Vyčių centro valdybos ir 141 
kuopos iždininkė T. Trainis pa
sirūpino kvietimais ir juos iš
siuntinėjo. A. Trainis, vyčių 141 
kuopos pirmininkas, paruošė di
džiulius koncerto plakatus, pa
puošė sceną. A. ir B. Marca- 
vage paruošė skanius pietus an
samblio dalyviam. A. Radz- 
willas (buv. Connecticut legisla- 
tūros atstovė iš Bridgeporto) 
universiteto valgykloj tuoj po 
koncerto paruošė vaišes, kuriose 
dalyvavo* 900 asmenų. Jai nuo
lat talkino kita veikli vytė C. 
Miller. Kaip bitelės samanės 
vaišių metu dirbo R. Barienė ir 
kitos Bridgeporto lietuvės. Rei
kia paminėti, kad ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Waterburio, 
Hartfordo, Nęw Haveno, Stam- 
fordo-Norwalko klubai nuo
širdžiai talkino bridgeportiš- 
kiam. Klubų pirmininkės atvy
ko su dėžėmis savo keptų laši- 
niuočių, su piniginėmis auko
mis, su pyragais, sumuštiniais.

Garden State Arts Center Holmdel, N.J., kur rugsėjo 23 
bus pabaltiečių meno festivalis.

Negalima pamiršti ir anksty
vesnių imigracijų lietuviškų šei
mų naujos kartos, kuri daugiau
sia dirbo, rėmė šį parengimą 
moraliai ir finansiškai. Štai tie 
aukotojai: Šv. Jurgio parapija 
($200), Jaunų vyrų dr-ja ($200), 
L. Bendruomenė ($50), vyčiai 
($100) ir kt.

Reikia atminti, kad Bridgepor
to lietuvių kolonija nėra gausi. 
O vis dėlto ji pajėgia įvykdyti 
didelius užmojus. Vieningas 
darbas ir vieninga pastanga, visų 
talka ir kooperavimas įgalina 
įveikti įvairias kliūtis. Ir kas gi 
jiem visiem padėkos? Jiem pri
klauso visų lietuvių padėka.

I. Banaitienė

VVATERBURY, CONN.

Nuoširdus pokalbis

Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
mokykloj vasario 18, Nepriklau
somybės šventės minėjimo išva
karėse, susirinko apie 20 asme
nų pasikalbėti su JAV LB kraš
to valdybos pirm. inž. A. Gėčių 
ir vicepirm. R. Česoniu. Pasi
kalbėjime dalyvavo jaunimo, 
Balfo, Altos ir LB atstovai.

Abu svečiai buvo pakviesti 
pagrindiniais Vasario 16-osios 
minėjimų Hartforde ir Water- 
bury kalbėtojais. Tad V. Vait
kus nutarė juos “išnaudoti” pa
sikalbėjimui. Galimas dalykas, 
kad svečiai buvo išvargę po ke
lionės, bet to neparodė ir mie
lai su susirinkusiais dalinosi 
mintimis.

Pokalbis buvo labai gyvas ir į- 
domus. Buvo iškelta ir disku
tuota daug svarbių klausimų. 
Susirinkusieji domėjosi LB ir 
kitų veiksnių darbais. Dvi va
landos prabėgo nepastebimai.

Iš šio pokalbio buvo išsineš
tas labai malonus jausmas, kad 
mokam ir galim, jei norim, 
rūpimais klausimais nuoširdžiai 
išsikalbėti.

Pokalby dalyvavo ir prof. A. 
Aleksis. Savo kalboj jis apgai
lestavo tarp lietuvių vykstančius 
nesutarimus ir ne sus įtarimus. Jo 
kalba buvo nuoširdžiai ir pagar
biai susirinkusiųjų priimta. Šiuo 
metu jis yra vyriausias amžium 
Amerikos Lietuvių Tarybos gar
bės narys.

Albina Lipčienė

— Penktoj Šiaurės Amerikos 
lietuvių dainų šventėj dai
nuoti jau užsiregistravo 37 cho
rai. Vienas dainos sambūris, va
dovaujamas pirm. V. Bosikio, at
vyksta iš Melbourno, Australijos. 
Taip pat atvyksta Škotijos lietu
vių choras, vadovaujamas Fr. V. 
Dulicko. Iš Kanados dalyvaus 
septyni chorai. Muzikinę šven
tės komisiją sudaro: pirm. V. Ve- 
rikaitis, nariai — St. Gailevi- 
čius, D. Skrinskaitė-Viskontie- 
nė, J. Govėdas, Eug. Krikš
čiūnas.

— Rašytojo Anatolijaus Kairio 
romanas ^“Po Damoklo kardu”, 
premijuotas Draugo, jau baigia
mas spausdinti. Aplanką nu
piešė dail. Zita Sodeikienė. Pre
mijos įteikimo iškilmės bus ba
landžio 23, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre. Koncer
tinę dalį atliks sol. Dana Stan- 
kaitytė. Mecenatai yra Ada ir 
Andrius Skučai iš Lake Worth, 
Fla.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
balandžio 12 koncertuoja St. Pe- 
tersburgo, Floridoj, Lietuvių 
Klubo salėj.

— Balfo XIX-tas seimas 
įvyks spalio 28 Chicagoj, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėj, Marųuette Parke. 
Seimą globoja Chicagos Balfo 
apskrities valdyba.

— Antro Kaimo, Chicagos 
teatrinio vieneto, vadovaujamo 
T. Antanaičio, 1978 metų prem
jera įvyks New Yorko Kultūros 
Židiny balandžio 1. Teatralų 
grupę pakvietė Laisvės Žiburio 
radijas, vadovaujamas Romo Ke- 
zio. Rudenį Antras Kaimas gast
roliavo Clevelande, Toronte, 
Philadelphijoj, Elizabethe. Po 
premjeros New Yorke grupė pa
sirodys Chicagoj balandžio 15, 
16, 22 ir 23 Playhouse patal
pose, o balandžio 29 Jaunimo 
Centre.

— Rašytojas Jurgis Gliaudą 
laimėjo Lietuvių Šaulių Sąjun
gos Tremtyje centro valdybos 
skelbto konkurso pirmą premiją. 
Konkursas buvo paskelbtas 
parašyti straipsniui, gvildenan
čiam šaulių idėją, jos reikšmę 
ir pritaikymą svetimuose kraš
tuose. Antrą premiją šiame kon
kurse laimėjo Andrius Mironas.

— Brocktono LB apylinkės 
valdyba, dėkodama Darbininkui 
už įvairius patarnavimus, per sa
vo kasininkę Stasę Jančauskienę 
atsiuntė 20 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.

— Juozas Laučka, “Laisvės” 
radijo lietuvių skyriaus Miun
chene vedėjas, baigė savo tarny
bą ir kovo pradžioj grįžo į JAV 
ir apsigyveno Bethesda, Md. Jo 
vieton lietuvių skyriaus vedėju 
paskirtas dr. Kajetonas Čegins
kas.

— Milda Lenkauskienė balan
džio 7, penktadienį, 7:30 vai. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažojoj salėj 
Cleveland, Ohio, kalbės tema 
“Kelionė į Egiptą”. Žodį pa
iliustruos skaidrėmis.

— Atsiminimus apie bolševi
kų okupacijoj pergyventus tar
dymus, kalinimus, nužudymus 
prašo surašyti ir siųsti: Rev. J. 
Prunskis, 2606 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629. Ruošiama nauja 
dokumentinė knyga, kurią išleis 
Jūrų šaulių kuopa “Klaipėda”.

— LB Vidurio vakarų apygar
dos atstovų suvažiavimas vyks 
gegužės 14 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Golding, Hamden, Conn.,
J. Povilaitis, Omaha, Nebr., R. 
Varela, Central Valley, Calif. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 13 dol. me- 

į tam.
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JO PARAPIJA PIRMAVO
VISOJE VYSKUPIJOJE

Daugeliui lietuvių ir ameri
kiečių žinomas kun. Simono 
Morkūno vardas. Tai uolus kle
bonas Šv. Kazimiero parapijoj 
Sioux City mieste. Tai vienin
telė lietuvių parapija visoj Iowa 
valstijoj. Kun. S. Morkūnas pasi
rodė kaip uolus savo lietuviško
sios parapijos ugdytojas, patrio
tas lietuvis ir gerų darbų dosnus 
rėmėjas.

Kun. Simonas Morkūnas 
gimė 1902 vasario 16 Valtūnų 
kaime, Žemaitkiemio vals
čiuj, Ukmergės apskrity. Įšven
tintas j kunigus 1933 balandžio 
1 Kauno katedroj. Taigi šį sa
vaitgalį kun. S. Morkūnas mini 
savo kunigystės 45 metų sukak
tį. Po šventimų kun. S. Morkū
nas ėjo įvairias kunigiškas parei
gas pagal dvasinės vyriausybės 
paskyrimą Kaune, Austrijoj, Vo
kietijoj, Amerikoj. Visur buvo ži
nomi ir įvertinami jo administ
raciniai sugebėjimai ir dosnus 
rūpestis vargšais.

Kun. Simonas Morkūnas

Įsikūręs Amerikoj, kun. S. 
Morkūnas nuo 1951 balandžio 
14 klebonauja Šv. Kazimiero pa
rapijoj, Sioux City, Iowa. Čia 
turėjo progos atsiverti visi jo ad
ministraciniai gabumai ir patir
tis, įsigyti Lietuvoj ir išeivijoj.

Per eilę metų, kai buvo para
pijai uždedamos įvairios vysku
pijos kvotos ar tai aukštesniųjų 
mokyklų statybai, ar kitiem rei
kalam, kun. S. Morkūnas pats 
pasiaukodavo aplankyti parapie- 
čius ir surinkdavo reikiamas su
mas. Šioj srity jo parapija pirma
vo visoj vyskupijoj daugelį kar
tų. Jo parapijoj ne tik nėra jo
kių skolų, bet dar parapijos kul
tūros centro statybai yra surink
ta apie ketvirtis milijono dole
rių.

Puošdamas savo bažnyčią, jis 
kviečia lietuvius dailininkus. 
Dail. Adolfas Valeška išdeko- 
ravo Šv. Kazimiero bažnyčią 
ir įdėjo 27 didelius vitražus. 
Bažnyčioj elektriniai varpai pa
švęsti Šiluvos Marijos garbei.

Kun. Simtfnas Morkūnas žino
mas kaip įvairių lietuviškų rei
kalų rėmėjas. Jis vienas iš pir
mųjų stambiomis aukomis yra 
parėmęs Lietuvių Fondą, Šilu
vos Marijos koplyčios VVashing- 

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

~ALTLp AMERICAN 
U •'jĮdays, INC.
—PIVISIONOF

ROBERTJĖ ’ YHTRAVEL, INC. ' y
501 FIFTH AVĖ- U r EW YORK, N.Y. 10017 

. • (2*2; '7-0250

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

REALTOR'

tone ir Lietuvos Kankinių kop
lyčios Vatikane statybas, Lie
tuvių Katalikų Religinę Šalpą, 
Rezoliucijom remti komitetą, 
Altą, Vasario 16 gimnaziją, sa
leziečių gimnaziją, lietuvišką 
spaudą, Kultūros Židinį New 
Yorke ir kitas lietuviškas įstai
gas.

Sukaktuvininkas yra tikras 
Lietuvos ir lietuvių reikalų am
basadorius Iowos valstijoj. Daug 
prisidėjo prie rezoliucijų pra- 
vedimo JAV kongrese ir senate. 
Ne tik pats yra parašęs daugy
bę laiškų, bet į laiškų ir tele
gramų vajų įjungė žymius vys
kupijos dvasininkus, advokatus, 
mokytojus ir įvairius pasižy
mėjusius asmenis. Jis ir dabar 
sumaniai gina Lietuvos reikalus 
Iowa spaudoj. Kiekvienais me
tais Vasario 16 ir birželio įvy
kių minėjimų progomis vietos 
dienraščiuose ir vyskupijos sa
vaitrašty dedami jo straipsniai.

Linkime veikliajam sukaktu
vininkui kun. Simonui Morkū
nui ir toliau taip gražiai darbuo
tis Bažnyčios, Lietuvos ir paves
tųjų sielų gerovei.

K. Bučmys

PALM BEACH, 
FLA.

LB Palm Beach apylinkės val
dyba, vadovaujama energingo 
pirmininko Z. Strazdo, vasario 
18 paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 60-ąsias meti
nes.

St. Paul of the Cross katali
kų bažnyčioj kun. A. Senkus 
aukojo mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą. Per mišias giedo
jo solistė O. Blandytė-Jameikie- 
nė. Jos giedojimas šiom pa
maldom suteikė šventinę nuo
taiką.

Minėjimą atidaręs ir jam va
dovavęs apylinkės pirmininkas 
pakvietė žinomą rašytoją Vyt. 
Alantą paskaityti šiai dienai skir
tos paskaitos. Joj prelegentas pa
lygino karaliaus Mindaugo vai
nikavimą su po 700 metų mūsų 
valstybininkų pasirašytu nepri

klausomybės atstatymo doku
mentu, kuris “lyg šviesus žibu
rys švies visiem lietuviam visam 
pasauly”. Prasmingi prelegento 
žodžiai nukėlė klausytojus į tuos 
gražius laikus, kai mes namuo
se džiaugėmės laisve.

Šį mūsų minėjimą taip pat 
praturtino mūsų apskrities ko- 
misionierė Peggy Evatt, pa- 
skaičiusi išsamią trumpą paskai
tą apie Lietuvos praeitį, dabar
tį ir mūsų tautinių organizaci
jų pastangas grąžinti Lietuvai 
laisvą gyvenimą. Ji taip pat pa
skaitė proklamaciją-atsišaukimą, 
paskelbtą šios apskrities penkių 
pareigūnų, kuriuo Vasario 16- 
oji šioj apskrity yra skelbiama 
Nepriklausomos Lietuvos 
diena. Jos žodžiai buvo palydė
ti gausių plojimų.

Dailininkė R. Zotovienė per
skaitė valstijos gubernatoriaus 
Reubin Askew atsišaukimą, gau

tą iš valstijos sostinės. Rūta Čerš- 
kutė paskaitė minėjimo dalyvių 
rezoliuciją, skirtą JAV preziden
tui, vyriaušybei ir kongreso na
riam.

Meninę dalį atliko P. Banienė, 
paskaičiusi Vyt. Tamulaičio “Sa
voje žemėje” apsakymą ir Ber
nardo Brazdžionio eilėraštį.

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
kovai. Surinkta: Tautos Fondui
— $385, LB krašto valdybai
— $367 ir Altai — $55.

Lietuvos atkūrimo 60-ąsias 
metines prisiminė vietinis dien
raštis Palm Beach Post-Times 
vasario 18 ir vasario 19. Per 
WJNO radijo stotį šventės 
proga buvo duodama 15 minu
čių programa (gauta iš LB visuo
meninių reikalų tarybos).

Į sumaniai organizuotą minė
jimą'atsilankė šimtas su viršum 
asmenų, kurių dalis buvo iš Ka
nados ir šiaurinių JAV valstijų.

ab

VASARIO 16 D.
AUKOS

New Yorko lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimo proga aukojo Altai:

67 dol. — Lietuvos vyčių 100 
kuopa.

Po 50 dol. — Tėvai pranciš
konai, V. Steponis, J. Okunis, 
dr. G. Zavadzkas, A. Grigaliūnas.

30 dol. — V. Gudienė.
29 dol. — K. Bačauskas.
Po 25 dol. — A. Uknevičius, 

J. Maurukas (dr. Legeckiui at
minti), kun. A. Rubšys, P. Pa
lys, L Gasiliūnas, dr. A. Goeld- 
nerienė, H. Kulber, V. Paproc- 
kas, J. Šileikis, J. Giedraitis, A. 
Vakselis.

Po 20 dol.—A. Ratas. Z. Bacevi
čius, D. Vaičius, kun. P. Rauga
las, J. Liaukus, M. Šalinskienė,
J. Kiznis, J. Galminas, J. Bulevi- 
čius.

Po 15 dol.—kun. J. Gurins- 
kas, V. Anonis, O. Jasaitis, P.V. 
Vygantas, dr. V. Avižonis, B. 
Spūdienė, P. Wytenus, A. Vebe- 
liūnas, Z. Rimas, V. Meiliūnas.

Po 10 dol. — dr. J.J. Stukas, 
L Banaitienė, dr. E. Vilčins
kas, V. Savukynas, dr. D. Jasai
tis, R. Kundrotas, A. Žukas, 
P. Minkūnas, L. Lipnickas, M. 
Erčius, J. Žaliaduonis, V. Strin
gąs, kunigas Jonas Pakal
niškis, T. B a r z, M. Jan
kevičiūtė, V. Vasikauskas, kun. 
A. Račkauskas, M. Macežinskas, 
A. Pesys, B. Bobelis, P. Paproc- 
kas, S. Kudirka, J. Grajauskas,
K. Mitinąs, S. Bredes, V. Čes- 
navičius, K. Matuzas, D. Bul- 
garytė, D. Zobarskis, V. Eiduke
vičius, neįskaitomas, A. Gečys.

6 dol. — V. Katinas.
Po 5 dol. — J. Landsbergis, 

V. Dubauskas, E. Donohue, E. 
Leleiva, G. S., J. Klivečka, K. 
Vainius, E. Dėdinienė, P. Turu- 
lis.

Po 2 dol. — V. Radzivanas, 
Milukas.

Iš viso New Yorko Altai suau
kota 1356 dol.

Tautos Fondui per New Yorko
Altą aukojo:

50 dol. — V. Lakickas.
Po 25 dol. — J. Valaitis, J. 

Andriušis, V. Slavinskas, Bag- 
das.

20 dol. — D. ir S. Dimas.
Po 15 dol. — J. Pažemėnas, 

J. Žukas, E. Vaišnoraitė, E. Ra- 
mančionis.

Po 10 dol. — S. Skobeikienė,
L. Špokas, V. Vaičiulis, R. Čes- 
navičienė, E. Vainauskienė, R. 
Čerkeliūnienė, P. Žilionis, J. 
Kiaunė, E E. Remeza, Graudie- 
nė, Grandys, A. Svalbonienė, 
neįskaitomas, B. Mikalauskas, S. 
Žadeikis, J. Rauba, V. Čečetie- 
nė, Z. Daniliauskas, L. N. Par- 
zel.

6 dol. — Šilbajoriai.
Po 5 dol. — V. Galinienė, 

V. Dragunevičius, P. Jasaitis, 
T. P1*nikienė, J. Zarauskas, S. 
Nutautas, A. Pocius, V. Kulpa, K. 
Vainius, A. Kundrotas, neįskai
tomas, Ceįlius, J. Gerdvilienė,
C. Sodaitis, Deikis, Aldona L.

Po 2 dol. — B. Lukoševičius, 
V. Radzivanas.

1 dol. — J. Sirutis.
Iš viso Tautos Fondui per 

New Yorko Altą suaukota 511 
dol.

Lietuvių Bendruomenei per 
New Yorko Altą aukojo:

Po 50 dol. — Tėvai pranciš
konai, J. Bortkevičius.

Po 25 dol. — kun. A. Kardas, 
A. Matulaitis.

20 dol. — J. Malinauskas.
15 dol. — A. Šilbajoris.
Po 10 dol. — K. Bačauskas,

E. Vainius, E. Andruška, Simai
tis, M. Aleksandravičienė, A. 
Virbyla, neįskaitomas, kun. V. 
Pikturna.

Po 5 dol. — J. Landsbergis, 
E. Kezienė, Krušinskas, K. Vai
nius, E. Liogys. x

3 dol. — E. Grudzinskienė.
Po 2 dol. — D. D. Pažemė

nas, V. Radzivanas.
Iš viso Lietuvių Bendruome

nei per New Yorko Altą su
aukota 297 dol.

Visiem aukotojam nuoširdus 
ačiū.

New Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba

SPORTAS

Rytų Apygardos pirmenybės
Balandžio 8 ir 9 į New Yor- 

ką suvažiuos Rytų pakraščio lie
tuviai sportininkai išbandyti jė
gų ir pasiruošti Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynėm Toronte. 
Sezonui mokyklose pasibaigus, 
sugrįš į komandų eiles gerai iš
treniruoti mokyklų žaidėjai ir 
papildys vietinėse lygose daly
vavusias komandas, o šiemet vi
sus komandos deda viltis būti 
pakviestos į Toronto žaidynes.

Vyrų tinklinyje vėl matysim 
Baltimorės ir Bostono susirėmi
mą, o moterų — Baltimorės ir 
New Yorko varžybas. Krepšiny 
dalyvaus New Jersey, New Yor
ko, Hartfordo ir Washingtono 
vyrai, bet bus pasigesta Bostono 
vyrų komandos, kuriai nevvyor- 
kiečiai ruošė rimtą pasipriešini
mą. Prieš 4 metus New Yorko 
LAK tada tik jaunių amžiaus vy
rai (jų tarpe Misevičius, Miklas, 
Mikalauskas, Beleckas, Tomey, 
Skeivys) laimėjo ŠALFASS 
meisterio titulą, supildami Bos
toną 105-90 pasekme. Po to, 
žaidėjam išsiskirsčius po mo
kyklas, New Yorkas nebesurin
ko geros komandos ir leido 
Chicagos Neriai peštis su Bos

KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
AR KADA ATĖJO JUMS MINTIS, KAD NOTĖTUMETE BENT KARTĄ 
SAVO GYVENIME PAMATYTI Šy,.£ŽEMĘ IR EITI VIEŠPATIES 
JĖZAUS PĖDOMIS — BETLIEJUJE, JERUZALĖJE IR GALILĖJOJE? 
JŪS GALĖSITE TAI PADARYTI ŠIĄ VASARĄ, DALYVAUDAMI SU 
LIETUVOS VYČIAIS SPECIALIOJE 13 DIENŲ EKSKURSIJOJE Į 
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

tonu dėl meisterio titulo. Tris 
metus iš eilės Bostonas išėjo 
laimėtoju. Šiemet New Yorkas 
vėl bandys sudaryti stiprią vyrų 
komandą ir, jeigu ne New Yor
ke, tai Toronte paveržti iš Bos
tono vyrų titulą.

Jaunių krepšiny irgi tikimasi 
stipraus New Yorko komandų 
pasirodymo, ypač A grupėj (18 
metų ir jaunesni), kur žais Long 
Island gimnazijų žvaigždė 6’7’ 
aukščio Ričardas Šimkus, Stasys 
Birutis, Jonas Matulaitis, Ričar
das Naronis, R. Česnavičius, 
Paulius Gvildys — visi N.Y. 
Lietuvių Atletų Klubo eilėse 
išaugę krepšininkai ir visi šie
met pasiryžę iš Toronto grįžti 
laimėtojais.

Nors stalo tenisas Rytų pa
krašty neišsivysto į populiarią 
sporto šaką, bet pirmenybėse 
matysime daugiausia vietinį 
prieauglį, iš kurio dar tikimasi 
susilaukti geros ateities. Kai 
kurie iš šių jaunų žaidėjų jau 
dabar nustebina savo užtikrintu 
stiliumi ir stipriu žaidimu turny
rų varžybose.

Pirmam šio pavasario jaunimo 
sąskrydžiui sėkmingai pravesti 
tikimasi gausaus visuomenės 
dalyvavimo ir paramos. Čia bus 
mūsų pačių jaunimas — mūsų 
ateitis ir pasididžiavimas. Jeigu 
mes jiem nepadėsim, niekas ki
tas irgi nepadės. Sveikoj sporti
nių varžybų dvasioj mes išlai
kysime jaunimą savo tarpe stip- 
prų ir nepalaužiamą nežinomos 
ateities kovai. Todėl mūsų visų 
pareiga paremti jaunimo vadovų 
pastangas ir suteikti jaunimui 
sąlygas sportuoti ne tik namie, 
bet ir tokiose tautinio solidaru
mo apraiškose, kaip šių metų 
Pasaulio Lietuvių Dienos To
ronte. Neatsisakykime ištiesti 
pagalbos ranką.

Alg. Š.

RSA žaidynių tvarkaraštis
Šeštadienį, balandžio 8, visos 

vyrų ir jaunių A krepšinio rung
tynės vyks Gate of Heaven para
pijos salėj, 105 gatvėj, Ozone 
Parke, tik 4 blokai nuo Atlantic 
Avė., tarp 101 ir 103 Avė. Pra
džia punktualiai 9 vai ryto. Kul
tūros Židiny, taip pat nuo 9 
vai. ryto, vyks jaunučių krepši
nis, visos tinklinio rungtynės ir 
stalo tenisas. Vakare K. Židiny 
šokiai ir pasisvečiavimas. Pra
džia 8 vakaro. Visas apylinkės 

lietuvių jaunimas irvisuomenė 
kviečiami atsilankyti.

Sekmadienį Kultūros Židiny 
nuo 9 vai. ryto prasidės visų 
grupių baigmės rungtynės. 12 
vai. bus pertrauka jaunimo pa
maldom. Po to bus tęsiamos fi
nalinės tinklinio ir krepšinio 
rungtynės. Apatinėj salėj visą 
laiką veiks gėrimų ir valgių už
kandinė. Prašome atsilankyti.

RSA Valdyba

<4 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulio lietuvių SŽ šachmatų 
varžybom įrašyti 34 dalyviai: 
Hamiltono 10, N. Yorko 8, Chi
cagos 6, Bostono 5, Detroito 2, 
Clevelando 1, Champaign 1, 
Londono (Ont.) 1. Dalyvių skai
čius greitai paaugtų jei pasitvir
tintų dalyvavimas didmeisterio 
R. Arlausko iš Australijos. Tarp 
įrašytų turim mūsų žymūnus:
V. V. Palčiaušką, P. Tautvaišą, 
P. Vaitonį, K. Škėmą, E. Stak- 
nį, Alg. Nasvytį, Šalkauską ir 
kitus.

Pasaulio meisteris A. Karpo
vas laimėjo didmeisterių turnyrą 
Bogoj, Jugoslavijoj, surinkęs su 
pasaulio eksmeisteriu B. Spass- 
kiu po 10 taškų iš 15; olandas 
Timman surinko 9.5, M. Talis ir 
jugoslavas Ljubojevič po 9. To
liau eina čekas Hort, anglas Mi
lės, danas Larsen, vengras Portiš 
ir kt.

Belgrade vyksta tarptautinis 
moterų turnyras. Pirmauja pa
saulio meisterė Nona Gaprinda- 
švili.

Bostono tarpklubinėse mūsų 
vyrai pralaimėjo paskutines 
rungtynes prieš MIT 1-4. Po 
pustaškį uždirbo Ričardas 
Grauslys ir Bronius Skrabulis 
(konandos kapitonas). Lietuvių 
komanda liko ketvirta, pralenku
si tik Tufts universitetą. Graus
lys ir Skrabulis pelnė komandai 
daugiausia taškų (po 4-4).

Kviečiam jaunimą į naujai su
daromas pradedančių šachmati
ninkų grupes, kurios pradės 
savo šachmatų užsiėmimus — 
pamokas balandžio 13, vado
vaujamas Kazio Merkio, Ričardo 
Grauslio ir Jurgio Zozos , So. 
Bostono LPD-jos klube, 368
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Taigi kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 7 v.v. kviečiam visus pra
dedančius bei norinčius sustip
rinti savo lošimo lygį lankyti 
tas šachmatų pamokas — treni
ruotes. Mūsų klubas yra išaugi
nęs eilę žymūnų: Gediminą 
Šveikauską, Gediminą Kuodį, 
Algį Makaitį, Algirdą Leona
vičių, Ričardą Grauslį, Tomą 
Girnių ir daug kitų. Kodėl ne
pasekti jų pėdomis?

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 W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATE INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607^CAPEMAY COURT1HOUSE.

0DEXTER PARK 
PHARMACY (BĮ

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

j

Models į
For §

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, §

Advertising §
Beginners and j 
Professionals §

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
225 West 57th St.

N.Y.C.
212-586-3556
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ISO sosrnu
mios

Kovo mėnesio Kultūrinis su- 
batvakaris įvyko kovo 18. Poe
zijos vakare buvo susipažinta su 
nauja Stasio Santvaro knyga 
“ Dainos ir sapnai”. Vakarą pra
dėjo komisijos pirm. inž. Ci
bas. Apie naująją knygą 
ir jos autorių linksmai ir turinin
gai kalbėjo rašytojas ir humoris
tas Antanas Gustaitis. Knygos 
autorius prisiminė savo pirmuo
sius eilėraščius ir pirmąsias kny-

gas bei paskaitė iš savo kūry
bos, bet daugiausia ne iš šios 
naujos knygos, o daug trumpų 
eileraŠčių — rubajatų. Susirinki
mas buvo gausus. Buvo net ir 
nematytų veidų. Daugelis daly
vių įsigijo naują knygą, kurią 
autorius mielai pasirašė.

Kazys Mockus, miręs prieš še
šerius metus, buvo prisimintas 
mišiomis Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj kovo 19. Po 

mišių Marija Mockienė pa
kvietė Kazio bičiulius ir draugus 
į savo namus užkandžiam.

Laisvės Varpo, lietuvių radi
jo valandos, pavasarinis koncer
tas įvyks balandžio 16, sek
madienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos saėj, So. Bostone.

josios Anglijos iškiliąja lietu
vaite, Marytė Bizinkauskai- 
tė iš Brocktono. Jai akomponuos 
jos tėvas dr. Petras Bizinkauskas. 
Su dailiuoju žodžiu pasirodys 
Aleksandra Moriarty, meno mė
gėja, Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono klubo pir
mininkė. Lietuvių tautinius šo
kius šoks populiarus tautinių 
šokių sambūris, vadovaujamas 
Onos, Gedimino ir Lilijos Ivaš
kų. Dalyvius sveikins Aleksand
ras Čaplikas, S.B. Lietuvių Pi
liečių Klubo pirmininkas ir 
S.L.A. centro valdybos pirminin
kas. Po koncerto bus šokiai. Nuo 
2 vai. popiet bus tiekiami lietu
viški valgiai, gaminti Monikos 
Plevokienės ir jos talkininkių. 
Bus gražių dovanų laimėjimam.

Scena iš Antro Kaimo. Iš k. D. Nolte, J. Jakštytė, R. Stakauskas, E. Būtėnas.
Nuotr. Algimanto Stasiulio

PARENGIMAI KULTŪROS ŽIDINY

Balandžio 1, šeštadienį, — 
Laisyės Žiburio Radijo koncer
tas. Iš Chicagos atvyksta saty
rinis teatras Antras Kaimas. Pra
džia 7 v.v.

Balandžio 2, sekmadienį, — 
tradicinė Atvelykio popietė di
džiojoje salėje. Rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas. 
Pradžia 4 v. popiet.

Balandžio 8 ir 9, šeštadienį 
ir sekmadienį, — apygardinės 
stalo teniso pirmenybės abiejo
se salėse.

Balandžio 9, sekmadienį, — 
12 vai. jaunimo pamaldos di
džiojoje salėje.

Balandžio 9, sekmadienį, — 
LKM Akademijos Nevv Yorko ži
dinio susirinkimas posėdžių me
nėje. Pradžia 3:30 v. popiet.

Balandžio
— jaunimo 
salėje.

Balandžio
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
koncertas didžiojoje salėje. Pra
džia 7 v.v.

Balandžio 16, sekmadienį, — 
madų paroda didžiojoje salėje. 
Rengia Balfo 100-sis skyrius. 
Pradžia 4 v. popiet.

14, penktadienį, — 
vakaronė mažojoje

15, šeštadienį, —

Balandžio 22, šeštadienį, — 
Maironio lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto balius didžiojoje 
salėje.

Balandžio 28, penktadienį, — 
jaunimo vakaronė mažojoje 
salėje.

Balandžio 29, šeštadienį, — 
mažojoje salėje privačios krikš
tynos.

Balandžio 30, sekmadienį, — 
jaunimo ansamblio Sutartinė 
koncertas didžiojoje salėje.

Gegužės 6, šeštadienį, — Mo
terų Vienybės balius didžiojoje 
salėje..

Gegužės 7, sekmadienį, — 
prof. Alfredo Senno minėjimas 
mažojoje salėje. Rengia LKM 
Akademijos New Yorko židinys.

Gegužės 12, penktadienį, — 
mažojoje salėje jaunimo vaka
ronė.

Gegužės 13, šeštadienį, — 
ketvirtadienio ir penktadienio 
popiečių darbuotojų pobūvis 

mažojoje salėje.
Gegužės 20, šeštadienį, — 

Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimas mažojoje salėje. Pra
džia 10 v.r.

Gegužės 21, sekmadienį, — 
Kultūros Židinio šventė, pa
minklo šventinimas, pobūvis 
kieme.

Birželio 3, šeštadienį, — Tau
tos Fondo suvažiavimas mažojo
je salėje. Prasideda 10 v.r., bai
giasi 6 v.v.

Birželio 4, sekmadienį, — 
Maironio lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimas. Pa
maldos, iškilmingas baigimo 
aktas, vaišės.

Birželio 10, šeštadienį, — Per
kūno choro sezono užbaigimas 
mažojoje salėje.

Birželio 18, sekmadienį, — 
mažoji dainų šventė didžiojoje 
salėje.

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.

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausių lietuviškų radijo pro
gramų Naujojoj Anglijoj vedėjai, 
rengia 44 metų sukaktuvinį dai
nų, dailiojo žodžio ir lietuviškų 
šokių koncertą balandžio 9, 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj, trečiame aukšte. Dainuos 
kylanti žvaigždė, išrinkta Nau-

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.

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00 

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

kovo 23 
balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos 7 kuopa kasmet rengia mar
gučių balių. Šiemet toks balius 
bus balandžio 22, šeštadienį,

Fifi kavinės patalpose, 94-25 
Jamaica Avė., VVoodhavene. 
Kaip ir visada, bus progai pri
taikyta programa ir vaišės. Pra
džia 7:30 v.v. Kuopos valdyba 
kviečia visus atsilankyti.

Kuopos susirinkime nutarta 
surengti Dariaus Girėno minėji
mą. Šiemet pasitaiko ir tam tik
ra sukaktis. Bus dvidešimt metų, 
kaip tiem lakūnam Lituanica 
Sąuare Brooklyne pastatytas pa
minklas. Paminklo statymo ko
mitete darbavosi daug vietos lie
tuvių, bet dabar jau nedaug 
beliko gyvų. Tie, kurie yra gyvi 
ir gali darbuotis, ir dabar kasmet 
palaiko tradiciją ir prie paminklo 
suruošia transatlantinių lakūnų 
minėjimą. Viena tų yra LDD 7 
kuopos pirmininkė Bronė Spū- 
dienė. Susirinkime ji priminė, 
kad šiemet jau yra dvidešimt 
metų, kaip pastatytas paminklas,

ir siūlė, kad šiemet būtų su
rengtas platesnis minėjimas. Į 
šį lakūnų minėjimą bus kviečia
mos organizacijos su vėliavomis.

Verbų sekmadienį, kovo 19, 
kuopos nariai prisiminė savo il
gametį bičiulį ir kuopos valdy
bos narį Praną Spūdį jo mirties 
penkerių metų sukakties proga. 
Jie aplankė jo kapą ir papuošė 
gėlėmis. Velionis ilsis Cypress 
Hills kapinėse. Jis mirė 1973 
kovo 23. Kuopos nariai pareiškė 
užuojautą savo pirmininkei ir 
dėl jos brolio Kazimiero Rama
nausko mirties. Jis mirė kovo 
pradžioje Lietuvoje, Mari- 
jampolėje-Kapsuke, sulaukęs 
71 metų amžiaus. Paliko žmoną, 
du sūnus ir dukrą bei dvi sese
ris Lietuvoje. Amerikoje gyvena 
jo brolis Antanas ir dvi seserys 
— Bronė ir Marytė. Po iškilmių 
kapinėse Spūdienė kuopos na
rius pakvietė pietum.

Ateinantis kuopos susirinki
mas bus balandžio 2 Fifi kavinės 
salėje.

PADĖKA

DR. POVILAS LEGECKIS,

mūsų brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė 1978 vasario 
3. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.

Visa mūsų šeima reiškia nuoširdžią padėką visiem 
Nevv Yorke ir Chicagoje atsilankiusiem į šermeninę ir 
tokiu būdu pagerbusiem velionį. Dikojame už suaukotas 
mišias, už aukas organizacijoms, už pareikštas užuojau
tas laiškais, žodžiu ir per spaudą; kun. A. Račkauskui 
už maldas prie karsto ir kun. A. Stašiui už palydėjimą 
į amžino poilsio vietą. Dėkojame Lietuvos gen. konsului 
A. Simučiui, dr. B. Jankauskui ir dr. Taurui už pasaky
tas atsisveikinimo kalbas.

Nuliūdę: 
žmona, duktė, sūnus su šeimomis

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.

SMUIKININKĖ PUMPOLYTĖ
IR PIANISTAS CIBAS KONCERTE

gegužės 7 
gegužės 9 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

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

gruodžio 22

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

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

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

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

Naujosios Anglijos Pabaltie
čių draugija kviečia Bostono 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti 
smuikininkės Brigitos Pumpoly- 
tės ir pianisto Edmundo Sau
liaus Cibo koncerte kuris įvyks 
balandžio 9, sekmadienį, 3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėj, 66 Marlborough Street, 
Bostone.

Brigita Pumpolytė pradėjo 
smuiko studijas Vokietijoj, bū
dama tik 5 metų. 1959 Dirvos 
suruoštame jaunųjų talentų kon
kurse ji laimėjo pirmą premiją. 
Muziką studijavo Philadelphia 
Musicąl Academy, kurią baigė 
gaudama Bachelor of Music 
laipsnį.

Pumpolytė grojo smuiku Phi
ladelphia Grand Opera, Phila
delphia Lyric, Philharmonia, 
Pennsylvania Ballet, Had- 
donfield Symphony ir Wilming- 
ton Symphony orkestruose. Ji 
yra sudariusi savo styginį kvar
tetą, kuris dažnai koncertuoja 
Philadelphijos apylinkėse.

Dėstė muziką Philadelphia 
Musical Academy, Glassboro 
State College, Haddonfield

Conservatory, Cabrini College 
ir Episcopal Academy. Dabar 
mokytojauja Cherry Hill East 
High School, kur yra orkestro 
dirigentė, styginių instrumentų 
ir kamerinės muzikos mokytoja.

Yra dažnai koncertavus lietu
vių ir amerikiečių publikai Phi- 
ladelphijoj, New Yorke, Chi
cagoj, Bostone, Hartforde ir ki
tuose miestuose.

Pianistas Edmundas Saulius 
Cibas pradėjo mokytis pianino 
muziką pas kompozitorių Julių 
Gaidelį. Toliau studijavo Nevv 
England Conservatory of Music 
pas garsųjį pianistą Russell 
Sherman. 1973 laimėjo “Arion 
Award for Music” ir pirmąją 
vietą N. Anglijos pabaltiečių 
instrumentalistų ir dainininkų 
konkurse. Tais pačiais metai, 
skambino su Boston Pops orkest
ru. 1977 rudenį dirigavo Sūku
rio akordeonistų orkestrui.

Cibas studijuoja Harvard uni
versitete, kur dažnai pasirodo 
su kamerinės muzikos grupe.

Bilietus šiam koncertui bus 
galima gauti prieš koncertą prie 
įėjimo. Kaina — $5 suaugusiom 
ir $2 studentam ir pensininkam.

D.V.

BnnK-BV-mnii 
Pastoge pnid bath uuays 

Fast, convenientpriuate, safe,free! 
Ihat'5 uuhat BOnHIllG-BY-mililis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings I

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrinl- 

mas, kad jūsų pinigai Pe,no aukščiausius
procentus, — 

leidžiamus {statymų 
Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Fnday 
Saturday 10ĄM to 1 PM 
268-2500

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

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
SavingsBank

“ALUfAYS THE LEADER

MASPETHO 
ŽINIOS

Vysk. Charles Molrooney ba
landžio 2, sekmadienį, per 
12:15 vai. mišias teiks sutvirti
nimo sakramentą V. Atsimainy
mo lietuvių parapijos bažnyčioj.

Stebuklingo Medalio novena 
baigėsi pirmadienį po Verbų 
sekmadienio. Jai vadovavo vin- 
centietis misijonierius John 
Hummel. Pamaldos su pamoks
lais buvo kiekvieną vakarą ir 
kiekvieną rytą. Pamaldose tikin
tieji gausiai dalyvavo.

V. Atsimainymo parapijos ka
talikų karo veteranai ir moterys 
rėmėjos Verbų sekmadienį 
dalyvavo 12:15 vai. mišiose uni
formuoti ir su savo vėliava. Po 
mišių parapijos salėj buvo pie
tūs. Dalyvavo parapijos kunigai 
ir svečias misijonierius. Kalbėjo 
policijos vadas Joseph Veyvoda.

Metinis bazaras, rengiamas V. 
Atsimainymo parapijos, vyks 
birželio mėnesio pirmuosius du 
savaitgalius: birželio 2-4 ir 9-11. 
Bazaras vyks parapijos salėj.— 
P.K.

t

Th is announcement is nelther an offer to sėli nor a sol Icltation of an offer to buy any of these securltles 
The offfer Is m adė only by the Offerlng Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 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, NEW YORK 11418 
(212) 441-6799

Securltles wlll be offered in statės where the Securltles Laws of such statės have been complied wlth.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr........(212)
Spaustuvė ....... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ..... 212)

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį 
bus: balandžio 1, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio radijo vaidini
mas. Iš Chicagos atvyksta saty
rinis teatras — Antras Kaimas. 
Pradžia 7 v.v. Balandžio 2, sek
madienį, 4 v. popiet tradicinė 
Atvelykio popietė. Rengia LMK 
Federacijas New Yorko klubas. 
Pradžia 4 v. popiet.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šį šeštadienį, balandžio 
1, pamokų nebus. Po Velykų 
atostogų pamokos pradedamos 
balandžio 8.

Darbininko atkarpoje prade
dame spausdinti ilgesnę Jurgio 
Jankaus apysaką “Baimės užgul
tos dienos”.

Madų paroda bus balandžio 
16, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Rengia — Balto 100-sis sky
rius.

Laisvės Žiburio radijo pavasa
rinis parengimas bus balandžio 
1, šį šeštadienį. Iš Chicagos at
vyksta humoro ir satyros teatras 
Antras Kaimas su nauja ir nie
kur nematyta programa. Pradžia 
7 vai. punktualiai. Po vaidini
mo bus šokiai. Groja Amur or
kestras, dainuoja Juozas Nakas. 
Laimėjimam bus leidžiamas 
dail. Jono Rūtenio padovanotas 
paveikslas. Bilietus į šį parengi
mą galima įsigyti iš anksto pas 
platintojus. (Žiūr. skelbimą).

Vargonininkų Muzikų Sąjun
gos rengiamas koncertas bus ba
landžio 15, šeštadienį, Kultūros 
Žodiny. Programą atliks: Genė 
Ugianskienė ir Benediktas Povi- 
lavičius, pianistė Aldona Kepa- 
iaitė, vargonų virtuozas-pia
nistas Albinas Prižgintąs, 
klarnetistas Viktoras Prižgintąs, 
ir New Yorko lietuvių vyrų cho
ras Perkūnas, kuriam diriguoja 
Vytautas Daugirdas. Po kon
certo bus šokiai.

Dail. Elenos Urbaitytės kūri
nių paroda vyksta Phoenix ga
lerijoje, 30 West 57 Street Man- 
hattane. Paroda atidaryta kovo 
18, uždaroma balandžio 6. Išsta
tyti aliejinės tapybos ir ’kolažo 
kūriniai.

Angelų Karalienės parapija 
šiemet švenčia 90 metų sukaktį. 
Platesnis minėjimas bus sureng
tas rudenį.

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos. New Yorko 
klubo, bus balandžio 2, šį sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
židinio didžiojoj salėje. Meninę 
programaą atliks dramos akto
rius Vitalis Žukauskas ir jauna 
pianistė Rūta Gasiūnaitė. Po 
programos — vaišės. Kaip 'pa
prastai, bus paruoštas stalas su 
puikiais velykiniais valgiais.

Companion to lady, sleep i n, 
five days, English speaking. Lo
vely atmosphere, good salary. 
Call: 241-0105.

Jaunimo pamaldos K. Židiny 
bus sekmadienį, balandžio 9, 12 
vai. Rytų Apygardos sporto žai
dynių proga. Vaišėmis rūpinsis 
Rytų Apygarda. Po pamaldų 
vyks finalinės sporto rungtynės.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor
ke, pirmas atsiliepė į PLD JAV 
komitetą, sutikdamas būti komi
teto garbės nariu ir Pasaulio Lie
tuvių Dienų išlaidom mažinti 
pridėjo 25 dol. čekį.

Sporto žaidynės New Yorke 
įvyks balandžio 8 ir 9. Šeštadie
nį rungtynės bus Gate of Hea- 
ven parapijos salėj Ozone Parke 
ir Kultūros Židiny. Vakare jauni
mo šokiai didžiojoj salėj ir pasi
svečiavimas visuomenei apati
nėj salėj K. Židiny. Sekmadienį 
visos rungtynės Kultūros Židi
nio patalpose. Dalyvaus Balti
morės, Bostono, Hartfordo, New 
Tersey, New Yorko, Philadel
phijos ir Washingtono sportinin
kai krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso varžybose. Smulkesnės 
žinios sporto skyriuje.

Liet Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys balandžio 9, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultū
ros Židinio posėdžių kambary 
šaukia susirinkimą su vieša in
žinieriaus J. Rygelio paskaita ir 
dr. Vi. Jaskevičiaus, SJ, prane
šimu iš Baltų Studijų dienų 
Helsinky. Nariai bei svečiai 
kviečiami atsilankyti.

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.

Mirus a.a. dr. Aleksandrui Ga
šlūnui, pagerbdami velionį ir iš
reikšdami nuoširdžią užuojautą 
visai jo šeimai, Vera, Stasys ir Ži
butė Daugėlai, Washington, 
D.C., atsiuntė 25 dol. Darbipin- 
kui. Nuoširdus ačiū.

Algis ir Raima Ošlapai, prisi
mindami savo a.a. tėvą Albertą 
Ošlapą, atsiuntė Darbininkui 
paremti 25 dol. auką ir dėkoja 
už padarytas paslaugas.

Pabaltiečių piešinių paroda 
vyksta nuo balandžio 1 iki ba
landžio 9 Ukrainiečių Institute, 
2 E. 79 Street Manhattane, prie 
pat Metropolitan muziejaus. Pa
roda atidaroma balandžio 1, šeš
tadienį, 3 v. popiet, uždaroma 
— balandžio 9, sekmadienį, 4 v. 
popiet. Po uždarymo vaišės. Pa
rodą galima lankyti kasdien nuo 
2 vai. iki 6 v.v., išskyrus pirma
dienį. Rengia Pabaltiečių Menų 
Draugija Baltia. Ta pati drau
gija surengė pabaltiečių parodą 
Kultūros Židiny, skaidrių popie
tę Estų namuose ir poezijos 
popietę tame pačiame Ukrainie
čių Institute.

For sale in Ozone Park.vi- 
cinity. Semi-attached 2 family 
house, 6 plūs 6 rooms, finished 
basement, garage, modern 
kitehen and bath. Near trans- 
portation, shops and schools. 
Call owner 845-4887.

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.

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

Pabaltiečių poezijos popietė 
buvo kovo 18 Ukrainiečių Insti
tute Manhattane. Popietė praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Dalyvavo 
žymūs pabaltiečių poetai. Jie 
savo kūrinius skaitė gimtąja kal
ba ir angliškai. Trumpą žodį 
tarė dr. Jonas Zdanys, naujosios 
lietuvių poezijos antologijos 
anglų kalba redaktorius. Taip 
pat kalbėjo latvių poetas Gunafs 
Salinš ir visiem pažįstamas estų 
poetas Aleksis Rannit. Popietę 

įgarsajustę užrašė Amerikos Bal
sas ir Laisvės Žiburio radijas. 
Velykų rytą dalis tos programos 
buvo perduota per Laisvės Ži
burio radijo valandėlę.

Alfonsas Sirgedas, gyvenęs 
Brooklyne ir miręs 1977 kovo 26, 
metinių proga bus prisimintas 
mišiomis, kurios bus aukojamos 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
balandžio 1, šeštadienį, 10 vai. 
ryto. Giminės, draugai ir pažįs
tami kviečiami dalyvauti pa
maldose. Visi taip pat kviečiami 
dalyvauti po mišių Šv. Karolio 

kapinėse, Long Island, paminklo 
pašventinime ir pusryčiuose, 
kuriuos rengia žmona Elena ir 

sūnus Edvardas.
Danguolė Sadūnaitė, ne

galėdama dalyvauti poezijos po
pietėje, atsiuntė savo pačios ver
timų į anglų kalbą. Jos eiles su 
subtilia interpretacija paskaitė
aktorius Boley-Bulevičius.

N. J. Palangos vietininkijos 
skautės maloniai kviečia

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

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

$15.00—suaugusiems, $7.50 — moksleiviams ir studentams

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

IKI PASIMATYMO!

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

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

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

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

RYTŲ SPORTO APYGARDOS

ŽAIDYNĖS
KREPŠINIS — TINKLINIS — STALO TENISAS

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 8 
GATE OF HEAVEN PARAP. SALĖJ 

IR KULTŪROS ŽIDINYJE

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 9 
TIK KULTŪROS ŽIDINYJE

—O—

ŠOKIŲ VAKARAS
ŠEŠTADIENĮ, 3 VAL. VAKARO

KULTŪROS ŽIDINYJE
GROS ORKESTRAS

SUAUGUSIEM VAIŠĖS APAČIOJ

ĮĖJIMAS 3 DOL. ASMENIUI

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA
RYTŲ SPORTO APYGARDA, 
N.Y.LA. KLUBAS

—imt—ii—   I III i.ii.mi IBM i—mwiriwnrTrmiTi--------------------------'----------------------

PABALTIEČIŲ PIEŠINIŲ 
PARODA

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

Atidarymas — balandžio 1, šeštadienį, 3 v. popiet. ( 
Uždarymas ir užbaigtuvės — balandžio 9, sekmadienį, 
4 v. popiet.

Paroda lankoma nuo2 iki 6 v.v. kasdien, išskyrus pirmadienį. 
Įėjimas — laisva auka.

Rengia Pabaltiečių Meno Draugija 
BALTIJA

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
„ • X

Užkandžiai ir gėrimų bufetai visose salėse
KULTŪROS ŽIDINYJE

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 1 D.
7 VAL. PUNKTUALIAI

* X/ I

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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