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IS PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Didžiajai spaudai paskelbus, 
kad prez. Carter yra nusprendęs 
negaminti neutroninės bombos, 
kongrese, gynybos d-te ir Nato 
valstybėse kilo pagrįsto susirū
pinimo. Todėl prez. Carter pra
nešė, kad bombos gamyba yra 
atidėta neribotam laikui. Bet ir 
šis sprendimas susilaukė aštrios 
kritikos.

Valst. sekr.' Vance pareiškė 
kongresui, kad Izraelis savo in
vazijos į pietų Libaną metu nau
dojęs Amerikos suteiktus gink
lus ir tuo pažeidęs susitarimą su 
JAV, bet vyriausybė nenumato 
dėl to sustabdyti ginklų tiekimo 
Izraeliui.

Prez. Carter, lankydamasis Af
rikoj, pažadėjo daryti visa, kad 
Afrika liktų laisva nuo kolonia
lizmo, rasizmo ir svetimų kari
nių pajėgų įsikišimo.

JAV ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo agentūrai pasiūlius, 
prez. Carter stengsis tarptautiniu 
mastu uždrausti gaminti atomi
niam ginklam reikalingas (me
džiagas, kaip plutonijų ir priso
tintą uranijų. Pagal šį planą nau
ji atominiai ginklai būtų gamina
mi panaudojant senesniųjų ato
minių ginklų pagrindines me
džiagas ir tuo būdu būtų pa
naikintas reikalas gamintis vis 
didesnius plutonijaus ir urani- 
jaus kiekius. Gynybos d-tas šiuo 
planu yra nepatenkintas, bet su 
juo dėl to nebuvo tartasi.

Afrikos valstybių spaudžiamas 
prez. Carter pažadėjo kartu su 
Anglija sušaukti pagrindinių Ro- 
dezijos veikėjų (min. pirm. lan 
D. Smith, su juo susitarimus pa
sirašiusių juodųjų vadų ir Rode- 
zijos partizanų vadų) konferenci
ją Rodezijos valdžios perleidimo 
juodųjų daugumai svarstyti.

Prancūzijos naują ministerių 
kabinetą, prezidentui pavedus, 
sudarė buvęs min. pirm. Ray- 
mond Barre iš buvusių kabine
to narių.

Kubos karinės pajėgos Etio
pijoj išaugo iki 17,000 karių, 
kurių dalis yra permetama į Eri
trėjos frontą.

Prez. Carter stengiasi paveikti 
kongresą, kad jis panaikintų 
ginklų tiekimo draudimą Tur
kijai, nes pastaroji graso uždaryti 
paskutines JAV bazes Turkijoj ir 
ieškoti ginklų kur nors kitur.

Apie 45,000 žydų demonstra
vo Tel Avive, reikalaudami var
dan taikos grąžinti okupuotas 
arabų žemes.

Spėliojama, kad, neįjungus 
Rodezijos partizanų vadų į Ro
dezijos klausimo sprendimą, Ro- 
dezija gali pavirsti kovų lauku 
tarp Sov. S-gos ir Kubos remia
mų partizanų ir Rodezijos ka
riuomenės.

Italijos krikšč. demokratų 
partija nutarė nevesti jokių de
rybų su buv. min. pirm. Aldo 
Moro pagrobusiais teroristais.

Pirmoji Bulgarijos disidentų 
grupė paskelbė deklaraciją 78, 
kurioj pasisakoma prieš žmo
gaus teisių pažeidimus ir reika
laujama spaudos, religijos ir ke
lionių laisvės ir teisės sudaryti 
nepriklausomas darbo unijas.

1974 nuo sovietų laivo Šve
dijoj pabėgusio laivų inž. Valen- 
tin Agapov žmona Liudmila pa
informavo Vakarų žurnalistus, 
kad ji pagal susitarimą su vyru 
4 kartus bandė pabėgti lėktuvu 
pas vyrą, tačiau visi bandymai 
buvo nesėkmingi. Ją turėjęs lėk
tuvu išgabenti švedų lakūnas 
Karl-Goeran VVickenberg buvo 
policijos areštuotas Suomijoj už 
nelegalų sienos peržengimą.

Italijos raudonosios brigados 
teroristai revolverio šūviais su
žeidė pramonininką Felice 
Schiavetti.

KALINIAI RAŠO IŠ SOVIETUOS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31

IŠ NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS 
LAIŠKŲ

“...mano “raškažiai” Boguča- 
nuose baigėsi! 1,5 mėnesio mo
kykloje, 1,5 mėn. ligoninėje — 
lygiai trys mėnesiai, kaip Bogu- 
čanuose, ir gera naujiena — tu
riu iš jų išvažiuoti į. Irbos kai
mą...”1977.XII.20.

“Irbos kaimas nuo Bogučanų 
yra už 100 km. Kai geras oras 
12,20 vai. mūsų laiku antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais skrenda lėktuvas. Kar
ves melžia rankomis, darbą pra
deda 4 vai. ryto ir baigia 22 
vai., be išeiginių dienų. Gir
tuokliauja, dirbti nėra kam....” 
1977.XII.23.

Nijolė Sadūnaitė praneša, kad 
esanti ligoninėje, nes kasdien 
laikosi temperatūra: “Daro tyri
mus. Ieško TBC ir kitų ligų... 
Kažkodėl skauda žarnyną. Tem
peratūra padidėjo iki 38 laips- 
mų...

“Sužinojau tiksliai iš ten gy
venančių, kad labiau atsilikusio 
ir apleisto savchozo, kaip Irba, 
nėra. Duoną supūdė, pašarų 
nėra, veršeliai iki lapkričio 7 d. 
bastėsi be priežiūros, o dabar, 
kadangi šeriami tik šiaudais, 
dvesia, kaip ir karvės. O po to 
nori už juos išskaityti iš jų pri
žiūrėtojų. Man tikriausiai dar su
fabrikuotų bylą už tyčinį gyvu
lių naikinimą plūs su dideliu 
ieškiniu. Tą mintį patys sibirie
čiai išreiškė. Algų nemoka, kai 
kam nuo gegužės mėn. nemokė
jo algo£, nėra buhalterio, nėra jo- 
kos tvarkos. Purvas, žiurkės, be
tvarkė. Žmonės bėga iš Irbos. 
Kaip vietiniai sako: “Bardak, ne 
žizn tam”. 1978.1.6.

“Išrašė iš ligoninės. Chroniš
ką cholecistitą gydysiu namuo
se dieta ir vaistais. Mano virši
ninkai paliko laikinai mane gy
venti ir dirbti Bogučanuose...” 
1978.1.11.

N. Sadūnaitės laiškai pilni 
giedrumo, džiaugsmo ir meilės 
žmonėms. Ji rašo gaunanti daug 
laiškų iš Lietuvos ir iš užsie
nio — iš JAV, Anglijos, Norve
gijos, Vak. Vokietijos, ir kt. Iš 
užsienio ateinančios net ban
derolės.

Per savo kalinimo laiką pirmą
jį laišką iš užsienio Nijolė gavo 
tik 1977 gegužės 16. Gražų 
laišką atsiuntė iš Italijos Vero
nos liciejaus mergaitės. Jos rašo: 
“...jeigu Jums, gink Dieve, rei
kėtų iškentėti iki galo, tada 
būkite tikra, kad yra labai daug 
žmonių, kurie kenčia su Jumis ir 
už Jus... mūsų mintys visada bus 
su Jumis, ypač kai mes meldžia
mės...”

Politinis kalinys kun. Alfon
sas Svarinskas. 1946 metais 
jis buvo nuteistas kalėti 10 
metų, o 1958 — antrą kartą 
nuteistas 6 metus.

RAŠO PETRAS PLUMPA

“Dėl laiškų sulaikymo skustis 
čekistų pirmininkui neverta, nes 
viskas daroma su jų žinia. Mums 
jau ne kartą buvo priminta, kad 
per pasimatymus taip pat reikia 
kalbėtis rusiškai. Žodžiu, vyksta 
ne tik sustiprinta antireliginė, 
bet ir antinacionalinė kampa
nija. Šiais metais jau keturis 
kartus iš manęs pagrobė religi
nius užrašus; birželio pradžioje 
beskaitant iš rankų ištraukė mal
daknygę (tą, kurią turėjau dar 
namuose — su paparčio žiedu).

...Nuo gegužės mėn. savo laiš
kus pradėjau numeruoti iš nau
jo, tačiau visada rašiau tik lietu
viškai ir ateityje taip darysiu, 
nors čekistai ir visus laiškus su
laikytų. Protestuodamas prieš 
nacionalinę diskriminaciją ir če
kistų provokacijas, nuo š.m. bir
želio ’6 d. su vietine valdžia

Nežinomi lietuviai politiniai kaliniai Sibiro tremty

Kalbėta 
apie Belgrado 
konferenciją

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo generalinio komiteto 
posėdis įvyko Vliko patalpose 
kovo 28. Jame dalyvavo Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos atstovai. 
(Alfredui Berzinšui neseniai 
mirus, Latvijos atstovo nebuvo.) 
Iš lietuvių posėdy dalyvavo Vli
ko pirmininko pavaduotojas

PARAMA PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOM

Birželio gale ir liepos pra
džioje Toronte, Kanadoje, vyks
ta Pasaulio Lietuvių Dienos. Iš 
viso laisvojo pasaulio suvažiuoja 
2000 lietuvių sportininkų, 1000 
dainininkų. Drauge vyks ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas.

Šiam visam renginiui reikia 
daug pinigų. Čia į talką atėjo 
Amerikos lietuviai, pasižadėda
mi surinkti 50 tūkstančių dol. 
Šio vajaus komitetas ^yra sudary
tas New Yorke. Pirmininkauja 
patyręs ir žinomas visuome
nininkas Aleksandras Vakselis. 
Praeitą savaitę komitetas išsiun
tinėjo daugybę laiškų, prašyda
mas paremti šias lietuviškds pa
stangas. Pirmasis atsiliepė Lie
tuvių Fondas šiam reikąlui pa
skirdamas 3000 dol. Povilas 
Dargis, SLA prezidentas ir radi
jo valandėlės vedėjas Pitts- 
burghe, į Lietuvių Dienas orga
nizuoja 100 žmonių ekskursiją 
iš Pittsburgho, Pa.

Sov. S-gos prez. Brežnevas 
vėl apkaltino JAV už strategi
nių ginklų apribojimo sutarties' 
vilkinimą.

kaip praėjusiais metais, panau
dos prieš mane smurtą — lau
žys rankas, daužys galvą ir su 
antrankiais tampys į karcerį, ta
čiau juk mes ir sėdime lage
riuose, tam mus ir kankiniais va
dina ir dažnai net kaip pavyzdį 
ima. Manau, kad su Dievo pa
galba galima viską pakelti ir bet 
kokį mirties būdą priimti. Svar
bu visu gyvenimu ir visą laiką 
būti tam pasiruošus. Gyvename 
lemtingą amžiaus metą, kada 
joks krikščionis neturi teisės ne 
tik prekiauti savo sąžine, bet ir 
naudotis gyvenimo malonu
mais. Esame pašaukti aukai ir 
degimui naktyje ir tokiais turi
me pasilikti, kol naktis nepasi
baigs, nes kitaip — laikinoji nak
tis mums po mirties gali pavirsti 
amžinąja naktimi.

Visiems visiems tos šviesos 

prof. dr. B. Nemickas (jis yra ir 
Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo vicepirmininkas).

Be kitų dalykų, posėdy ap
žvelgta bei diskutuota Belgrado 
konferencijos baigtis. Numatyta 
Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo ateities veikla, susijusi su 
artėjančia Pavergtųjų Tautų Sa
vaite.

Kalbant apie Belgrado konfe
rencijos eigą ir vertinant jos 
baigtį, susipažinta su Amerikos 
delegacijos nario Belgrado kon
ferencijoj Californijos universi
teto profesoriaus Korbonskio 
įdomiu pranešimu. Iš jo paaiškė
jo būdingų dalykų. Kai kurie de
legacijos nariai nebuvo supažin
dinti su Belgrado konferencijoj 
Amerikos siekiamu tikslu, bet iš 
antros pusės jie buvę valstybės 
departamento instruktuoti kon
ferencijos metu nekelti konkre
čių žmogaus teisių pažaidos pa
vyzdžių, o jiem iškilus, neminė
ti vardais valstybių, laužančių 
Helsinkio galutinio akto nuosta
tus. (Elta)

MIRĖ J. GERUTIS

Jonas Gerutis, ilgametis U.R. 
Ministerijos tarnautojas, kovo 27 
mirė Amsterdam, N.Y. Nuliū
dime liko velionio žmona 
Aleksandra, duktė Regina, sū
nus Jonas ir Šveicarijoj gyvenąs 
diplomatas dr. Albertas Gerutis.

Velionis buvo gimęs 1896. 
Konsularinę tarnybą pradėjo 
1921 Lietuvos Vicekonsulato 
Bauskėj sekretorium, o nuo 1925 
pasiuntinybės Rygoj ir vėliau 
Taline valdininku. Nuo 1931 
buvo Lietuvos vicekonsulu Ry
goj iki pat okupacijos.

Artėjant antrajai rusų okupaci
jai, pasitraukė į Vakarus, o 1949 
su šeima persikėlė į JAV ir ap
sigyveno Amsterdam, N.Y., kur 
išgyveno iki mirties.—P.K.

— Klaipėdos Dramos teatre 
kovo 19 buvo K. Donelaičio 
“Metų” inscenizacijos premjera. 
Veikalą scenai paruošė ir re
žisavo Mamertas Karklelis, dai
nas paruošė Nijolė Grinienė, 
muziką priderino Jurgis Juoza- 
paitis, choreografiją ir šokius pa
ruošė Elena Savukynaitė ir 
Juozas Gudavičius. Dekoracijos 
ir kostiumai — dail. Vitalijaus 
M ažūro.

— Spaudoje gana kukliai mi
nima Vydūno 110 metų gimimo 
sukaktis. Ta proga organizuo
jamos jaunimo ekskursijos į Jo
naičius — rašytojo gimtinę, į 
Kintus, kur Vydūnas kelerius 
metus mokytojavo. Klaipėdoje 
skulptūrų kieme yra dailininko
A. Belevivičiaus sukurtas rašyto
jo biustas, o dail. Ed. Jonušas 
baigia aliejumi piešti Vydūno 
portretą.

— Spaudoje minima prieš 10 
metų mirusio dainininko, diri
gento ir kompozitoriaus Juo
zo Indros 60 metų gimimo su
kaktis (1918.—1968). Rašoma, 
kad šio vyro kelias į muzikos 
pasaulį nebuvo lengvas. Paaug
lio metais buvęs Kėdainių kari
nio orkestro auklėtinis, vėliau 
pats per save siekė platesnio 
muzikinio išsilavinimo, 1938-45 
lankė Kauno muzikos konserva
toriją, tapo dainininku, diri
gentu (Kauno operoje) ir kompo
zitoriumi. Iš jo muzikinių kūri
nių ryškiausi yra baletas “Au
dronė”, simfonija “Griuvėsių 
miestas, taip pat apie 150 liau
dies dainų harmonizacijų. Atida
vė duoklę ir “socialistiniam re
alizmui”, sukomponuodamas 
kūrinių kolchozinėmis temomis. 
Operoje yra sukūręs ir žymesnių 
muzikinių personažų (Gražinoj, 
Carmen, Traviatoj).

— Neseniai Leningrade įvy
kusiame Sovietų Sąjungos tautų 
teatrų festivalyje Voronežo A. 
Kolcovo teatras vaidino J. Grušo 
dramą “Meilė, džiazas ir vel
nias”, Smolensko dramos teatras 
—A. Laurinčiuko “Neapykantos 
spalva” ir Maskvos Mimikos ir 
gestų teatras — D. Urnevičiū- 
tės “Žaislai”. Suprantama, kad 
veikalai buvo vaidinami rusų 
kalba.

— Tarp verti ngesnhj moksli
nių knygų, išėjusių 1977 metų 
pabaigoje, yra minėtinas Nor
berto Vėliaus Veikalas “Mitinės 
lietuvių sakmių būtybės”. Plato
kam įvade autorius aptaria miti
nių sakmių pobūdį, jų paskirtį. 
Rašo, kad tos sakmės turi aiš
kių senovinio lietuvių kulto 
bruožų ir yra susiformavusios 
žemdirbių ir vandeningų miškų 
aplinkoje. Atskiruose skyriuose 
plačiau yra nagrinėjami laimių, 
laumių, kaukų, aitvarų, raganų, 
burtininkų, dvasiaregių ir vilk- 
takių charakteriai ir jų vaidmuo 
žmonių gyvenime. Veikalas 
mokslinis, rodąs objektyvumo 
pastangas. Balastas — beveik 
nieko nepasakančios rusiškų 
“autoritetų” citatos. (O gal be tų 
citatų nė veikalas nebūtų išleis
tas — tokia tikrovė okupuotoje 
Lietuvoje!)

Lituanistus gali pradžiuginti 
ir “Literatūros ir kalbos” XIV 
tomas (1977), kuriame paskelbta 
plati Janinos Žėkaitės studija 
“Impresionizmas ir ekspre
sionizmas lietuvių prozoje”. Į- 
domu, kad autorė analizėje pla
čiai naudoja V. Krėvės, Ign. 
Šeiniaus, J. Savickio, K. Puidos,
B. Sruogos, L. Giros, K. Jankaus
ko, net A. Vaičiulaičio ir J. Jan
kaus stiliaus pavyzdžius. Liečia
mas ir Keturių Vėjų futurizmo 
ryšys su V. Europos ekspresio
nizmu. Tame tome paskelbta 
gana daug Vaivorykštės žurnalo 
archyvinės medžiagos, spaudai 
parengtos A. Šešelgio. Paskelb
ta ir nemaža S. Šilingo, J. Sa
vickio, B. Sruogos laiškų. Po 
straipsnį skirta ir Pirmajam Ba
rui ir Aušrinei. Įdomūs yra ir J. 
Žlabio, A. Šimėno ir S. Šeme- 
rio atsiminimai apie K. Binkį ir 
P. Tarulį. Realizmui literatūroje 
skirtas V. Vanago straipsnis 
“Realizmas XX a. lietuvių lite
ratūroje”.

T. Tilvyčio raštų IV tome 
20,000 egz. tiražu išspausdintas 
aktualumo nustojęs jo romanas 
“Ministerijos rožė”. A. Guzevi- 
čiaus-Gudaičio raštų III tome 
10,000 egz. tiražu išspausdinta 
tendencinė apysaka “Spalio 
komisaras”.

Vasario pabaigoje Liet. Rašy
tojų sąjungos svarstybose, kurio
se dalyvavo kritikai V. Daujoty
tė, V. Areška,J. Stepšys, R. Pa
kalniškis, poetas A. Miškinis ir 
mokytoja G. Grigėnienė, buvo 
apžvelgtas 1977 metų okupuotos 
Lietuvos poezijos derlius. Bu
vusios išleistos 29 naujos kny
gos. Pagrindinis aktyvas teko 
jaunesniųjų poetų kartai. Iš vy
resniųjų buvo išleista tik du 
E. Mieželaičio kūriniai 
(“Nikė”, “Tekstai”), pakartotos 
kiek pakeistos ir papildytos 
Just. Marcinkevičiaus poemos, 
išleista E. Matuzevičiaus rinkti
nė “Kol saulė nusileis”. Dar 
prie vyresniosios kartos priklau
so ir R. Keturakio “Vėluojančių 
gatvė” ir A. Drilingos “Rugpjū
čio ritmai”, taip pat V. Vaičiū
naitės “Neužmirštuolių mėne
sį”, S. Gedos “Mėnulio žiedai”,
M. Martinaičio “Kukučio bala
dės”. Jaunesniųjų kartai atsto
vauja A. Bukonto “Mėnulio ta
kas”, S. Jonausko “Darbų var
dai”, H. Čigriejaus “Nedylanti 
lauko delčia”, A. Jonyno “Me
tai kaip strazdas”, O. Baliukony- 
tės “Viltis”, D. Pranckietytės 
“Žemės duktė”, V. Skripkos 
“Kantrybės medis”, P. Palionio 
“Akistatos”. Svarstybose pasi
džiaugta, kad daugumas poezi
jos -knygų alsuoja šiuolaikinio 
gyvenimo ritmu. Nepabarti poe
tai ir už polinkius savo vidaus 
pasaulį išsakyti užšifruotu sim
boliniu būdu.

— Kultūrinio gyvenimo rusi
nimo kelyje yra būdingas Liet. 
Rašytojų sąjungos pirmininko 
A. Maldonio pasiūlymas rašy
tojams užmegzti glaudesnius ry
šius su Gudijos rašytojais ir kul
tūros politruko V. Rudaičio pra
nešimais, kad netrukus pradė
siąs Lietuvoje eiti literatūros 
žurnalas rusų kalba.

— Jaunieji dailininkai į propa
gandinę tematiką angažuojami 
tuo būdu, kad Dailininkų są
junga jiems dvejus metus moka 
pastovų atlyginimą už būsimus 
darbus, kuriuos turės pateikti 
dvejų metų laikotarpiui pasi
baigus.

— “Tėviškės” draugija kovo 
pabaigoje savo globoje turėjo 
33 lietuvius jaunuolius, atvyku
sius iš Vak. Vokietijos pamaty
ti savo tėvų gimtosios . žemės. 
Tai daugiausia Vasario 16 moks
leiviai. Savaime aišku, kad “Tė
viškės” draugijos tikslas yra gry
nai propagandinis.

— Dar viena sovietinė kome
dija: Lietuvos Aukščiausios ta
rybos prezidiumas nutarė balan
džio 19 Vilniuje sušaukti Ta
rybos neeilinę devintąją sesiją 
ją “Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Konstitucijos pro-, 
jektui svarstyti”. Nuo to laiko, 
kai Lietuva prievartiniu būdu 
buvo įjungta į Sovietų Sąjungą, 
visas respublikos gyvenimas 
buvo palenktas ir Sovietų Sąjun
gos konstitucijai, kurios okupa
cinė valdžia niekados nesilaikė 
ir dabar nesilaiko. Dar viena res
publikinė konstitucija tėra gry
nai propagandinis dalykas, pa
rodyti pasauliui, kad, štai, res
publikos turi savas konstitucijas 
ir pagal jas savarankiškai vei
kia. Popierius yra kantrus: jame 
galima prirašyti daug skambių 
žodžių, o gyvenimo tikrovė yra 
visai kitokia. Sovietų Sąjungoje 
žmogus yra beteisis —jo negina 
jokie įstatymai ir jokios konstitu
cijos! Projekto svarstymas vėl 
reikšis priverstiniais susirinki

mais, entuziastiškais pritari
mais, oficialiuoju džiaugsmu. 
Laisvajame pasaulyje gyvenan
tieji gali šaipytis iš naujos sovie
tinės komedijos, tačiau okupuo
tai tautai tokie įvykiai virsta jau 
tragikomedija.

Pr. N.
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VELYKOS ŠVENTOJOJ ZEMEJ IR KITUR
Savaitės 
įvykiai

Izraelis pažadėjo šiom die
nom atitraukti savo kariuomenę 
iki 4 km iš pietų Libano tų 
sričių, kuriose jau yra įsitvirti
nusios JT paliaubų priežiūros 
jėgos. Apie visišką pasitraukimą 
tuo tarpu negalvoja.

Kipro teismas nuteisė pakar
ti du arabų teroristus, prieš kurį 
laiką nušovusius Egipto laikraš
čio redaktorių Yousef-Sebai.

Angolos kariuomenė, remia
ma Kubos karių ir sovietų karo 
lėktuvų, pradėjo didelio masto 
puolimus prieš ten veikiančius 
partizanus.

Indonezijos prezidentu tre
čiam 5 m. terminui buvo vėl 
išrinktas dabartinis prez. Su
barto.

Zaire buvo . įvykdyta mirties 
bausmė 8 karininkam ir 5 civi
liam už bandymą nuversti prez. 
Mobutu režimą.

Palestinos išlaisvinimo org-jos 
populiaraus fronto vadas dr. 
Wadi Haddad, planavęs arabų 
teroristinius veiksmus, mirė vė
žiu.

Kristaus prisikėlimo šventės 
proga tūkstančiai tikinčiųjų iš 
įvairių pasaulio kraštų taip pat 
ir šiais metais suplaukė į Šven
tąją Žemę ir dalyvavo įvairiose 
šventovėse vykusiose velykinė
se pamaldose. Pagrindinės vely
kinės mišios buvo aukojamos 
Kristaus Kapo bazilikoj Jeruza
lėj. Pamaldom čia vadovavo Je
ruzalės katalikų patriarchas Bel- 
tritti. Jis drauge su įvairių krikš
čioniškųjų bendruomenių ti
kinčiaisiais meldėsi už taikos 
atstatymą Artimuosiuose Ry
tuose ir už visuotinį žmonijos

PASIRODĖ NAUJAS 
NEWS DIGEST

INTERNATIONAL 
NUMERIS

Australijoj Jono P. Kedžio rū
pesčiu ir pastangomis leidžia
mas News Digest-International. 
Žurnalas pasirodo 4 kartus per 
metus. Jau išėjo šių metų pir
mas — kovo mėn. numeris. Vir
šelyje įdėta karikatūra, kaip į 
Belgradą stumia Human Rights 
sunkvežimį, kurio padangos nu
leistos. Ant sunkvežimio išpieš
tas sovietinis ženklas—plaktukas

susitaikymą prisikėlusio Kris
taus meilės dvasioj.

-o-
Velykos Pekinge buvo atžy

mėtos mišiomis vienintelėj visoj 
Kinijoj dar veikiančioj Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Mari
jos vardo bažnyčioj. Tačiau kinų 
tikinčiųjų bažnyčioj visai nebu
vo matyti; pamaldose tedalyva
vo Pekinge gyveną užsieniečiai 
ir čia besilanką turistai. Mišias 
lotynų kalba aukojo kinas kuni
gas drauge su trimis diakonais. 
Pamaldų metu būrelis kinų vie
nuolių, tikintiesiem pritariant, 
giedojo gregorianiškas giesmes.

-o-
Prahos katedroj Velykų sek

madienį kardinolas František 
Tomašek iškilmingai perėmė 
Prahos arkivyskupo pareigas. 
Daugiau negu penki tūkstančiai 
čekoslovakų tikinčiųjų dalyvavo 
arkivyskupo vadovaujamose 
koncelebracinėse mišiose. Baž

nyčioj buvo taip pat daugelis 
Čekoslovakijos vyskupų, už
sienio kraštų diplomatiniai at
stovai, Čekoslovakijos vyriausy
bės delegacija.

“Pirmoji ir svarbiausioji vys
kupo pareiga, — pažymėjo kar
dinolas Tomašek mišių metu 
tartame žody, — “yra visada sek
ti šventųjų apaštalų pavyzdžiu, 
net jeigu tai pareikalautų ir gy
vybės aukos.” Ragino tikinčiuo
sius visada būti ištikimais Kris
tui ir palaikyti brolišką tarpusa
vio vienybę. Jis šia proga taip 
pat priminė, jog dar ne visos 
Čekoslovakijos vyskupijos turi 
savo vyskupus ordinarus, ir pa
žymėjo, jog dabartinio meto 
krašto problemos turi būti pro
tingai ir kantriai sprendžiamos.

Naujasis Prahos arkivyskupas, 
baigdamas, lotynų ir prancūzų 
kalbomis išreiškė viso pasaulio 
tikintiesiem velykinės taikos 
linkėjimus.

SPAUDOJE:

LIETUVOS LAISVINIMO PROGRAMA

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.

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.

Prez. Carter paskyrė aviacijos 
gen. David C. Jonės ginkluotų 
pajėgų jungtinio štabo v-ku ir 
adm. Thomas B. Hayward — 
karo laivyno operacijų v-ku.

Prancūzijos komunistų parti
jos žemesnieji sluoksniai neko
munistiniuose laikraščiuose 
pradėjo kritikuoti partijos vy
riausybę už parlamento rinkimų 
pralaimėjimą.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pareiškė, kad taika su Izraeliu 
galės būti tik tada pasiekta, 
kai Izraelis bus pasiryžęs pada
ryti nuolaidų.

Valst. sekr. Vance numato 
vykti į Maskvą tartis dėl strate
ginių ginklų apribojimo sutar
ties ir dėl sovietų karinio įsi
kišimo Afrikoj.

Neapolio miestą valdo ko
munistai, bet ir jie nepajėgia 
išspręsti įvairių miesto proble
mų, ir darbininkai dažnai nau
doja net ir prievartos priemo
nes savo reikalavimam paremti.

Prez. Carter pasirašė įstaty
mą, pagal kurį dauguma dar
bininkų galės dirbti iki 70 m. 
amžiaus.

Rodezijos vykdomoji taryba 
numato paleisti iš kalėjimų ke
lis šimtus politinių kalinių.

Irano organai išaiškino naują 
sovietų šnipų tinklą, kuriam pri
klausė 85 m. į pensiją išėjęs 
generolas ir pora sovietų amba
sados tarnautojų.

Gynybos sekr. Harold Brovvn 
pasiūlė prezidentui imtis žygių 
JAV oro gynybai sustiprinti, nes 
naujieji sovietų bombonešiai 
gali pasiekti JAV teritoriją.

Pietų Libane palestiniečiai 
nušovė 3 Izraelio karius, kurių 
autovežimis be reikalo prava
žiavo palestiniečių įrengtas 
kliūtis.

ir pjautuvas.
Turiny surinkta įvairios įdo

mios medžiagos apie tarptautinę 
politiką, apie Pabaltijo kraštus, 
sovietinį gyvenimą. Sutelkta 
medžiaga yra antisovietinė.

Vedamasis parašytas paties 
vyr. redaktoriaus ir leidėjo J. 
P. Kedžio. Rašoma apie disiden
tus ir pogrindį Sovietų Sąjungo
je. Besiplečiąs pogrindis sukelia 
didžiulį rūpestį Sovietų Sąjun
gos viršūnėm. Pogrindžio leidi
niai eina Lietuvoje, Ukrainoje, 
Armėnijoje, Gruzijoje. Vienas iš 
garsiausių leidinių yra “Lietu
vos Kat. Bažnyčios Kronika.”

Darydamas politinę apžvalgą, 
tas pats J.P. Kedys rašo apie 
Amerikos prezidentą Carterį, 
kaip jis valdė pirmuosius metus. 
Prikiša jam, kad jis negynė žmo
gaus teisių Sovietų Sąjungoje, , 
visą dėmesį perkėlė į Rodezi- 
ją, Pietų Afriką ir Čilę. Prikiša 
jam ir nepastovumą Izraelio- 
Egipto atžvilgiu. Vieną kartą pa
laiko vieną pusę, kitą kartą — 
kitą.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės sutarė 1979 įvykdyti 
tiesioginius rinkimus į Europos 
parlamentą, į kurį iki šiol atsto
vus rinkdavo valstybių parla
mentai.

Panamos vyriausybė išsiun
tinėjo 115 valstybių JAV sena
to priimtą Panamos kanalo su
tarties rezoliuciją, įgalinančią 
JAV pavojaus metu pasiųsti į 
Panamą kariuomenę kanalui 
ginti, ir pareiškė dėl to savo su
sirūpinimą.

Čilės vyriausybė paleido iš 
kalėjimo socialistų partijos vadą 
Carlos Lažo ir leido jam išvyk
ti į Prancūziją. Be to, ji sušvel
nino visą eilę kitų suvaržymų.

Pasinėrę dienos reikaluose, 
kažkaip negirdom praleidžiam 
stambiuosius. Kaip toj pasakė
čioj: matom drugelius, museles, 
skruzdėlytes, bet nepastebim — 
dramblio. Antai jau keliuose ‘Sė
jos’ numeriuose keliamas ir 
svarstomas Lietuvos laisvinimo 
programos reikalas, tačiau kitur 
mūsų spaudoj dėl jos tylima. Lyg 
viskas būtų gerai, ir, parafrazuo
dami Joną Aistį, galim guostis: 
būkim ramūs, nes veiksniai 
budi. Tuo tarpu ‘Sėjos’ redakto
rius Liudvikas Šmulkštys nera
mus: “Priešingai, dirbdami be 
jokio plano, atlikdami tik atsitik
tinius darbus ir besivadovauda
mi bendrybėmis, daug kas ne
gali pakankamai suprasti mūsų 
tautos laisvės kovos ir dažnai 
numoja ranka į svarbiausius tau
tinius bei valstybinius reikalus” 
(1977 Nr. 2). Į ‘Sėjos’ anketą 
programos reikalu 1977 m. 1 ir 2 
numeriuose atsakė V. Jungėnas, 
Br. Kviklys, V. Vaitiekūnas, J. 

Audėnas, Br. Raila, St. Barzdu- 
kas, V. Rastenis, K. Karvelis, P. 
Čiabis, A. Barčius, pats redakto
rius L. Šmulkštys. Daugu
mas pritaria, pvz.: “Lietuvos ne- 
priklausomybinę programą 
ruošti ne tik reikia, bet ir būti
na” (Jungėnas); “Jeigu tokia

va atskirti” (Vaitiekū
nas).

Tačiau pats redaktorius L. 
Šmulkštys nelinkęs kapituliuoti 
defetizmui ir skepticizmui. Nei 
Chicagos terorui. Jis optimistas:

“Būtinai reikia dabar rengti 
konkretų planą laisvai ir nepri
klausomai Lietuvos valstybei at
kurti dėl šių svarbiausių sume
timų:

1. Visi susipratusieji lietuviai 
tiek dabartinėje Tėvynėje, tiek 
išsimėtę laisvoje išeivijoje 
privalo jau dabar žinoti ir su
prasti, kuriais keliais Lietuvos 
nepriklausomybės siekiama, ką 
jie turi atlikti ir kaip jų, kaip 
žmonių ir Lietuvos piliečių, 
reikalai mūsų valstybėje numa
toma tvarkyti.

2. Dauguma tautiečių, iš anks
to žinodami, ką jie turi šiuo at
veju dirbti ir kokios savo Vals
tybės siekti, neatidėliodami 
jungsis į bendrąjį visos tautos 
darbą, daugiau aukosis ir skirs 
lėšas nepriklausomai Lietu
vai atkurti” (“Sėja’, 1977 Nr. 2).

‘Sėjos’ iniciatyvai įtakos turi 
atitinkamos lenkų pastangos. 
Nors Lenkijos padėtis nepaly
ginti geresnė negu Lietuvos, bet 
“lenkų laisvės programa paruoš
ta visai neseniai Lenkijos po-

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

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

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

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

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

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

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

Vasario 16 minėjimas Miunchene užbaigiamas “Lietuva bran
gi . Dainuoja solistas R. Daunoras, deklamuoja aktorė D. 
Krištopaitytė, choreografija “Ratuko” grupės šokėjų.

Vasario 16-tos minėjime Miunchene kalba dr. A. Štromas.

programa ir niekam daugiau ne- 
patamautų, pačios išeivijos tau
tinės sąmonės jautrumui ir in
telektualiniam budrumui tokie 
išvaduotos nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo programiniai 
svarstymai tikrai būtų naudingi” 
(Vaitiekūnas); “Jūsų sumany
mas geras, jam pritariu, nes iš 
tiesų pravartu, kad kiekvienas 
visuomenininkas — politikas 
apie tai pradėtų galvoti ir bent 
šiek tiek savo vizijų viešai pa
teiktų” (Audėnas); “Nejauku 
ir beveik graudu atsakyti į klau
simą dėl Lietuvos nepriklau- 
somybinės programos reikalin
gumo, kai įpusėjo jau ketvir
tas dešimtmetis po Lietuvos ne
priklausomybės netekimo. Vi
siškai liūdna, kai per tokį ilgą 
laikotarpį ir jo skirtingus etapus 
buvo jau daug pralieta kraujo ir 
rašalo, kovota, organizuota, au- 
kotasi, pretenduota vadovauti ir 
pavaldyti manifestai skelbta, 
spaudoje, sąskrydžiuose, konfe
rencijose svarstyta, piktai disku
tuota, galutinai išsiaiškinta ir su
tarta’,—ir štai vėl ir vėl dar 
reikia grįžti prie klausimo” (Rai
la) ir kt.

Bet ar tokiai programai suda
ryti esam pasiruošę? Ar kliūtys 
nebus didesnės už galimas pa
stangas? Atmosfera labai nepa
lanki. Juk išeiviją nuo tautos ski
riančios net dvi uždangos: 
“Made in Moscow” ir “Made in 
Chicago” (Rastenis). “Neabejo
tinai tokios svarstybos suponuo
ja būtinumą nuodugnaus pažini
mo okup. Lietuvos tikrovės ir 
mūsų tautos nuotaikų bei lūkes
čių. O tai, kaip žinai, Chicagoje 
gali sukelti atitinkamas reakcijas 
ir piketus. . . Būk tad atsargus. 
Kur tikras patriotas, kur tik 
gangsteris — Chicagoj neleng-

grindyje jaunesnio amžiaus vei
kėjų ir išspausdinta Paryžiuje 
leidžiamam ‘Kultūros’ žurna
le”. Lietuviškos programos ruo
šimui taip pat pritaria mūsų di
sidentai. Pavyzdžiui, Europos 
studijų 1977 metų savaitėj dr. 
Aleksandras Štromas kalbėjo: 
“Ačiū Dievui, ‘Sėjos’ vyr. re
daktoriaus L. Šmulkščio inicia
tyvos dėka Lietuvos nepriklau- 
somybinės programos išeivijoje 
paruošimo reikalas, pagaliau, 
yra pajudintas . . . Tai yra labai 
gero darbo pradžia. Kraštui bū
tino, krašto laukiamo darbo” (‘Į 
Laisvę’, 1977 gruodžio mėn. nr.).

Kas turėtų Lietuvos laisvini- 
mp programą ruošti, būtų jau at
skira tema. Galimybės galėtų 
būti įvairios. Bet iniciatyvos pir
menybė gal priklausytų Vilkui ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei. Bendruomenė yra ir prieš
dėkingą progą — tai šiais metais 
susirenkantis PLB penktasis sei
mas.

Stasys Barzdukas

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

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
NEW HAVEN, CONN.
Balio Sruogos minėjimas

Aušra Jurašienė bus pagrin
dinė kalbėtoja Balio Sruogos mi
nėjime balandžio 15, šeštadienį, 
6 v.v. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. 339 Green St. 
New Haven, Conn. Ištraukas iš 
Balio Sruogos kūrinių skaitys 
Irena Veblaitienė, Vaiva Vėbrai- 
tė-Gustienė ir Vytautas Valiukas.
Muzikinėje dalyje — Yale uni

versiteto studentų styginis trio, 
vadovaujamas Teresės Kriaučiū- 
naitės.

Minėjimą rengia Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 
Haveno Klubas.

(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 
Rugpjūčio 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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Pasaulio Lietuvių Dienų vajus
Šios vasaros pradžioje, nuo 

birželio 26 iki liepos 3, įvyks 
Pasaulio Lietuvių Dienos To
ronte. Čia bus didelės trigu
bos iškilmės.

Įvyks penktoji JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventė, į kurią 
suvažiuos per 1000 choristų.

Kas penkeri metai šaukiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas. Toks seimas ir bus 
šią vasarą Toronte. Jame daly
vaus per šimtas rinktų atstovų.

Trečias įvykis — tai sportinės 
žaidynės, į kurias iš viso laisvo
jo pasaulio suvažiuos per 2000 
sportininkų. Vien iš Australijos 
atvyksta per 100 sportininkų.

Šios didelės iškilmės turi tiks
lą atžymėti Lietuvos nepriklau
somybės 60 metų sukaktį ir 40 
metų sukaktį nuo tautinės olim
piados Kaune.

Toronto lietuviai uoliai dirba 
įvairiuose komitetuose, kad ga
lėtų reikiamai priimti svečius, 
juos apnakvinti, pamaitinti. 
Reikia didelių ir specialių patal
pų, kur galėtų vykti sportinės 
žaidynės, dainų šventė. Tas pa

talpas Kanados lietuvių komite
tas gavo, sportininkam išnuo
mojo modemų stadijoną, gautos 
gražios patalpos ir dainų šven
tei.

Salių nuomos ir kitos išlaidos 
pasidaro labai didelės. Šių Lie
tuvių Dienų sąmata yra 160,000 
dol. Iš bilietų tiek surinkti ne
įmanoma. Kanados lietuviam 
būtų per sunki našta visas iš
laidas pakelti. Tad Pasaulio Lie
tuvių Dienų rengėjai ir kreipėsi 
į JAV lietuvius, prašydami pa
galbos.

JAV LB Krašto Valdybai pa
vedus, New Yorke buvo sudary
tas Pasaulio Lietuvių Dienų Ko
mitetas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Jį sudarė N.Y. Lie
tuvių Bendruomenės apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakse- 
lis. Komiteto tikslas — sutelkti 
50,000 dol. šiom Lietuvių Die
nom Kanadoje. Tai yra mažiau
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negu trečdalis visos numatytos 
sąmatos.

Šis JAV komitetas parengė 
aplinkraščius ir kitą medžiagą ir 
išsiuntė Lietuvių Bendruome
nės apygardom, apylinkėm, 
kviesdamas visus įsijungti į vajų. 
Visų bendra talka nebus sunku 
surinkti tuos 50,000 dol. Tai yra 
parodžiusi praeitis. Kai vyko 
lapkričio 13 demonstracijos, su 
kokiu spontaniškumu buvo su
rinktos didelės pinigų sumos. 
Pernai žygiui į Washingtoną pa
remti irgi greitai ir efektyviai 
buvo sudėti reikiami pinigai.

Taip ir šiuo atveju tikime, visi 
vieningai ir pagal išgales pa
rems Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronte. Tos Dienos juk bus lie
tuvių jaunimo masinis prasiver
žimas į viešumą, pasaulio dėme
sio atkreipimas ir lietuviškų rei
kalų priminimas. Tai bus jau
čiama ypač sportinėje srityje. 
Bus jaučiama ir dainų šventėje 
ir Lietuvių Bendruomenės su
važiavime, nes visur ateina jau
nimas.

Šiai didingai šventei yra iš
leidžiamas leidinys su sveikini
mais. Leidiniui renkami svei
kintojai, rėmėjai. Vieno puslapio 
kaina — 100 dol., pusė pusla
pio — 60 dol., ketvirtis pusla
pio—30 dol. Ieškomi ir šio įvy
kio mecenatai, kurie paaukotų 
po 250 dol. šiam reikalui.

Priimamos visokios aukos. 
Kas aukos 25 dol., bus įrašytas į 
leidinį. Bus pasiųstas ir pakvita
vimas. Paaukotą sumą galima at
skaityti iš JAV valdžios mo
kesčių.

-o-
Laiko liko nedaug, o dideli 

įvykiai ritasi labai greitai. Ren
giasi chorai, rengiasi sportinin
kai, renkami atstovai į seimą. 
Tad paskubėkime su savo auka. 
Nedelskime, neatidėliokime. 
Laiku ir greitai atsiųsta auka vi
siem padeda lengviau tvarkyti 
sudėtingą vajų. Ir aukotojui ge
riau, nes jaučiasi prisidėjęs prie 
tokios didelės šventės.

Laukiama aukų iš visų!

Kalbėdami apie Juozą Prunskį, 
iš tikro mes nežinom, apie ką 
kalbam: ar apie kunigą, ar apie 
žurnalistą, ar apie Žmogų iš di
džiosios raidės, ar apie visus tris
kaip vieną? Mes skaudžiai su
klystume, jei bandytume labiau 
išryškinti vieną kurią jo asmeny
bės žymę, nustelbdami kitas. 
Mano nuomone, kun. Prunskis 
yra darni apraiška viename ku
nigystės pašaukime: trupinėlis 
žemės, trupinėlis dangaus ir 
trupinėlis angelo prakaito lašų.

Trupinėlis žemės
Neminėsiu kun. Prunskio bio

grafijos, nei išeitojo mokslo, nei 
šventimų, nei eitųjų pareigų, 
nei atliktų darbų. Tokias žinias 
kiekvienas gali rasti enciklope
dijoj. Tačiau reikėtų paminėti, 
kad mes esam seni pažįstami, 
artimi nuo pat jaunystės laikų, 
kad esam kaimynai: mūsų na
mus teskiria nepilni trys kilo
metrai.

Tais jaunystės laikais mane 
viliojo toli gražu ne dangiški 
migdolai. Tada aš nepavydėjau 
Juozui Prunskiui ne’ klieriko, 
nei vėliau kunigo sutanos, bet 
pavydėjau jam naujo dviračio, 
kokio aš dėl neturto negalėjau 
įsigyti ir kuriuo jis, lyg gyva
sis sidabras , siuvo po apy
linkes, žavėdamas jaunimą kaž
kokiais nepaprastais idealais, 
kurių aš visiškai nesupratau. Iš 
tų laikų aš teprisimenu jo pui
kią išvaizdą ir aiškiai moterišką

Kun. dr. Juozas Prunskis

FILANTROPINĖ VIENO
ŽMOGAUS INSTITUCIJA

ANATOLIJUS KAIRYS

C
Žodis, tartas 1978 kovo 17 
Jaunimo Centro kavinėj, Chica- 
goj, įteikiant premiją Lietuvių 
bibliotekos leidyklai ir kartu pa
gerbiant mecenatą — kun. dr. 
Prunskį

balsą. Jis darė didelį įspūdį jau
nimui, darė ir man — aš norė
jau būti kažkuo panašiu į jį.

Žmonės — kun. Prunskio tik
roji meilė. Su žmonėmis ir žmo
nėse jis gyvas, pilnas ir savas. 
Kažkokia žodžiais neišreiškiama 
artimumo šilima traukia jį prie 
žmogaus, o žmogų prie jo. Kaž
kokia jėga spinduliuoja jo veide 
ir daro jį visuomet laukiamą, 
mielą, visuomet draugišką.

Jis neturi priešų, bent aš neži
nau. Tai mūsų dabartiniame gy
venime būtų jau išimtis, o išim
tis visuomet įdomesnė už tai
syklę.

Tą kun. Prunskio išskirtiną 
“išimtį” katalikų akcijos vadai 

pastebėjo. Pašauktas dvasiniam 
apaštalavimui, kun. Prunskis, 
būdamas vos 29 metų, atleidžia
mas nuo parapinių ir kapeliona- 
vimo pareigų Panevėžio vysku
pijoj ir skiriamas XX Amžiaus 

dienraščio redaktorium. Tai ro
do jo meilę žmonėm, o neabe
jotinai — meilę ir žemei.

Meilė žemei kun. Prunskiui į- 
diegė meilę ir geriem darbam, o 
tai jau ir yra pašaukimo esmė. 
Ankstyvas savo padėties atradi
mas žemėj, savo pašaukimo tei
singas įvertinimas nugairino 
kun. Prunskio gyvenimo kelius 
ir užtikrino jam aiškią vietą 
Lietuvos kultūros istorijoj.

Trupinėlis dangaus
Tikrai sunku nusakyti, kas yra 

Juozas Prunskis daugiau: ku
nigas ar žurnalistas . Tuščia bū
tų spėlioti ar kurti hipotezes, 
kur baigiasi vienas ir prasideda 
kitas. Aiškios linijos neišvesim, 
nes jos gal ir nėra.

Kun. Prunskis yra ne moksli
ninkas, ne teoretikas, ne ieš
kotojas kokių nors tikrų ar ta
riamų tiesų. Jis yra gyvenimiš
kas, praktiškas, realus. Jam Die
vas viską davė, ir jam viskas 
suprantama — reikia tik veikti 
ir viską įgyvendinti konkrečiais 
darbais. Tai laimingų žmonių 
savybė; jie niekuomet nepralai
mi.

Todėl, norėdami teisingai at
sakyti į klausimą, nukreipkim 
savo žvilgsnius į žurnalizmo 
esmę, žurnalizmo idėją. Kitaip 
tariant, imkim kun. Prunskio 
žurnalizmą ne kaip informaciją, 
o kaip meną ir kūrybą, tiesiog 
— kaip pašaukimą, kaip neat
skiriamą kunigystės dalį.

Ar mes pajėgiam suprasti žur
nalistą kunigą? Ar kunigui laik
raštis nėra tas pats, kas sakykla 
bažnyčioj, iš kurios jis skelbia 
Dievo žodį? Ar laikraščių ir žur
nalų skaitytojai nėra jo plačios 
parapijos nariai, susirinkę pa
klausyti Evangelijos tiesų? Ar 
sofos ir kėdės namuose nėra tas 
pats, kas suolai bažnyčiose, tik 
patogesnės, kur tikintieji, o ne

retai ir netikintieji (tai dar svar
biau) gilinasi į populiariai išdės
tytas dieviškąsias mintis?

Atsakant į šiuos klausimus, il
gai galvoti netenka, nes davinių, 
kad kun. Prunskiui žurnalistika 
yra ta pati kunigystė, tas pats pa
šaukimas ir apaštalavimas, tu
rim daugiau, negu jų reikia. 
Jo straipsniai, nežiūrint, kaip 
kasdieniški ir paprasti, yra nu
spalvinti religiniais pavyzdžiais, 
teologine mąstysena, gyvosios 
Evangelijos dvasia. Paimkim pa
vyzdžiu bet kokio įvykio, mi
nėjimo ar vakaro aprašymą. Jie 
aprašyti su meile, ramiai ir švel

niai, nieko neužgaunant, nieko 
nepažeminant, kiekvienam ran
damas šiltas žodis, kūrybiškas 
išsireiškimas, įvertinimas.

Kun. Prunskio žurnalistika yra 
kūrybiška, pastebimai pralen
kusi įprastinį dienos žurnalizmą, 
nesileidžia palyginama su jokiu 
kitu, mum žinomu, asmeniu. Jo 
parašytos knygos — “Taip mirė 
nemirtingieji”, “Bolševikų ka
lėjime ir Sibiro ištrėmime”, 
“Prie vilties kryžiaus”, “Aukš
tyn širdis”, “Vyrai klystkeliuo
se”, “Mokslas ir religija”, pami
nint tiktai kelias, įprasmina jo 
kūrybinį ir dvasinį pašaukimą. 
Jos patvirtina ir čia iškeltas 
mintis. Nežiūrint, kokie skaudūs 
ir tragiški atsitikimai, kun. 
Prunskis juose mato žmogų tik 
kaip areną gėrio ir blogio grum
tynėse, kaip neišvengiamybę 
Aukščiausiojo valia. Aiškiai, 
vaizdžiai ir faktiškai aprašyti 
įvykiai mūsų sąmonėj išlieka 
sektinais evangeliniais pamoky
mais.

Angelo prakaito lašai
Washingtono Katalikų uni

versiteto bažnytinių teisių dak
taras Juozas Prunskis, vykdyda
mas Dievo jam skirtą užduotį
— vesti žmones į laimingą dan
gų nelaiminga žeme, išliejo 
daug prakaito.

Kun. Prunskio darbštumas yra 
tiesiog antžmogiškas. Jis parašė 
ar suredagavo kelias dešimtis 
knygų, davė laikraščiam ir žur
nalam daugiau kaip 10,000 
straipsnių, pasakė tūkstančius 
kalbų ir pamokslų, neskaitant 
tiesioginių kunigo pareigų svei
kiem ir ligoniam. Tai grynas an
gelo prakaitas.

Meilę žemei ir dangui kun. 
Prunskis suprato tiesiogiai kaip 
meilę žmogui ir vykdė ją ne 
vien žodžiais. Meilei įkūnyti jis 
rado originalią išraišką — filan
tropiją. O filantropija, kaip ži
nom, mūsų visuomenėj nėra pla
čiai praktikuojama. Iš savo paja
mų jis skyrė apvalias sumas 
Draugo romano premijai, Rašy
tojų Draugijos metinei premijai, 
jaunimo kūriniam ir kitiem kil
niem darbam. Šis pabrėžtinas 
altruizmas, kitų žmonių kūrybos 
įvertinimas yra neabejotinai taip 
pat angelo prakaitas.

Kun. Prunskis jautė, kad ge
riem darbam neužtenka vien ge
rų norų ar talento, ar bičiuliš
ko paskatinimo tuščiais žodžiais
— reikia kūrybinės aplinkos,

(nukelta į 4 psl.)
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Išbėgau į gatvę. Niekur jokio 

vokiečio nebuvo matyti.

— Nėra, — šaukiau dar tar- 
puvarty tebebūdama.

Rimas numetė dėžę nuo sa
vęs ir atsistojo. Dėžė buvo leng
vutė, sukalta iš siaurų lente
lių. Viduje būdamas, pro plyšius 
galėjai viską matyti, o tavęs 
niekas negalėjo.

— Pasiutėlis! — pasakė eida
mas prie manęs. — Maniau, kad 
jau pagaus. Aš tik pašnekinau 
vieną žydą. Norėjau sužinoti, ar 
Leibkė tebėra gyvas. Pamačiau 
tik, kad vokietis atlekia iškėlęs 
lazdą. Smukau į kiemą ir pasivo- 
žiau. Gerai, kad dėžė buvo čia 
pat kampe. Įlėkė į kiemą, pasi
dairė, pagargaliavo, lazda pasi
švaistė ir vėl išėjo. Bijojau, kad 
nestovėtų už kampo ir nelauktų, 
kol iš kur išlįsiu.

— Kad ir tu, — truktelėjau pe
čiais. — Kaip jis stovės, kad rei
kia sekti paskui žydus. Bet kam 
tau to Leibkės prireikė?

— Taip sau. Jo tėvai buvo la
bai turtingi ir gyveno va anam 
name, — parodė ranka, — o ma
no tokie pat, kaip dabar. Bet 

mudu buvom draugai. Aš dar te
besu jam skolingas septynias ka
peikas. Sakiau, jeigu dar gyvas, 
gal paduos. Tėvus tai, sako, už
kasė devintam forte, bet aš ne
noriu tikėti, jie galėjo papirkti 
vokiečius ir išvažiuoti į Afriką. 
Jeigu Leibkė gyvas, norėjau per 
kokį žydą nusiųsti daugiau ką. 
Žinau, kad gudrūs žydai gali 
daug ką į getą įsinešti.

— Ar moki tylėti? — pasakiau, 
žiūrėdama tiesiai į akis.

Akys jam buvo šviesiai rudos, 
o pats visas murzinas. Jį tokį 
murziną radom čia atsikėlę, toks 
tebebuvo ir dabar, bet jis man 
vis tiek labai patiko. Ne sykį vie
na sau pagalvodavau, kad už
augusi už jo tekėsiu, tik prieš 
vestuves reikės gerai nuprausti. 
Kaip atrodytų: su gražiais drabu
žiais ir visas toks murzinas.

— Žinoma, kad moku, — nė 
nemirktelėdamas atšovė.

— Bet aš noriu, kad tikrai, tik
rai, tikrai mokėtum tylėti.

— Tikriau, negu tu galvoji. 
Ir tau ne viską pasakau, ką ži
nau, o kiti nė su kabliu ne iš
peštų.

— Bet ką šiandien noriu pa
rodyti, reikia, kad tik tu ir te
žinotum. Prižadi, kad niekam 
nesakysi? Kad tik tu vienas te
žinosi?

— Prižadu.
— Persižegnok, kad niekam 

kitam neparodysi ir nepasakysi.
Jis pakėlė ranką ir greitai pa- 

makaravo apie nosį, taip, kaip 
dauguma vyrų bažnyčioje žeg
nojasi.

— Ne taip! — beveik sušu
kau. — Ne kaip muses nuo no
sies. Gerai persižegnok. Va taip! 
— ir persižegnojau plačiai, iš 
lėto, garsiai tardama žodžius.

Rimas pamėgino, bet susi
maišė. Tada pasakiau, kad 
žegnotųsi kartu su manim, bet 
ir šį kartą suklydo: kai aš dėjau 
ranką ant kairio peties, jis, prie
šais stovėdamas, dėjo ant de
šinio.

Norėjau pasakyti, kad nemoka 
žegnotis, bet žodis neišspruko 
pro lūpas: jo rudose akyse jau 
pasirodė ašaros.

— Duok ranką, — pasakiau.
Paėmiau ir perdėliojau ranką, 

sakydama žodžius, taip, kaip 
mane motina mokydavo žegno
tis. Sakiau žodžius, Rimas sakė 
kartu su manim.

— Dabar einam, — patempiau 
už rankos. — Bet žinok, jeigu 
mano vietą kam nors išduosi, 
visi pirštai nukris. Nuo tos ran
kos, su kuria žegnojais, — dar 
pastiprinau.

Nuvedžiau, nusirangiau ligi 

skylės rūsio sienoje, už kurios 
slėpdavausi.

— Žiūrėk, tos vietos niekas 
nerado. Kai žaidžiam, aš čia vi
sada slepiuos, ir nė vienas nesu
žinojo kur. Ir tu nė sykio nera
dai, kad nežinojai tos vietos. Aš 
vis galvojau čia kokį žydą pa
slėpti, jeigu pabėgtų nuo vo
kiečių. Į čia ir pabėgti labai 
lengva, tik šmurkšt į kiemą, ir 
niekas neberas. Nė vienas vai
kas nežino, kad čia galima pasi
slėpti. O jeigu tavo Leibkė pa
bėgtų, galėtum ir jį čia paslėp
ti. Pati būčiau paslėpus, bet iš
važiuoju į kaimą pas senelius. 
Dabar tu žinok. Tik tu. Ir nie
kam, niekam neprasižiok. Jei 
prasižiosi, visi tuoj sužinos. Ir 
vokiečiai sužinos. Supranti?

— Kada išvažiuoji? — paklau
sė, lyg negirdėjęs, ką sakiau ir 
kaip grasinau.

— Tuojau.
— Ar buvai nuėjusi ligi galo? 

— vėl paklausė, akimis rodyda
mas į skylę sienoje.

— Ne. Tik čia pat. Toliau 
tamsu.

— O aš buvau.
— Tai ir tu tą vietą žinojai?
— Seniai. Abudu su Leibke 

žinojom.
Ir papasakojo, kaip juodu iš

girdo senius šnekant, kad už rū
sio sienų yra užmūryta kelios 
skrynio aukso. Sako, plėšikai 
plėšę į Rusiją keliaujančius pirk
lius, paskum ir Napoleono kasą 
išplėšę ir viską suslėpę tam rūsy, 
cik niekas nežino kur. Visos 

sienos kaip sienos, negi namą 
dėl pasakų griausi. Tada juodu 
ėmė žiūrinėti sienas. Kambarį 
po kambario, plytą po plytos. Ir 
rado. Vienoje vietoje rado vėliau 
užmūrytas dureles.

— Še, žiūrėk!
Rūsio prieblandoj matyti buvo 

nedaug, bet, kai jis pirštu ap
vedė, ir aš galėjau suprasti, kad 
čia kitaip plytos sudėtos. Tada 
Leibkė susiradęs didelį kūjį ir 
pradėjęs mušti sienos apačią. 
Plytos tuoj pasidavusios, ir juo
du praardę skylę, kad galima 
buvo įlįsti, bet jokių skrynių 
neradę, tik trijų žmonių kaulus.

— Kaulus? — sušukau.
— Tik kaulus, daugiau nieko. 

Jeigu netiki, einam. Galėsi ap
graibyti. Žinau, kur yra. Rasim ir 
patamsy.

— Ir niekam nepasakėt?
— Kam sakyti? Ar kad policija 

pradėtų landyti?
Aš nenorėjau lįsti į patamsį 

kaulų graibyti, nebenorėjau nė 
čia stovėti.

— Aš turiu bėgti, — pasakiau 
atsiminusi, kad žadėjau tebūti 
tik minutėlę. — Bet tavęs ne
užmiršiu. Kai sužinosiu, kad kas 
važiuoja į miestą, ką nors tau 
atsiųsiu. Ką nors skanaus. Sene
lė visko turi.

Padaviau ranką, paskum pakš
telėjau į murziną žanduką ir nu
lėkiau. Koks ten pakštelėjimas. 
Vos lūpų krašteliais brūkštelė
jau, bet tą brūkštelėjimą lūpose 
tebejaučiu ir šiandien.

Tėvai jau nerimo, kad taip 

ilgai dingau, ir pirmiausia buvau 
gerai išbarta už nerūpestingumą. 
Net išsimaudyti nebebuvo kada, 
nors vonia ir buvo užkurta. Tik 
nusiprausiau ir persirengiau, 
motina šiltai aptūlojo, tėvas pa
ėmė jau sudėtą lagaminą, ir iš
ėjom. Kooperatyvo vedėjas irgi 
baigė tvarkytis. Lagaminą padė
jo į sunkvežimį, mane tėvas į- 
spraudė tarp vairuotojo ir vedė
jo, į rankas dar padavė rudą 
maišiuką su užkandžiu kelionei, 
pasilenkęs per kooperatyvo 
vedėją pabučiavo, ir išvažiavom.

Norėjau pamatyti, kur tėvas, 
bet jis pasiliko už sunkveži
mio. Nebepamačiau jo nė kai 
sukom į gatvę. Abu vyrai per 
mano galvą šnekėjo apie prekes 
ir apie kažin kokius kitokius 
reikalus, o aš vis dar norėjau pa
matyti tėvą ir sukau galvą 
tai į vieną pusę, tai į kitą.

Pralėkėm ir pro mūsų namą. 
Tarpuvartėje stovėjo Rimas, 
purvinas ir susitraukęs. Jis aki
mis nusekė sunkvežimį, ir aš vėl 
pajutau jo nešvaraus skruosto lo
pelį ant savo lūpų, o ant veido 
šiurkščius atsisveikinančio tėvo 
ūsus. Suėmė toks negerumas, 
nors šok iš sunkvežimio ir bėk 
namo, bet sėdėjau susispaudusi 
ir vos laikiau ašaras.

Sunkvežimis lėkė, ir aš jutau, 
kaip jis plėšia mane nuo visų ir 
nuo Rimo. Rodėsi, kad girdžiu 
net plyšimo garsą.

(Bus daugiau)
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PENKI DIDIEJI LIETUVOS 
VALDOVAI KULTŪROS ŽIDINY
Nauji skulpt. V. Kašubos kūriniai (2)
Mindaugas—didingasis Lietuvos karalius

(Tąsa iš praeito numerio)

Čia pat dešinėje prie sienos 
mūrinės atsparos pakabintas di
džiulis nukryžiuotas Kristus. Jo 
rankos siekia lubas, o kojos grin
dis. Veidas — liūdnas.

Šis Kristus buvo atliedintas iš 
bronzos. Vienas jo liedinys yra 
New Havene, Conn., bažnyčio
je. Jį teko matyti didžiajame al
toriuje. Atrodė labai įspūdin
gai. Antras šios statulos egzemp
liorius yra kažkur New Yorko ar
tumoje.

Čia stovėdamas, matai visą 
studiją, įdomiausius jos kampus, 
stalus, įrankius, modelius, lipi
nius iš gipso, nudailintus gipso 
kūrinius, kalinius iš švino.

Vytautas Kašuba buvo geriau
sias Kauno Meno mokyklos 
skulptūros mokinys. Dar būda
mas mokykloje, gavo užsakymą 
— nukalti Žemaičių plentui Per
kūnų žirgus. Tas kūrinys, sako, 
ir dabar tebestovi, tik jo auto
rius jau nebežinomas, nedrįsta 
pasakyti, kad jis gyvena Ameri
koje.

Gyvendamas New Yorke, jis 
kurį laiką dirbo kitose dirb
tuvėse, drožinėjo net medį, bet 
jau bus kokia 15 ar daugiau me
tų, kaip jis gyvena Manhattane 
ir verčiasi tik skulptūra.

Kas tie švino kaliniai?
Jis dirbo ir dirba su įvairiom 

medžiagom. Kalė granitą. Tokie 
iš akmens iškalti kūriniai yra į- 
mūryti Marųuette Parko bažny
čios fronte Chicagoje. Drožė 
iš medžio. Toks iš medžio iš
drožtas Rūpintojėlis yra Prisikė
limo bažnyčioje Toronte. Labai 
daug daro iš gipso, įvairiai jį 
atbaigdamas.

Vienas iš jo labiausiai mėgs
tamų medžiagų yra švinas. Švino 
skulptūrų pilna jo namuose. Ir 
didieji Lietuvos valdovai, išsta

Vytautas Kašuba kala švino skulptūrą.

FILANTROPINĖ 
INSTITUCIJA
(atkelta iš 3 psl.)

reikia nors minimalių finansinių 
sąlygų. Ir štai — nelauktai ir 
netikėtai — atsiranda kun. J. 
Prunskio premijų fondas, iš ku
rio kasmet ateina tūkstantinės 
sumos už mokslinius, religinius, 
literatūrinius, žurnalistinius, vi
suomeninius ir kitokius laimėji
mus, o šiandien mes liudijam 
premijos faktą leidyklai, ko iki 
šiol dar nėra buvę.

“Gero žmogaus” sąvoka kun. 
Prunskiui aiškiai per siaura. Jis 
yra daugelio gerų žmonių, dau

tyti Kultūros Židiny, nukalti iš 
švino.

Jis pats paaiškino, kas tos švi
no skulptūros ir kaip jos daro
mos. Perkamos gana plonos 
švino plokštės. Jų storumas ko
kia viena šešioliktoji colio. Švi
nas, kaip didelis popieriaus la
pas, yra susuktas į rutulį. Švinas 
yra minkštas, lengvai plauna
mas, lankstomas.

Pirma pasidaręs piešinį, jis 
apskaičiuoja, kokio švino gabalo 
reikės. Jį atsipiauna ir pradeda 
kalti. Kala iš vienos ir iš kitos 
pusės. Kala su daugybe kaltų, 
kaltelių, kurie turi skirtingus 
smaigalius. Taip pat kala ir su 

įvairiais plaktukais. Nuo kalimo 
švinas išsilanksto ir taip sudaro 
lenktą skulptūros formą — pa
viršių.

Kad pats švinas nesugniužtų 
ir nebūtų lengvai pažeidžiamas, 
viduje įdedamas medžio sustip
rinimas — vidiniai medžio rė
mai, kurie ir laiko visą skulptū
rą-

Tokia švino skulptūra yra am
žina. Ji gali stovėti metų metus 
ir nesikeis. Tai liudija išlikę pa
vyzdžiai iš viduramžių ir iš Ro
mos imperijos laiku. Švinas tru
putį oksiduojasi, pajuosta ir 
paskui sustoja. V. Kašuba dar 
savo kūrinį polišuoja, ištepa vaš
ku ir išblizgina.

Kad būtų mum dar aiškiau, 
jis ir pademonstravo, kaip tas 
švinas kalamas.

Mūsų dėmesį patraukė čia 
pat esančios baltos ir didelės 
skulptūros. Tai buvo tie patys 
Lietuvos valdovai, kurie yra iš
kabinti Kultūros Židiny. Prie jų 
ir sustojome.

Tuoj skulptorių Vytautą Ka
šubą ir paklausėm: kaip atsira
do šie balti medalijonai, kad te
nai, Kultūros Židiny, yra pilkai 
juodi? Kas buvo pirma sukurtas: 
šie baltieji ar juodieji?

gelio idealių sumanymų, dau
gelio neišsipildžiusių troškimų 
suma — jis yra jau institucija! 
Gera, filantropinė vieno žmo
gaus institucija!

Kad žmogus įsiprasmintų dan
guj, pirmoj eilėj jis turi vesti 
prasmingą gyvenimą žemėj. O 
rasti prasmę beprasmybėj kiek
vienam mąstančiam žmogui ne
lengvas uždavinys. Kun. Juozas 
Prunskis šį uždavinį išsprendė 
labai gerai. Fiziologiškai kal
bant, žmogus yra dulkė, tačiau 
kun. Prunskis sugebėjo savo 
dulkę padaryti kalnu. O tai jau 
ne eilinė pastanga, verta pagar
bos ir pavyzdžio dabarties ir 
ateities kartom.

Skulptorius tuoj atsakė — visi 
valdovai pirma buvo iškalti 
švine. Originalai yra pakabinti 
Kultūros Židiny. Iš jų buvo 
padarytos formos ir taip buvo at- 
liedinti šie gipsiniai medalijo
nai. Nuliedintus jis dar nušli
fuoja. Atrodo labai gražiai ir 
įspūdingai. Kūriniai tinka butų 
papuošimui, ypač kur nors prie 
židinio. Tarp kitko, vieną tokių 
medalijonų jis jau buvo parda
vęs.

Kaip atėjo mintis sukurti 
Lietuvos valdovus?

Paklausėm, kaip jam atėjo 
mintis sukurti ši ciklą. Jis tuoj 
atsakė. Mintis kilusi, kai jis 
lankė restauruotą Trakų pilį. 
Pilis jam padariusi labai gilų 
įspūdį. Ten ir kilo idėja — su
kurti tos epochos galinguosius, 
didinguosius Lietuvos valdo
vus.

Su Lietuvos istorija jam teko 
susidurti ir anksčiau. Kai 1939 
New Yorke vyko pasaulinė paro
da, jis Lietuvos paviljonui buvo 
sukūręs Vytauto Didžiojo 
statulą. Po parodos skulptūra il
gokai buvo padėta Marianapolio, 
Thompson, Conn., daržinėje, 
dabar yra išstatyta Tautiniuose 
namuose Bostone.

Atvykęs į šį kraštą, apie kokius 
1951 metus jis gavo užsakymą 
sukurti Mindaugą karalių. Su
kūrė biustinę skulptūrą. Min
daugas su šalmu, tvirto veido, 
žiūri truputį į dešinę, o su kaire 
laiko kalaviją prispaudęs prie 
savo veido.

Šis kūrinys yra pastatytas tuo
se pačiuose Tautiniuose namuo
se Bostone. Nuotraukos plačiai 
pasklido lietuviškoje spaudoje.

Mindaugą jis pamėgo. Sukūrė 
dar naują Mindaugo statulą, kuri 
buvo išstatyta septintoje dailės 
parodoje Kultūros Židiny. Pa
našus Mindaugas buvo ir jo pa
minklo projekte. Paminklas tu
rėjo būti statomas prie Kultū
ros Židinio. Buvo ir premijuo
tas pirma premija, bet dėl nema
žų išlaidų atsisakyta nuo staty
mo. O būtų nuostabu, kad šis 
istorinis paminklas kaip koks 
perlas stovėtų prie Židinio.

Dar vienas Mindaugas, visai 
naujas ir niekur nerodytas, yra 
jo studijoje. Apie tuos Mindau
gus dar norėsim atskirai pakal
bėti ir prie jų sugrįšim po šių 
medalijonų apžvalgos.

Mindaugas galingasis

Ciklo apžvalgą pradedam pir
muoju medalijonų — Mindaugu. 
Kaip įprasta, medalijonai turi 
aplinkui įrašą. Ir čia ant briau
nos įrašyta — MINDAUGAS 
Lietuvos karalius. Žemai po jo 
ranka įrašyti metai 1951-1263.

Skulptorius galėjo ištisai už
dėti aplinkui žiedą ir įrašyti 
visus įrašus, bet jis ėmė ir sulau
žė žiedą. Ir dar daugiau, meda- 
lijonas jau nebeturi pilno apskri
tumo — karaliaus šarvai net 
įšsikišę už apskritimo ribos. Tai 
sudaro įspūdį, lyg kažkokia jėga 
būtų suardžius! medalijono žie
dą ir smeigusi ieties trikampį. 
Juk visa Mindaugo kompozicija 
ir sudaro trikampį. Tas žiedo su 
įrašais suplėšymas ir suteikia 
daug vidinės jėgos. Vyksta kaž
kas nepaprasto, kažką nepapras
to turi pasakyti tas žmogus. Ir ką 
Kas čia labiausiai užakcentuoja
ma? Ogi ranka!

Čia Mindaugo ranka yra pasta
tyta pirmame plane. Ji lyg koks 
tvirtovės bokštas remiasi ant 
metų. Ta ranka tuos metus ir su
būrė Mindaugo valdžiai. Ranka 
— visa apkalta šarvais. Pradžio
je matome šarvus lankstomus, o 
paskui didžiulę geležinę pirš
tinę.

Viršuje trys pirštai susiglaudę 
vienoje pusėje, o iš kitos pu
sės vienas pirštas. Tarp tų pirštų 
matome kardo rankeną. Pats kar
das yra pakabintas ant nykščio. 
Kardas didžiulis. Jo paties nesi
mato, matome tik rankeną, ku
rios vienas galas įsminga į briau
nos žiedą.

Mindaugas — Lietuvos karalius, skulptoriaus Vytauto Ka
šubos sukurta skulptūra, kuri pastoviai yra iškabinta Kul
tūros Židiny. Tai yra viena iš penkių skulptūrų, skirtų 
Lietuvos didiesiem valdovam.

Tvirta, dominuojanti ranka, 
ranka, kuri pajėgė suburti atski
rus valdovus į vieną valstybę. 
Matome dešinėje irtos valstybės 
ženklą — Vytį. Jis įmuštas lyg į 
kokį senovės pinigą, lyg koks 
senovės antspaudas. Tai Lietu
vos valstybės pradžia!

Valdovo didybę pabrėžia ir jo 
šarvai. Kokie jie paprasti, lygūs, 
atrodo lyg koks neįveikiamas 
mūras. Kyla aukštyn ir baigiasi 
apykakle. Viršum jos nubėga or
namentų eilutė, kurie primena 
lankstomus šarvus.

Ant galvos šalmas. Ir jis labai 
paprastas. Tai kario šalmas, bet 
jis užbaigiamas būdingais kara
lių vainikų kryžiukais. ■

Šalme jokio papuošimo, jokios 
nereikalingos linijos, viskas ati
duota kardo rankenai ir pačiai 
rankai.

Pažvelkime į karaliaus veidą. 
Juk tai valdovo, kieto valingo 
valdovo veidas. Akys įsmeigtos 
kažkur į tolį, į naujus darbus, 

rūpesčius. Lūpos suspaustos. 
Barzda ir ūsai suglostyti, bet jie 
neišryškinti. Veido linija sutam
pa su krūtinės šarvų linija. Tas 
pats jėgos veržimasis.

Karaliaus veidas įdėtas į švel
niai virpantį foną, lyg būtų ten 
mažutės vandens bangelės. 
Nėra ten nei kokio geografijos 
žemėlapio, nei pilių, karo žy
gių. Viskas asketiška.

Tokiom taupiom formom Vy
tautas Kašuba sukūrė savo še
devrą —.Mindaugą Lietuvos 
karalių, tą valdovą, kuris suorga
nizavo Lietuvą į valstybę. For
mų santūrumas ir savotiškas 
asketiškumas primena anksty
buosius viduramžius ar romanti
nius laikus, kur viskas buvo pa
prasta ir drauge didinga.

Pakelkime savo žvilgsnį dabar 
į Gediminą, kuris sukūrė gedi- 
minaičių dinastiją. Apie jį kal
bėsime kitą kartą, (p.j.)

(Bus daugiau)

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

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

Departure dates NIGHTS SPENT IN EACH CITY

Tours include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai

May 12 May 20 $849 Moscow 2, Vilnius 5
June 2 June19 $1459 Copenhagen 2, Mosėow 3, Vilnius 5, Leningrad

2, Oslo 1, 3 Day Fjord Trip, Bergen 1
July 7 July 21 $1059 Moscow 2, Vilnius 5, Druskininkai 2, Leningrad

3, Helsinki 1
Aug 18 Sept 1 $1299 Leningrad 2, Vilnius 5, Moscow 2, Munich 3, 

Innsbruck 1
Sept 15 Sept 23 $849 Moscovv 2, Vilnius 5
Sept 22 Sept 30 $849 Moscovv 2, Vilnius 5

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
Tour Manager 535 Fifth Avenue

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

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
TORONTE SPARČIAI ARTĖJA

Jau ne kartą lietuvių spaudoj 
buvo skelbta, kad birželio 28 — 
liepos 3 Toronte, Kanadoj, įvyks 
didelės apimties renginiai — 
Pasaulio Lietuvių Dienos. Jos 
prasidės birželio 28 Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėmis. 
Sportininkai suplauks iš visų 
kraštų, pradedant Australija ir 
baigiant kaimyninėmis JAV- 
bėmis.

Be to, tą savaitgalį posėdžiaus 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovai. ,

Sekmadienį, liepos 2 bus" V 
Kanados ir JAV Lietuvių Dainų 
Šventė. Ji prasidės rytą 11 vai. 
pamaldomis Anapilio sodyboj, 
kur prie žuvusioms už tautos 
laisvę paminklo, specialiai į- 
rengtoj vietoj, bus aukojamos 
mišios. Po pietų 3 vai. ji vyks 
didžiuliame Maple Leaf Gar- 
dens stadijone.

Dainų Šventės komiteto posė
dy iš muz. V. Verikaičio patir
ta, kad su chorų vadovybėmis 
viskas išsiaiškinta ir pasiruoši
mas vyksta pilnu tempu. Yra už
siregistravę 1000 su viršum cho
ristų. Choram talkins tautinių 
instrumentų ir simfoninis or
kestras. Chorų įžygiavimą į sta- 
dijoną muz. Br. Jonušo mar
šais palydės dūdų orkestras.

Be suminėtų trijų didžiųjų 
įvykių, dar yra numatyta ir kitų 
renginių. Ketvirtadienį, birželio 
29, Lietuvių Namuose numaty
tas literatūros vakaras. Penkta
dienį, birželio 30, tuose pačiuo
se namuose sportininkai rengia 
jaunimui susipažinimo vakarą- 
šokius. Numatyta taip pat ir jau
nimo išvyka laivu į Ontario eže
rą. Šeštadienį Royal York vieš
bučio dviejose salėse, grojant 
dviem orkestram, bus didieji šo

kiai visiem, o sekmadienį, po 
Dainų Šventės, tame pačiame 
viešbuty — banketas.

Royal York viešbuty ga
lima užsisakyti ir nakvynes. 
Viengubos lovos kambariai — 
$34; dvigubos lovos — $40. 
Kambarius rezervuoti reikia iki 
birželio 1. Rašyti: The Royal 
York Hotel, 100 Front St. W., 
Toronto, Ont. M5J 1E3, 
Canada.

Choro reikalais kreiptis šįuo 
9adfešii?-V? Vetfkaitrs ,'80 DofVžd 
- Rd.V Toronto;' CWX-M6P 2B8, 
Canada.

Tautinių instrumentų reika
lai: A. Mikulskis, 10400 Brigh- 
ton Dr., Cleveland, Ohio 44108, 
USA.

Jaunimo choro:- F. Strolia, 
15325 Seąuoia Dr., Oak Forest, 
III. 60452, USA.

Dainų šventės leidinio redak
torius: C. Senkevičius, 40 Bur- 
rows Avė., Islington, Ont. 
M9B 4W7, Canada.

Chorai nakvynių reikalais 
kreipiasi: V. Dauginis, 1613 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6, Canada. Tel.’ 1 416-533- 
1121.

Sportininkų nakvynėmis rūpi
nasi: K. Budrevičius, 519 Do- 
vercourt Rd., Toronto, Ont. 
M6H 2W3, Canada. Tel. 1 416- 
535-9755.

Prašoma nedelsti ir pradėti 
nakvynėmis rūpintis jau dabar.

Pasaulio Lietuvių Dienų orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
J.R. Simanavičius, 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada. Tel. 1-416 533-0621.

Birželio pabaigoj visi keliai 
lietuvius veda į Torontą.

JA.
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KELIOS KRITIŠKOS PASTABOS 
APIE “LIEPKALNIO SODYBĄ“
ALFONSAS NAKAS

(Vytautas Alantas — LIEP
KALNIO SODYBA, romanas. 
Leidėjas — Lietuvių Agronomų 
Sąjunga. Spaudė Draugo spaus
tuvė. Tiražas — 1000 egz. Kaina 
— 10 dol.).

Rašydamas apie perskaitytą 
naują knygą, paprastai turiu 
vieną dvilypį tikslą: autoriui pri
minti apie kūrinio minusus ir 
pliusus; sudominti kūriniu skai
tytoją. Kalbant apie minusus, 
neigiamybes, tai recenzento ir 
autoriaus nuomonės visada susi
kryžiuoja. Autorius savo kūri
nyje neigiamybių neranda. Tai 
visai natūralu. Savigynai jis daž
nai naudoja kritikų prieštaravi
mus: kas vienam kritikui atrodė 
teigiama, kitas laiko neigiamybe.

“Liepkalnio sodyba”, 1977 ru
denį iš spaudos išėjęs Vytauto 
Alanto naujausias romanas, jau 
sulaukė didelio dėmesio. Apie 
veikalą plačiai buvo kalbėta jo 
sutiktuvėse Chicagoje bei De
troite, ir laikraščiuose skaitėme 
keletą recenzijų.

Grožinę literatūrą vertin
damas, turiu prisipažinti, kad 
nepretenduoju į recenzentus 
tikrąja to žodžio prasme. Esu 
tik literatūra besidomįs mėgėjas, 
kuris, veikalą perskaitęs, turi ir 
nori šį tą pasakyti. Rašymo tiks
lą minėjau pačioje pradžioje.

Pradėsiu neigiamybėmis.
Veikalo kalba man labai svar

bus daiktas. Kalbos taisyklingu
mas grožiniame kūriny lygiai 
privalomas, kaip ir moksliniame. 
Tiesa, romano veikėjams ne tik 
galima, bet kartais ir reikia kal
bėti netaisyklingai, nes tai teigia 
jiems originalumo, spalvingumo. 
Bet autorius turi rašyti literatū
rine kalba. Ne visur V. Alan
tas to paiso. Štai pavyzdys iš 21 
puslapio:

“Iš visų Norgailų tąnakt gal 
tik vienas Kęstas miegojo, kaip 
negyvas, Norgaila kovojo su va
baliukais, bet ypač Rozalijai ne
leido užmigti rūškanos mintys: 
ji išgyveno didelį praradimą — 
jos didysis, gražus rūmas, kurio 
bokštai rymojo net anapus debe
sų, subirėjo, kaip gražus sap- 
nas.

Trys ar keturi sakiniai sugrūs
ti į vieną, ir dar įvelta nelaiminga 
gramatinė klaida (subirėjo t.o. 
subyrėjo). Deja, tokių sakinių, 
kaip cituotasis, yra ir daugiau.

Niekaip negaliu suprasti, kam 
romane reikėjo Miliutės Norgai- 
laitės su Algiu Vasoniu. Ar kad 
būtų pridėta keliolika puslapių? 
Jie abu visiškai už veikalo kom
pozicijos ribų.

Be reikalo 190 puslapyje auto
rius ima pasakoti Rožės Norgai- 
lienės “meilės paslaptį”. Visas 
epizodas tai Deus ex machina, 
kad tik “būtų įrodyta”, jog jau

ni visi savaip paleistuvavo . .. 

KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBENO
KŪRINIŲ FONDO

Vladas Jakubėnas buvo vienas 
žymiausių lietuviškos simfoni
nės muzikos kūrėjų. Be eilės 
paskirų didesnių kūrinių orkest
rui, jis yra sukūręs net tris išti
sas simfonijas. Deja, šių Jakubė- 
no simfonijų orkestrinės gaidos 
pasiliko Lietuvoj. Amerikoj iš 
kompozitoriaus išsaugotų rank
raščių pavyko nurašyti vien Ant
rosios ir Trečiosios simfonijų lė
tąsias dalis, jau ne kartą girdė
tas Minuetto ir Legendos pa
vadinimais.

Po kompozitoriaus mirties 
Chicagoj pereitų metų pradžioj 
susibūrė grupė velionio darbus 
vertinusių asmenų ir pasiryžo 
įsteigti viešą fondą, iŠ kurio būtų 
galima paremti šio mūsų užsi
pelniusio kūrėjo palikto muziki
nio turto išvedimą į viešumą. 
Į sudarytą komitetą sutiko įeiti 
muzikai dr. Leonardas Šimutis, 
Jurgis Lampsaitis, Algis Šimkus 
ir Alvydas Vasaitis, visuomenės 
atstovai Jurgis Janušaitis ir Pet
ras Petrutis ir kompozitoriaus 
dukterėčia Erika Hollenderienė. 
Pradžiai kompozitoriaus našlė 
Olga Jakubėnienė fondui per-

Nei autorius ta Rožės pikanteri- 
ja tiki, nei juo labiau skaityto
jas.

Daugelį kartų Kostas ir Agnė 
vienas kitą šaukia “mergele leli
jėle”, “berneli dobilėli”, ar tie
siai “mergele” ir “berneli”. Iš 
tikrųjų kaimiečiai tarpusavy va
dinosi tik vardais. Juos daž
nai malonindavo. Čia būtų

Agnieškutė, Kastulis, Kastu- 
liukas, tik jau ne tautosakiniai 
epitetai.

Su Agnės įvedimu atsirado ir 
kraičio reikalas. Tik ne visur au
torius kraitį tinkamai vartoja. 
Agnės atnešta tūkstantinė tai 
jau ne kraitis, o dalis, tarmiškai 
pasoga.

Ai, ta tūkstantinė! Jos atėjimą 
be dalies Kostui prikišus, Agnė 
dviem savaitėm išvažiavo ir 
grįžo su dešimčia šimtinių litų. 
Jeigu autorius galvoja, kad nuty
lėjimas, kur ir kaip Agnė tuos 
pinigus uždirbo, yra intriguojan
ti teigiamybė, tai jis labai klysta. 
Tokiam nutylėjimui reiktų iš 
naujo sukirpti visai kitokį Kostą. 
Dabartinis Kostas liguistai pavy
dus ir brutalus (jo elgesys su Au
tose, muštynės su bernais). 
Dviem savaitėm žmonai iš lovos 
pasišalinus, jis turėjo (ir visai pa
matuotai!) žinoti, kur ši dingo, 
kaip pinigai gauti.

Agnė — perdėtai teigiama. Ti
kime jos darbštumu, naujovių į 
gyvenimą stūmimu, seksualiniu 
patrauklumu. Tik netikime jos 
inteligencija, prilygstančia pa
čiam autoriui.

Antosė vaidino didelę rolę. 
Kai ji, su autoriaus palaiminimu, 
buvo Kosto išnaudota (ko norėjo, 
to ir gavo!), manėme, paruoš to
kią pirtį, kad visi Norgailos čiau- 
dės. Laukėme, laukėme ir... už- 
snūdome. Vargšė mergaitė: nei 
akių sieros rūgštim neišsvilino, 
nei raudono gaidžio ant stogo...

Zigmas Rožėnas 1929-aisiais 
“ėjo 27 metus” (84 p.). Romanui 
baigiantis, maždaug po 10 metų, 
atsiminta jį “apženyti”. Suža
dėtinė Živilė Briedeikytė, sako, 
buvusi pirmame akademijos 
kurse, kai jis — paskutiniame, 
tad, prileiskime, trejais metais 
jaunesnė. O štai 425 p. prie Kos
to ir Agnės prieina “agr. Rožė
nas sujauna mergina”. Ką gi au
torius nori apgauti, Norgailoms 
ir skaitytojams rodydamas 
34-erių metų senmergę ir vadin
damas jauna mergina?

Kai kur (pvz. 408 p.) autorius 
sakinį baigia santrumpomis “ir 
t.t.” Tai, manding, didžiausia 
beletristo nuodėmė, nes jo pasa
kojime jokių “ir taip toliau” ne
gali būti. Ką autorius žino, turi 
žinoti ir skaitytojas, o ko nežino, 
tai tegu nė “ir t.t.” nedėlioja.

Dabar — prie teigiamybių.
“Liepkalnio sodyba” parašyta 

pagal užsakymą. Lietuvių Agro
nomų Sąjunga Chicagoje panoro 

VEIKLA
davė laidotuvių proga gautas į- 
vairias aukas jos vyro atminimui 
įamžinti. Paskelbus fondo suda
rymą spaudoj, pradėjo plaukti 
ir daugiau įnašų. Taip 1977 pa
baigoj Vlado Jakubėno fonde jau 
buvo 866 doleriai.

Kadangi didžioji dalis Jakubė
no solo bei chorinių dainų jau 
buvo išspausdinta, pirmoj eilėj 
komiteto dėmesio šaukėsi jo 
simfonijos. Atsižvelgdamas į ri
botas turimas ir numatomas lė
šas, komitetas iš karto net nesi
ryžo svarstyti nepaprastai 
brangiai kainuojančio simfonijų 
partitūrų išspausdinimo, nors 
tai, be abejonės, būtų pats efek
tingiausias ir tikslingiausias bū
das užtikrinti šiuos kūrinius 
ateičiai.

Dar 1945 pačiam kompozito
riui pasitaikė proga susirišti su 
Kolumbijoj, Medelline, gyve
nančiu ir muzikoj nusimanančiu 
tautiečiu Jonu Kaseliūnu, kuris 
sutiko jam padėti nurašant gai
das. Jakubėnas tokia retai pasi
taikančia proga pasinaudojo ir 
pavedė jam perrašyti trūkstamas 
savo Antrosios simfonijos parti

pastatyti paminklą nepriklauso
mos Lietuvos ūkininkui ir pa
minklo architektu pasamdė Vy-s 
tautą Alantą. Grožinė literatūra, 
priešingai grožinei dailei, tik la
bai retai kuriama pagal užsaky
mus. Skaitytojas užsakytą knygą 
į rankas ima su nepasitikėjimu, 
manydamas, jog tai nėra auto
riaus kūrybinės meilės kūdikis. 
Panašiai buvo žiūrima ir į V. 
Alanto “Liepkalnio sodybą”. 
Kai kurie recenzentai, ypač ne^ 
išdrįsę pasirašyti pavardžių, at
rodo, tik apgraibomis perskaitę, 
šoko “Sodybą” niekinti. O reikią 
pasidžiaugti, kad, nepaisant mi
nėtų ir neminėtų trūkumų, ap
lamai šis romanas autoriui gė
dos nedaro. Aš jį laikyčiau net 
vienu iš pačių V. Alanto geriau
sių, gal tuoj po “Šventaragio”.

Visų pirma, kai kurių priekaiš
tai, kad autorius per mažai ryš
kina nepriklausomos Lietuvos 
buitį, kaimo kitimą į gerąją 
pusę, neturi jokio pagrindo. Per 
visą veikalą, it šviesi gija, pina
si jaunųjų ūkininkų veikla. Ag
ronomo skatinami, žemės ūkio 
mokyklas baigusiųjų talkinami, 
jie keičia ūkininkavimo būdą. 
Jei apie kitų ūkių modernėjimą 
kalbama daugiau abstraktybėm, 
tai Norgailų sodyba rodoma kon
krečiai ir detaliai. Čia rūpinama
si naujovišku žemės įdirbimu, 
naujoviška sėjomaina, pelkių 
sausinimu, kelių gerinimu, nau
jų, modernių trobesių statyba. 
Visa tai vaizduojama ne sausai 
ir nuobodžiai, o įvedant gyvus 
dialogus, pinant intrigą.

Nors kai kurie pagrindiniai 
veikėjai kiek keistoki ir skaityto
jui sunkiai suprantami, bet 
jie gyvi ir gaivalingi, kiekvienas 
savaip įdomus. Tokios Agnės 
Kostui pavydėtų bet kuris vyras. 
Ne veltui “amerikonas” Medar
das Dargužis prie jos taip svilo. 
Pats spalvingiausias “So
dybos” veikėjas — meistre
lis Vincentas Šliurpa. Kaip mažai 
tereikėta, tik vieno su saiku 
vartojamo priežodžio “dar jo sa
kysim”, kad šį beraštį kaimo 
dievdirbį iš skirtum iš didžiau
sios minios.
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Tik retas mūsų autorius iš
drįsta atskleisti vieną svarbiau
sių žmogaus elgsenos įgimtų sa
vybių — jo seksualumą. Šia 
prasme mūsų literatūra tebe
gyvena baudžiavos ir draudžia- 
vos laikus. V. Alantas yra vienas 
iš kelių pionierių, kurie išdrįsta 
moterų sijonus kilstelti truputį 
aukščiau kulniukų. “Sodyboje” 
erotikos randame šen ir ten. Bet 
pačiu ryškiausiu romano tos rū
šies šedevru reikia laikyti 338- 
40 puslapiuose Agnės susitiki
mą su Justinu.

“Liepkalnio sodybą” V. Alan
tas užbaigė eidamas 75-uosius 
metus. Užbaigė ir viešai dekla
ravo, jog daugiau romanų nebe
rašysiąs. Bet mes tais jo žo
džiais jokiu būdu nenorime tikė
ti. Užtat ir šios kelios kritiškos 
pastabos apie jo vėliausią, bet, 
tikime, ne paskutinį romaną.

jas. Deja, taip jau buvo lemta, 
kad pats kompozitorius jų nebe
sulaukė. Gaidos Chicagoj gautos 
tik prieš keletą savaičių. Tokiu 
būdu dabar turim jau bent vie
ną pilną Vlado Jakubėno simfo
niją, pilnai paruoštą pastatymui.

Vlado Jakubėno kūrinių komi
tetas jau apmokėjo sutartas šio 
veikalo perrašymo išlaidas. Ko
mitetas yra nusistatęs stengtis 
panašiai paruošti ir likusius Ja
kubėno orkestrinius veikalus. 
Fondo lėšas globoja dr. Leonar
das J. Šimutis, 3551 West 98 
St., Evergreen Park, Illinois 
60642. Jis priima ir tolimesnius 
įnašus “V. Jakubėnas Fund” 
vardu. Pinigai laikomi specialioj 
banko sąskaitoj ir išmokami vien 
komiteto nutarimu.

Užsimoti darbai dar gerokai 
praneša fondo turimus ištek
lius. Todėl reikia tikėtis, kad gy
vos lietuviškosios kultūros rei
kalam visada jautri visuomenė, 
V. Jakubėno kūrinius dažnai at- 
liekantieji mūsų menininkai ir 
organizacijų bei fondų vadovai, 
skirstydami savo veiklos rezulta
tų skatikus, prisimins ir šį iš
kilų lietuviškos muzikos paliki-

Iš ŠALFASS atstovų suvažiavimo Detroite balandžio 1. Su
važiavimo atidaryme invokaciją skaito Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos vikaras kun. Antanas Paškus. Šalia stovi 
Sąjungos pirmininkas Pranas Berneckas. Nuotr. Jono Urbono

SENOJI AMERIKOS KULTŪRA
ROCHESTER, N.Y.

Vienai iš šalčiausių ir sniegin- 
giausių Rochesterio žiemų be- 
krypstant į pavasarį, mūsų mies
to lietuviai, besidomį kultūri
niais rūpesčiais, vieną vakarą 
buvo labai maloniai nustebinti 
puikia paskaita tokio asmens, 
apie kurį gal retas vargu ir pagal
vojęs buvo. Tas asmuo tai Re
gina Gaidytė, o paskaita — Vi
durinės Amerikos senųjų gyven
tojų kultūra.

Regina Gaidytė — ne archeo
logė ir ne istorikė. Ji dirba Ko- 
dake ir yra vieno jo raštinių 
skyriaus viršininkė. Atrodė, kad 
anapus Kodako raštinių jos do
mėjimasis ir neturėtų siekti. Bet 
žmogus yra žmogus, ir kiekvie
nas turi savo palinkimus ir gabu
mus. Archeologija ją traukė dar 
besėdint vidurinės mokyklos 
suole, bet tas traukimas tada ne
nuėjo toliau skaitomų knygų 
puslapių. Viskas buvo taip toli 
nuo Rochesterio, viskas kituose 
kontinentuose. Bet sykį, skaity
dama knygą apie Egipto senovę, 
rado pastabą, kad panašios kul
tūros prieškolonijiniais laikais 
būta ir Amerikoj, kad čia būta ir 
piramidžių ir hieroglifų, ir dide
lio dangaus kūnų judėjimo pa
žinimo. Ji net amerikiečių mo
kykloj nebuvo girdėjusi, kad čia 
pat JAV pašonėj yra amžiais su
krauti žmogaus išmanymo ir su
gebėjimo turtai.

Ėmė ieškoti knygų. Ne meto
diškai, bet kokia pakliuvo po 
ranka. Svarbu, kad šneka ėjo 
apie inkų ir aztekų kultūros pa
minklus. Praplėtusi akiratį, už
mezgė ryšius su kitais, tuo klau
simu besidominčiais žmonėmis, 
ir nuo to laiko daugumą atostogų 
praleido anų laikų griuvėsiuose 
ir muziejuose.

Savo paskaitoj ji ribojosi tik 
Vidurinės Amerikos ir ypač 
mum artimiausios Meksikos 
senųjų gyventojų palikimu. Jų 
miestais, tikėjimu, papročiais, 
kalba, net šokiais, kurie savo 
gracingumu jau spėjo nustelbti 
ispanų atsineštą flamingą.

Ar toji nuostabi anų dienų 
kultūra būtų augusi ir klestė
jusi, jei ispanai jos nebūtų su
naikinę? Gaidytė galvoja, kad 
vargu. Atrodo, kad ji buvo pa
siekusi savo viršūnę ir jos žmo
nės buvo nebetekę veržlumo. Jie 
net nebeturėjo energijos ginti tą, 
ką turėjo, nuo veržlių, aukso 
gobšių atėjūnų. O tie be atodai
ros žudė ir grobė. Ypač auksą. 
Niekas nebesuskaičiuos tų auk
sinių meno dirbinių, kurie buvo 
išgrobti iš pagoniškos Ameri
kos, išgabenti į krikščionišką 
Europą ir sulydyti.

Naikinimas ir grobimas nesiri- 
bojo vien auksu. Net anų dienų 

mą, tuo prisidėdami prie bend
rų, pastangų, parengiant Vlado 
Jakubėno stambiuosius, už 
Lietuvos ribų dar negirdėtus kū
rinius scenos šviesai.

Algis Šimkus

Regina Gaidytė skaito pa
skaitą Rochestery, N.Y.
Nuotr. J. Jankaus

pastatai buvo griaunami, o gauta 
medžiaga (ornamentais, pa
veikslais ir hieroglifais iškali- 
nėti akmenys) naudojama baž
nyčių ir rūmų statybai. Vietos 
gyventojai, matydami tokį be
atodairišką naikinimą, raštus ir 
svarbiuosius daiktus slėpė 
žemėj ir kalnų olose.

Daugelis kultūrų yra nukentė
ję nuo užkariautojų, bet vargu 
ar kuri taip labai, kaip Vidurio 
Amerikos nuo suvandalizėjusių 
atėjūnų. Dabar susigriebiama. 
Atkasinėjama, ieškoma ir 
konservuojama, kas yra likę nuo 
sunaikinimo. Yra atgijusi pagar
ba ir vertinimas to, kas buvo su
kurta per senuosius šimtmečius. 
Tik gaila, kad likę tik trupiniai.

Suminiu paskaitos tik vieną 
kitą mintį. Iš tikrųjų dviejų va
landų paskaitos į keliasdešimt 
eilučių sutraukti neįmanoma, 
ypač, kad ir pačią paskaitą jau 
galima būtų laikyti didelio aka
deminio darbo santrauka.

Bemėginant jau ir taip su
trauktą darbą dar labiau sutrauk
ti, net šypsnį sukėlė netikėtai į 
galvą atėjęs atsiminimas. Jaunas 
fotografas gavo darbą didelėj 
bendrovėj. Vienas iš pirmųjų už
davinių buvo nufotografuoti pa
skirtus daiktus ir vietas, paskum 
fotografijas meniškai sukom
ponuoti bendrovės planuojamai 
reklamai. Kai fotografijos buvo 
jau gatavos, viršininkas, nepa
sitikėdamas jaunuolio sugebėji
mu, nusiuntė jas pas seną vilką, 
kad anas padėtų darbą gerai 
sutvarkyti. Tas paėmė pluoštą 
fotografijų ir pasakė: “Pirmiau
sia nukarpysim, ko mum nerei
kia”. Ir ėmė žiūrinėti fotografi
jas. Žiūrinėjo, vartė, pakėlė gal
vą. “Kad čia visos jau apkarpy
tos su aparatu”, nusišypsojo.

Taip ir su Gaidytės paskaita. 
Ji buvo planinga, kondensuo
ta, be jokių nereikalingų digresi
jų. Būtų labai gera, kad ji žengtų 
dar vieną žingsnį — tą paskaitą 
kur nors išspausdintų. Daug kas 
važiuoja pasidairyti į Vidurinę 
Ameriką, bet nedaug kas žino, 
kur ir ko įdomaus galima pama
tyti; o tokį straipsnį perskaitęs, 
tikrai nusimanytų, nuo ko reikia 
pradėti.

(j)

— Baltų santalką sudaro po 
tris lietuvių, latvių ir estų cent
rinių organizacijų atstovus. Ko
vo 12 posėdy vadovybę per
ėmė latviai. Pirmininku yra dr. 
Spilner iš Pittsburgho. Pasidaly
ta informacijomis apie Belgrado 
konferenciją. Nutarta šių metų 
rudenį suruošti plačios pro
gramos Baltic Forum II ir iš
leisti Baltų santalkos metraštį. 
(E)

— Kun. Liudas Januška, bu- 
bęs lietuvių parapijos vikaras 
Hamiltone, Kanadoj, įstojo į 
pranciškonų ordiną ir balan
džio 2 apsistojo Prisikėlimo lie
tuvių parapijoj Toronte. Prisikė
limo parapijai vadovauja lietu
viai pranciškonai.

— Dail. Anastazija Tamošai
tienė, pakviesta Kanados žemės 
ūkio ministerijos, kovo 15 Onta- 
rio Kingstono apylinkės Moterų 
Instituto suvažiavime skaitė pa
skaitą “Kilimų audimas kaip 
laisvalaikio užsiėmimas ir profe
sija”. Antroj paskaitos daly klau
sytojos buvo supažindintos, su 
lietuvių liaudies motyvais kili
muose, parodant apie 140 skaid
rių.

— Velykinėj Sydnėjaus dailės 
parodoj reikšmingą laimėjimą 
pasiekė dail. Lika Kriaucevičiū- 
tė. Jai paskirta Charles Lloyd Jo
nės 1500 dol. premija už dail. 
Evos Kubbos portretą. Su auto
portretu šioj parodoj dalyvavo ir 
dail. Vladas Meškėnas.

— Solistė Slava Žiemelytė 
balandžio 15 dainuos kanadie
čių operos “Traviatos” pastaty
me Royal Alexandra teatre To
ronte.

— Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Algirdas Brazis, akompo- 
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui, 
atliks meninę programą per Eu
genijaus Kriaučeliūno vardo 
premijos įteikimą balandžio 16, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Jauni
mo Centro kavinėj, Chicagoj. 
Premijos laureatas Viktoras Na
kas. Įėjimas nemokamas.

— Prof. Vytautas Klemas ba
landžio 17-19 dalyvaus Jungti
nių Tautų konferencijoj Maniloj, 
Filipinuose, su paskaita apie 
technologijos pritaikymą besi
vystančiom valstybėm. Balan
džio mėn. dr. Klemas taip pat 
vadovaus bendram Indijos 
Amerikos vandens atradimo ir 
tiekimo simpoziumui Hydera- 
bade ir padarys pranešimą jū
ros tyrinėjimo konferencijoj 
Seoule, Korėjoj.

— Rašytojo Jurgio Gliaudos 
novelę “Nelauktas laiškas” iš
spausdino latvių kultūrinis žue- 
nalas “Daugavas Vanagu Mė- 
nesšrakts” (nr. 4-174). Novelę 
latvių kalbon išvertė rašytojas A. 
Eglitis. Latviškai pavadinta 
“Negaidita vėstulė”.

— Šiluvoj kovo 11 d., 10 
vai. vak. į kleboniją įsiveržė 
trys plėšikai ir užpuolė kleboną 
kun. Vaclovą Grauslį. Jis buvo 
plėšikų subadytas peiliais, bet 
liko gyvas ir gydomas Raseinių 
ligoninėj.

— Vydūno Jaunimo Fondo 
25 metų sukakties minėjimas 
įvyks balandžio 16, šį sekma
dienį, 3 vai. popiet ęhicagoj, 
lietuvių tautiniuose namuose. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Liū
tas Grinius. Meninę programos 
dalį atliks Jonas Kelečius ir Vita 
Vasaitienė.

— Ieškomas Jonas Januškevi
čius, atvykęs 1948 iš Vokietijos 
į New Yorką. Jo vaikai Kęstu
tis, Vytautas ir Birutė norėtų 
žinoti, kur jis dabar yra. Pas
kutinį kartąjį matė 1957 Brook- 
lyne. Turį žinių prašomi rašyti 

adresu: Mrs. Birutė Wrinkle, 
P. O. Box 1283, Central Valley, 
Calif. 96019.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Laukaitis, Lemont, III., 
D. Bura, Philadelphia, Pa., M. 
Casper, Uniondale, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenumera
ta pirmiem metam tik 10 dol. 
Atnaujinant — visiem 13 dol. 
metam.
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ST. PETERSBURG, 
FLA.

Tarptautinis festivalis
Jau kelinti metai iš eilės St. 

Petersburge įvyksta tarptautinis 
festivalis. Pirmą kartą toks festi
valis buvo suorganizuotas pla
čia apimtim JAV 200 metų ne
priklausomybės sukaktuvių 
proga. Mišrus įvairių tautybių 
pasirodymas buvo toks įspūdin
gas, kad kilo mintis tokius pasi
rodymus ruošti kasmet.

Šių metų tarptautiniame fes
tivaly, vykusiame kovo 17-19, 
dalyvavo 34 tautybės. Jis vyko 
didžiulėj Bayfront Centre are
noj. Vieta gal nedaug mažesnė 
už Madison Sąuare Garden New 
Yorke.

Taip jau gyvenimo sąlygos 
klostėsi, kad St. Petersburge 
daugumą lietuvių jungia di
džiausia vietos organizacija — 
Floridos Lietuvių Klubas. Šiuo 
metu klube yra apie 400 narių. 
Čia randa vietą ir bendrą kalbą 
ankstesnieji ir vėlesnieji atei
viai ir jau čia gimę lietuviai. 
Klube lengvai išsitenka ir įvai
rių politinių partijų atstovai, 

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 OFFTHE TOUR FARE IF YOU 
BOOK EARLY.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CALL OR 
WRITE:

BALTIC AMERICAN 
HOLIDAYS, INC.

A DIVISION OF

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

(212) 687-0250

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 
PHI LA—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

BALTIC
TOURS

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

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

Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22: Lietuva, Austrija ir Vokietija. 
1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Miunchene.

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

VISOS GRUPĖS BUS LYDIMOS PATYRUSIŲ PALYDOVŲ

DAUGIAU INFORMACIJŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ REIKALU PRAŠOMA 
KREIPTIS:

ALGIRDAS MITKUS CLEVELANDE:
BALTIC TOURS (216) 692-1707
8 WHITE OAK ROAD ARBA
NEWTON, MA 02168 DETROITE:
(617) 969-1190 (313) 453-8614

ypač kai reikalas liečia bendrą 
darbą, pvz. atstovauti lietuviam 
kitataučių tarpe.

Tarptautinis festivalis kaip tik 
ir davė progos lietuviam plačiau 
išeiti į viešumą. Pasiruošimas 
festivaliui pareikalavo daug dar
bo, kuris buvo atliktas savano
rių klubo narių.

Meno paviljonui vadovavo 
dail. Juegis Juodis. Jis tą labai 
svarbų darbą atlieka jau treti 
metai iš eilės. Reikia pripažinti, 
kad lietuvių paviljonas buvo pa
traukliausias ir gražiausias. To
kie atsiliepimai buvo girdimi ne 
tik iš lietuvių, bet ir iš kitatau
čių. Paviljoną puošė paveikslai, 
audiniai, gintaras ir įvairūs ver
tingi rankdarbiai.

Visas tris dienas programoj 
dalyvavo klubo choras, kuris bu
vo labai gerai paruoštas muz. 
P. Armono. Taip pat programoj 
dalyvavo ir labai gražiai pasiro
dė tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja tokiem darbam lyg ir 
nepailstanti, daug prisidedanti 
prie klubo lietuviškos veiklos A. 
Kamiene. Ji buvo ir visos lietu
vių atliktos programos pranešė
ja, vaizdžiai paaiškinusi didžiu

lei miniai lietuviškų dainų ir 
šokių prasmę.

Lietuviai neatsiliko nuo kitų 
tautybių ir su maisto paviljonu.
Teisingiau būtų pasakius, kad 

buvo vieni iš pirmaujančių. 
Paviljonui sėkmingai vadovavo 
M. Juodienė. Virtuvės paruošia
mieji darbai pareikalavo daug 
darbo jėgos ir laiko. Į šią talką 
įsijungė daug klubo narių. Gali
ma įsivaizduoti darbo apimtį, 
turint galvoj, kad lietuvių mais
to paviljonas per tris dienas par
davė maisto produktų už 4600 
dolerių.

Už tą didelį trijų dienų dar
bą visiem vadovam ir talkinin
kam priklauso didelė padėka. 
Darbas nenuėjo veltui. Festivalį 
aplankė 44,000 žmonių. Galim 
būti tikri, kad keli tūkstančiai 
iš jų, kurie anksčiau to nežino
jo, buvo supažindinti su Lietuva 
ir jos dabartine sunkia dalia.

K.U.
-o-

Klubo pavasario balius įvyks 
balandžio 22, šeštadienį, 5 vai. 
popiet. Bus pastatytas dr. B. Zel- 
bienės vaidinimas “Apdraudos 
pinigai”. Taip pat dainuos Gra
žinos Jezukaitienės vadovauja
mas sekstetas.

Kun. Jono Gasiūno 50 metų 
kunigystės jubiliejus bus šven
čiamas balandžio 26, trečiadienį. 
Iškilmingos pamaldos 1 vai. po
piet Holy Name bažnyčioje. 
2:30 vai. popiet iškilmingas mi
nėjimas lietuvių klubo salėje.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą vasario 15 surengė 
Romo Kalantos šaulių kuopa. 
Buvo pora paskaitų. Po mi
nėjimo kuopa rinko metinius 
valdomuosius organus. Kuopos 
pirmininku išrinktas J. Babrys, 
valdybos nariais — A. Miliaus
kienė, A. Aidukas, St. Grušas, 
K. Staponkus ir N. Navickienė. 
Revizijos komisijon išrinkti: V. 
Lumbis, O. Jasiukienė ir Krau- 
jalis. Garbės teismo pirmininku 
išrinktas A. Šmigelskis, o nariais 
prel. J. Balkūnas ir kun. J. Ga- 
siūnas. — L.Ž.K.

WATERBURY, CONN.
Dailės paroda

Balandžio 8 atidaryta dailės 
paroda, kuri visą mėnesį vyks 
Lietuvių klubo salėje, 48 Green 
Street.

Dalyvauja šie dailininkai: Eu
genija Bernotienė, Vida Krišto- 
laitytė, Ray Luk-Lukševičius, 
Antanas Petrikonis ir Eugenija 
Valauskas-Christian.

Parodoje išstatyti paveikslai 
atlikti įvairia technika, — alie
jinė tapyba, akrilis, akvarelės.

Paroda lankoma tik savait
galiais: šeštadieniais nuo 10 v.r. 
iki 9 v.v., sekmadieniais nuo 10 
v.r. iki 6 v.v.

Parodą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Waterburio apylinkė.

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

lįl SPORTAS

RSA pirmenybių 
laimėtojai

Balandžio 8-9 New Yorke įvy
ko ŠALFASS Rytų apygardos 
sporto žaidynės. Nepasižymėjo 
jos dalyvių skaičiumi, bet buvo 
įdomios dėl aukšto lygio New 
Yorko jaunių krepšininkų pasi
rodymo, gyvos tinklininkų dvi
kovos ir N.Y. vyrų A klasės ko
mandos debiuto.

Krepšinio šakoj dalyvavo 5 
vyrų B komandos, 4 jaunių B, 
3 jaunių C, dvi jaunių A, dvi 
jaunių D ir vyrų A komanda. 
Vyrų B klasėj pirmą vietą 
ypatingai įdomiose rungtynėse 
laimėjo N.Y. LA Klubo jaunių 
A (18 m. ir jaunesni) komanda 
prieš Hartfordo Grandies vyrus 
68-65 (37:42) pasekme. Tie pa
tys LAK jauniai lengvai nugalė
jo ir Hartfordo jaunių A koman
dą 79-53. Jaunių B grupėj New

Šypsniai iš 
anapus geležinės 

uždangos
Batų istorija

Graži batų parduotuvė. Lai
mingas pirkėjas nusiperka ba
tus, apsiauna ir išeina gatvėn.

Po kelių dienų jis jau vėl 
parduotuvėj. Užkelia koją ant 
prekystalio:

— Matot pirštus?
— Matau, — šypsosi jauna 

pardavėja. — Bet jie nešvarūs.
— Ne jūsų reikalas! Kodėl 

parduodat blogus batus?!
— Ne mes juos siuvam . . . 

Ką gaunam — tą parduodam.
Nulekia vyras į batų fabriką.
— Kodėl blogus batus siuvat?
Nusišypso fabrike, meiliai pa

žvelgia ir nuramina:
— Ko jūs rėkiat? Ne mes kal

ti. Kokią odą gaunam, iš tokios 
ir siuvam batus.

Ir palinki pirkėjui laimingos 
kelionės.

Jis laimingai nukeliauja į odos 
kombinatą.

— Kodėl batų fabrikam blo
gą odą siunčiat? Žiūrėkit, kas 
iš bato liko!

Ir ant stalo padeda išsižiojusį 
batą.

— Mielas pirkėjau, — praby
la odos kombinatas. — Mes nie
ko negalim padaryti. Žinokit, 
kad odos kokybė priklauso nuo 
to, kokie galvijai.

Ir pasiūlo pirkėjui kreiptis į 
kerdžių, į žmogų, nuo kurio pri
klauso batų kokybė.

P.S. Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad kerdžius atleistas iš 
pareigų. Taigi esam įsitikinę, 
jog batų patvarumo klausimas iš
spręstas ir daugiau šiuo reikalu 
neteks niekam kvaršinti galvos.

Nukentėjo už vieną žodį . . .
Kaune, besiruošiant minėti 

Spalio revoliucijos sukaktį,, vie
nam partiečiui buvo pavesta iš
puošti dirbtuvės klubo salę. Jis 
tai bandė atlikti kuo geriausiai, 
iškabindamas didelius Lenino, 
Chruščiovo, Brežnevo ir Kosygi
no paveikslus.

Vietinės partijos organizacijos 
ątstovas , atvykęs inspekcijai, 
pažvelgė į sienas ir net pašoko 
vietoj:

— Ar jūs pašėlote? Nukabinki
te tą niekšą, pakvaišėlį, išdavi
ką!

Nustebęs, apstulbęs ir išsi
gandęs dekoratorius — aktyvis
tas drebančiu balsu ir tik vienu 
žodeliu paklausė:

— Kurį?
Ir tik už tą vieną žodelį — jis 

buvo pasmerktas ir išmestas iš 
partijos.

Pipirai
— Ot, gausi nuo mamos pipi

rų, — bara Audra broliuką.
— Neduos. Jų sunku gauti. 

Ką į sriubą dės? — atsako bro
liukas.

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

Yorkas paėmė pirmą vietą prieš 
Bostono Grandį 37:19, o Wash- 
ingtono Vėjui liko trečia vieta. 
Mažiausi D grupės krepšinio 
varžovai turėjo dvejas rungtynes 
ir abu kart New Yorkas nugalė
jo Hartfordo prieauglį 26:0 ir 
23:0. Vyrų A komanda žaidė 
dvejas draugiškas rungtynes. 
Šeštadienį prieš vietinę ameri
kiečių lygos rinktinę New Yor
ko vyrai pralaimėjo 91:95, o sek
madienį, žaisdami tik penkiese, 
prieš maišytą visų komandų są
statą lengvai laimėjo 95:59. New 
Yorko eilėse žaidė Providence 
College žvaigždė Robertas Mi
sevičius, Sacred Heart College 
žaidėjai Gerry Mikalauskas ir 
Joe De Pasqua, 1974 metų meis
terių komandos nariai Saulius 
Skeivys, Gintaras Miklas, Pat 
Tomey, du nauji broliai Glenn 
ir Doug Kolonics ir keli jaunių 
A komandos pagrindiniai žaidė
jai.

Tinklinyje jaunos New Yorko 
LAK žaidėjos penkių setų kovoj 
(16:18, 2:15, 15:10, 15:8, 15:8) 
įveikė Baltimorės moteris, o vy
rų rungtynėse Baltimorė paga
liau nugalėjo Bostoną: 15:5, 15: 
12, 7:15, 14:16, 15:9. Nors Bos
tono eilėse šį kart nesimatė ke
lių stipriausių žaidėjų, bet Bal
timorės laimėjimas vis tiek buvo 
teisingai užpelnytas. Šių dviejų 
komandų dvikova, be abejo, 
bus vėl tęsiama birželio mėn. 
Toronto žaidynėse.

Apie RSA pirmenybių stalo 
tenisą ir kitas įdomesnes detales 
bus kitą kartą šiame sporto sky
riuje.

Alg. Š.

-o-
Vidurio Vakarų apygardos 

pirmenybės įvyks balandžio 22- 
23 Chicagoj. Tikimasi daug da
lyvių ir ypatingai kietų varžybų 
vyrų krepšinio bei moterų tink
linio šakose. Nauju Vid. Vakarų 
apygardos vadovu paskirtas bu
vęs ilgametis Neries klubo pir
mininkas Zigmas Žiupsnys. Ry
tai linki Vakaram gerų varžybų 
ir Zigmui daug sėkmės vadova
vimo darbe.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

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

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

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

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

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

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

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

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

-o-
New Yorko futbolininkai 

pradėjo pavasario ratą dviem 
pralaimėjimais: prieš pirmau
jantį Blue Angels klubą 1:3 
ir prieš Vikings 1:2. Šį sekma
dienį mūsiškiai važiuos kiek to
liau nuo New Yorko rungtynėm 
prieš CIarkstown komandas. Be
siruošiant Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėm, LA Klubo futbolinin
kai pasipuošė naujom lietuviš
kais motyvais dekoruotom uni
formom ir bando sudaryti naują 
komandos sąstatą.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

LSŽ šachmatų varžybom To
ronte VI.29-VH.1 pradinė regist
racija davė 34 dalyvius. Toji re
gistracija bus tęsiama ir toliau, 
kviečiant visus mūsų šachmati
ninkus kuo gausiausiai dalyvau
ti Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynėse. Dabar naujai įsirašė 
13-metis jaunuolis Andrius Kuli
kauskas iš La Paima, Calif. Kvie
čiam jaunuolius bei suaugusius 
pasekti jo pėdomis. Kartu pra
šom naujai įsirašančius tuojau 
susisiekti su LSŽ nakvynių ko
misijos koordinatorium K.P. 
Budrevičium, 519 Dagercourt 
Rd., Toronto, Ont. M6H 2W3, 
Canada. Tel. 1-416 535-9755.

FIDE prez. dr. M. Euwe 
paskelbė iš Amsterdamo, kad 
pasaulio pirmenybių mačo pir
moji partija bus žaidžiama lie
pos 16 Bogijo mieste, Filipinų 
salose; joj pasaulio meisteris 
Anatolijus Karpovas rungsis su 
savo varžovu Viktoru Korč- 
nojum. Dera pabrėžti, kad pa
saulio meisteris Karpovas stro
piai pasiruošė šiom pirmeny
bėm, laimėdamas labai stiprų 
didmeisterių tarptautinį turnyrą 
Bugoino m., Jugoslavijoj, pasi
dalindamas I-II v.v. su pasaulio 
eksmeisteriu B. Spasskiu. Po to 
Karpovas laimėjo Mostaro tarp
tautinį Žaibo turnyrą, pelny
damas 10 tš. iš 13, M. Talis 9, 
Spasskis 8 tš. Dalyvių tarpe 
buvo Ljubojevič (Jgsl.), M. Naj- 
dorf (Arg.), Robert Byme (JAV), 
vengras Portisch, čekas Hort, 
anglas Milės ir kiti didmeiste- 
riai.

A. Butnorius laimėjo Bialysto- 
ke tarptautinį turnyrą 8 tš. iš 11, 
Pacas (R. Vok.) 7.5, K. Meduna 
(Čeksi.) 7, J. Beičik (Lenkija) 
6 tš., kiti po mažiau.

Bostono ir jo apylinkių jau
nieji bei pradedantieji šachmati
ninkai kviečiami į balandžio 13 
prasidėjusias pamokas-treniruo- 
tes. Jos vyks So. Bostono LPD 
šachmatų klube (368 W. Broad- 
way) kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 7 v.v. Jom vadovaus Kazys 
Merkis, Ričardas Grauslys ir 
Jurgis Zoza.

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

INSPECTIONS AND RE-INSPECTIONS 
MARIO S AUTO INSPECTION 

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

' *• ~ T- -rf-

0‘ DEXTER PARK
PHARMACY įra|

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models |
For j

Television, §
Fashion,

Commercials,
Shows,

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404) 
225 West 57th St.,

N.Y.C.
212-586-3556
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Kun. Juozui Pragulbickui balandžio 8 suėjo 75 metai. Ta proga Elizabetho lietuviai 
jam surengė pagerbimą Laisvės salėje. Ilgiausių metų giedant, prie garbės stalo iš k. V. Ma
maitis, P. Jurkus, A. Rugys, K. Jankūnas, klebonas kun. P. Žemeikis, kun. J. Pra
gulbickas, Tėv. K. Bučmys, OFM, R. Melinienė, V. Melinis. Nuotr. L. Tamošaičio

KUN. J. PRAGULBICKUI 75 METAI

Kun. Juozas Pragulbickas, Eli- 
zabetho lietuvių Šv. Petro ir Po
vilo parapijos vikaras, balandžio 
8 sulaukė 75 metų. Ta proga vie
tos lietuviai sava iniciatyva su
rengė jam pagerbimo vakarienę, 
į kurią atsilankė apie 100 žmo
nių. Vakarienė buvo Laisvės sa
lėje. Prasidėjo 7:30 v.v.

Prie garbės stalo buvo paso
dintas pats sukaktuvininkas ir 
eilė kitų garbingų to vakaro sve
čių: kun, A. Žemeikis, Tėv. K.

INTERNACIONALINIS 
FESTIVALIS
CAMBRIDGE, MASS.

Viešoji Cambridge biblioteka 
kovo 19 suruošė tarptautinį 
festivalį. Lietuviam atstovavo 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupė, kurios direktorė yra Ona 
Ivaškienė, vadovai — Gedi
minas ir Lillian Ivaškai. Šalia 
lietuvių dar šoko portugalai, 
airiai ir lenkai. Kiekvienai gru
pei buvo skirta 20 minučių be 
pertraukos.

Onos Ivaškienės grupę api
būdino Elenia Vasyliūnienė. Ji 
daugiau kalbėjo apie pačią Lie
tuvą, jos specifinį kalbinį bei 
kultūrinį charakterį. Šokius api
būdino Lillian Ivaška.

Portugalai dėvėjo juodus, 
raudonai siuvinėtus drabužius ir 
triuškmingai šoko. Airiai, profe
sionalų ištreniruoti, medaliais 
apsikabinę, šoko labai ritmiškai, 
tobulai, bet nuobodžiai. Lenkų 
moterys, gėlėmis galvas papuo- 
šusios bei spalvotomis juostomis 
sijonus apsiuvusios, o vyrai ilgas 
plunksnas prie kepurių pririšę, 
šoko labai ribotai.

Lenkų grupė turi sudariusi 
mažą orkestrėlį: du smuikai, 
čelė ir akordeonas. Kai jų vado
vei pagyriau tą orkestrėlį, ji man 
atsakė: norim išmesti rusišką ar
moniką — akordeoną, tai ne mū
sų instrumentas.

Lietuviai išėjo su savo “kai
mo” austais drabužiais, kurie 
yra didžiai estetiški, kitokie, ne- 
sukelią monotonijos, spalvingi, 
nors ir nerėžią akies. Buvo šoka
mi šie šokiai: Čigonėlis, Aš
tuonnytis, Malūnas, Gyvataras, 
Našlys Jonkelis ir Landytinis. 
O. Ivaškienė turi daugelio metų 
praktiką; tai jaučiama ir jos šokė- 

. juose. Lietuviški šokiai yra įvai
rūs; jie išsiskiria iš kitų.

Festivalio proga buvo išspaus
dinta keturių puslapių istorinė 
brošiūržr, su dalyvaujančių emb
lemomis. Trečias jos puslapis 
buvo skirtas Vytautui Didžiajam, 
jo didelei valstybei.

Bučmys, OFM, R. ir V. Meli- 
niai, K. Jankūnas, A. Rugys, P. 
Jurkus, V. Mamaitis.

Iškilmes pradėjo Julius Veb- 
laitis, vienas iš organizatorių. 
Maldą sukalbėjo kleb. kun. A. 
Žemeikis, apie sukaktuvininką 
trumpai pakalbėjo LB apygardos 
pirmininkas, ryškindamas mintį, 
kodėl jie susirinko jo pasveikin
ti.

Sugiedota Ilgiausių metų, pa
keltos šampano taurės.

Vakarienei įpusėjus, kalbom 
vadovavo muzikas V. Mamaitis. 
Sveikinimo kalbas pasakė V. 
Melinis, Tėv. K. Bučmys, OFM., 
O. Lanienė, A. Rugys, P. Jur
kus, K. Jankūnas perskaitė visų 
pasirašytą adresą ir įteikė sole- 
nizantui.

Gale už visus sveikinimus, 
linkėjimus, dovanas padėkojo 

pats sukaktuvininkas. Po kalbų 
visi dar pasišnekučiavo, padrau
gavo, pasidžiaugė kun. Pragul-

bicku, kuris su visais suranda 
kalbą ir su visais moka sugyven
ti.

Jisai žemaitis, kilęs nuo Yla
kių, į kunigus įšventintas 1931 
gegužės 31. Buvo vikaru įvairio
se vietose, paskui klebonu. 
Prieš pasitraukdamas iš Lietu
vos, buvo Batakių klebonu. 
Į Ameriką atvykęs, nuo 
1953 dirba Elizabetho lietuvių 
Šv. Petro ir Povilo parapijoje. 
Taigi šiemet sueina 25 metai, 
kaip jis tarnauja šiai parapijai.

Be tiesioginio darbo parapi
joje, jis uoliai reiškiasi lietuviš
koje veikloje, visom savo išga
lėm organizavo ir palaikė lietu- . 
višką lituanistinę mokyklą, ilgus 
metus buvo jos mokytoju ir ve
dėju. Visada rado laiko lietuviš
kom organizacijom, jas visokiais • 
būdais rėmė, uoliai rėmė lietu
višką spaudą. Visada geros nuo
taikos, visada visiem gero linkė
damas, jis susilaukė daugel 
draugų, kurie ir susirinko jo pa
gerbti ir palinkėti — Ilgiausių 
metų, (p.j.)

K.V.

Šauliui

mm
ŽINIOS
Penkių dailininkų kūrinių pa

roda įvyks So. Bostono Liet. Pi
liečių Klubo II aukšto salėje, 
368 VVest Broadvvay, So. Bosto
ne. Paroda atidaroma balandžio 
29, šeštadienį, 7 v.v., uždaroma 
balandžio 30, sekmadienį, 4 v. 
popiet. Dalyvauja šie dailinin
kai: Vytautas Ignas, Pranas 
Lapė, Vladas Žilius, Kazimieras 
Žoromskis ir Viktoras Vizgirda. 
Rengia Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Klubas. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Muz. Jeronimas Kačinskas, 
kuris profesoriauja Berklee mu
zikos kolegijoj Bostone, balan
džio 7 dalyvavo tos kolegijos 
programoj rečitalių salėj. Dvo
rak kvintetą atliko Diane Whel- 
ler — I smuikas, Steve Plotkin
— II smuikas, Izidorius Vasy- 
liūnas — viola, Ben Silver — 
violončelė, Jeronimas Kačinskas
— fortepijonas.

Smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas balandžio 18, antra
dienį, 8:15 vai. vak. dalyvaus 
Berklee Performance Center sa
lėj įvykstančiame dvidešimtojo 
amžiaus kamerinės muzikos 
koncerte ir atliks J. Kačinsko 
Introduction ir Toccata.

Berklee muzikos kolegijos 
choras, vadovaujamas Brian O’ 
Connell, balandžio 24, pirma
dienį, 8:15 vai. vak. šalia kitų 
kūrinių Berklee Performance 
Center salėj atliks lietuviškai J. 
Kačinsko dainą mišriam chorui 
“Lietuvos takeliai”.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 16, 
šį sekmadienį, 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj. Programą atliks solistė An
gelė Kiaušaitė iš Philadelphijos 
ir aktorius Juozas Palubinskas.

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.

Kun. Juozas Pragulbickas 
kalba surengtame pager
bime jo 75 metų sukakties 
proga balandžio 8 Laisvės 
salėje Elizabethe. Nuotr. L. 
Tamošaičio

KULTŪROS ŽIDINIO 
PAVASARIO ŠVENTĖ
Sekmadienį, gegužės 21, Į:; Fondo valdyba kreipiasi į visuo- 

val. popiet New Yorko Kultūros 
Židiny bus ypatingos iškilmės. 
Prie Židinio pastatų fasado bus 
pašventintas dabar statomas me
talinis stilizuotas paminklinis 
kryžius, o viduje atidengti pen
kių Didžiųjų Lietuvos Kuni
gaikščių portretai. Po mišių ir 
kryžiaus pašventinimo K. Židi
nio kieme bus linksmas pavasa
rinis pdbūvis. Ta proga lietu
vių pranciškonų K. Židinio ad- 
ministacija ir Kultūros Židinio

menę šiuo laišku:
Gerb. Lietuvių Kultūros Ži

dinio Statytojau-ja,
Kultūros Židinys jau penktus 

metus tarnauja lietuvių visuo
menei. Židiniui įprasminti bei 
pagražinti lauke yra statomas pa
minklinis kryžius, o viduje į- 
montuojami Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių medalijonai iškalti 
iš švino. Su šiais projektais Kul
tūros Židinio statyba bus pilnai 
užbaigta.

PAGERBKIME DR. V. JUODEIKOS 
ATMINIMĄ

Dr. Vladas Juodeika, dėstęs 
Portlando universitete ir ten 
skaitęs kursą apie marksizmą 
ir Sovietų Sąjungą, išėjęs pensi
jon, savo surinktą medžiagą pa
pildė, susistematizavo ir parašė 
dviejų tomų plačią studiją “Di
džioji iliuzija”. Pirmasis šio vei
kalo tomas spėjo iš spaustuvės 
išeiti dar autoriui esant gyvam.

Autorius savo darbą pradeda 
Markso šeimos biografiniais 
bruožais, detalėmis pavaizduo
damas jo jaunystę, charakterio 
ypatybes, ypač bekompromisinį 
nesiskaitymą su kitų nuomonė
mis.

Apskritai, pirmame tome kal
bama apie marksizmą teorijoj. 
Čia liečiamas Markso ideologi
nis susiformavimas. Supa
žindinama su dialektiniu mate
rializmu, marksistine ekono-

ANTANUI KAŽUKAUSKUI

mirus, jungiamėsliudesyje su žmona Birute ir artimaisiais

Patersono šauliai

mika ir politika. Paliečiama reli
gija ir moralė marksizmo švie
soj, iškeliama socializmo proble
matika.

Tokios plačios apimties moks
linio veikalo išleidimas pareika
lauja daug lėšų. Jas pateisina 
temos svarbumas ir aktualumas. 
Ypač tai aktualu mum, lietu
viam, nes mūsų tauta komuniz
mo priedangoj pajungta tarnauti 
rusiškajam imperializmui.

Svarbu, kad šis veikalas kuo 
plačiausiai pasklistų ir jame 
reiškiamomis mintimis visi pa
sinaudotų. Ypatingai turėtų su 
juo susipažinti mokslus einąs 
jaunimas, kuriam tenka susi
durti su marksizmo propaguo
tojais ir kuriam ateity teks vyk
dyti didžiuosius lietuvių tautos 
uždavinius.

Šiai knygai paskleisti yra su
sidaręs rėmėjų komitetas, ku
riam pirmininkauja mūsų iškilus 
rašytojas laureatas Jurgis Gliau
dą, iždininkė yra Alfonsą Pažiū- 
rienė, 1284 Live Oak Drive, 
Anaheim, Calif. 92805 (jai gali
ma siųsti knygos užsakymus po 
$15 tomui).

Sunki knygos spausdinimo lė
šų našta gula ant velionio Vla
do Juodeikos našlės Gražinos 
Juodeikienės pečių, kuri, ir ra
šant šį veikalą, buvo artimiausia 
jo talkininkė bei padėjėja, o da
bar jo nebaigto darbo tęsėja.

Būtų gražu, jei lietuviškoji iš
eivija, įvertindama dr. Juodei
kos daugelio metų pastangas, 
įdėtas rašant šį kapitalinį veika
lą, šią knygą įsigytų ir tuo 
pagerbtų velionio prisiminimą.

I.M.

Paminklinis kryžius praei
viam bylos mūsų tautos tikėji
mą, kančią ir viltį, o mum bus 
tautinio susikaupimo simboliu.

Kunigaikščių portretai kiek
vienam Kultūros Židinio lanky
tojui primins garbingą mūsų 
tautos praeitį ir ugdys jo tautinį 
susipratimą.

Kryžiaus statyba ir kunigaikš
čių portretai kainuos apie 13,000 
dolerių. Būtų gražu ir prasmin
ga, kad prie šių užbaigiamųjų 
projektų prisidėtų kiekvienas 

sąmoningas lietuvis — Kultū
ros Židinio statytojas.

Paaukoję šiam tikslui 500 do
lerių, bus įrašyti paminklinėje 
lentoje kaip mecenatai, o paau
koję 100 dol. — kaip garbės sta
tytojai. Visų kitų aukotojų pavar
dės bus paskelbtos spaudoje. 
Kiekviena auka gali būti nura
šoma nuo valstybinių mokesčių. 
Čekius prašom rašyti: Fran- 
ciscan Fathers arba Lithuanian 
Cultural Foundation, Ine.

Ta pačia proga maloniai kvie
čiame atsilankyti į Kultūros Ži
dinio pavasario šventę gegužės 
21, sekmadienį, 1 vai. popiet. 
Šventės metu įvyks paminklinio 
kryžiaus pašventinimo iškilmės 
ir pobūvis Kultūros Židinio 
kieme.

Lauksim Jūsų aukos ir daly
vavimo pavasario šventėje.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM
Vienuolyno viršininkas ir
K.Ž. administratorius

Aleksandras Vakselis
Lietuvių Kultūros Fondo 

valdybos pirmininkas

8
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Pastoge paid both uiays

Fnst, convBnient.privDte, safe,free! 
That's uihat BDIlKIlIGBV-mmLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- | 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs |

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

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

mas,kad Jūsų pinigai pelno aukščiausius

procentus’ — 
leidžiamus įstatymų, yo 

pjr Dėl lengvo taupymo bū- * 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Bro«dway 
South Boston
9 AM to 3.30 PM -
Mo.n.day thru Fnday
Saturday 10 ĄM 10 1 PM 
268-2500

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

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
SavingsBank 

“Jtltfirs THE LEADER’

balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00 

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

gegužės 7 
gegužės 9 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

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

gruodžio 22

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

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

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

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

Thls announcement Is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buyany of these securlties 
The offfer is made only by the Offering Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/' OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securlties will be offered in statės where the Securlties Laws of such statės have been complied wlth.
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 15, šeštadienį, — Var- 
gonininkų-Muzikų Sąjungos 
koncertas “Muzikos Žiniom” 
paremti, balandžio 16, sekma
dienį, — madų paroda, rengiama 
Balfo 100-ojo skyriaus.

Jaunimo vakaronė bu balan
džio 14, penktadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Pradžia 8 v.v.

Liet. Karių Veteranų S-gos 
Ramovės New Yorko skyriaus 
metinis narių susirinkimas bus 
balandžio 14, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio patalpose.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų tarybos posėdis 
šaukiamas balandžio 15, šešta
dienį, tuoj po pamokų. Posėdis 
bus Kultūros Židiny.

Didelis koncertas Muzikos Ži
nių žurnalui paremti bus balan
džio 15, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Programą atlieka: Genė Ugians- 
kienė, Benediktas Povilavičius, 
Aldona Kepalaitė, Albinas Priž- 
gintas, Viktoras Prižgintas, Vy
tautas Daugirdas ir Perkūno vy
rų choras. Po programos — šo
kiai, dainos. Koncertą rengia 
Liet. Vargonininkų- Muzikų Są
junga.

Simas Kudirka balandžio 7, 
penktadienį, atšventė 48-tą gim
tadienį. Ta proga vaišės buvo V. 
Belecko svetainėje. Gražią kal
bą, įpindamas humoro, pasakė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Svečių buvo apie 40. 
Staigmenos vaišes surengė 
Genė Kudirkienė.

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.

Juozas Ceilius, 69 metų, gy
venęs VVoodhavene, mirė ba
landžio 11 rytą Jamaica ligoni
nėje. Į ją buvo nuvežtas iš va
karo. Lietuvoje buvo sanitarijos 
puskarininkis, čia priklausė ra- 
movėnų New Yorko skyriui.

Tradicinis Moterų Vienybės 
pavasario balius bus gegužės 
6, šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Šokiam gros įdomus orkestras, 
vakarienę gamina Vytautas 
Beleckas. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti pas Moterų Vienybės 
nares.

Pabaltijo Moterų Tarybos me
tinis susirinkimas bus balandžio 
23, sekmadienį, 4 v. popiet 
Estų namuose, 243 E. 34 Street, 
Manhattane. Bus pirmininkės 
pareigų perdavimas. Pirminin
kės keičiasi rotacine tvarka. Da
bar latvė pirmininkės pareigas 
perduos estei.

Anglų kalbos kursai kitom kal
bom kalbantiem pradedami bir
želio mėn. Queens kolegijoj 
Flushinge. Dėl platesnių infor
macijų skambinti telefonu 520- 
7074 arba rašyti adresu: Contin- 
uing Education, Queens Col- 
lege, Flushing, N.Y. 11367.

Rita Bobelytė, ateitininkė, 
baigė Queens kolegiją Bachelor 
of Arts laipsniu ir gavo darbą 
apdraudos bendrovėj New Yor- 
ke. Šiomis dienomis ji susižie
davo su Robertu Tholmann, vy
čių organizacijos nariu, kuris 
šiuo metu ruošiasi magistro 
laipsniui iš psichologijos Vir
ginijos universitete. Vestuvės 
numatomos liepos vidury.

Tėv. Klemensas Kasinskas, 
vienuolis pasijonistas, dažnai 
vedąs misijas lietuvių bažnyčio
se, pastoviai gyvenąs Scranto- 
no St. Ann’s vienuolyne, buvo 
apsilankęs Darbininko admi
nistracijoje, redakcijoje, apžiūrė
jo pranciškonų spaustuvę ir vie
nuolyną bei Adomo Galdiko var
do galeriją.

Antras Kaimas, satyros ir hu
moro teatras iš Chicagos, pa
kviestas Laisvės Žiburio radijo, 
New Yorke lankėsi balandžio 1 
ir Kultūros Židiny atliko progra
mą, suvaidindamas apie 50 
trumpų škicų. Praeitais metais 
grupė lankėsi čia, pakviesta to 
paties Laisvės Žiburio radijo, ir 
turėjo gražų pasisekimą. Gaila, 
kad su šia viešnage išėjo kitaip. 
Per silpni juokeliai, kartais net 
ir vulgarūs, labai bendro pobū
džio, nieko lietuviško. Žiūrovam 
visa tai paliko sumenkusį Antro 
Kaimo įspūdį. Aktorių lietuviš
ka tartis labai gera, bet už jos 
nieko nėra. Vaidinime dalyvavo: 
Jūratė Jakštytė, Vaigailė Kava
liūnaitė, Dana Nolte, Juozas 
Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas, 
Juozas Kapačinskas, Jurgis 
Riškus.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, negalėjo dalyvauti pabal- 
tiečių poezijos popietėje. Jo ei
les, verstas į anglų kalbą, pa
skaitė dr. Jonas Zdanys, kuris 
suredagavo lietuvių poezijos an
tologiją. Antologiją išleido Ma- 
nyland Books leidykla, kurią 
tvarko Stepas Zobarskas.

L.D.K. Birutės Draugijos 
New Yorko skyriaus metinis na
rių susirinkimas bus balandžio 
23, sekmadienį, 4 v. popiet 
pas Malviną Klivečkienę, 76-13 
85 Road, Woodhaven, N.Y.

Dr. Henrikas Nagys buvo at
vykęs iš Montrealio ir dalyvavo 
pabaltiečių popietėje kovo 18 
Ukrainiečių Institute. Jis paskai
tė savo kūrybos lietuviškai 
ir angliškai, taip pat latvių poe
zijos vertimų į lietuvių kalbą. 
Tą patį vakarą jis dar aplankė 
dail. K. Žoromskio studiją ir su
sipažino su jo naujausia tapyba.

Jurgis Blekaitis su sūnumi 
Vilniumi dalyvavo Pabaltiečių 
poezijos popietėje ir į garsa- 
juostę užrašė keletą pokalbių su 
poetais ir rengėjais. Įrašai skiria
mi Amerikos Balsui.

Madų parodoje balandžio 16, 
sekmadienį, 3 vai. Kultūros Ži
diny bus pademonstruota įvai
rios mados, pačių siųti ir pirk
ti drabužiai, batai. Drabužių 
parodymui yra sutėlkta bent ke- 
lioliką modelių. Parodą atidarys 
Lietuvos gen. konsulo žmona 
Janina Simutienė. Modeliuo
tojus pristatys Gintarė Ivaš- 
kienė. Madų parodą rengia Bal
fo 100-sis skyrius.

Albinas Prižgintas, vargonų virtuozas, pianistas, dalyvauja 
“Muzikos Žinių” koncerte, kuris bus balandžio 15, šį 
šeštadienį, Kultūros Židiny. Koncertą rengia Vargonininkų- 
Muzikų Sąjunga.

PLJS N.Y.
SKYRIAUS POSĖDIS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos New Yorko skyriaus 
posėdis įvyko balandžio 5 vaka
re. Jame buvo svarstyta, tartasi, 
planuota.

1978 rengiamas koncertas, ku
rio programą atliks solistas — 
bosas Ričardas Daunoras. PLJS 
bandys gauti Carnegie Beeitai 
Hali ir į koncertą pakviesti ame
rikiečius muzikos kritikus. Šio 
koncerto reklama turės būti la
bai plati.

PLJS New Yorko skyrius mė
gins paįvairinti penktadienio va
karų jaunimo vakarones kokia 
nors programa. Tikimasi, kad tai 
sutrauks daugiau jaunimo.

Artimiausias įvykis, kuris už
ima skyriaus dėmesį, yra gegu
žės 7 ruošiama gegužinė — pik
nikas. Tai įvyks King’s Point 
Parke, Great Neck, ir prasidės 
12 vai. —vidurdienį. Visas New 
Yorko ir apylinkių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti. Perspėja
ma, kad PLJS parūpins tik anglis 
ir gal arbūzą, — viską kitką rei
kės patiems atsinešti (sviedinius, 
“frisbees”, ir t.t.)

Be to, PLJS New Yorko sky
riui dar liko daug visų dydžių 
“Baltic Human Rights Baily” 
marškinių. Jie parduodami po 
$2.00 ir galima jų gauti pas Basą

Milukaitę, 142 E. 27th St., 
New York, N.Y. 10016. (212) 
689-3645.

R. Bobelytė

BALFAS KVIEČIA Į MADŲ PARODĄ

Per 30 metų BALFas šelpia į 
vargą patekusius seses ir brolius. 
Šalpai aukos yra renkamos va
jais bei renginiais.

Mūsų kolonijosBALFo 100-sis 
skyrius išeina su nauju renginiu 
— madų paroda. Kiek iš šio pa
rengimo gausim pajamų, viskas 
atiteks vargstančių lietuvių šal
pai. Šelpiamųjų buvo ir yra 
daug. Todėl su viltimi žiūrime 
į jus, mielos sesės ir broliai, 
kad gausiai atsilankysite ir tuo 
sušelpsite pagalbos prašančius. 
Be to, pasigrožėsit naujomis ma-

domis bei kultūringai praleisit 
su savo draugais sekmadienio 
popietę.

Madų parodoj, kurį įvyks ba
landžio 16, sekmadienį, 3 vai. 
be kitų įvairaus amžiaus mode
liuotojų vakarines suknias mo
deliuos profesionalė modistė 
Gražina Tiškutė-Tucci. Ji sėk
mingai modeliavo kailius anks
tesnėse parodose. Programos 
paįvairinimui Birutė Radziva- 
nienė pašoks pietiečių šokį.

Tad iki malonaus pasimaty
mo madų parodoj.

BALFo 100-jo skyriaus 
valdyba

Maironio lituanistinės mokyk
los pavasarinis balius rengiamas 
balandžio 22, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Dainuoja solistė 
Ona Pliuškonienė, šokiam groja 
Joe Kazio orkestras. Balių rengia 
tos mokyklos tėvų komitetas.

N. J. Palangos vietininkijos 
skautės balandžio 15, šeštadienį, 
7 v.v. Laisvės salėje Elizabethe, 
N.J., rengia 25 metų veiklos su
kaktuvinį balių su programa ir 
šokiais.

NAUJAI 
GAUTOS 
KNYGOS

Jonas Mulokas, VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJ. Auto
riaus įdomiai surinktos žinios 
apie Vilnių iš lenkų okupacijos 
laikų. Išleista Melbourne, Aust
ralijoj. Knyga kietais viršeliais, 
114 psl. Kaina 4 dol.

Juozas Kaributas, TEATRI
NIO VARGO KELIAIS. Me
muarai. Autoriaus leidinys. 
Spausdinta Romoje. Labai gau
siai iliustruota aiškiomis ir įdo
miomis nuotraukomis. Knyga 
kietais viršeliais, 191 psl., dides
nio formato. Kaina 10 dol.

Anatolijus Kairys, TRYS DRA
MOS: Rūtelė, Saulės rūmai, 
Žmogus ir tiltas. Išleido Dialo
gas Chicagoj. Knyga kietais vir
šeliais, 159 psl. Kaina 6 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės ir įvairūs lietuviški 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Perpiuntimo išlaidom prideda
ma 50 c.

Sol. BIRUTĖS KEMEŽAITĖS naujai išleistą plokštelę 
“Operų Arijų Rečitalis” su Romos Operos Simfoninio 
Orkestro palyda, jau galima gauti pas platintojus. Kaina 
7.00 dol. /

Jau yra išėjusi antroji laida B. Kemežaitės pirmosios 
plokštelės “Lietuvių Kompozitorių Solo Dainos”, kaina 6.00 
dol.

Užsakymus galima siųsti: G. Kulikauskienė, 6527 No. 
Maplevvood, Chicago, III. 60645, arba B. Kemežaitė, 7124 
So. Mozart St., Chicago III. 60629.

RAŠYTOJO

BALIO SRUOGOS
MINĖJIMAS
balandžio 15, šeštadienį, 6 v.v. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 339 Green St., New Havene, Conn.

Pagrindinė kalbėtoja —
AUŠRA-MARIJA JURAŠIENĖ

Rašytojų kurinių ištraukas skaito:
IRENA VEBLAITIENĖ, VAIVA VĖBRAITĖ-GUSTIENĖ IR 

VYTAUTAS VALIUKAS

Muzikinė dalis —

Yale universiteto studentų styginis ansamblis, 
vadovaujamas TERESĖS KRIAUČIŪNAITĖS

Po programos — vaišės. Įėjimas — laisva auka.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW HAVENO KLUBAS

“Muzikos Žinių” žurnalui paremti

rengiamas

KONCERTAS — 
VAKARAS

Kultūros Židiny balandžio 15 dieną 7 v.v.

KONCERTO PROGRAMĄ ATLIEKA:

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

PO PROGRAMOS:

bufetas, baras, šokiai, dainos

Įėjimo auka — 5 dol.

Visus maloniai kviečia atsilankyti, kultūringai ir smagiai 
praleisti laiką.

L. VARG.—MUZIKŲ S-GA

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

MADŲ PARODA

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

GINTARĖ IVAŠKIENĖ

Muzikinę dalį tvarkys muzikė NIJOLĖ ULĖNIENĖ
Be kitų Įvairaus amžiaus modeliuotojų, vakarines suknias 
demonstruos profesionalė modistė GRAŽINA TIŠKUTĖ-TUCCI 
Ch. Jordano batus demonstruos ONUTĖ MATULAITYTĖ 
Pietiečių šokį pašoks BIRUTĖ RADZIVANIENĖ

Svečiai bus vaišinami kava su pyragaičiais

Auka 5 dol.

Visus nuoširdžiai kviečia
BALFo 100-sis skyrius

MAIRONIO MOKYKLOS 
PAVASARIO BALIUS 

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 22 D., 
KULTŪROS ŽIDINYJE

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

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

Įėjimas $15.00 suaugusiem, $10.00 jaunimui

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

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