
ZI ictUVCS 
ąį.cionaV. )1- \

DARBININKAS DU NAUJI AUŠROS NUMERIAI

Vol. LXIV, Nr. 10 
Kovas-March 9, 1979

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
baigus pasitarimus su Egipto 
min. pirm-ku Mustafa Khalil ir 
Izraelio užs. reik, min-riu Moshe 
Dayan dėl taikos sutarties tarp 
Egipto ir Izraelio, prez. Carter 
pakvietė į JAV atvykti Izraelio 
min. pirm-ką Menachem Begin 
pasitarimam su Egipto min. 
pirm-ku Khalil. Izraelio min. 
pirm-kas atvyko karingai nusi
teikęs ir pareiškė, kad, prez. 
Carter spaudžiant Izraelį sutikti 
su Egipto reikalavimais, jis 
kreipsiąsis į Amerikos visuome
nę palaikyti Izraelio reikalavi
mus.

Irano min. pirm-kas Mehdi 
Bazargan viešai skundėsi, kad 
Ayatollah Rhollah Khomeini di- 
riguojjama revoliucinė taryba 
savo veiksmais ignoruoja vyriau
sybę ir trukdo jai eiti pareigas.

Faktinasis Irano valdovas 
Khomeini pasitraukė iš Tehera
no į šventąjį Qum miestą, 
pareikšdamas, kad ir iš ten jis 
diriguosiąs vyriausybės veiks
mus ir vadovausiąs Irano religi
niam gyvenimui.

JAV buvo priverstos palikti 
Irane, nėtoli Sov. S-gos sienos 
veikusią ir sovietų raketų ban
dymus sekusią bazę. Apie 20 
amerikiečių tarnautojų, sunai
kinę jautrius sekimo įrengimus, 
buvo evakuoti.

Kovo 1 buvo oficialiai atida
ryta JAV ambasada Kinijoj ir Ki
nijos ambasada Washingtone. 
Taivane buvusi JAV ambasada 
nuo tos pat dienos nustojo ofi
cialiai veikusi.

Kovos tarp Kinijos jr Vietna
mo vis dar tebevyksta, nors Ki
nijai iki šiol nepavyko žymes
nių laimėjimų pasiekti. Sov. S- 
gos transporto lėktuvai pradėjo 
tiekti Vietnamui karinę pagal

bą.
JT saugumo tarybai iki šiol 

nepavyko surasti kompromisi
nės formulės Kinijos ir Vietna
mo kariniam veiksmam su
stabdyti ir Kinijos kariuomenei 
iš Vietnamo, o Vietnamo kariuo
menei iš Kambodijos ati
traukti.

Irano min. pirm-ko pav. Abbas 
Amir Entezam pareiškė, kad Ira
nas netrukus pradės eksportuoti 
aliejų.

Prez. Carter yra numatęs vy
riausiuoju Nato karinių pajėgų 
vadu paskirti dabartinį armijos 
štabo v-ką gen. Bernard W. Ro- 
gers. Dabartinis Nato pajėgų va
das gen. Alexander M. Haig bir
želio 1 atsistatydina.

Tarp Saudi Arabijos remiamo 
Jemeno ir prosovietinio Pietų 
Jemeno prasidėjo kariniai veiks
mai. Saudi Arabija dėlto paskel
bė savo kariuomenei budrumo 
būklę ir kreipėsi į Arabų lygos 
valstybes, reikalaudama sušauk
ti užs. reik, ministerių konferen
ciją konfliktui likviduoti.

JAV iždo sekr. W. Michael 
Blumentahl lankosi Kinijoj pre
kybos su Kinija sąlygom tirti.

JAV yra pasiryžusios paga
minti V. Europos valstybėm vi
dutinės tolinašos atominių rake
tų, galinčių pasiekti Sov. S-gos 
taikinius, tačiau vakarų valsty
bės dar nėra sutikusios tokias ra
ketas išdėstyti savo teritorijoj.

Venecuela nutarė nuo kovo 1 
pakelti sunkaus aliejaus kainas 
14 proc. Šis aliejus yra ekspor
tuojamas daugiausia į JAV ryti
nį pakraštį. Kuwait taip pat pa
kėlė kainas 9.5 proc.

Kinija pareiškė, kad ji nenu
mato giliai veržtis į Vietnamą, ir 
pažadėjo iš Vietnamo pasitrauk
ti.

Turkijos parlamentas sutiko 
karo būklę pratęsti dar du mėn., 
kad vyriausybė galėtų sėkmin
giau kovoti su teroristais.
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RAŠO GULAGO KALINĖ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 35

Rašo Ona Pranskūnaitė

(tąsa iš praeito nr.)

1978.V.1.

(...) Nepažįstamas manosios 
tautos sūnus — Aloyzas man 
rašytame laiške priskiria mane 
prie politinių kalinių. Jis ne
klysta. Tokia mane padarė sau
gumiečiai. Nors anksčiau savęs 
politike nelaikiau ir politika ne
užsiiminėjau. Aš, kaip tikinti, 
domėjausi religine literatūra, ją 
dauginau, suprasdama jos nau
dingumą ir didelį badą savo 
Tėvynėje. Taip pat perrašiau 
“LKB Kronikos” numerių, už 
ką ir buvau apkaltinta politine 
veikla. Šio leidinio aš nelai
kau politiniu ir nelaikysiu(. . .), 
nes šiame leidinėlyje surašyta 
neužginčijama tiesa.

(. . .) Sekančią dieną mano se
suo pasiuntė telegramą apie mo
tinos mirtį. Telegramos neati
davė. Jos kaip nebūta. Vėliau

Vasario 16-osios proga Lietuvos atstovybėj surengtame priėmime Lietuvos atstovą dr. S.A. 
Bačkį su žmona sveikina Latvijos atstovas dr. A. Dinbergs su žmona

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Žinome, kad pavergtoje 
Lietuvoje kūrybos laisvei yra 
uždėti griežti komunistų parti
jos varžtai. Kad kūrėjai nuo jų 
nenukryptų, apie tai pakartoti
nai primenama. Štai Literatūros 
ir Meno Nr. 6 apvaliojo stalo 
literatūrinėse diskusijose buvo 
keliami reikalavimai literatūros 
kritikai. Tų diskusijų dalyviai: 
Vilniaus universiteto literatūros 
katedros vedėjas Vitas Areška, 
kritikas Alfredas Guščius, filoso
fijos profesorius Eugenijus Meš
kauskas ir Komunisto redakto
rius Genrikas Zimanas. Abu pir
muosius galime laikyti kom
petentingais kalbėti literatūros 
temomis, bet E. Meškauskas, o 
ypač G. Zimanas yra pašalie
čiai. Būdinga, kad diskusijose 
daugiausia kalbėjo G. Zimanas, 
reikalaudamas, kad kūrinys pir
miausia būtų vertinamas visuo
meniniais kriterijais, kad būtų 
žiūrima, kiek kūrinys auklėja ko
munistinį žmogų. Jis pasigedo 
naujuosiuose literatūros kūri
niuose komunistų personažų, 
kūrusių socialistinę Lietuvą, pa
sigedo ryškių dabartinių darbi
ninkų ir šiuolaikinių kolchozi- 
ninkų paveikslų. Atrodo, kad tų 
paveikslų lietuvių literatūroje 
tikrai nėra, bet, matyt, tie perso
nažai netraukia rašytojų, ypač 
nėra tokių idealių, kokius norė

sesuo išgavo iš gydytojo pažy
mą, su kuria kreipėsi į Biržų 
milicijos viršininką (kur motina 
buvo išregistruota), reikalau
dama parašo, kad tuo dokumen
tu remdamasi, galėtų pasiųsti 
man užtikrintą iškvietimo tele
gramą. Milicijos viršininkas 
nepasirašė. Jis nepatvirtino, 
kad mano motina mirusi. Nors 
visiems aišku, kad be išregist
ravimo neišduodamas mirties 
liudijimas. Aš gerai žinau, kad 
iš lagerių pagal vidaus minis
terijos potvarkius ne tik mirus 
kalinamojo tėvams, bet ir kri
tiškoje būklėje esant tėvų svei
katai, kalinamasis paleidžiamas 
diems savaitėms. Tik, žinoma, 
man tai netaikomai ..).

Mane čia dažnai krato. Ir tik 
mane! Vienos kratos metu atėmė 
rožantėlį, kurį devynis mėne
sius sugebėjau išsaugoti. Taip 
pat neatidavė Kristaus Užgimi
mo paveiksliuko ir plotkelės. 
Šv. Velykų sveikinimo laiškuo
se buvo kažkieno įdėti du vely

tų matyti partija. O išgalvotos 
schemos tikrai nežavi rašytojų. 
Įdomi yra A. Guščiaus pastaba, 
kad V. Martinkaus, brolių Dirgė
lų knygos nelabai skaitomos 
(skaitytojų netraukia sustabarėję, 
išgalvoti veikėjai).

— Juliaus Janonio kultas oku
puotoje Lietuvoje intensyviai 
palaikomas. Apie šį poetą pri
rašyta daugybė straipsnių, iš
leistos net kelios monografijos, 
1978 metų pabaigoje išleistas 
straipsnių rinkinys JULIUS 
JANONIS LITERATŪROS 
MOKSLE IR KRITIKOJE. Pa
ties J. Janonio rašinių rinkiny
je nėra. Rinkinio sudarytojas 
Sigitas RenČys surinko iš perio
dinės spaudos kitų parašytus 
straipsnius. Apie J. Janonį “poe
tą bolševiką” rašė V. Kapsukas, 
A. Sniečkus, V. Niunka, R. Šar
maitis. Apie “revoliucijos dai
nių” rašė K. Korsakas, V. Kap
sukas, B. Pranskus, L. Gira. J. 
Janonio kūrybą išsamiau nagri
nėjo jaunesnieji kritikai: V. Ku
bilius, J. Lankutis, K. Nastopka, 
A. Jonynas. Greta rimtų nagri
nėjimų į rinkinį sudėta ir men
kaverčių politinių, propagandi
nių straipsnių.

— Minties leidykla paskelbė 
politinio plakato ir propagandi
nio atviruko konkursą. Turinyje 

kiniai paveiksliukai. Jų neatida
vė. Režimo viršininkė piktai 
paklausė: “Tai ką, tuos paveiks
liukus vėl prisegti prie asmens 
bylos?” — “Tik prie bylos! 
Noriu, kad mano bylą puoštų 
sakramentalijos!” Norisi pa
klausti, kur gi kun. C. Krivai
čio skelbiamoji tikėjimo laisvė? 
Tokiems siūlyčiau pasekti skau
džiam kelyje mano sutikto V. 
Lapienio pavyzdžiu. Jis nežino, 
kas yra melas ir veidmainystė. 
Tai tobulas žmogus.

Broliai ir seserys Kristuje, ne
pabūkite šio laikmečio skersvė
jų! Dievas duoda vargą, duoda 
ir jėgų jį pakelti. Atgaila rei
kalinga broliams, pardavusiems 
už lęšienę savo sąžines, reika
linga perskiotojams, reikalinga 
atgaila ir mums patiems.

- o -

1978.V.1.
(...) Praeitų metų pavasaris 

praėjo niūriuose saugumo rū- 
(nukelta į 2 psl.) 

turi būti sovietinės sukaktys (Le
nino gimtadienis, sovietinė ar
mija, raudonasis laivynas, kon
stitucijos diena, gegužės pir
moji, spalio revoliucija ir t.t.). 
Kūriniai turi būti užbaigti iki šių 
metų gegužės 15. Premijos: 350 
rb., 250 rb., 200 rb.; už atviru
kus: 250 rb., 200 rb., 150 rb.

— Scenografijos parodoje 
Maskvoje dalyvavo 19 Lietuvos 
dailininkų, pasireiškusių teatro 
ir kino dekoracijomis. Spaudoje 
minimi tos srities žymesnieji:
L. Truikys, R. Songailaitė, V. 
Mazūras, D. Mataitienė, A. Ka- 
rinauskas, V. Idzelytė.

— Spaudoje rašoma, kad 
Vagos leidykloje Vilniuje lankė
si Rokiškio kultūrininkų grupė, 
vadovaujama ruso V. Asačiovo 
(partijos sekretoriaus). Rokiškio 
centrinio knygyno vedėja R. 
Norvaišienė pareiškė, kad kny
gos paklausa esanti labai didelė, 
ypač mėgstamos geros beletris
tinės knygos. Leidykla Rokiškio 
knygyne turi knygų paklausos 
tyrimo punktą. Gerų knygų tira
žai esą per maži. Užsiguli vo- 
sokie politiniai-ideologiniai lei
diniai.

— Kompozitorių sąjungos 
Kauno skyrius paskelbė kūrinių 
kaimo kapeloms konkursą. Kūri
niuose turi “atsispindėti tarybi
nės liaudies patriotizmas, tai
kos ir tautų draugystės temati
ka, išaukštintos darbo pergalės”. 
Premijos: 300 rb., 200 rb., 150 
rb. Terminas —1979 birželio 1.

(nukelta į 2 psl.)

Po ilgokos pertraukos Vakarus 
pasiekė du nauji savilaidinės 
Aušros numeriai: 12-tas, datuo
tas 1978 rugpiūčio mėn., ir 
13-tas, 1978 spalio mėn.

Aušra Nr. 12
Dvyliktas Aušros numeris de

dikuojamas Viktorui Petkui. Pa
teikiamas jo bylos protokolas, 30 
liudininkų sąrašas, jų pasisa
kymų ir apklausinėjimų aprašy
mas. Tai išsamiausias iki šiol 
pasirodęs Petkaus teismo doku
mentas. Plačiai aprašomas ir Ba
lio Gajausko teismas.

Aušra praneša, kad 1978 bir
želio 14-15 “iniciatyvinė gru
pė” įsteigė “nepartinę, demo
kratiniais pagrindais veikiančią” 
Lietuvos Laisvės Lygą. Spausdi
nama Lygos deklaracija, pasak 
kurios organizacijos uždavi
niai būsią: 1) religinės-tautinės 
ir politinės sąžinės ugdymas, 
2) Lietuvos laisvės klausimo 
kėlimas tarptautiniuose foru
muose. Lyga neturės organiza
cinės struktūros — kiekvienas 
pilietis gali laikyti save jos na
riu. Jos uždaviniam įgyvendinti 
sukurta aukščiausia Lygos insti
tucija — Tautinė Taryba. Lyga 
kreipėsi į demokratinių valsty
bių ir į Kinijos Liaudies Res
publikos vyriausybę dėl Lietu
vos klausimo iškėlimo Jungti
nėse Tautose.

Aušra informuoja, kad 1978 
gegužės mėn. Maskvoj buvo su
imtas Romas Giedra, 1962 ban
dęs pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos, ir jo žmona. Jie buvo at
vežti į Vilniaus KGB. Kratos me
tu pas juos namie buvo paimta 
knygos ir pogrindžio spaudos 
leidiniai. Tuo pat metu Vilniuj 
buvo suimta eksperimentinių 
metalo piovimo staklių gamyk
los programuotoja Zinaida Dap- 
šienė, kurios likimas iki šiol 
nežinomas.

Aušra prašo informacijos apie 
likimus dviejų jaunuolių, kurie 
drauge su Egidijum Jonaičiu 
1977 lapkričio mėn. nuplėšė 
sovietinę vėliavą nuo elektrogra- 
fijos instituto. Jonaitis buvo už
darytas į psichiatrinę ligoninę. 
Černiachovsko psichiatrinėj li
goninėj tebekalinamas Henrikas 
Klimašauskas, apkaltintas “Gu
lago salyno” vertimu į lietuvių 
kalbą. Arvydas Čekanavičius už
darytas N. Vilnioj už literatū
rinių veikalų rengimą.

Skyrely “Žinios” skelbiamas 
dokumentas apie Antaną Kali
nauską, gimusį 1957, kuris 1976 
rugpiūčio 11 Romo Kalantos pa
vyzdžiu susidegino kariuome
nės viršininkų akivaizdoj su šū
kiu: “Žiūrėkit, kaip dega Lietu
vos patriotas! Už Lietuvą, už 
laisvę, už Dievą! O jum aš ne
tarnausiu!” Priverstas tarnauti 
raudonojoj armijoj Gulbenės 
mieste, Latvijoj, jis pabėgo iš ka
riuomenės ir buvo grąžintas at
gal. Jį slapta palaidojo Gulbe- 
nėj, ir tik po mėnesio motinai 
buvo leista jį iškasti ir palaido
ti Vilkavišky. Šią žinią patvirti
na dvi fotografijos: viena jų vaiz
duoja 14-metį Kalinauską, o kitoj 
matom jį pašarvotą, su apdegu
siu veidu, kareivinėse.

Skaitom ilgą 17-mečio moks
leivio atvirą laišką savo bendra
amžiam. “Mes — jaunimas — 
minkščiausia tautos dalis”, rašo 
jis. “Todėl mus ir pasirinko sve
tima žalojanti įtaka.” Jis aštriai

LIET. RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS 
PREMIJA PASKIRTA 
STASIUI SANTVARUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1000 dol. premija už praėjusiais 
metais išėjusią geriausią groži
nės literatūros knygą paskirta 
poetui Stasiui Santvarai už 
jo poezijos knygą “Rubajatai”. 
Vertinimo komisiją sudarė: pir
mininkas Pranas Visvydas, sek
retorė Alė Rūta, nariai — Ber
nardas Brazdžionis, Bronys Rai
la, dr. Elena Tumienė. Komisi
ja posėdžiavo 1979 kovo 4 Los 
Angeles, Calif.

Premijos mecenatas — Lietu
vių Fondas. 

kritikuoja sovietinėj sistemoj 
klestintį melą, biurokratiją, fana
tizmą ir kviečia Lietuvos jauni
mą ugdyti savy laisvės idealą, 
būti tiesos kariais.

Straipsny “Okupacijos ir kolo
nizacijos Lietuvoje” pateikia
mos ištraukos iš okupuotos Lie
tuvos ministrų tarybos nutari
mų, reikalaujančių kovoti prieš 
venerines ligas ir prieš augan
čius nusikaltimus Lietuvoj. Tvir
tinama, kad, plečiant rusifikaci
ją, į Lietuvą plaukia vis daugiau 
nusikaltėlių, valkatų, lengvos 
duonos ieškotojų: Vilnius pra
deda pirmauti pagal nusikaltėlių 
skaičių. Straipsny “Rusinimo 
programa Vilniaus universitete” 
pateikiama dokumento ištrauka, 
rodanti, kaip rusinamas Vilniaus 
universitetas ir kitos lietuviškos 
mokyklos.

Skyrely “Atsiminimai iš Gula
go salyno” P. Saunnoris rašo apie 
rokiškietį Petrą Skukaitį ir kau
nietį Antaną Juškevičių, kurie 
1950 žuvo kankinių mirtim Ma
gadano konclagery. Jie bandė 
pabėgti, bet buvo sugauti ir 
žiauriai kankinami. Lagerio ko
mendantas laužė jiem rankų ir 
kojų kaulus, paskui nušovė, o 
prieš metant jų kūnus į apleistą 
šachtą, plaktuku sudaužė galvas.

Aušra Nr. 13

Apybraižoj “Gelbėkime Lie
tuvą nuo alkoholio” dėkojama 
prof. Marcinkevičiui už jo “rim
tą” straipsnį “Kodėl žudome sa
ve” (Mokslas ir Gyvenimas, Nr. 
1), nukreiptą prieš girtavimą ir 
rūkymą. Aušra reiškia susirūpi
nimą dvasine ir fizine tautos 
būkle — “Lietuva pirmauja savi
žudybių skaičiumi Sąjungoje”, 
tvirtina straipsnį pasirašiusieji 
“tėvai”. Girtavimas vis labiau 
pasireiškia paauglių tarpe. Per 
alkoholį tauta vis labiau “išsi
gimsta”; to, matyti, ir siekia “pa
vergėjas”. Autoriai pastebi, kad 
“nerašytais nurodymais” iš 
Maskvos trukdoma platinti blai
vybė. Pavyzdžiui, Stankevičius 
iš finansų ministerijos, bandęs 
suorganizuoti blaivybės judė
jimą, buvo uždarytas į psichiat
rinę. Neseniai Vilniuj buvo į- 
steigta komisija prie ministrų ta
rybos alkoholinių gėrimų apri
bojimui, bet atvykus atstovui iš 
Maskvos, ši komisija buvo užda
ryta. Visi švietėjai, pedagogai , 
mokslininkai, menininkai, vi
suomenininkai raginami kovoti 
prieš alkoholizmą ir išvesti tautą 
iš “girtavimo liūno”.

Nuolatiniame Aušros skyrely 
“SOS, SOS” skelbiama ištrauka 
iš Algirdo Žiprės laiško, kur jis 
nurodo, kad šiuo metu yra Ka
zanės psichiatrinėj. Tris mėne
sius jam davė atsikvėpti, bet da
bar jis vėl žalojamas medicina. 
Nors sušlubavo jo širdis, ami
nazino kurso nenutraukia. Žiprė 
laikomas 7-ame režiminiame už
darame skyriuj, kur jis vienin
telis politinis kalinys. Nusiskun
džia pasityčiojimais, būtinų 
vaistų skaudžiu trūkumu.

Kita “tautiečių” pasirašyta 
apybraiža “Tokį mes jį pažino
me” yra skirta Viktorui Pet
kui. Aprašoma jo kalinimų 
istorija, jo atsidavimas ir meilė 
Lietuvai. Kreipiamasi į visus tė
vynėj ir svetur gyvenančius tau-

(nukelta į 2 psl.)

Stasys Santvaras
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Savaitės 
įvykiai
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JAV gynybos sekr. Harold 
Brown ir energijos sekr. James 
R. Schlesinger pareiškė, kad 
JAV yra pasiryžusios savo gy
vybinius reikalus ginti Art. Ry
tuose net ir karinėm pajėgom.

Prez. Carter paprašė kongre
są suteikti jam teisę reikalui at
siradus tvarkyti aliejaus pardavi
mą vartotojam.

Indijos teismas nuteisė buv. 
Indijos min. pirm-kės Indira 
Ghandi sūnų Sanjay ir informa
cijos ministerį kalėti po 2 metus 
už tai, kad jie pagrobę ir su
naikinę režimą kritikavusį fil
mą.

Rodezijos karo aviacija puolė 
Angolos teritorijoj veikiančią 
Rodezijos partizanų bazę.

Kanados valstybinė energijos 
taryba sutiko padidinti natūralių 
dujų eksportą į JAV 28 proc., 
tačiau šiam siūlymui turi pritar
ti ir Kanados vyriausybė.

Irano kurdų religinis vadas 
Ayatollah Ezzedin Hosseini pa
reiškė kovosiąs už kurdų au
tonomiją. Kurdai priklauso sun- 
ni, o iraniečiai — šiitų moha- 
metonų religijai.

Nigerija sutiko tarpininkauti 
dėl tarp Chado prezidento Fe- 
lix Malloum ir min. pirm-ko 
Hissen Habre atsinaujinusio 
ginkluoto kivirčo.

JAV žymiai sumažino Afganis
tanui teiktą ūkinę pagalbą ir am
basados pareigūnų skaičių.

JAV laivininkystės Laykes 
Brothers bendrovė ir Kinijos 
valstybinė jūrų transporto 
bendrovė sutarė pradėti preki
nių laivų susisiekimą tarp JAV ir 
Kinijos uostų.

Irano vyriausybė paprašė 
Šveicariją įšaldyti Irano šacho ir 
jo giminių indėlius bankuose.

Italijos komunistų partija suti
ko remti Ugo La M ai fa or
ganizuojamą vyriausybę net ir 
tuo atveju, jei jos sudėty komu
nistų atstovų ir nebūtų.

JAV buvo sudaryta privati ko
misija Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti. Jos pirm-ku yra 
Random House prezidentas Ro- 
bert L. Bernstein, o direktoriais 
— įvairūs mokslininkai, rašyto
jai ir visuomenės veikėjai.

Prez. Carter pareiškė, kad, se
natui atsisakius tvirtinti su Sov.. 
S-ga sudarysimą strat. ginklų 
apribojimo sutartį, jis gerbsiąs 
sutarties nuostatus tol, kol Sov. 
S-ga juos gerbs.

Buv. Pekingo burmistras ir 
politbiuro narys Peng Chen. 
kultūrinės revoliucijos metu pra
radęs abu postus, buvo reha- 
bilituotas ir paskirtas teisinei 
sistemai ir liaudies demokratijai 
stiprinti komisijos pirm-ku.

Sov. S-goj vyksta Krymo to
torių teisių gynėjo Mustafa Dže- 
milev byla.

Sov. S-gos lėktuvnešis Minsk 
prisijungė prie Ramiajame van
denyne esančių sovietų karo lai
vų.

Saudi Arabija nupirko iš JAV 
už 100 mil. dol. priešlėktuvinių 
ir prieštankinių pabūklų Jeme- 
nui.

Sov. S-goj buvo leidžiamas 
pogrindinis žurnalas eurokomu
nizmo klausimam svarstyti. Dėl 
to sovietų policija iškratė senos 
komunistės Rissa Borisovna 
Lert, filosofo Piotr M. Jegides 
ir kitų butus ir apkaltino juos 
skleidžiant įžeidžiančius pra
simanymus apie Sov. S-gą.

(atkelta iš 1 psl.

— Pašto ženklas Vilniaus uni
versiteto sukakčiai. Sovietų Są
jungos ryšių ministerija išleido 
4.4 milijono tiražu pašto ženklą 
su įrašu lietuvių ir rusų kalba: 
“Vilniaus universitetui 400 me
tų”. Ženklą piešė grafikas A. Ži
lius. Piešinyje yra senojo uni
versiteto ir naujojo studentų 
miestelio miniatiūriniai vaizdai.

— Vilniaus saviveiklinis pro
fesinių sąjungų kultūros rūmų 
teatras vaidina R. Samulevičiaus 
pjesę “Lokys”, parašytą pagal 
prancūzų rašytojo P. Merime to 
paties vardo apysaką. Režisavo 
aktorius R. Rimeikis, muziką su
kūrė A. Martinaitis, dekoracijos

ir kostiumai — dail. A. Guš- 
čenkos.

— Vilniaus filharmonijos di
džiojoje salėje įvyko šimtasis so
listės Giedrės Kaukaitės kon
certas. Dainavo lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Pirmą kartą 
buvo atlikta B. Kutavičiaus kan
tata pagal R. Tagorės eilėraštį 
“Du paukščiai girių ūksmėje”.

— M. K. Čiurlionio kvartetas 
koncertavo keliuose Ukrainos 
miestuose: Kijeve, Jaltoje, Za

porožėje, Donecke, Krasnodone, 
Vorošilovgrade. Programoje 
buvo M. K. Čiurlionio, L. Beet- 
hoveno, F. Schuberto, M. Rave
lio, D. Šostakovičiaus, J. Širvins- 
ko kūriniai.

— Šilutėje ir Šilutės rajone 
koncertavo dainų ir liaudies šo-

DU NAUJI AUŠROS NUMERIAI
(atkelta iš 1 psl.
tiečius ir kovos už žmogaus tei
ses rėmėjus, kad visais įmano
mais būdais padėtų išvaduoti 
Viktorą Petkų.

Apybraižoj “Lietuvos patrio
tai ir jos budeliai” prisimena
mas tragiškas Balio Gajausko li
kimas. Netiesiogiai atsakant į 
Tiesos žurnalistų mestus kaltini
mus Gajauskui, aprašomi “ta
rybinių patriotų”, ėjusių atsakin
gas pareigas saugume, veiksmai 
ir “nuopelnai”. Minimi saugu
mo organuose pokario metais 
žiauriai pasireiškę buvęs reli
ginių reikalų įgaliotinis Rugie
nis, Gajauską tardęs Viktor Sav- 
čiuk, Šiaulių saugume lietuvius 
partizanus dorojęs Mikalkin ir

vydaitis. Autorius pasisako esąs 
darbininkas, Kijevo darbininko 
sūnus. Apie prof. Dovydaitį atsi
liepia su didžiausia pagarba.

Išsamiame straipsny “Tarybi
nė mafija” aptariami sovietinio 
saugumo veiklos būdai. Sakoma, 
kad keitėsi KGB iškabos — 
ČK, GPU, NKVD, MVD, bet 
tikslai ir metodai liko tie patys. 
Saugumui padeda milžiniška 
armija slaptųjų informatorių, pa
niekinamai vadinamų “stu- 
kačiais, špikais, fiksais, sekso- 
tais, šnipais”. Aušroj aprašoma, 
kokiais būdais jais tampama.

(Elta)

kių ansamblis Lietuva. Progra
moje buvo Jono Švedo kūriniai.

— Kauno dirbtinio pluošto ga
myklos technologui G. Galkui, 
tos pat gamyklos inžinierei B. 
Vėsaitei ir Kauno politechnikos 
instituto dėstytojui S. Rutkaus
kui pripažintos išradėjų teisės. 
Jų išradimas yra “Naujas verpi
mo tirpalo gavimo būdas”.

— Tautosakos tyrinėtojui 
Ambraziejui Jonynui suteiktas 
nusipelniusio Lietuvos kultūros 
veikėjo vardas. A. Jonynas yra 
Lietuvių kalbos ir literatūros in
stituto direktoriaus pavaduoto
jas.

— Vėl daugybė autorinių li
teratūros vakarų “taikos fondui”: 
Vasario pradžioje J. Mačiukevi
čiaus kūrybos vakaras buvo 
Panevėžyje, V. Rimkevičiaus — 
Vilniuje,/. Strielkūno —Kaune 
ir Vilniuje, P. Širvio — Smali
ninkuose ir Viešvilėje,/. Apučio 
— Kaune, R. Keturakio — Ute
noje, V. Palčinskaitės —Panevė
žyje. Tie autoriniai vakarai yra 
priemonė pasirinkti pinigų “so
vietinei taikai” (naujų nera
mumų kėlimui).

— Klaipėdos viešosios biblio
tekos pavadinimo Ievos Simo
naitytės vardu proga įvyko li
teratūros vakaras, kuriame apie 
I. Simonaitytę kalbėjo rašytojai 
E. Matuzevičius, E. Uldukis, 
mokytojas S. Skeivys, gydytojas 
O. Kybrančas. Jos kūrybos pa
skaitė aktoriai A. Šimanskis, N. 
N ar ij aus kaitė, B. Barauskas. Mu
zikinę programą atliko Konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų et
nografinis ir šokių ansambliai.

Pr. N.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. 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. 296-5359. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

kt.
Straipsny “Štai jis — tarybi

nis humanizmas” nusiskundžia
ma, kad daugelį lietuvių apėmė 
praturtėjimo manija, o dvasinės
vertybės jiem tėra praeito šimt
mečio atgyvena. “Kai netenki 
vilties, prieš akis iškyla taurūs 
lietuvių kovotojų paveikslai, ra
giną nepasiduoti priešo užma
čiom”, rašoma straipsny. Tau
raus lietuvio kankinio pavyz
džiu nurodomas mokytojas Pet
ras Paulaitis, kalinamas jau 30 
metų su viršum.

Skyriuj “Atsiminimai iš Gula
go salyno” pateikiamas įdomus 
laiškas prof. Prano Dovydaičio 
šeimai. Aušra neskelbia laiško 
autoriaus pavardės, tik nurodo, 
kad jis buvęs Gulago kalinys, 
nuo 1942 kalėjęs tame pačiame 
Šiaurės Gulago lagery, kur 
buvo kalinamas ir mirė prof. Do-

Per 2400 JAV mokslininkų at
sisakė bendradarbiauti su sovie
tų mokslininkais tol, kol sovietų 
mokslininkai Juri F. Orlov ir 
Anatoli Ščaranski bus laikomi 
kalėjime.

Iždo sekr. W. Michael Blu- 
menthal susitarė su Kinija dėl 
atlyginimo JAV piliečiam už jų 
nusavintus turtus.

Kinija pakartotinai pasiūlė 
Vietnamui pradėti pasitarimus 
kariniam konfliktui likviduoti. 
Vietnamas atsisako tartis tol, kol 
Kinija atitrauks savo kariuomenę 
iš Vietnamo.

Gen. Mustafa Barzanj, ilgai, 
bet nesėkmingai kovojęs už Ira
ko kurdų nepriklausomybę, 
mirė VVashingtono ligoninėj, tu
rėdamas 76 m.

Pirminiai duomenys rodo, kad 
Ispanijos parlamento rinkimus 
laimės valdančioji min. pirm-ko 
Adolfo Suarez demokratinio 
centro partija.

Odos fabrikas Uljanovske. Čia dirba kalinė ir tremtinė 
Ona Pranskūnaitė.

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

(atkelta iš 1 psl.

siuose. Ten lėtai slenka kali-
nių gyvenimo dienos. Miestas 
būdavo pilnas karštos pavasa
rio saulės, bet pro rūsio lan
gus ji niekada nepažvelgdavo. 
Kameroje vėsu ir drėgna. Tik 
išėję į “gardus” pasivaikščioti, 
pajusdavome gaivinančią pava
sario šilimąG . .).

- o -
1978.V.
Jus, be abejo, domina, kas 

per miestas ta Kozlovka. Tai 
sujungti trys kaimeliai, išsidėstę 
ant kalnų ir jų papėdėje. Vie
tos gražios: kalnai, miškai, pa
šlaitės, netoli šalčiu dvelkianti 
Volga. Bet kadangi svetimas 
kraštas, tai šios vietovės gro
žis mūsų širdžiai nieko nesako. 
Be to, jos grožį matome tik iš 
vienos pusės, pro pusiau užda
rytus antro aukšto fabriko lan
gus. Namukai mediniai, maži 
(kaip mūsų krašto kaimo pir
tys), turintys po vieną, du, kai 
kurie net tris langus su lan
ginėmis. Pakalnėje šio mieste
lio gyventojų maitintojas — la
geris. Lageryje vegetuojančios 
būtybės taip pat priskaitomos 
prie Kozlovkos miestelio gyven
tojų skaičiaus. Teko girdėti, kad 
netolimoje praeityje šie trys kai
meliai garsėjo ožkų gausumu.

Kai traukiniu priartėjome prie 
Kozlovkos miestelio, mus pasi
tiko lagerio mašina ir sargyba. 
Pavažiavę apie 300 metrų, įni
rome į dviejų mūro sienų ir 
dviejų spygliuotų tvorų tvir
tovę. Šioje tvirtovėje vaikštinė- 
jome nesivaržydamos, nes jau
tėmės savos(. . .). Mus apgyven
dino antrame aukšte mūriniame 
pastate. Čia ir slenka mūsų 
dienos. Slenka lėtai ir vienodai. 
Šiame lageryje yra kalinamos 
įvairių profesijų bei kadaise 
įvairius postus užėmusios mo
terys: inžinierės, mokytojos, gy
dytojos, buhalterės, parduotuvių 
vedėjos, pasų stalų viršininkės, 
įvairių institucijų studentės, va- 
gilkos, girtuoklės, paleistuvės, 
žmogžudės, spekuliantės ir vie
na už tikėjimą, kuri yra Jums 
žinoma.

Čiuvašijos tautelė dar nese
niai buvo laikoma puslaukine. 
Nors, žinoma, ir šiuo metu ne
daug kuo skiriasi nuo laukinių. 
Žmonės vidutinio ūgio, tamsia
odžiai, juodais plaukais. Dėvi 
keistais plaukuotais apdanga-

lais. Daugeliui ant nugarų di
delėmis baltomis raidėmis įrašy
ti mums nesuprantami žodžiai. 
Čiabuvės čiuvašės beveik be 
išimties visos kalinamos už 
žmogžudystes, nes šios taute
lės žmonės yra labai pikti(. ..). 
Šiaip visi be išimties yra smulk
meniški įstatymų vykdytojai, 
nes jų dievas — Tarybų Są
junga. Dėl to lageris labai 
griežtas. Lageryje gyvenimo są
lygos ypač sunkios. Režimo vir
šininkė, neturėdama mano laiš
kams vertėjo, jau seniai mano 
laiškus siuntinėja patikrinti 
Panevėžio milicijai. Ji, vilniečių 
paskatinta, mane apstatė šnipė
mis. Šnipių kaip gyvačių miš
ke! Vienos jų buvusios ir ge
rai žinančios Kauno miestą, ki
tos lankęsi Vilniuje, trečios ge
rai žinančios Maskvą ir t.t. O 
Ona niekur nebuvo ir nieko 
nežino.Režimo viršininkė, ne
gaudama jokių papildomų žinių, 
kartais pribėga prie manęs, ap
kabina ir užduoda kad ir tokį 
klausimą: “Sakykite, koks jūsų 
išsilavinimas?” — “Byloje už
rašyta!” — atsakau. “Tai netie
sa!” — bėgdama nuo manęs, 
atrėžia ji. — “Tikrai gaila vel
tui vargstančių. Negaliu padė
ti”.

Apie save galiu parašyti taip. 
Šiuose rėmuose, šioje mane su
pančioje aplinkoje jaučiuosi ra
miai. Tarsi normaliai. Aš nei 
vergė, nei karalienė, tik žmo
gus. Dėl savęs aš nieko ne
trokštu ir nieko nesirenku. Il
siuos! tarsi kūdikis ant mus glo
bojančių Dievo rankų. Norėjau 
parašyti Jums, kad lagerio vado
vybė jau senokai susirūpino 
mano sveikata, bet tai padary
ti nebuvo progos. Š.m. sausio 
mėnesį mane norėjo išsiųsti į 
Kemeros sritį, tai yra į tremtį, 
bet šiam sprendimui pasiprieši
no lagerio viršininko pavaduo
toja, motyvuodama, kad man 
bus nepakeliamas to krašto 
klimatas ir darbas. Ten tremti
niai darbuojasi fermose ir lau
kų darbuose. Šiuo metu dar 
tebegalvodama, kaip su manim 
pasielgti. Žinote, lagerio admi
nistracija besiruošiančioms į 
amžinybę stengiasi ' pakeisti 
“iškeliavimo” stotį. Prieš tris 
savaites mūsų lageryje mirė 22 
metų mergaitė. Iškeliauja...

Marijos žemės vaikai, kai Jū
sų pavargę keliai sulinks prie 
Marijos altoriaus, prisiminkite 
mus.

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

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

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

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 angių kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBI 105.9 
FM. R. Kezys,217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel.212229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

A NENORIAIS x
66-8B 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
> • LAIVAI (CRUISES)

• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Senoviškas reikalas
Tarp įvairių žodžių nuodėmė 

nėra tas žodis, kuris žmogaus au
siai maloniai skambėtų, nes su
kelia kaltės pajautimą. Gali kas 
nuodėmės ir nepripažinti, bet 
negali savo sąžinės taip už
gniaužti, kad bent protarpiais 
nepasigirstų vidinis priekaištas. 
Užtat nuodėmė nemėgstama mi
nėti. Laikoma nemandagumu, 
jei kam tiesiai į akis pasakoma: 
tu darai nuodėmę . . . “O kas tau 
darbo?” atsikertama.

Nuodėmė yra labiausiai savas 
slaptas dalykas, kurio nenorima 
viešai rodyti. Tuo būdu ginama 
savo asmens garbė.

Modernioje civilizacijoje 
daug kas negero dangstoma ne
kalta skraiste, kurią vokiečių jė
zuitas teologas kun. Kari Rahner 
vadina “nuodėmės mistika”. 
Nuodėmė slepiama po klausimo 
ženklu: nežinoma, kas ji yra. Už- 
trinama riba tarp gero ir pikto, 
kad žmonės apsiprastų su nuo
dėmės potvyniu per nepadorias 
madas, aistringas pramogas, por
nografija persunktus pasilinks
minimus, šeimų pakrikimą, sky
rybas. Nelaikoma nei nuodėme 
nei negarbe gyventi su svetimu 
vyru ar su svetima žmona, nes 
valstybės įstatymai skyrybas le
galizuoja. Nebesibijoma ir jaunų 
gyvybių abortuose žudyti, nes ir 
čia valstybė daug leidžia. Nuo
dėmė pasidaro “legali” —jokia 
piktybė, kaip ir legalus, įstaty
mu pagrįstas kito skriaudimas, 
kurį šiaip jau pavadintume va
gyste.

Politika laikoma labiausiai 
“nenuodėminga” žmogiškosios 
veiklos sritimi. Čia dar plačiai 
keroja melas, nenuoširdumas, 
šmeižtai, intrigos, klastos. Tai 
vadinama gudrumu, apsukrumu, 
nebe nuodėme.

Tarptautinėje politikoje užsi
menama apie žmogaus asmens 
teisių ir jo laisvės varžymą, prie
vartą, neteisingumą, apgaulę,
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bet nesakoma, kad tai yra nuo
dėmė. Nėra “nuodėmės” kitą 
tautą ar kraštą grobti ir mases 
žmonių žudyti. Sutinkama su 
skriauda, daroma silpnesnėm ir 
mažesnėm tautom, nes didžio
sios galybės tai pridengia savo 
politika bei interesais.

Šveicarijos Friburgo vysk. F. 
Carierre yra teisingai pastebė
jęs, kad tik “geram krikščio
niui politika gali būti šventumo 
mokykla”.

“Šventojo Rašto pradžioje 
skaitome, — rašo prof. Antanas 
Maceina, —kad Viešpats sukūrė 
pasaulį taip, jog jis buvo geras 
ir net labai geras. Tačiau nuo
dėmė jį pagadino . . . Nuodėmė 
yra būties tvarkos iškreipimas, 
būties apardymas, aptemdant 
joje Dievo idėją.”

Nuodėmė įneša netvarką, ku
rią skaudžiai pajuntame tiek pri
vačiame savo gyvenime, tiek 
viešame. Griebiamasi visokių 
priemonių tam piktui pašalinti, 
bet nečiumpama už pačių šaknų 
— nuodėmės, nes ji žmonėm ro
dosi “saldi” . . . Yra ir daugelio 
minimas pasakymas: /“nuodė
minga meilė kaip medus”. Bet 
tokia “meilė” išreiškia neapy
kantą Dievo tvarkai ir idėjai.

Gavėnia yra laikas krikščio
niui rimtai susimąstyti, kiek jis 
yra neapykantoje nuodėmei ir 
meilėje Dievui. Kitas žodžiais, 
kiek savo gyvenimu ir darbu pri
sideda prie atstatymo apardytos 
ir ardomos pasaulyje Dievo tvar
kos. Pastebi prof. Antanas Ma
ceina: “Kiekvienas veiksmas, 
kuris į pasaulį įneša tvarkos, tie
sos, gėrio, grožio, savaime įsi
jungia į nuodėmės pergalėjimą 
ir plečia Kristaus atpirkimą.”

Gavėnią pradėjus, susimąsty- 
kim — ar prisidedam bent kiek 
prie to Kristaus atpirkimo plė
timo?

Pasaulio politinės sferos skel
bia šiuos 1979 metus vaiko me
tais. Įvairiose šalyse bus mini
mos įvairios sukaktys. Prancūzi
joj ir daug kur kitur šie metai 
skiriami asmeniui, kurio vai
kystė buvo labai varginga — 
Bernadetai Soubirous. Šių metų 
balandžio 16 sukanka 100 metų 
nuo jos mirties. Šios sukakties 
proga daug tūkstančių žmonių 
patirs savotiškų išgyvenimų.

Bernadetos vardas nėra taip 
plačiai minimas, kaip Lourdo 
vardas. Tačiau prieš Bernadetą 
Soubirous Lourdo vietovė ir var
das net Prancūzijoj nedaug kam 
buvo žinomi. O Soubirous šeima 
buvo labai varginga, neretai 
pusbadė, gyveno Bigorre vie
tovėj , Lourdo apylinkės apy
tuščio kalėjimo drėgnoj, tamsioj 
celėj, kurioj neturėjo nieko dau
giau, tik lovas, vieną stalelį ir 
vieną suolelį.

1844 sausio 7 ten gimė Ber
nadeta. Sulaukusi vos 10 metų, 
persirgo cholera. Išliko gyva, 
bet augo silpnos sveikatos. Bū-

Biržų bažnyčios šventoriuje 
pastatytas kryžius popiežiui 
Pauliui VI. Kryžius pastaty
tas jo laidotuvių dieną 1978 
rugpiūčio 12. Prie kryžiaus 
stiebo prikalta dedikacinė 
lentelė.

VIENA ŠIŲ METŲ SUKAKČIŲ
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

dama 14-15 metų, pradėjo sirgti 
džiova. Jos vienintelė mokykla 
buvo šeima, kurioj ji mokėsi 
paprastų darbų, maldos ir krikš
čioniško padorumo.

Po eilės perversmų, sukrėtu
sių Prancūzijos gyvenimą, mi- 
nisteris Guizot 1843 parlamen
te paskelbė šūkį: Praturtėkit. 
Šūkis taip uždegė visuomenę, 
kad, anot to laiko liudijimų, 
visuomenė tiesiog pakvaišo tur
tų gaudymu. Buvo tačiau tokių, 
kaip Soubirous šeima, kuriem 
pralobti nebuvo nei kelio, nei 
vilties.

Bernadeta buvo 14 metų, kai 
1958 vasario 11 ant Gavės upės 
kranto, rinkdama vandens iš
mestas šakas savo šeimos kasdie
niniam virtuvės reikalam, ji iš
vydo ant uolos tarp laukinių ro
žių stovinčią nežemiškos išvaiz
dos moterį. Mergaitė išsigando, 
bandė tylomis iš ten pasitraukti, 
bet moteris ją apramino, nedaug 
ką pasakė, tik paragino ir pamo
kė melstis, liepė ateiti ten kitą 
kartą ir pranyko.

Bernadeta tylėjo apie įvykį, 
tačiau tai ją tiek paveikė, kad 
tėvai pastebėjo joj savotišką 
nuotaiką. Tėvam primygtinai 
reikalaujant pasisakyti, kas su ja 
nutiko, ji pasisakė. Motinąją net 
apmušusi, grasindama pabausti 

daugiau, jei ji neišmesianti sau 
iš galvos tokių iliuzijų. Gal iš 
motinos išgirdęs, vietos klebo
nas pasišaukęs mergaitę ir taip 
pat apibaręs.

Žodis išėjo iš šeimos, draugės 
pajuokė Bernadetą. Ji tačiau, 
nors taip pažeminta, grįžo prie 
uolos, kaip jai buvo sakyta ten 
grįžti, ir meldėsi. Per šešias sa
vaites turėjo panašias vizijas 
18 kartų, paskutinę — 1858 ko
vo 25. Pasirodančioji galutinai 
pasakė esanti Nekaltai Pradėtoji. 
Bet Bernadeta nesuprato tų žo
džių reikšmės. Tą vardą jai išaiš
kinęs klebonas.

Šių regėjimų metu Bernadeta 
negavo kokių nors pamokymų, 
ką ji turėtų pakeisti savo gyve
nime. Ji buvo tik pamokyta ir
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Dedikacinė lentelė, prikalta 
prie kryžiaus Biržų bažny
čios šventoriuje. 

paraginta melstis už nusidėjėlių 
pasitaisymą ir pasakyti klebo
nui, kad jis pasistengtų anoj vie
toj įruošti koplyčią — pastogę, 
kur žmonės galėtų melstis.

Vizijos nepakėlė Bernadetos 
puikybėn, pajuoka jos neatgra
sino. Kada galėdavo, ji grįždavo 
į tą vietą ir ten melsdavosi.

Gandas sklido, žmonės rinko
si kasdien gausiau, pamatyti 
Bernadetos ir iš jos ką nors iš
girsti. Ir ją pajuokusios apylin
kės mergaitės bei kiti žmonės, 
po kiek laiko ir klebonas buvo 
įtikinti įvykio rimtumu ne tiek 
jos žodžiais, kiek elgesiu ir mal
dingumu regėjimų vietoj.

Žmonės pradėjo rinktis mels
tis kartu su Bernadeta. Jų buvo 
visokių: gydytojų, psichologų, 
kunigų, po kiek laiko net žmonių 
iš Paryžiaus. Lankytojus veikė 
Soubirous šeimos neturtas, bet 
nei Bernadeta, nei jos tėvai nie
kada nesutiko priimti kokios nors 
pagalbos. Ne kartą pasitaikė, 
kad žmonių apsuptai Bernadetai 
kas nors nejučiomis įkišdavo į 
kišenę pinigą. Apsižiūrėjusi, jei 
nerasdavo davėjo, ji atiduodavo 
pinigą kam nors kitam. Buvo siū
lomas jai didelis atlyginimas, 
jei, atvykusi į Paryžių, ji papa
sakotų laikraštininkam ir kitiem 
apie įvykį. Tačiau ji nesutiko.

Po kiek laiko ji negalėjo iš
vengti lankytojų nei kalėjimo 
celėj, nei prie uolos Gavės upės 
nuošalume. Todėl pasiprašė 
prieglaudos pas vienuoles, ku
rios Lourde turėjo mokyklą. Po 
kelerių metų apsisprendė pati 
tapti vienuole. Bet bemokslės, 
silpnos sveikatos mergaitės nie
kas nenorėjo priimti. Tik vietos 
vyskupui patariant, ją priėmė tos 
pačios vienuolės, kurios buvo 
davusios jai prieglaudą. 1866 
rugpiūčio 8 ji buvo išsiųsta į 
motinišką namą Nevers mieste, 
netoli nuo Lourdo. Lourde 
minios vis didėjo jau be Berna
detos.

Praėjus keleriem metam, Ber
nadeta tapo nuolatine rimta ligo
ne, varginama kaulų džiovos. 
Ilgai ir daug kentėjusi, mirė 
1879 balandžio 16, baigusi 35 
savo amžiaus metus. Buvo pa
laidota be jokių balzamavimų 
vienuolyno sodely, seserų kapi
naitėse.

Po 30 metų pradėjus Bernade
tos beatifikacijos bylą, jos kars
tas 1909 rugsėjo 22 buvo atkas
tas, dalyvaujant gydytojui, vie
nuolėm, vietos vyskupo atsto
vam. Visų įspūdis buvo nepa
prastas, kai, atidarius karstą, 
buvo rastas kūnas visiškai svei-

Šv. Bernadeta

kas, nepakeitęs net spalvos, akys 
aiškios, tik šiek tiek įdubusios, 

drabužiai buvo sugedę, rankose 
rožančius surūdijęs, metalinis 
kryželis pažaliavęs. Vienuolės 
nuplovė kūną, aprengė naujais 
drabužiais, įdėjo į kitą karstą ir 
vėl palaidojo toj pat duobėj.

Pabaigus beatifikacijos pro
cesą, beveik po 10 metų, 1919 
balandžio 3, karstas vėl buvo iš
kastas. Kūnas ir dabar buvo svei
kas, tik veido spalva kiek paki
tėjusi. Vėl perrengtas naujais 
vienuolės drabužiais, kūnas kars
te buvo padėtas vienuolyno kop
lyčioj.

Popiežius Pijus XI 1933 gruo
džio 8 paskelbė Bernadetą šven
tąja. Atsimenu, kaip tada buvo 
sunku gyvenantiem Romoj gauti 
leidimą iškilmių metu įeiti į Šv. 
Petro baziliką; ją pripildė pran
cūzai.

Dabar Bernadetos kūnas toj 
pat vienuolyno koplyčioj Nevers 
mieste yra matomas kristalinia
me karste, stambiuose aukso 
rėmuose. Tik veidas pridengtas 
vaško replika, kuri buvo padary
ta Bernadetai vos mirus.

Atrodo ironiška, kad ta, kuri 
savo varge niekada iš nieko ne
priėmė pagalbos sau ar tėvam, 
dabar ilsisi tokiame liuksusinia
me karste. Karstas toks yra ne 
vienuolių, ne vyskupo ar kokio 
kito bažnytinio autoriteto, o vi
suomenės spontaniškai išreikšta 
iniciatyva.

Vis didėjančios minios iš viso 
pasaulio, atvykstančios į Lourdą, 
dažniausiai pasiekia ir Nevers, 
kad pamatytų Bernadetos kūno 
relikvijas ir ten pasimelstų.

(nukelta į 4 psl.)

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS
ARKLIU NEGRĮŽTA
Kelionės įspūdžiai

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE
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Gudrusis gvidas Petras man 
papasakojo apie vieną iš Napo
leono “asilų”, Vivant Denon var
du. Sako, jis niekur neatsiliko 
nuo fronto linijos ir, sekdamas 
kareivius, buvo pirmasis iš “asi
lų”, kurie pasiekė Nilo kilpą su 
Luxor. Čia senuko Petro akys 
sublizgėjo pasididžiavimu ir 
ašaromis: “Kareiviai, pamatę 
Luxor šventoves, be įsakymo 
išsilygiavo ir ginklu jas pagerbė, 
būgnininkam palydint būgnų 
muzika”.

Su prancūzų atėjimu prasidė
jo didžioji Egipto senienų va-' 
gystė. Jiem Egiptą palikus, pa
ša Mohamed Ali, norėdamas 
kraštą sumoderninti, pasikvietė 
italus, anglus, vokiečius. Ir jie 
tempė į savo kraštus visa, ką. 
galėjo pajudinti.

Egipte daug kur užtinki 
Auguste Mariette vardą. Tai pir
masis Egipto senienų ir graž
menų saugotojas. Jo dėka senie
nų vagis ir kapų plėšikus imta 
tramdyti. Mariette ėmė rūpintis 
ir muziejaus steigimu.

Mūsų amžiuj prie egiptologi
jos prisidėjo ir amerikiečiai. Pro
fesoriaus James H. Breasted, iš 
Chicagos universiteto, vardas 
yra visur minimas su pagarba. 
Amerikiečių archeologinės 
ekspedicijos praturtino New 
Yorko ir Bostono muziejus.

Pas Tutankhamun
Kapų plėšikai, turistai ir 

archeologai per tūkstančius 
metų rausėsi po faraonų kapus. 
Atrodo, kad jau visa išknista. O 
vis dėlto vienas kapas Karalių 
slėny liko kone nepaliestas. Tai 
New Yorko svečio Tutankha
mun kapas. Jį atrado archeolo
gas Howard Carter 1922 metais.

Tut — Tutankhamun — vardą 
dabar žino net vaikai. Savo gy
venime jis nebuvo toks iškilus ir 
žinomas. Faraonu tapo būdamas 
dešimties metų amžiaus (1361 
m. pr. Kr.), vedė dvylikinę mer
gaitę už žmoną, o mirė vos 19 
metų sulaukęs. Beje, jo tėvai bu
vo kur kas iškilesni: Akhenaton, 
“monoteizmo” kūrėjas, ir Ne- 

fertiti, gražuolė jo žmona. Tu
tankhamun išgarsėjo savo kapu 
ir kapo turtais. Archeologas H. 
Carter pašventė beveik aštuone
rius metus, kol juos visus — 
apie 2000 daiktų! — nudulkino 
ir aprašė. Tačiau pats kapas — 
vienas mažiausių Karalių slėny.

Howard Carter vis dėlto ne
buvo pirmasis ir šiame kape. 
Atrodo, kad netrukus po Tutank
hamun laidotuvių jį aplankė plė
šikai. Kapo prieškambaris rastas 
sujauktame stovy ir apytuštis, o 
faraono biustas be gražmenų.

Tutankhamun mumiją paslėp
dami amžiam kape, kunigai ją 
aprūpino visu, kas tik Anapus 
atbudusiam faraonui būtų pra
vartu. Rūmų baldai, šimtai 
pintinių vaisių, plunksninės vė
duoklės, tarnų statulos . . . Fara
ono valdžios simboliai, apeigi
niai peiliai ir nuostabus kardas, 
du vežimai karo žygiui ir net 
sulankstoma lovelė. Ir net žais
lų .. . Dievai, gyvulių ir žmonių 
formoj, ne tiksaugo, bet ir bend
rauja su mirusiu dievu-faraonu 
Anapus karalystėj: Hathor — 
paauksota karvės galva su saulės 
skrituliu tarpragėj; Anubis — 
juodais, pasidabruotais nagais 
ant letenų; Sekhmet — medinė 
liūtė. Keturios dievės saugo iš
balzamuotas faraono kūno dalis: 
Serket, auksinė dieve su skor
pionu ant galvos, rankomis gau
bia spintelę su viduriais; Izidė 
— kepenis; Nephthys — plau
čius; Neith — pilvą. Dvi paties 
Tutankhamun statulos stovi prie 

mumijos kambario durų. Viduti
nio vyro ūgio. Įrašai sako, kad 
jaunutis faraonas buvo “geras 
dievas, kuriuo mes didžiuoja
mės, ir viešpats, kuriuo mes gi
riamės”.

Didžiausias Tutankhamun 
kapo turtas — pati mumija, įdėta 
į masyvų sarkofagą. Balzamuo
tas faraono kūnas buvo rakinte 
įrakintas, lyg kiniečių dėžėj, 
gausybėj karstų: keturios paauk
suotos medinės dėžės, po to ak
meninis sarkofagas su reljefais 
ant sienų, pagaliau trys karstai, 
kurių arčiausias prie mumijos 
gryno aukso (vienos tonos!). Šie 
trys karstai, lyg rūbas, turi fara
ono kūno formą. Be to, kiekvie
nas turi faraono veido ir karū
nos piešinį. Karūnos prieky — 
vanagas ir kobra, Aukštojo ir Že
mojo Egipto simboliai. Paskuti
niame karste veidą dengia gryno 
aukso maskė. Žiūrėti į ją — žiū
rėti į paties faraono veidą. Mas- 
kės bruožai atitinka mumijos 
veido bruožus.

Tutankhamun mirties maskės 
jo kape dabar nėra. Ji šiuo me
tu New Yorke. Man ją teko maty
ti prieš 20 metų Kairo muzie
juj ir vėliau, jo didybei Tu
tankhamun lankant Londoną.

Egipto religija: 
Anapus žemėlapis

Karalių slėnis! Karalienių slė
nis! Grožio vieta? Mirties slė
nis? Kokia buvo egiptiečių mir
ties samprata? Jaučiuosi lyg ka
daise pirmoj geografijos pamo

koj. Egipto religija turėjo iški
lų Anapus žemėlapį. Būdamas 
krikščioniu, stebiuosi egiptiečių 
nemirtingumo nuojauta. Tačiau 
jų Anapus geografija — iliuzija.

Atgal į gyvenimą šiapus
Tadros Botros, mano gvidas, 

manęs neskubina. Matau šimtus 
nuostabių dalykų, kitus tūkstan
čius praeinu, jų net nepastebė
damas. Pastovusis ir patikimasis 
Nilas darė Egiptą kraštu, kuria
me viešpatavo ne tik simetrija, 
bet ir pasitikėjimas. Pasitikėji
mas saule, Nilu, gyvenimu Šia
pus, gyvenimu Anapus . . ., pa
remtas gamta, žmogaus nagingu
mu ir savimone “Kur du stos, 
visados daugiau padarys” . . .

Viešbutin grįžtu motorlaiviu. 
Motoro dūzgimas lyg ne vietoj. 
Ir popiečio vėjukui nėra progos 
pasismaginti burėse, bet tenka 
lankstytis ir šnarėti panilės 
nendrėse.

Luxor šventovėse
Faraonų kapai Egipto istorijoj, 

atrodo, sumažėjo ir dydžiu, ir 
svarba. Pajunti didžiulį skirtumą 
tarp Cheops piramidės ir Sėti I 
kapo Karalių slėny. Šventovės 
dievam augo iškiliu didumu ir 
svarba. Dvi jų mane vilioja: vie
na pačiame Luxor mieste, o kita 
šiek tiek atokiau (3 km). Jų 
statytojai faraonai, tiesa, žėrėjo 
didybe ir buvo pačioj žmogaus 
galios viršūnėj, tačiau jie niekuo 
neužtemdė dievų žėresio 
Egipte.

Amun-Re: tautos šventovė
Amun-Re šventovė yra Luxor 

miesto daly, kurią prancūzai 
pavadino Karnak. Užtat ir pati 
šventovė dažnai ženklinama 
Karnak vardu. Važiuoju į ją vien- 
kinkiu, arklio traukiamu, ve
žimu. Palei Nilą, šiaurės link. 
Patys arabai nemoka skubėti, 
tačiau arklio skubinti negaili. 
Jau prietema. Kairėj vėsuma 
alsuojąs Nilas, o dešinėj miesto 
gatvelės su šviesomis ir garsais. 
Važiuoju šventyklon vakare, nes 
noriu pabuvoti Šviesos ir Aidų 
spektakly.

Savo architektūrine sąranga 
Egipto šventovės primena Nilo 
slėnio peizažą. Pailgos, su ke
letu kolonomis įrėmintų švent- 
kiemių. Kiemai tuojau pat krinta 
į akis. Jie, lyg ištroškusios dy
kumos aptvarai, pasiruošę pri
imti dievų didybę ir galią, tap
dami jų telkiniais.

Amun-Re šventovėj galima 
atpažinti bent dvidešimt archi
tektūrinių amžių. Kukli pradžia 
XX a. prieš Kristų, statyba sužy
di Imperijos laikotarpy, ir kukli 
pabaiga Ptolomėjų laikais.

Šviesos ir Aidų spektaklis pra
sideda šventovės prieškiemy. 
Spalvingos šviesos sukuria ai
dam foną. Klausausi faraonų įra
šų, kuriuos meniškai skaito 
spektaklio rengėjai.

(Bus daugiau)



4 • DARBININKAS • 1979 kovo 9, Nr. 10

DEŠIMTĄJA DAILĖS PARODĄ APŽVELGIANT
DEŠIMTOJI dailės paroda, 

rengta vasario 10-11 Kultūros 
Židiny, buvo pati didžiausia iki 
šiol rengtų parodų. Dalyvavo 31 
asmuo, buvo išstatyta 171 
kataloguotas darbas. Į katalogą 
buvo neįtraukti A. Varno, K. 
Šimonio darbai ir nedidelis vai
kų skyrelis.

Daugiausia buvo sutelkta į di
džiąją salę. Iš skydų pastatytos 
specialios skiriamos sienos salės 
gale, pastatytos kelios keturkam
pės, trikampės kolonos. Prie 
scenos angos iš abiejų pusių pa
daryti stovai Varno ir Šimonio 
paveikslam. Jei paveikslai buvo 
mažesni, tai kai kur buvo su
kabinta net dviem eilėm.

Paroda įvairi — modernistai, 
realistai, abstraktinio meno šali
ninkai, aliejinė tapyba, akrilis, 
akvarelė, pastelė, medžio raiži
niai, skulptūra. Vyravo alieji
nė tapyba ir akrilis. Vyravo ir 
saikingas realistinis traktavimas.

Trumpai apžvelgsime kiek
vieną katalogo eilės tvarka.

Albina Ambraziejus, daugelio 
šių parodų dalyvė, išstatė 8 
darbus. Visi aliejinė tapyba. Tai 
daugiausia pajūrio vaizdai. Pats 
didžiausias vaizdavo Ken- 
nebunkporto įlanką, kurią ten 
vasaroją gerai pažįsta. Jos vaiz
duojama jūra dažniausiai šalta ir 
šiurpi, pajūrio gamtovaizdis niū
rus. Dominuoja mėlynas kolori-
t.xS.

Juozas Bagdonas, pirmųjų šių 
parodų rengėjas, kurį laiką ne
dalyvavęs, dabar vėl sugrįžo ir 
išstatė 7 abstraktus. Dominuoja 

tarnas dramatinis jude- 
vidinė įtampa. Pa- 

. . ji . mėgsta nemažus for- 
’'nvo “sumažė

ju , neužimtų daug vietos. 
Dominuoja aliejinė tapyba, šalia 
yra ir temperos, ir pastelės, ir 
net vienas kolažas.

Už visus išstatytus parodoje 
darbus paskirta jam JAV LB 
Kultūros Tarybos 300 dol. 
premija.

Susan J. Bernotavičius, stu
dentė iš Stony Brook univer
siteto, dalyvavo pirmą kartą, iš
statė du darbus — medžio raiži
nį ir akvarelę. Trečias jos dide
lis darbas — Mergelė Marija — į 
parodą nepateko. Jis buvo kiek 
sužalotas ir piešiny buvo savotiš
ka klaida — dešinės rankos šešė
lis buvo taip uždėtas, lyg Mari
ja turėtų šešis pirštus. Bet tą pa
veikslą drauge su jaunąja autore 
įsidėjo Stony Brook universite
to laikraštis Statesman, drauge 
parašė, kad jis dalyvaus dešim
toje lietuvių dailės parodoje.

Ilona Brazdžionienė gyvena 
net Los Angeles. Šiose parodo
se dalyvauja jau antrą kartą. 
Penki darbai atlikti akriliu. 
Ji turi savotišką darbo techniką. 
Pirma sukuria plastikinį relje
finį paviršių, kontūrines linijas

Dail. Česlovo Janušo paveikslai dešimtoje dailės parodoje Kultūros Židinyje. Nuotr. V. Maželio

VIENA ŠIŲ METŲ SUKAKČIŲ
(atkelta iš 3 psl.)

Žmonės čia keliauja vedami ne 
vien smalsumo ir ne vien 
pamaldieji, bet ir daugybė ieš
kančių ramybės, kurios neranda 
pasauly. Atrodo, kad prieš 134 
metus gyvenusios Bigorre kai
mo vargšės mergaitės negyvas 
kūnas ne ką gali pasakyti ar duo
ti mūsų laiko išlaisvintam žmo
gui. Tačiau žmogaus kilnumo 
esmė ir sielos aspiracijos visada 
ir visur yra tokios pat. Kaip žmo
nės vieni kitiem kalba be žo
džių, pasako tūkstančiai užrašy
tų ir neužrašytų faktų, panašių į 
čia pateikiamą.

Man studijuojant Romoj, gy
venant Vilią St. Gabriell, viale 
Parioli 16, teko gyventi tris žie
mas su vienu gydytoju škotu, ku
ris, būdamas karštas antikata-

net įbraižo į medžiagą. Kai iš
džiūsta, nudažo. Dominuoja ru
da, raudona spalva, ypač fonuo
se. Siužetai traktuojami kiek pri
mityviai, nesigilinama į detales, 
paliekama tik kas svarbiausia, 
tik vedamoji mintis. Taip jos 
darbai atrodo lyg kokios dekora
tyvios reljefinės plokštės. Te
mos — lietuviškos.

Ji ir gavo lietuviškos temati
kos 100 dol. premiją.

Mary Danyla, dar jauna mer
gaitė, dalyvauja pirmą kartą su 
vienu akriliniu darbu.

Vsevolodas Dobužinskis, da
lyvavęs praeitoje parodoje, iš
statė tris dekoratyvius darbus, 
atliktus akriliu. Darbai elegan
tiški, gražiai ornamentuoti ir pri
mena spalvotą grafiką. Kataloge 
(24 numeris) buvo klaidingai pa
rašyta — trys angelai, turėjo bū
ti — trys augalai. Darbai pasi
žymi subtilia jautria technika.

Albinas Elskus, uolus šių pa
rodų dalyvis, parodė tik vieną 
vitražą, tą patį, kuris buvo išsta
tytas Vatikane religinio meno 
parodoje. Vitražas — Rožinis — 
modernus ir patrauklus.

Elena Grudzinskienė daly
vauja pirmą kartą, 7 darbai, at
likti skirtinga technika, keturi 
buvo net mozaikos, kiti akrilis. 
Mozaika sudėta iš keturkampių 
akmenukų, neskaidyta. Tapy
boje naudojamas net smėlis, kad 
išgautų reljefą, formų virpėjimą,
o tokios alyvos pavaizduotos la
bai realiai, su detalėm.

Regina Ingelevičienė, dauge
lio šių parodų dalyvė, parodė 
penkis darbus, dvi akvareles ir 
3 aliejus. Išstatė ir dail. Adomo 
Varno portretą, tapytą prieš 25 
metus, kai jis svečiavosi pas Pra
nę Lapienę Stony Brook. Jos 
judrų tapybos stilių ir šiltų to
nų gamą pažįstame iš seniau.

Česlovas Janušas, nuolatinis 
šių parodų dalyvis, didis jų or
ganizatorius, davė daugiausia 
paveikslų — net 15. Jie buvo su
kabinti iš eilės tik su vienu 
perskyrimu. Jo tapybos realisti
nį stilių pažįstame. Vaizduoja 
pajūrį, lietuvišką gamtą ar šiaip 
gamtovaizdžius.

Jis už savo darbą “Rugių gu
bos prie svirno” laimėjo premi
ją. Ir šį kartą tą laimėtą 100 
dol. premiją jis padovanojo li
tuanistinei Maironio mokyklai.

Paulius Jurkus, nuolatinis šių 
parodų dalyvis, išstatė 5 darbus, 
trys iš Vilniaus, vienas — fan
tastinė Trakų pilis, kitas — Rū
pintojėlis. Visi aliejinė tapyba.

Daina Jurkutė, Prato instituto 
studentė, dalyvauja jau trečią 
kartą. Išstatė tris darbus. Jie 
rodo jos kūrybinę fantaziją, ieš
kojimą įvairių reljefinių formų, 
žaismo. Visi lyg kokios konstruk
cijos, rūpestingai nuspalvintos. 
Dažnai — akrilis ir lakas.

Antanas Kairys, ne pirmą kar- 

likas, nuvyko vieną vasarą į 
Lourdą ir į Nevers pamatyti ten 
katalikų naivumo ir parašyti to 
kritiką. Tačiau, praleidęs ten vi
są vasarą, neparašė kritikos, o ta
po kataliku ir pats sau pasi
žadėjo dar likusį savo gyvenimą 
pašvęsti maldai ir ligonių aptar
navimui Lourde. Nuo tada va
saras praleisdavo Lourde, o žie
mas Romoj.

Apie Bernadetą Soubirous yra 
daug parašyta, pradedant pla
čia biografija, parašyta jos nuo
dėmklausio kun. Laurentin, 
monsinjoro Theas ir daugelio ki
tų. Į klausimą, kodėl Marija 
pasirodė Bernadetai ir kokios 
įtakos turėjo tas faktas jos gyve
nimui, biografai atsako palygini
mu su angelo apsilankymu pas 
Mariją Nazarete. Angelo apsilan
kymas nepadarė Marijos nekal

tė dalyvaująs šiose parodose, 
parodė 7 paveikslus. Visi — 
aliejinė tapyba. Mėgsta tapyti 
New Yorko gatves, parkus. Dar
bai atlikti realistiniame stiliuje, 
labai kruopščiai atbaigiant deta
les. Dominuoja šviesus ir gied
ras koloritas.

Jam paskirta 10-tos dailės pa
rodos 100 dol. premija.

Audronė Katinaitė, kadaise 
buvusi vaikų skyriuje, dabar čia 
pasirodė pirmą kartą su trim 
piešiniais, — visi atlikti rašalu. 
Nedidelio formato. Realybė sti
lizuojama ir susimbolinama.

Elena Kepalaitė, daugelio pa
rodų dalyvė, savo darbu ne kar
te prisidėjusi prie parodų rengi
mo, išstatė vieną bronzos skulp
tūrą. Ji neužmiršo ir šios paro
dos, nors tuo pačiu metu jos vie
nos bronzos skulptūrų paroda 
vyko vienoje galerijoje Man
hattane.

Birutė Kidolienė dalyvauja 
jau kelintą kartą. Dabar parodė 
8 darbus — tai siuvinėjimai 
ant tinklo. Darbas švarus, temos 
dažniausiai lietuviškos. Mėgsta 
ji temas pasiimti ir iš kitur, pa
vyzdžiui išsiuvinėjo P. Rimšos 
vargo mokyklą, V. Vijeikio par
tizaną.

Australijos lietuvių katalikų 
kapelionų konferencija

Praėjusių Kalėdų-Naujųjų 
Metų laikotarpy, gruodžio 29 
Sydnėjuj įvyko Australijos lietu
vių katalikų kapelionų konfe
rencija, svarsčiusi svarbias sielo
vados problemas ir įvairius 
svarbius klausimus, susijusius 
su katalikų gyvenimu.

Konferenciją sukvietė Sydnė
jaus lietuvių katalikų kapelionas 
kun. Petras Butkus. Kartu buvo 
minima Lietuvių Kunigų Sekre
toriato 25 m. veiklos sukaktis.

DETROITE MINĖSIM
DRAUGO SUKAKTĮ

Sekmadienį, kovo 25, Dievo 
Apvaizdos parapijos kultūros 
centre įvyks popietė, skirta 
Draugo dienraščiui pagerbti ir 
paremti.

Iniciatyva kilo dienraščio va
dovybėj. Detroitiečiam, Draugo 
bičiuliam, ji pasiūlė suruošti iš
kilmingą premijos įteikimą 27- 
ojo romano konkurso laimėtojui. 
Tokiom iškilmėm Detroitas yra 
puiki “strateginė” vieta: laurea
tas — torontiškis, premijos me
cenatas — clevelandiškis, o kon
kurso židinys Chicagoj; tad iš 
kurio tik miesto bevažiuosi, 
Detroitas beveik pusiaukelė. 
Antra vertus, Detroite romano 

ta; jis apsilankė pas ją todėl, 
kad ji buvo nekalta. Panašiai ir 
su Bernadeta. Marijos apsireiš
kimas jos nepakeitė, nes ji bovo 
tokia, kad Marija parinko ją mal
dos už nusidėjėlius misijai. Pa
tirti regėjimai padėjo Bernade
tai išlikti tokia, kokia ji buvo 
prieš tai.

Dar nepilnametei, vargšei, 
bemokslei, silpnai mergaitei 
buvo pavesta didelė, bet labai 
paprasta misija — melstis už 
klystančių pasitaisymą. Ji tai ir 
darė, kitus traukė į tai ne sa
komais ar rašomais žodžiais, bet 
savo pavyzdžiu. Tas pavyzdys 
nesiliauja veikęs ir po šimto me
tų, plinta per naujas žmonių 
generacijas. Niekas nesuskai
čiuos, kiek žmonių rado dvasinę 
ramybę dvasiškai pasekdami 
Bernadeta.

Dešimtos dailės parodos atidaryme Kultūros Židinyje. Nuotr. Vytauto Maželio

Regina Kudžmienė, dalyva
vusi ne kartą šiose parodose, 

keramikė, ant vieno stalo iš
dėstė 9 kataloguotus darbus ir 
vieną nekataloguotą. Tai daž
niausiai įvairios vazos, vazelės, 
atliktos įvairia keramikos tech
nika. Formos nuosaikios, ramios 
ir skoningos, (p.j.)

(Bus daugiau)

Sekretoriato vadovu yra kun. P. 
Butkus. Posėdžiai vyko jo rezi
dencijoj — Christian Brothers 
College, Lewsham (Sydney 
priemiesty). Be jo paties dar da
lyvavo kun. A. Spurgis, MIC, 
Adelaidės lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, kun. dr. 
Petras Bačinskas, Brisbanės 
lietuvių kapelionas, kun. Pranas 
Dauknys, Melbourno lietuvių 
parapijai atstovaująs Tėviškės 
Aidų savaitraščio redaktorius, 
kun. Povilas Martužas, Sydnė- 

,'LcobUg hz jjnii . i 

konkurso laimėtojui premijos į- 
teikimo iškilmės sėkmingai 
buvo suorganizuotos ir anks
čiau. Detroitiečiam pasiūlymą 
priėmus ir organizuojant komi
tetą popietei ruošti, nutarta pro
gramą praplėsti: popietės metu 
paminėti ir paties dienraščio 
sukaktį, nes šiemet Draugui, 
kaip periodiniam leidiniui, suei
na 70 metų.

Štai ta programa ir numatytas 
jos išdėstymas. Viskas prasidės 
vaišėmis, tuoj po sumos Dievo 
Apvaizdos bažnyčioj, tad apie 
pusę dvyliktos. Apie 12:30 vai. 
— akademinė dalis. Tūkstančio 
dolerių premija bus įteikta ra-
šytojui Juozui Kralikauskui už 
romaną “Įkaitę Vilniaus akme
nys”. Ištraukas iš naujojo roma
no paskaitys mūsų aktoriai Da
nutė Jankienė ir Karolis Balys. 
Akademinės programos metu 
bus prisiminta ir Draugo sukak
tis. Programai vadovaus dr. Vy
tautas Majauskas.

Pramoginę, arba meninę, dalį 
atliks Lietuvių operos solistė 
Margarita Momkienė. Ji duos 
lietuviškų dainų ir operų arijų 
rečitalį.

Popietei foną teiks vieno iš 
Draugo redaktorių, keturių to
mų enciklopedinio pobūdžio 
veikalo “Mūsų Lietuva” auto
riaus Broniaus Kviklio organi
zuojama spaudos paroda. Paro
dos eksponatai siekia toliau 
negu Draugo amžius. Parodoj 
atsispindės visas Amerikos lie
tuvių spaudos šimtmetis. Ši 
paroda Chicagoj turėjo nepa
prastą pasisekimą.

Popietės rengėjai tikisi, kad 
kovo 25 į kultūros centrą susi
rinks tautiečiai iš visų Detroito 
apylinkių bei iš kanadiškio 
VVindsoro. Atsilankę ne tik mora
liai bei materialiai parems savo 
dienraštį, bet ir patys praturtės 
kultūrine patirtim.

Alfonsas Nakas

jaus kapeliono pavaduotojas.
Čia pateikiami konferencijoj 

svarstyti dalykai.
1. Šių metų rekolekcijų vyk

dymo paskirstymas. Įprastine 
tvarka visose didesnėse lietuvių

kolonijose rekolekcijas sutiko 
pravesti kun. dr. Petras Bučins
kas.

2. Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavimas. Jis 
numatomas 1979 m. Kalėdų — 
N. Metų laikotarpy. Pagrindinių 
svarstymų tema — “Povatikani- 
nis pasauliečių apaštalavimas
pagal Vatikano II-ojo dekretą”. 
Bus stengiamasi suvažiavimo 
programą išplėsti, bet detalizuo
ta programa bus sudaroma vė
liau.

3. Kapelionųpranešimaiišvietų. 
Lietuvių kapelionų pastoracijoj 
didesnių pasikeitimų nėra įvykę. 
Visur aktyviai jungiamasi su 
įvairiais minėjimais, prisidedant 
pamaldomis. Pasikeista padėties 
vertinimu atskirose vietose. 
Svarstyti kasdieniniai reikalai.

4. Australijos lietuvių katalikų 
,sielovadoj reikalai. Jškyla sunki 
problema—trūksta kunigų, prie
augi io beveik nėra., Kunigai 
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reikalingi Perthe, Geelonge. Pa
vojus Adelaidėj netekti kun. 
Spurgio, o marijonų kongregaci
ja lietuvio jo vietoj neturi. Gal 
pavyks gauti kun. Alf. Savicką, 
kuris šiuo metu baigia mokslus 
Austrijoj. Pasikeista nuomo
nėmis dėl lietuviško mišiolo lei
dimo. Pageidaujama, kad mišio
las būtų spausdinamas visiem 
metam.

Svarstant Australijos lietuvių 
katalikų savaitraščio Tėviškės 
Aidų reikalus, pageidauta, kad 
jame būtų plačiau informuojama 
apie pasaulio ir Lietuvos religi
nį gyvenimą.

Po ilgesnių svarstymų nutarta, 
minint Adelaidės Šv. Kazimiero 
parapijos 20 metų sukaktį, išleis
ti Australijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovą. Jame turėtų 
būti sukaupta dokumentinė me
džiaga, nušviečianti ateičiai 
Australijos lietuvių kurdinimosi 
ir religinio gyvenimo reikalavi
mų tenkinimo rūpesčius. Vado- 
vui-metraščiui redaguoti nutarta 
kviesti poetą Juozą Almį Jūra- 
gį, žinomą kolektyvinių leidinių 
redaktorių. ■< <.

J. Slavėnas
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APIE LIUDĄ DOVYDĖNĄ
Dešimtoji dailės paroda, skir

ta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei, Kultūros Židinyje buvo 
surengta vasario 10-11. Jau kuris 
laikas parodos rėmuose ren
giami koncertai ir literatūros va
karai. Šiemet toks koncertas — 
literatūros vakaras buvo parodos 
uždarymo proga. Koncertavo 
Bostono styginis kvintetas, o li
teratūros vakare dalyvavo rašy
tojas Liudas Dovydėnas, specia
liai atvykęs iš Clarks Summit, 
Pa. Pradžioje apie jį patį ir jo 
kūrybą kalbėjo rašytojas, litera
tūros istorikas Pranas Naujo
kaitis. Čia jo žodį ir spausdi
name. (Red.)

-o-

Kas asmeniškai Liudą Dovy
dėną pažįsta, tai žino, kad jis , 
net įžengęs į savo amžiaus aš
tuntą dešimtį, nors ir baltas, 
kaip mūsų šviesusis Vaižgantas, 
baltas, kaip žydinti obelis, tebė
ra jaunatviškai judrus, kūrybiš
kas, visada besišypsąs. Sako, 
kad čigonė jam išbūrusi gyventi 
103 su viršum metus. Tikėkime, 
kad taip ir bus. O šiandien ra
šytojas yra pas mus, ir ta proga 
esu pakviestas tarti apie jį mažą 
žodelį.

L. Dovydėnas yra rytų aukš
taitis, rokiškėnas iš Panemunio 
vis. Gimęs 1906 sausio 1. Bend
rųjų mokslo žinių gavo pradžios 
mokykloje, muzikos ir daina
vimo mokėsi pas vargonininką. 
Savo žinojimą praplėtė gausiu 
knygų skaitymu, ypač kai, atlikęs 
karo prievolę, pasiliko dirbti 
knygininku pas husarus. Jo uni
versitetai buvo margo gyveni
mo stebėjimas. Prigimtis jį 
apdovanojo pastabumu, pasako
tojo gabumais, aukštaitišku ly
riškumu, gyva vaizduote ir su
gebėjimu vartoti gražų lietu
višką žodį.

Pirmieji L. Dovydėno rašiniai 
nuo 1928 metų rodėsi Pavasary
je, Karyje, Trimite, Sekmadieny
je. Pirmosios knygos “Cenzūros 
leista” ir “Buvo žmogus be kojų”

NAUJA MŪSŲ ISTORIJOS ISTORIJA
AURELIJA BALAS AITIENĖ

3
Bendras knygos turinys pa

tenkina skaitytoją, norintį nuo
dugniai, kad ir kondensuota for
ma susipažinti su Lietuva ir lie
tuviais nuo seniausių laikų iki 
šių dienų emigrantų mases 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Žodžiu, atliktas didelis 
darbas ir surinkta medžiaga, ku
rios iki šiol teturėjom tik menkas 
ir nesukomplektuotas nuotrupas.

Šitoji knyga tiek savo turiniu, 
tiek savo stilium skiriasi nuo iki 
šiol išleistų propagandinių lei
dinių anglų kalba apie Lietuvą 
ir lietuvius. Joj nėra nereikalin
gos retorikos nei mums dažno
kai įprasto patoso, kuris mūsų 
kaimynui amerikiečiui yra sve
timas, nesuprantamas ir jam ma
žai ką tepasako. Tolimos praei
ties didybė kitame žemyne su
daro mažesnį įspūdį negu kon
kretus gyvenimiškų faktų išdės
tymas, juos paremiant statistika 
ir lengvai patikrinamais duome
nimis.

Ne kartą amerikietis kaimynas 
trūkčioja pečiais, matydamas 
lietuvių šeimos vaikus keliau
jančius šeštadienio rytais į kaž
kokią “paslaptingą” mokyklą. 
Ne visiem suprantama, kodėl 
lietuvis skautas ant savo skautiš
kos uniformos turi nesupranta
mus ženklus ir raides ... Ir ko
dėl jų vardai skamba neįprastai? 
Ir kas gi pagaliau tie lietuviai, 
apie kuriuos retkarčiais išgirsta 
televizijoj, ypač nuo pagarsėju
sio filmo apie Simą Kudirką, 
Romo Kalantos susideginimo ir
t.t.?

Toji knyga į visus tuos klausi
mus duoda aiškius, konkrečius 
atsakymus: kas mes, koks mūsų 
įnašas į bendrą šio krašto kultū
rinį ir visuomeninį gerovės lo
byną, ir kuo tas mūsų įnašas pa
sireiškia bei kokie yra vertingi ir 
pozityvūs mūsų tapatybės as
pektai.

išleistos 1931 ir 1932 m. Bet 
teigiamą kritikos įvertinimą ir 
pripažinto rašytojo vardą L. Do
vydėnui suteikė dviejų dalių ro
manas “Ieškau gyvenimo drau
go” (1934-1935), atskleidžiąs 
kaimo mokytojos Nelės jaunys
tės svajones, meilę ir tragiškus 
išgyvenimus, pamilus jai veiklų 
oportunistą, donžuaną agro
nomą Rudvalį. Romane atskleis
ta daug įdomių realių charak
terių, duota spalvingų gamtos 
vaizdų, lyrinių nuotaikų.

Kaimo buities romanas “Bro
liai Domeikos” 1936 m. laimėjo 
Lietuvos valstybinę literatūros 
premiją (pirmoji 1935 m. pre
mija teko L Simonaitytei). Ro
manas atskleidžia dviejų brolių 
kaimiečių bylinėjimąsi dėl nie
kų. Brolių ir brolienių Domei
kų, kiršintojo Užubalio ir lupi
kautojo Stupelio charakteriai at
skleisti su psichologiniu tikru
mu. Gyvas ir gamtos jausmas, 
puikūs naktigonių, atlaidų, 
švenčių vaizdai.

Įdomių charakterių parodo L. 
Dovydėnas jau Amerikoje išleis
toje apysakoje “Per Klausučių 
ūlytėlę” (1952). Bet apysakai pa
kenkė kiek per atviri natūralis
tiniai žmonių santykių vaizdai, 
seksualinė atmosfera. Prie iš
kiliųjų L. Dovydėno kūrinių 
priklauso apysaka “Naktys Kara- 
liškiuose” (1955), kurioje per 
vaiko patirtį impresionistiškai 
vaizduoja Lietuvos gamtą ir 
žmones.

Dar Lietuvoje buvo išleista L. 
Dovydėno novelių knyga “Kor
tų namelis” (1937). Iš tėvynės 
išblokšto žmogaus vargus ir rū
pesčius vaizduoja dvi L. Do
vydėno knygos: “Mes ieškom 
pavasario” (1948) ir “Žmonės 
ant vieškelio” (1949).

Bolševikų okupacijos 1940-41 
metais L. Dovydėnas buvo į- 
trauktas į politinę veiklą. Savo 
to laikotarpio patirtį atskleidė 
dviejose politinių atsiminimų 
knygose: “Užrašai” (1943) ir 
“Mes valdysim pasaulį” (1970).

Privačiame pokalby su prof. 
John Cadzovv išryškėjo eilė sun
kumų ir problemų, su kuriomis 
buvo susidurta knygos rašymo 
metu. Net ir eilės stambių teks
to klaidų neturėta galimybės iš
taisyti. “Įžangoj”, kalbant apie 
lietuvių kalbą, vietoj žodžio “fi
lologija” parašyta “filosofija”; 
tai visiškai iškraipo sakinio 
mintį. Minint pirmos lietuviškos 
knygos išleidimą, turint minty 

Mažvydo katekizmą, rašoma, 
kad toji knyga buvusi išleista 
“vokiečių naujakurių” (German 
settlers). Po J. Basanavičiaus ir
J. Šliūpo nuotraukomis su
keistos pavardės . . . Visa tai, 
žinoma, kitataučiam nėra svar
bu, tačiau mum nėra malonu to
kias klaidas matyti. Taip pat pa
ties naujausio Clevelando lietu
viškos visuomenės gyvenimo 
nuotraukų tarpe nesimato reikia
mo balanso. Jų tarpe net nėra 
Antano Smetonos, kuris ne tik 
buvo pirmas ir paskutinis Lie
tuvos prezidentas, bet gyveno ir 
mirė Clevelande. Trūksta kai 
kurių mūsų visuomenės žymių 
veikėjų ir grupių, kaip Čiurlio
nio ansamblio, Bendruomenės 
vadovaujančių asmenų ir t.t. Tas 
faktas apgailėtinas juo labiau, 
kad tų nuotraukų gavimą buvo 
galima lengvai suorganizuoti.

Iš kitos pusės žiūrint, knyga 
yra gausiai iliustruota skoningo
mis ir istoriškomis nuotrauko
mis, kurių daugumas yra įdo
mios savo archyvine reikšme. 
Taip pat įdomi Vytauto Didžio
jo valstybinio antspaudo repro
dukcija, 14 ir 15 šimtmečio lie- 
viškų monetų piešiniai. Knygos 
gale, priedo pavidalu, perspaus
dinti Jono A. Kario, Aniceto Ši
mučio, dr. Antano Klimo ir dr. 
Jono Balio moksliški straipsniai, 
anksčiau pasirodę anglų kalba 
periodinėj spaudoj. Paskutinis 
teksto puslapis užbaigtas sko
ningu tautinės juostos tulpių

Minėtinos ir L. Dovydėno 
knygelės vaikams: “Kelionė į 
pievas” (1936), “Pabėgėlis Rap- 
siukas” (1946), “Tūkstantis ir 
viena vasara” (1954), “Katino so
das” (1939), “Lapino vestuvės” 
(1949).

Atskira kūrybos sritis yra sa
vaip perkurtos liaudies pasakos. 
Tokių L. Dovydėno pasakų turi
me 3 knygas: “Jaujos pasakos” 
(1938), “Gyveno kartą karalius” 
(1947) ir “Karaliai ir bulvės” 
(1973). L. Dovydėno pasakose 
daug humoro, aforistiškai iš reikš
tos išminties.

Atrodo, kad pastaraisiais me
tais L. Dovydėnas vėl grįžo 
prie novelės. “Pašiurpo mano 
velnias” (1974) kai kuriais pasa
kojimais dar nukelia į Lietuvą, 
bet daugiausia pasakojama apie 
Amerikos lietuvius, apie Penn- 
sylvanijos angliakasius. Girdėti, 
kad ir nauja knyga būsianti iš 
lietuvių angliakasių buities. 
Lauksime.

Pr. Naujokaitis

IŠ LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLOS

Instituto suvažiavimas
VII Lituanistikos Instituto su

važiavimas bus gegužės 25-28 
Kultūros Židiny Brooklyne. Jis 
skiriamas Vilniaus universiteto 
400 metų sukakčiai paminėti.

Paskaitas skaityti sutiko St. 
Goštautas, J. Jakštas, R. Kondra- 
tas, V. Maciūnas, J. Račkauskas,
S. Sužiedėlis, V. Trumpa, St. 
Vaškelienė.

Suvažiavimui rengti vietoje 
sudarytas talkos komitetas, ku
riam pirmininkauja A. Vakselis, 
nariais yra iš Lituanistikos Insti
tuto — kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, kun. dr. VI. Jaskevičius, 
SJ, dr. Vladas Krivickas, prof. Al
girdas Landsbergis, iš Lietuvių 
Bendruomenės — Al. Balsys, K.

raštu. Gale randam Lietuvos 
himną su gaidomis.

Dr. Cadzow pasidžiaugė pa
vienių asmenų talka, ypatingai 
su dėkingumu prisimindamas 
dr. Viktorą Stankų, kuris ne tik 
atlikinėjo “kurjerio” pareigas 
tarp Clevelando ir Kento, bet ir 
pristatė knygai reikalingos isto
rinės medžiagos šaltinių. Jų tar
pe minėtinas Tado Kosčiuškos 
laiškas Rusijos carui Aleksand
rui, kuriame Kosčiuška maldauja 
carą, kad suteiktų “Lietuvai to
kią konstituciją, kokią yra davęs 
Lenkijai, nes jis, Kosčiuška, yra 
gimęs Lietuvoj”. To laiško teks
tą dr. Stankus rado “Lenkijos 
istorijoj”, kurią parašė John 
Fletcher Londone ir kuri buvo 
perspausdinta 1831 Nevv Yorke. 
Jis taip pat surinko dokumenti
nę medžiagą žydų kaltinimam 
atremti, įrodydamas, kad Lietu
voj nebuvę SS dalinių, kaip tai 
buvo viešai skelbiama Holocaust 
televizijos filmo metu.

Šios knygos išleidimas neliko 
nepastebėtas ir vietinės didžio
sios spaudos. Sausio 11 The Cle- 
veland Press pasirodė stambo
kas palankus straipsnis “Nauja 
etniška knyga sveikina Cle
velando lietuvius”. Šalia straips
nio įdėta autoriaus prof. Cadzow 
nuotrauka, kurioj jis matomas su 
savo knyga rankose.

Knyga vadinasi “Lithuanian 
Americans and Their Com- 
munities in Cleveland”. Ji pir
miausia bus dalinama Clevelan
do mokyklom ir bibliotekom. 
Jos kaina $8. Galima užsisaky
ti šiuo addresu: Ethnic Heritage 
Studies, Dr. Kari Bonutti, Cle
veland State University, Cleve
land, Ohio 44115.

Reikia tikėtis, kad ta knyga su
sidomės visos mūsų kolonijos ir 
ja pasinaudos. Panašią knygą 
galėtų paruošti kitos mūsų ko
lonijos, pasinaudojant pagrin
dine medžiaga, o paskutiniąją 
dalį, liečiančią specifinę vieto
vę, parašant surinkus reikiamą 
medžiagą. Savaime suprantama, 
kad bet koks šios knygos kopija
vimas yra reikalinga leidėjų raš
tiško sutikimo, jo prašant nuro
dytu adresu. Tačiau ypatingai 
svarbu dėti visas pastangas, kad 
toji knyga būtų aktyviai platina
ma kitataučių tarpe.

Rašytojas Liudas Dovydėnas (k.), kai jis vasario 11 dalyva
vo literatūros vakare Kultūros Židinyje, ir rašytojas, literatū
ros istorikas Pranas Naujokaitis (d.), kalbėjęs apie jo kūrybą. 
Nuotr. L. Tamošaičio

Bačauskas, V. Padvarietįs ir P. 
Jurkus.

Paskaitos visuomenei
Lietuvių dienose Toronte dr.

R. Šilbajoris pasiūlė suorgani
zuoti lituanistinių studijų kated
rą kuriame nors šio krašto uni
versitete. PLB seimas tam pa
siūlymui pritarė ir pavedė rūpin
tis PLB valdybai. Lituanistikos 
Institutas šiam sumanymui la
bai pritaria.

Rugpiučio mėn. lituanistikos 
seminare Loyola of the Lakęs 
lietuviam studentam paskaitas 
skaitė: St. Barzdukas, kun. J. 
Vaišnys, A. Klimas, B. Mačiuika,
11. Maziliauskienė, R. Misiūnas 
ir R. Šilbajoris.

Kituose lietuvių suvažiavi
muose paskaitas skaitė: A.T. An
tanaitis, St. Barzdukas, E. Bra- 
dūnaitė, J. Dainauskas, dr. St. 
Goštautas, dr. V. Kavolis, dr. A. 
Klimas, J. Kuprionis, A. Lands
bergis, dr. R. Misiūnas, dr. H. 
Nagys, dr. J. Rėklaitienė, dr. T. 
Remeikis, dr. K. Skrupskelis, 
kun. J. Vaišnys, dr. V. Vardys,

DAIL. A. KAŠUBIENĖ MODERNAUS 
MENO MUZIEJAUS PARODOJE

New Yorko Modernaus Meno 
Muziejuje vasario 23 atidaryta 
tarptautinės architektūros nuo
traukų paroda, kurioje ekspo
nuojamas ir Aleksandros Kašu- 
bienės vienas darbas.

Apie šią parodą vasario 25 
Adda Louise Huxtable Nevv 
York Times žurnale rašo, kad pa
roda “Transformacijos Mo
dernioje Architektūroje” yra ta 
didžioji 20-ties metų statybos 
apžvalga, kurią muziejus buvo 
žadėjęs jau senokai ir kurios 
meno bei architektūros pasau
liai laukė lyg sulaikę kvėpavi
mą.

Dailininkės Aleksandros Kašubienės darbo nuotrauka, išsta
tyta Modernaus Meno Muziejuje Nevv Yorke.

T. Venclova. Dr. J. Girnius ir S. 
Sužiedėlis įkalbėjo filmą apie 
Lietuvių Enciklopediją.

Kita narių veikla
Stockholme veikia Baltistikos 

institutas. Jo vicepirmininku yra
J. Lingis. Institutas organizuoja 
savo penktąją konferenciją bir
želio 14-17. Pagrindinė tema — 
Baltų mažumos: metodai ir do
kumentacija.

Baltic Resources Network 
Coordinating Committee 
(AABS) pirmininkas yra dr. J. 
Cadzovv. Komiteto tikslas — de
rinti ir registruoti baltiškos me
džiagos fondus JAV ir Kanados 
universitetų bibliotekose.

Dr. Marija Gimbutienė iš
rinkta busimąja Asso. for the Ad- 
vancement of Baltic Studies pir
mininke.

AABS VH-jo suvažiavimo pro
gramos komiteto vardu dr. V. 
Vardys prašo studijinių paskaitų 
tema: Stalino ir Hitlerio valdy
mas baltų valstybėse. Suvažiavi
mas įvyks 1980.

“Toks krypčių ir atsiekimų iš- 
rikiavimas, toks stilių susumavi
mas, tokia nominacija į garbės ar 
keistenybių namus — ryškiai 
apsprendžia ir drauge lyg nu
stato architektūrinių atsiekimų 
mastą. Parodos tikslas yra pa
rodyti, kas dėjosi šiame statybi
nio aktyvumo bei intensyvių 
estetinių svarstymų laikotar
pyje”, — rašoma Nevv York 
Times žurnale.

Paroda “Transformacijos Mo
dernioje Architektūroje” veiks 
iki balandžio 24. (amj)

Atsiųsta 
paminėti

Stasys Santvaras — RUBA- 
JATAI. Septintoji lyrikos knyga. 
Išleido Juozas Kapočius (Lietu
vių Enciklopedijos leidykla), So. 
Boston, Mass., 1978. Viršelį ir 
leidinio iliustracijas darė dail. 
Vytautas K. Jonynas. Knygos ap
daila rūpinosi Kazys Simanavi
čius. Atspausdinta 1000 egz. 
184 psl. Kaina 7.50 dol.

Į šią septintąją mūsų iškilio
jo poeto lyrikos knygą skaitytoją 
įveda toks posmas:

Sudie, lemtie, kuri mane men
kai medum gaivino,

Sudievu, veidmainybe, sle
piama po šypsenų šydu! —

Tavęs daugiau aš atsigėriau, 
negu karšto vyno, 

Daugiau, negu kvepėjimo 
žiedų . . .

Po to dar keturi panašios pe
simistinės nuotaikos posmai, 
sunkiai suprantami skaitytojui, 
pripratusiam prie giedresnio 
Santvaro žvilgsnio.

Toliau jau eina patys ruba- 
jatai. Tai trumpi, tik keturių ei
lučių, eilėraščiai. Visoj knygoj 
jų yra 337. Eilutės rimuojamos 
formule “aaba”.

Rubajatas — persiškas žodis. 
Lietuviškai jis reiškia ketureilį. 
Originalus jų pradininkas yra 
persų poetas Omar Chajam, gy
venęs XI-XII šimtmety. Juos iš
vertė ir įvedė į anglų literatū
rą Edvvard Fitz-Gerald. Tuo 
vertimu, išleistu 1859, jis labiau 
pagarsėjo už patį autorių. Po to 
rubajatai paplito įvairiose tau
tose. Prisimenam ir mūsų Ber
nardą Brazdžionį su savo “Ketu
riais rubajatais”.

Rubajatų turinys? Jį gali nusa
kyti kad ir šis meistriškai sukur
tas Stasio Santvaro eilėraštis, 
knygoj einąs 45-uoju numeriu.

Nedaugei mum dienų gyvent 
paskirtą—

Jaunatvėje už lango blėsta le
lija ir mirta!— 

Tad lenk, o Broli, ligi dugno 
vyno ir pagundų saiką —

Teišveda tave į Ten nuo lai
mės girtą!

Arba 84-asis:
Bičiuli, man gerokai nesmagu 

jau į tave žiūrėti:
Tu vis bandai pripilti vande

nio į rėtį! . .
O gal gi tu ir nevisai bepro

tiškai darai —
Nebloga viltį ir svajonę šiam 

gyvenime turėti!
Filosofija, ironija, sarkazmas, 

satyra ar kas kitas — vis tiek, kas 
tai bebūtų, turi įtilpti į keturias 
eiutes, turi būti glaustai, kon
densuotai išsakyta.

Teigiamai vertinant St. San
tvaro kondensuotumą net 337- 
niuose rubajatuose, tenka pripa
žinti, kad eiliavimas kai kur sun
kus.

Dail. Vytauto K. Jonyno iliust
racijos — vertingos.

CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN 
LITHUANIA. No. 24. Vertimas 
iš lietuviško originalo — Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika, 
Nr. 24. Vertimo redaktorius — 
kun. Kazimieras Pugevičius.
1978. Išleido Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Kunigų Vieny
bė, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207. Spausdino 
Pranciškonų spaustuvė Brookly
ne. 40 psl.

LKB Kronikos vertimai į ang
lų kalbą' dabar išeina nuolat, 
knygutė po knygutės. Žinia, po 
šios tuoj bus ir kita. Kun. K. 
Pugevičius atlieka didelį darbą, 
laisvajam pasauliui perduoda
mas pavergtųjų žodį.

Šios knygutės turinys: Pasi
kalbėjimas su dr. V. Butkum, 
“Tiesa” apie Romos Katalikų 
Bažnyčią prancūzų ir anglų kal
ba, Kun. Z. Neciunsko mirtis ir 
laidotuvės, Kun. Z. Neciunsko 
skundas, Iš Nijolės Sadūnaitės 
kelionės į darbo stovyklą, Žinios 
iš vyskupijų, Sovietų mokyk
lose.

Kaip ir kitose knygutėse, vir
šelių paskutiniame puslapy yra 
Lietuvos žemėlapis, kuriame su
žymėti vietovardžiai, minimi 
šioj knygutėj.
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POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Stebėtojo įspūdžių pynė

PRIE PACIFIKO

Skaitmens “13” nereikia prie
taringai bijoti. Anaiptol, dauge
liui, ir man, jis neša sėkmę. 
Tas skaitmuo laimingas ir Los 

Angeles Lietuvių Fronto Bičiu
lių sambūriui, nes sambūrio su
rengtas politinių studijų savait
galis, vykęs vasario 3 ir 4, pra
ėjo sėkmės ženkle.

Tai buvo jau tryliktasis tokio 
pobūdžio renginys tolimoj lie
tuviško kunkuliavimo peri
ferijoj. Savo struktūra jis pana
šus į studijų dienas vasarinės 
palaimos stovykloj, gamtos fone, 
o savo intensyvumu — į uni
versitetinio temomis plataus se
minaro valandas.

Į tas losangeliškių svarstybas 
visada atvyksta svečių. Tai ži
nomos mūsų visuomeninio gy
venimo asmenybės. Jų svečiavi
masis ir aktyvus dalyvavimas 
svarstybose suteikia renginiui 
šventiškumo ir išskirtinumo 
nuotaikų.

Šio simpoziumo programoj — 
trys temos, kurias nesunku su
vesti po bendru motto: kova dėl 
Lietuvos laisvės visus įparei
goja. Temų pavadinimai: Lietu
vos laisvinimo darbo išplėtimas 
ir suintensyvinimas, Ko geros 
valios lietuviai laukia iš veiks
nių, Nuolatiniai jaunimo darbai 
Lietuvos laisvinimo žygy. Įvadi
nis žodis: Padėtis Lietuvoj.

Kaip nusako temos, tai buvo 
užsiangažavimas strateginėm 
kovos nuotaikom ir darbo meto
do gvildenimui. Temų bazė 
— kritiškas ir rūpestingas žvilgs
nis į ateitį. Temų pavadinimai 
nusako, kad tai kvietimas visiem 
jungtis į kovos dėl Lietuvos lais
vės frontą.

-o-
Kaip simfoninio orkestro kon

certą vertinant dera susumuoti 
visus jo įspūdžius, Jūsų ko
respondentas susumuoja bendrą 
šio simpoziumo tonaciją, neieš
kodamas atskirų duetų, trio ir 
kvartetų savybių. Dalyviai, alfa
beto tvarka, buvo: dažnas šių 
simpoziumų svečias dr. Kazys 
Ambrozaitis iš Chicagos, archi
tektas Edmundas Arbas, jauni
mo veikėja Danutė Barauskaitė, 
dr. Zigmas Brinkis, jaunimo 
veikėja Ilona Bužėnaitė, rašyto
jas Jurgis Gliaudą, jauni
mo veikėja Asta Grakauskaitė, 
svečias PLB valdybos pirminin
kas inž. Vytautas Kamantas, re
daktorius Juozas Kojelis, inž. 
Edmundas Kulikauskas, sam
būrio pirmininkas Aleksas Kul
nys, inž. Mykolas Naujokaitis, 
jaunimo veikėjas Rimas Polikai- 
tis, LFB tarybos pirmininkas P. 
Algis Raulinaitis, Leonardas Va
liukas, jaunimo veikėja Jūratė 
Venckienė ir JAV LB Vakarų 
apygardos pirmininkas inž. Vy
tautas Vidugiris.

Stambus svarstybų faktorius 
buvo įdėmioji ir aktyvioji audi
torija, kuriai buvo suteiktos tei
sės klausti arba duoti savo pa
reiškimų.

-o-
Ateitis priklauso išmaningai, 

bręstančiai kartai, kurios kai 
kada ieškoma, o ji jau čia pat. 
Tai įrodė šis simpoziumas. Ne
trukus išeivijos politinio reiški
mosi pozicijos bus paveldėtos 
priaugančios kartos. Tą testa
mentą rašo gyvenimas. Gera, ka
da paveldėjimas atitenka į g e- 
ras rankas, kada įsipilietinimas 

Los Angeles lietuvių jaunimo organizacijų vėliavos su paly
dovais Vasario 16-tos minėjime. Nuotr. L. Kanto

pozicijose vyksta be erzelio bei 
trinties, bet su džiaugsmo šyps
niais. Šitokio pobūdžio rengi
niai, kaip šis simpoziumas, ir yra 
mūsų laukiamos, išmanios ir 
veiklios generacijos ekspozicija. 
Ir va! — jauniausioji karta nėra 
veiklos naujokai. Jie neretai jau 
turi savo aktyve daugiau nuovei- 
kių už savo tėvus. Jie mokyto
jauja lituanistinėse mokyklose, 
dirba redakcijoj, veikia lokalinių 
vienetų valdybose, žengia į 
centrinės veiklos pločius. Apsi- 
dairom ir matom šią džiugią 
metamorfozę, gaivią generacijų 

simbiozę kietai intelektuali
niam simpoziume. Tai vienas iš 
ryškiausių momentų, kurie į 
prasmina viešų, plačių, daly
viais gausių svarstybų reikš
mę . . .

-o-
Šis simpoziumas prie Pacifiko 

ir buvo trijų generacijų santal
ka nagrinėti, svarstyti, gvilden
ti, užsiangažuoti ir demonstruo
ti respektą idėjinei ir politinei 
tolerancijai. Tai liudija dalyvių 
atranka paskirom temom.

Iš vedamųjų motyvų kai kurie 
itin ryškūs. Tai bendro lietuvių 
politinio gyvenimo apžvalga, 
nesudėtingas, bet detalizuotas 
pageidavimas, kad daugialypis 
politinis išeivijos veiksnynas su
tilptų po vienu stogu, nes audros 
metu stogas visiem reikalingas 
ir audros užkluptasis neturi lai
ko dairytis, kur jo specifinė pa
dangtė. Motyvų skambesy buvo 
nuosaiki atsargumo idėja — ba
ladė senam medžiui, kurį neat
sargu kirsti.

Leitmotyvuose skambėjo įdo
mus pacifizmas, atsargumas, 
drastiškų nuotaikų vengimas, 
net tolerancija status quo padė
čiai, su viltim tam tikro išaiš- 
kėjimo bent tolimos laiko dis
tancijos fone.

Pasigavus skeptišką požvilgį į 
šias pusiautezes, galima tarti, 
kad po vienu stogu ir patogiuo
se miegamuose veiksnynas atsi
duos pagundai įmigti letargiš
kai, o senas medis gali turėti 
gilią drevę ir apgaulingai rodytis 
esąs ilgam patvarus.

Žaliūkų prieauglis užtikrina 
ateitį. Tai žaliavimo tęstinumas. 
Tai visų svarbiausias reikalas, 
nes dabartis viena koja stovi 
ateity. Tariamės, kad padėtis iš
gelbėta. Pasiektas magiškas idė
jinių siekių kontinuitetas, kuris 
savaime būna pasiekiamas tiktai 
valstybinėj visuomenėj. Lietu
vių išeivija tokį suformavo ne
palankiose emigracinio gyve
nimo sąlygose.

-o-
Veiksnyno temų melodijos 

nuskambėjo minorinėj oktavoj, 
bet su saikingo optimizmo brė
žiais ateičiai. Kietas, akmeninis 
gi faktas, kad nėra veiksnyno te
mų Australijoj, Kanadoj, Euro
poj, o pavyzdinis susitvarkymas 
gundyte gundo daryti drastiškas 
išvadas. Istorinė tikrovė yra lo
ginis diktatas politinių silogiz
mų sprendimam. Tradicija, ta ta
riamoji dogma, irsta, pleišėja. 
Našaus veikimo esmė nėra kos
metikos menas ir fasadų perda- 
žymas.

Ir kur kalba benukryptų, 
veiklios visuomenės dalies mo
tyvai — crescendo ir forte — 
nustelbia minorinius nūdienos 

veiksnyno akordus. Kūrybingos 
ir išmaningos kartos parengi
mas per lituanistinį švietimą įsi- 
remia į patį pagrindinį emigra
cijos prasmės tikslą: ta karta, 
tie kadrai, tie paveldėtojai ren
giami neatlaidžiai kovai dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės. Tai likiminis tikslas ir lietu
vybės išlaikymui už tėvynės 
sienų. Tai kietas švietimo atri
butas, kurio taip baidosi priešas, 
niveliuojąs švietimą išeivijoj į li
tuanistinės abėcėlės siaurumą. 
Tad jaunimo kongresas ateičiai 
yra svarbesnis už visus besivar
žančius veiksnyno kongresus, 
kurie pradeda išsigimti į asme
nybės kulto raugą . . .

-o-
Kaip atskiri akordai pagrindi

nėj melodijoj buvo visiškas at
metimas bet kurio mum pozi
tyvaus punkto Helsinkio baigia
majame akte, aktyviausia talka 
politiniam kaliniam, kontro
versiško Kinijos pripažinimo pro 
et contra, Jungtinės Tautos ir 
rezoliucijos, centrinių išeivijos 
organizacijų pareigūnų karšta
košiškų kelionių į ok. Lietuvą 
negatyvumas, politinio lavini
mo stiprinimas lituanistinėse 
mokyklose, lietuvių studentų 
klubų atgaivinimas aukštosiose 
mokyklose . . .

Akordų daug. Jie skambūs. 
Džiugino svarstybų dalyvių eru
dicija, atvirumas, geras siužeto 
pažinimas, atskirų pareiškimų 
temperamento tonacijos. Plačios 
apimties tema nuskambėdavo 
puikiai išbalansuoto essay for
ma. Tai teikė pranešimui este
tinį išbaigtumą. Renginio tėk
mėj nebuvo properšų ir nuovar
gio. Dargi tolydžio kilo susido
mėjimas ir pasirengimas patetiš
kam finalui.

-o-

Kulminacinis simpoziumo 
punktas buvo svečio PLB valdy-

LOS ANGELES,
Kompiuterinė santuoka

Los Angeles Dramos Sambū
ris energingai platina kvietimus 
į savo šių metų premjerą, į 
“Kompiuterinę santuoką”.

Sakoma: “alus gerti sveika”. 
Dramos sambūris tvirtai įsi
tikinęs, kad “juoktis sveika”. 
Todėl savo premjerai pasirinko 
Jurgio Gliaudos komediją. Tai 
dviejų veiksmų veikalas. Kaip 
skelbia kvieslys, pirmas veiks
mas — priešpiet, antras — po
piet. Bet kurioj vietoj, bet ku
riuo laiku. Kad smalsus žiūro-
vas gerai susigaudytų geogra
fijoj ir laikrodžio rodymuose, 
kvieslys patikslina: komedija 
bus suvaidinta kovo 24, šešta
dienį, 7 vai. 30 min. vak. Tho- 
mas King Star Jr. mokyklos sa
lėj. Vieta visiem gerai žinoma, 
už poros blokų nuo Lietuvių 
Dienų leidyklos.

Komediją režisuoja rež. Dalila 
Mackialienė, dekoracijas sukūrė 
Algis Žaliūnas. Vaidina: Vincas 
Dovydaitis, Saulius Matas, Ra
munė Vitkienė, Manfredas Priš- 
mantas, Viltis Jatulienė, Ema 
Dovydaitienė, Juozas Raibys, 
Valerija Irlikienė, Stasė Pautie- 
nienė, Ona Deveikienė. Scenos 
talkininkai: Algis Stančikas ir 
Balys Mackiala.

Bilietų kainos skirtingos. Kas 
norės atšvęsti santuoką su šam
panu — moka už šampaną. Kas 
abstinentas — šampanu santuo
kos neaplaisto. Bet... ar įma
noma nepakelti santuokoj taurės 
šampano? Alus gerti sveika, o 
kompiuterinėj santuokoj šam
panas gerti irgi sveika.

Inž. Labūnas

Kun. Kari Claver, lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos Romoj 
auklėtinis, vasario 11 Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioj aukojo pirmąsias mišias. 
Bažnyčia buvo perpildyta tikin
čiaisiais. Pamokslą pasakė Šv. 
Jono kunigų seminarijos dva
sios tėvas kun. J. H. Nieder- 
auer. Giedojo parapijos cho- 

bos pirmininko inž. Vytauto Ka- 
manto nelyginant informacinis, 
nelyginant deklaratyvinis prane
šimas apie PLB veiklą ir tos 
veiklos tramplinus. Prelegentas 
sukaupė savy, stebėtinus žinių 
apie bendruomeninį gyvenimą 
aruodus. Su dėmesiu reikšmin
gai detalei jis nuoširdžiai piešė 
visumą, realybės skerspūčius, 
atšiaurias pagaires, žygiuotę į 
veiklos teritoriją, kurioj daug 
takų neva rezervuoti svetimam 
monopoliui.

Jis kalbėjo apie destruktyvios 
kritikos kakafoniją, gaivią jauni
mo jėgą, kadrų rezervatus, edu
kacinio darbo tamprų ryšį su 
politiniu lavinimu.

Prelegentas pabrėžtinai išlie
ka optimistas — jis ragina į 
priekaištingą kritiką atsakyti dar
bais, nuoveikiais, nepalaužiamu 
idealizmu. Kamantas yra visuo- 
meninio-bendruomeninio gy
venimo ekspertas: būdamas vi
duriniosios kartos žmogus, jis 
skyrė bendruomeninei veiklai 
25-erius savo gyvenimo metus! 
Jis yra to bendruomeninio idea
lizmo įsikūnijimas. Paprastu
mas, vengimas sofistikos, ven
gimas retorikos, optimizmo 
skambėjimas, kada kalba apie 
sunkumus. Jis skautas nuo 
ankstyvos vaikystės dienų. Jo 
skautiškas šūkis: Dievui, Tėvy
nei, Artimui. Jo kalbai ne sve
timi patetiški tonai; jis virtuo
ziškai įveda juos į tikrai de- 
mosteniško perteikimo kalbą. 
Atsisukęs į plakatą salėj, Kaman
tas rodo plakato šūkį, kurio pa
dangtėj buvo vedamos šios 
svarstybos: “kovokim už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę”.

Šis šūkis rodo jo darbo stimu
lą, ant kurio stovės jo vedamoji 
PLB.

Gausios auditorijos griaus
mingos ovacijos, visiem pakilus 
iš vietų, buvo kuklus svečio en
tuziazmo ir pareiškimo meistriš
kumo įvertinimas . . .

-o-
Kai kada ir kai kam prieta

rus keliąs skaitmuo “13” lėmė 
didžią sėkmę šiam simpoziumui 
prie Pacifiko.

D.S.

CALIF.
ras, vadovaujamas komp. Br. 
Budriūno.

Skautų mugė įvyks kovo 25 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
kieme ir salėj.

Gavėnios rekolekcijom kovo 
28 — balandžio 1 vadovaus 
kun. dr. Juozas Prunskis iš Chi
cagos. Kunigam pastoracijos dar
be taip pat talkins svečias tėv. 
J. Venckus, SJ.

Lietuvių Bendruomenės Va
karų apygardos suvažiavimas 
šaukiamas balandžio 22 Šv. Ka-

depart RETURN GROUP :30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

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

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

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

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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTOTRAKAI

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Av©nue

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje pokalbyje su 
PLB valdybos pirmininku Vytautu Kamantų. Iš k. dr. K. 
Ambrozaitis, V. Kamantas, muzikas Bronius Budriūnas, dr. 
Zigmas Brinkis. Nuotr. L. Kanto

Los Angeles, Calif., buvo surengta politinių studijų savai
tė. Nuotraukoje tos savaitės organizatoriai ir svečiai. Iš k. rašy
tojas Jurgis Gliaudą, Edmundas Arbas, Vytautas Kamantas — 
PLB valdybos pirmininkas, Algis Raulinaitis, Birutė Varnie
nė, dr. Zigmas Brinkis ir dr. Kazys Ambrozaitis. Nuotr. L. Kanto

zimiero lietuvių parapijos salėj.

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
balandžio 28-29 minės kuopos 
veiklos 15 metų ir Lietuvos Šau
lių kuopos įkūrėjo Vlado .Pūtyįo 
50 metų mirties sukaktis. Šešta
dienį parapijos salėj banketas su 
menine programa. Sekmadienį 
šauliai mišiose dalyvauja uni
formuoti ir su vėliavomis. Po 
mišių akademija didžiojoj salėj.

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
įvyks birželio 17. Meninę pro
gramą atliks solistė Genė 
Ugianskienė iš New Jersey 
valstijos ir Clevelando studen
čių grupė Nerija. Taip pat vyks 
dail. Jurgio K. Račkaus darbų 
paroda.

Spindulio, LB jaunimo an
samblio, 30 metų sukaktuvinė 
šventė įvyks birželio 24 garsia
jame Hollywoodo Palladium

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

teatre. Šioj dainų ir tautinių
šokių šventėj dalyvaus ir Hamil
tono tautinių šokių ansamblis 
Gyvataras. Spinduliui vadovau
ja energingoji
-L.Ž.K. ' '

n? ••

Ona Razutięnė.

— Los Angeles Times pa
skelbė savo korespondento Dan 
Fisher straipsnių seriją iš Vil
niaus. Ypač puikus vasario 23 
išspausdintas straipsnis “Lith- 
uanians Avidly Read Illegal 
Journals”. Straipsny apibūdi
nami Lietuvos pogrindžio leidi
niai, nurodomas jų pasirodymo 
Jaikas, supažindinama su me- 
idžiaga, pristatomos autentiš
kos citatos.

— Jūratė Nausėdaitė — Ann 
Jillian atlieka pagrindinį vaid
menį muzikinėj komedijoj “I 
Love my Wife”, kuri šiuo metu 
vaidinama Chicagoj, DruryLane 
Water Tower teatre. Jūratė yra 
vaidinusi keliuose filmuose ir 
teatruose.
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SIOUX CITY, IOWA
Įspūdingai minėjom Vasario 16

Sioux City lietuviai vasario 18, 
sekmadienį, įspūdingai minėjo 
Vasario 16-ąją.

Vietos klebonas jau vasario 11 
paskelbė bažnyčioj minėjimo 
programą, kviesdamas visus lie
tuvius ir kitataučius, lankančius 
gražiai išpuoštą Šv. Kazimiero 
bažnyčią, melstis ir priimti ko
muniją už lietuvius, kenčian
čius pavergtoj Lietuvoj, Sibire ir 
kitose Rusijos vietose, bei lais
vojo pasaulio lietuvius ir jų bi
čiulius, nenuilstamai kovojan
čius už Lietuvos ir visų paverg
tųjų tautų laisvę.

Parapijos biuletenis lietuvių 
ir anglų kalbomis vasario 11 ir 
18 buvo skirtas žiniom apie pa
vergtą Lietuvą.

Vietos vyskupas ordinaras 
Frank H. Greteman, D.D., pa
rašė laišką savo diecezijos kle
bonam, prašydamas paraginti 
parapiečius sekmadienį, vasario 
11, Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga melstis už dabar 
Lietuvoj persekiojamus dėl tau
tinių ir religinių įsitikinimų 
žmones. Laiške jis priminė, kad 
tai daro patariamas Amerikos 
vyskupų konferencijos generali
nio sekretoriaus vyskupo Kelly, 
D.D., kuris to buvo prašomas 
Lietuvos vyčių sąjungos.

Vyskupo F. H. Greteman, 
D.D., laiškas buvo įdėtas pir
mame The Globė puslapy.

Kun. S. Morkūnui asmeniškai 
prašant, vietos dienraštis Sioux 
City Journal ir diecezijos savai
tinis laikraštis The Globė Vasa
rio 16 proga įsidėjo jo straips
nius. Be to, The Globė dar įsi
dėjo dvi nuotraukas: vyskupo Ju
lijono Steponavičiaus, 18 metų 
esančio namų arešte, ir Vilniaus 
ŠV. Kazimiero bažnyčios, staty
tos 1604, o dabar rusų komunis
tų paverstos į degtinės sandėlį.

Savo straipsniuose kun. S. 
Morkūnas plačiai nušvietė ne
teisėtą Lietuvos pavergimą, su
laužant visas nepuolimo sutartis; 
iškėlė negirdėtus istorijoj sovie
tų žiaurumus, sunaikinant mili
jonus nekaltų žmonių ir šimtus 
tūkstančių Lietuvos geriausių 
patriotų — arkivyskupų, vysku
pų, kunigų, vienuolių, seserų, 
pasauliečių — Lietuvos ir Sibi
ro vergų stovyklose.

Vasario 5 kun. S. Morkūnas 
apie komunizmą ir pavergtą Lie
tuvą buvo pakviestas kalbėti 
Briar Cliff kolegijos, Sioux City, 
studentam. Po paskaitos jis pa
dovanojo klausytojam 40 knygų; 
The Violation of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania, 
Mary Save Us, Sibiro lietuvai
čių maldaknygių, KGB — The 
Secret Work of Soviet Secret 
Agents ir Gulag Archipelago — 
A. Solženicyno.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečias — Šv. Juozapo ligoni

nės kapelionas kun. L.J. Bums.
Kun. S. Morkūnas pasakė ke

turis patriotinius pamokslus lie
tuvių ir anglų kalbomis, gyvai 
paaiškindamas tragišką religijos 
būklę Lietuvoj ir rusų komunis- 
tij vedamą kovą sunaikinti lietu
viam, verčiant jaunimą vykti į 
Sibirą vergų darbam, šaukiant 
jaunus vyrus į kariuomenę, iš 
kurių jų didelė dalis negali grįž
ti į tėvynę.

Taip pat jis kalbėjo apie Mask
vos siuntimą į laisvus kraštus 
įvairių šnipų skleisti melui, ne
apykantai, skaldyti lietuviam. 
Ypač vaizdžiai papasakojo apie 
lietuvių mokslininkų siuntimą į 
psichiatrines ligonines baisiom 

kančiom, kur sveiki, protingi 
žmonės padaromi bepročiais.

Kun. S. Morkūnas pats yra 
pergyvenęs pirmą rusų okupaci
ją. Penkis mėnesius buvo nuolat 
tardomas, o daugelis jo giminių 
mirė kankinių mirtim kalėji
muose ir Sibiro taigose.

Parapijos salėj minėjimas 
buvo pradėtas giesme “Marija, 
Marija” ir Lietuvos bei Ameri
kos himnais.

Kun. Leonardas Musteikis, Šv. 
Povilo bažnyčios klebonas 
Plainview, Nebraska, skaitė mi
nėjimui pritaikytą paskaitą.

Po to buvo iškilmingas banke
tas, kurį pradėjo malda kun. L. 
Musteikis.

Banketą grynai lietuviškai pa
ruošė prityrusios šeimininkės
M. Kuncienė, E. Meškauskienė,
J. Luneckienė, A. Yorkus ir M. 
Mugenienė.

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas uoliai rinko aukas ir su
M. Lunecku talkino klebonui 
ruošiant minėjimą.

Minėjimas praėjo labai jaukia 
nuotaika. Jo dalyviai pasveikino 
kleboną 77-ojo gimtadienio pro
ga (jis gimęs vasario 16).

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 300 dol.,

J. Pirog — 60 dol.; po 25 
dol. — M. Kuncienė, S. Meš
kauskas, B. Plaušinaitis, P. Ro- 
donis, A. Žvirgždinas; 20 dol. —
M. Luneckas; po 15 dol. — H. 

DeMarest, J. Yorkus; po 10 dol. 
— J. Cicėnas, B. Christopher- 
son, D. Donovan, A. Laudans- 
kas, L. Skuodas, B. Reburn,
P. Strozdas, I. Sunkladienė, L. 
Urbonas, J. Juknis, B. Žebus,
K. Žolpys; po 5 dol. — M. Ber- 
lin, M. Bujokas, D. Hoss, M. 
Kerdikes, K. Lukšas, G. O’Day,
S. Osteen, S. Ručinskas, P. 
Skuodas, V. Skuodas, B. Temo- 
shek, J. Valikonienė, J. Ulans- 
kas ir A. Miežis.

Iš viso surinkta 722 dol. Au-

VVORCESTER
Tautos šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas, 
kurį rengė Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų taryba, pradėtas 
vasario 10 radijo bangomis iš 
stoties WICH per lietuvių pro
gramą. Programos vedėjas E. 
Meilus Jr. perskaitė miesto bur
mistro T. Early proklamaciją, 
kurioj skelbia, kad vasario 11-18 
prie miesto rotušės bus iškelta 
Lietuvos vėliava, o vasario 16 
yra Lietuvos nepriklausomybės 
diena VVorcestery. Taip pat 
transliuota LB krašto valdy
bos paruošta speciali programa.

Vasario 11, sekmadienį, 7 vai. 
ryto Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj kun. A. Volungis aukojo 
mišias už Lietuvą bei kenčian
čius lietuvius ir pasakė atitinka
mą pamokslą.

10 vai. ryto ta pačia in
tencija iškilmingas mišias Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
koncelebravo kun. A. Miciūnas, 
MIC, ir kun. J. Bakanas. Kle
bonas pasakė ir pamokslą. Su 
vėliavom dalyvavo šauliai, skau
tai, sąjungietės, moterų sociali
nis klubas ir kitos organizaci
jos. Pamaldose dalyvavęs vysk. 
B. Flanagan savo pamoksle ragi
no jungtis bendroj maldoj su 
kenčiančiais Lietuvoj.

Pamaldų metu giedojo Šv. Ka
zimiero parapijos vyrų choras, 
vadovaujamas muz. Z. Snarskio, 
solo giedojo V. Roževičius. Var
gonais grojo O. Keršytė. Po mi
šių sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Pamaldose dalyvavo 
ir valdžios pareigūnai, daug lie
tuvių iš abiejų parapijų.

Maironio Parke minėjimą ati
darė organizacijų tarybos pirm. 
P. Molis. Šauliam įnešus vėlia
vas, sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai, išklausyta kun. A. 
Volungio invokaciją.

Programai vadovavusi tarybos 
sekretorė mok. B. Miliauskaitė 
pristatė garbės svečius. Sveiki
no valstijos senatoriai D. Foley 
ir J. D’Amico. Vedėja perskaitė 
burmistro proklamaciją. Pa
gerbti savanoriai kūrėjai: F. Ker
šis, K. Šimulynas, K. Kriaučiū
nas, J. Norkevičius ir D. Šer
mukšnis. Mirę už Lietuvos lais
vę pagerbti susikaupimu. Litua
nistinės mokyklos mokinės G. 
Dabrilaitė ir L. Domantaitė pa
deklamavo eilėraščius.

Minėjimo pagrindinė kalbėto
ja buvo dr. Elona Vaišnienė iš 
New Haven, Conn. Lietuvių ir 
anglų kalbomis ji ragino lie
tuvius vieningai jungtis į politi
nę veiklą.

Jaunimo tautinių šokių sam
būrio Žaibas mergaitės padai
navo tris dainas ir pašoko tris 
šokius. Sambūriui vadovauja I. 
Merkevičienė ir N. Pranckūnie- 
nė. Programos vedėjos perskai
tyta rezoliucija buvo vieningai 
priimta.

kos pasiųstos Altai, L. Bendruo
menei ir Vlikui.

Parapijos apyskaita
Šv. Kazimiero parapija yra 

vienintelė lietuvių parapija 
Iowos valstijoj. Jungia 100 šei
mų. Parapiečiai — paprasti dar
bininkai, daugiausia pensinin
kai. Užsidarius Zenith televizi
jos ir radijo fabrikui, 10 as
menų neteko darbo visam laikui. 
Čia lietuviai skaičiuojami ne 
tūkstančiais, šimtais, bet dešim
timis.

Kun. S. Morkūnas paruošė 
metinę aukotojų knygą. Praei
tais metais turėta pajamų 86,906. 
27, išlaidų 72,422.58. Sutaupyta 
14,483.69.

Sausio 1 parapijos pinigų ban
kuose, iždo lakštuose buvo 
281,588.25. Didesnės išlaidos: 
parapijos nuosavybei pagerinti 
— 19,124,17, centrinei katalikų 
aukštesnei mokyklai išlaikyti— 
16,209.16 (trys parapijos moki
niai lanko šią mokyklą), algom, 
diecezijai, LKR Šalpai ir misi
jom — 15,655.07.

Praeitais metais, proporcingai 
šeimų skaičiui, mažytė Šv. Ka
zimiero parapija savo dosnumu 
iš 137 diecezijos parapijų laimė
jo pirmą vietą. Tačiau prieš kun. 
Morkūno atvykimą ji buvo pas
kutinėj vietoj.

Korespondentas

Aukų rinkimu rūpinosi tary
bos ižd. K. Podolskis. Jam tal
kino skautai. Aukos buvo renka
mos pagerbiant aukotojo apsi
sprendimą auką skirti Vlikui, 
Altai ar Lietuvių Bendruome
nei. Surinkta 2000 dol. su 
virš um.

Tarybos pirm. P. Molis padė
kojo Lietuvių Labd. dr-jos pirm.
K. Adomavičiui už nemokamai 
duotą salę, visiem minėjimo 
programos atlikėjam, dalyvam, 
aukotojam. Didžiausią minėjimo 
rengimo naštą nešė tarybos val
dyba: pirm. P. Molis, vicepirm. 
W. Karrytais, sekr. B. Miliaus
kaitė, ižd. K. Podolskis, narys
E. Meilus jr. <z

Po minėjimo Maironio Parko 
šeimininkė E. Kauševičienė su 
savo personalu patiekė vakarie
nę.

Minėjime dalyvavusi reporte
rė minėjimą aprašė “VVorcester 
Telegram” ir “Evening Gazet- 
te”.

Pagal Religinės Šalpos išleistą 
maldų kalendorių vasario 4 Šv. 
Kazimiero parapijoj buvo specia
lios pamaldos už Lietuvą. Jas 
laikė kun. B. Uždavinis, MIC.

J.M.

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

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miarni Beach. Fla. 33139-1201 17 St..................................
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ............................
Baltu : 31, Md. — 1828 Fleet Street ..........................
Brook ., N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......................
Chicago 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ...............
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ...................
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ...................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue .........
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .........
Lakevvood, N.J. 08701 — 234 Second St. .......................
Hamtramck. Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ........
Forest Hills, N.Y. 11375 — 69-40 Fleet St.......................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .........................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St...................................
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St...................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ........ .................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.....................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ....................
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ................
VVoodhaven. Oueens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė 
Herkimer,N.Y. McKennan Rd.................................................

Luzerne, Pa., prieš pakeliant Lietuvos vėliavą Nelė Bajoras 
skaito Pennsylvanijos gubernatoriaus proklamaciją, kuri skel
bia vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės švente.

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvos vėliava 
prie teismo rūmų

Vasario 16-oji čia buvo pami
nėta radijo WYZZ FM bangomis 
vasario 15 ir 16 po du kartus 
žinių laiku, 7:30 vai. ryto ir 10:30 
vai. vak. Jau eilę metų, vietos 
veiklesnių lietuvių paskatintas, 
šios radijo stoties savininkas R. 
Evans pamini Vasario 16-ąją. 
Ir šiemet jis kalbėjo apie Krem
liaus klastingą Lietuvos okupa
ciją, apie laisvajam pasauly gy
venančių lietuvių minimą 1918 
vasario 16 paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Po 
kiekvieno minėjimo oro bango
mis buvo perduotas puikios or
kestruotės Lietuvos himnas.

Šiemet pirmą kartą vasario 16 
rytą, 10 vai., prie vietos teismo 
rūmų šalia JAV vėliavos buvo iš
kelta ir Lietuvos vėliava. Tai 
veikiosios vietos organizacijų at
stovės N. Bayoras nuopelnas! 
Jos pastangomis gauta ir guber
natoriaus proklamacija, skel
bianti Vasario 16-ąją Lietuvos 
nepriklausomybės švente Penn- 
sylvanijoj.

Lietuvos vėliavos iškėlimo va
landai buvo pakviesti valdžios 
atstovai, lietuviškų organizacijų 
veikėjai, laikraščių korespon

dentai ir TV-28 reporteriai. Vė
liavai kylant ant ilgo stiebo
V. Romanui diriguojant, sugie

doti Lietuvos ir JAV himnai.

Vakarinių žinių metu Lietu
vos vėliavos iškėlimo apeigos 
buvo parodytos televizijoj, nu
sakant ir jų tikslą. Į šias apei
gas ponios N. Bayoras buvo 
pakviestas ir Garso redaktorius 
Matas Zujus. Jis (86 metų am
žiaus), kaip mėgėjas vaikščioti, 
šaltą penktadienio rytą, vasario 
16, iš Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo įstaigos išėjo pėsčias . . . 
Ne per toli nuo teismo rūmų 
buvo ištiktas širdies smūgio ir 
sukrito ant šaligatvio. Buvo kiek 
atgaivintas ir greit nuvežtas li
goninėn. Vasario 19 prieš 2 vai. 
p.p. kiek atvėrė akis ir po trum
po laiko mirė.

Vasario 16-osios minėjime 
Švč. Trejybės bažnyčioj prieš ir 
per mišias V. Romano vedamas 
choras giedojo lietuviškas gies
mes ir maldas, prašant Aukščiau
siąjį sugrąžinti laisvę Lietuvai. 
Minėjimui pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. J. McGahagan. Pa
maldos baigtos su vargonų pri
tarimu iškiliai giedant Lietuvos 
himną.

R.V.

Auka paremk lietuvišką 
spaudą, ypač Darbininką

.... 305 673-8220 
..... ........ 435-1654 
........... 342-4240 
.......... 633-0090 
.......... 895-0700 
.......... 486-2818 
.......... 925-2787 
.......... 376-6755 
.......... 771-0696 
.......... 365-6780 
........... 363-0494 
.......... 365-6740 

(212) 268-1594
.... ......... 385-6550 
.......... 674-1540 
........... 475-7430 
215 VVA 5-8878 
...... 602-942-8770 
.......... 381-8800 
... 301-589-4464 
............ 257-6320 
........... 475-9746 
.......... 296-5250 
... 315-866-3939

— Raimundas Kudukis, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, Clevelando vyskupo Ja
mes H. Hickey paskirtas į vys
kupijos biudžeto komisiją.

— Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla gavo kardi
nolo Antonio Samore padėkos 
laišką už 1978 rudenį jam nu
siųstą kun. St. Ylos knygą Lie
tuvių šeimos tradicijos.

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių ansamblis, paly
dima orkestro, atliks Australijos 
išvykos programą kovo 17 Chi
cagoj, Mother McAuley gimna
zijos salėj. Vakarą rengia PLJS 
Ryšių centras.

— Solistė Ona Pliuškonienė 
iš Philadelphijos kovo 25 dai
nuos Chicagoj Putnamo seselių 
kongregacijos 60 metų sukakties 
minėjime. Solistei akomponuos 
muz. Živilė Modestienė.

— Maskvoj pernai 100,000 
egz. tiražu išleista 111 psl. kny
ga Sovietskaja Litva. Jos auto
rius, Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius pa
sakoja kaip “užsienio interven- 
tai ir Lietuvos buržuazijos gink
luotosios pajėgos nuslopino” 
1918 m. susikūrusią “Tarybų 
valdžią” Lietuvoj; kokia “sunki” 
buvo Lietuvos liaudies dalia “fa
šistinės diktatūros” metais; kaip 
“Tarybų šaliai suteikus interna- 
cionalistinę pagalbą, Lietuvos 
darbo žmonės 1940 metų vasarą 
numetė nekenčiamą fašistinį re
žimą”; ir kaip Lietuva “kles
ti” šiandien. (E)

— Birutės, Antano ir Vytau
to Smetonų koncertas įvyks 
kovo 11 Cleveland, Ohio, Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj.

— Hartfordo skautės ir skautai 
kviečia visus apylinkių lietuvius 
dalyvauti tradicinėj Kaziuko 
mugėj kovo 25, sekmadienį, Šv. 
Trejybės parapijos salėj. Mugės 
atidarymas po 9 vai. mišių.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, nuo kovo 10 iki kovo 21 
bus išvykęs į Elizabethą, N.J., 
ir Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje praves šv. Juozapo nove- 
ną ir atliks kitus pastoracinius 
patarnavimus.

— Melbourno lietuvių suruoš
tame Vasario 16-osios minėjime 
dalyvavo nemaža kitataučių ir 
Australijos valdžios atstovų. 
Australijos ministeriui pirminin
kui Malcolm Fraser priėmime 
atstovavo parlamentaras Peter 
Falconer, o minėjime Hon. Bar- 
ry Simon MP. Be jų dalyvavo 
dar eilė parlamentarų.

— Diek Butkus iš Chicagos 
Bridgeporto lietuvių kolonijos ir 
Johnny Unitas (Jonaitis) iš Bal- 
timore, Md., buvo įamžinti 
Amerikos sporto istorijoj, kuo
met jie pateko į vadinamąją 
profesionalinio futbolo “Hali of 
Fame”. Pirmasis žaidė Chicagoj, 
o antrasis Baltimorėj profesiona
linio futbolo komandose.

— Registracija vasaros stovyk
lom Neringoj jau pradėta. Šių 
metų stovyklų tvarka bus tokia: 
lietuvių kilmės angliškai kal- 
bantiem vaikam: birželio 24-lie- 
pos 7; lietuvaitėm mergaitėm — 
liepos 8-28; lietuviukam berniu
kam — liepos 29 — rugpiūčio
11. Prašom ilgai nedelsti užsire
gistruoti, nes norinčių dalyvauti 
skaičius didelis. Rašykite ad
resu: Neringa, I.C. Convent, 
Putnam, CT 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Balvočius, Los Angeles, 
Calif., J. Kazlauskas, Waterbury, 
Conn., P. Ališauskas, Rich
mond Hill, N.Y. Užsakė kitiem: 
Ž. Jurienė, Kew Gardens, N.Y. 
— D. Astrauskienei, Chicago,
III. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant prenu
merata visiem 13 dol. metam.
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Sausio 26 Darbininke pasi
rodė vedamasis “Visų mūsų rū
pestis”. Jis lietė New Yorko lie
tuviško jaunimo organizacijų 
veiklą, tarp jų ir ateitininkus.

Vedamasis prasideda: “New 
Yorko lietuviškoje kolonijoje pa
stebimas vienas reiškinys — 
silpnėja jaunimo organizacijos 
ir jaunimo ansambliai”. Baigiasi: 
“Reikia kam nors tuo susirūpin
ti ... Čia negalime nieko neda
ryti. Būtinai reikia veikti ir sėk
mingai spręsti. Mum reikia vi
sur jaunimo, ir jį reikia pri
traukti prie lietuviško darbo”.

Vedamajame buvo aprašomas 
New Yorko jaunimo organizaci
jų ir grupių veiklos stovis. Pa
baigoj buvo žvelgiama į kitas 
kolonijas, pvz. Clevelandą, To
rontą, Montrealį ir Hamiltoną, 
ir pasidžiaugiama tenai vykstan
čia veikla.

-o-
Šį vedamąjį man teko pamaty

ti Kultūros Židiny keletą valan
dų prieš Šeimos šventę, kai vie
nas moksleivis man jį atnešė. 
Moksleivis buvo gerokai susi
jaudinęs dėl paragrafo, kuris lie
tė ateitininkus: “Ateitininkai čia 
ilgą laiką miegojo. Buvo tokie 
garsūs kursai Putname, Daina
voje, pavadinti keistais, skam
biais vardais, bet nieko čia ne
paliko iš tų kursų. Gyvenimas 
pilkėjo, ritosi sena vaga. Buvo 
gaila žiūrėti, kad niekas nesi
rūpino tuo ateitininkišku prie
augliu ir jo veikla. Auklėjo ir 
ugdė vadus, bet jų čia nebuvo, 
nes nesugebėjo ateitininkų 
veiklos išlaikyti ir jos bent šiek 
tiek išvystyti”.

Moksleivis klausė: “Ar jie 
mūsų nemato? Ar jie apie mus 
neskaito?” Kitas priėjęs pridūrė: 
“Gal jie ateis šį vakarą ir pa
matys, kad mes nesnaudžiam”.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Šeštadienį, sausio 27, New 

Yorko Kultūros Židiny įvyko' 
ateitininkų Šeimos šventė.

Programa prasidėjo septintą 
valandą, bet jau trečią valandą 
Židinys ūžė. Apačioj mokslei
viai su vadovais ir globėja ruo
šė stalus, loteriją, kabino vaikų 
paveikslus. Kai kurie jaunuoliai 
praktikavosi programai, kiti ner
vinosi, bet visi dirbo. Vėliau ma
mos ir tėčiai sunešė maistą.

Jau pusę septynių pradėjo 
rinktis žmonės. Seni, jauni, vi
dutinio amžiaus, visokie. Visi 
tie, kurie ruošėsi programai, 
turėjo sustoti.

Kun. K. Pugevičius sukalbėjo 
maldą. Paulius Gudelis oficia
liai atidarė programą. Jis truputį 
pakalbėjo apie Darbininko ve
damąjį ir apie ateitininkų veik
lą New Yorke. Tada Gintaras 
Vaišnys, kuris vedė programą, 
pristatė vaidintojus, kurie visi 
gražiai pasirodė.

Jaunės mergaitės padeklama
vo eilėraštį. Jaunučiai pravedė 
dainą “Išėjo tėvelis į mišką”. 
Vyresnės mergaitės — Audrė 
Lukoševičiūtė, Dalia Nemic- 
kaitė ir Monika Vygantaitė — 
paskaitė savo rašinius apie šei
mą. Laura Gudelytėir Ramunė 
Ry gėlytė sėkmingai pravedė 
dainavimą. Arūnas Čiuberkis 
bandė visus išmokyti mankštos 
su keistais rankų judesiais; jos 
besimokydami, vos nepasismau
gė m.

Paskutinį pasirodymą atliko 
Paulius Birutis, Juozas Milukas, 
Darius Kudžnia ir Stasys Ja- 
nušas. Jie grojo modernią mu
ziką elektroniniais instrumen
tais. Viena daina buvo sukurta 
D. Kudžmos.

Po programos buvo laiko pasi-

7 ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra”, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė — Tel. (212) 849-6233

Nutariau, kad reikia ir man pa
siskaityti apie Nevv Yorko jauni
mą. Perskaičius straipsnį, neatė
jo į mintį pasakyti: “Čia tikra 
teisybė!” arba “Čia neteisybė!” 
Nepagalvojau: “Taip , būtinai 
reikia ruošti tuos minimus semi
narus, kalbėti, aiškintis”; arba: 
“Nejaugi, pas mus jau čia taip 
blogai? Tik pasižiūrėkim, kaip 
gražiai jaunimas reiškiasi”. Pa
jutau tik frustraciją.

Tame vedamajame neradau 
realistiškų konstruktyvių min
čių. Paviršutiniškas žvilgsnis į 
organizacijų problemas nedaug 
kam padeda. Skaudžiausias 
buvo palyginimas su kitom ko
lonijom. Lyg kitose vietovėse 
jaunimo veikia tiesiog žydi, o 
Nevv Yorke tik merdi. Tokie pa
lyginimai, mano nuomone, yra 
neteisėti. Minėti ansambliai visi

PIRMININKO ŽODIS

Į Darbininko vedamąjį (žr. 
“Redaktorės žodis”) aš norėčiau 
taip atsakyti:

Neteisybė, kad New Yorko 
ateitininkai miega. Tie garsūs 
kursai Putname ir Dainavoj iš
augino gerus vadovus. Jie per 
paskutinius tris mėnesius su
gebėjo atgaivinti New Yorke 
ateitininkų veiklą. Mūsų moks
leivių kuopoj jau yra 38 nariai. 
Susirinkimus ruošiam bent sykį 
per mėnesį. Veikia jaunučiai, 
jauniai ir vyresnieji moksleiviai.

Šeimos šventėje Nevv Yorke jaunučiai ateitininkai praveda 
dainą “Išėjo tėvelis į mišką”. Nuotr. Algio Norvilos

NEW YORKO MOKSLEIVIAI 
GYVUOJA!

New Yorko vyresnieji moks
leiviai ateitininkai šiais metais 
labai išvystė savo veiklą. Jau šią 
žiemą turėjom keturis susirinki
mus. Pirmame susirinki
me buvo šeši nariai. Dabar turim 
šešiolika narių.

Per pirmą susirinkimą išsi
rinkom valdybą, kurią sudaro: 
Paulius Gudelis, Tomas Ivaška, 
Gintaras Vaišnys ir Stasys Janu- 
šas.

Antras susirinkimas buvo Kul
tūros Židiny po jaunimo mišių. 
Visi prisidėjom prie mišių. Ma
mos sunešė užkandžius vaišėm. 
Tada turėjom susirinkimą, ku
riame kalbėjo mūsų vadovė Ra
sa Razgaitienė apie šių metų 
planus ir veiklą.

šnekėti, pavalgyti ir pasiruošti 
šokiam.

Antanas ir Rasa Razgaičiai 
pravedė polką su ragučiais, tan
go konkursą ir “rock and roll” 
konkursą. L. Gudelienė pra
vedė žaidimus jaunesniem. Šo
kėjam grojo pasikeisdami A. 
Razgaitis akordeonu ir muzikan
tai su elektroniniais instrumen
tais.

Po šokių vėl buvo laiko pasi
šnekučiuoti ir sutvarkyti salei, 
prieš išsiskirstant namo. Visi 
saugiai grįžo po linksmo vakaro!

Stasys Janušas 

pergyveno ir pergyvena proble
mas, apie kurias negirdim ir ku
rių nematom, kadangi jos tie
siogiai mūsų neliečia. Čia tiktų 
amerikiečių posakis: “Žolė yra 
visuomet žalesnė kaimyno kie
me”.

Apie ateitininkiško jaunimo 
veiklą galiu pasakyti tik tiek: 
tie, kurie šiuo metu dirba su jau
nimu, organizuoja kursus, sto
vyklas, susirinkimus, iškylas, 
rengia, moko, ugdo ir brandina 
vadovus, neturi laiko aiškintis ir 
kalbėti. Jie yra ne tik susirūpi
nę jaunimu, jo veikla ir proble
momis, bet pašvenčia nemaža 
laiko ir energijos to jaunimo 
auklėjimui.

Kartais pasiseka išugdyti va
dovus, kartais ne. Niekuomet 
neturėsim šimto procentų užtik
rinimo, kad mūsų pastangos at
neš vaisių. Galim tik savo darbu 
parodyti, kad mum rūpi jauni
mas ir jo ateitis.

Per Kalėdų atostogas trys mū
sų kuopos nariai dalyvavo žie
mos kursuose Dainavoj. Sausio 
mėnesio gale suorganizavom 
sėkmingą šeimos šventę Kultū
ros Židiny. Gaila, kad niekas iš 
redakcijos į ją neatsilankė. Pla
nuojam iškylas, bendras reko
lekcijas ir pavasario šventę. 
Mes tikimės ateitininkų veiklą 
ne tik išlaikyti, bet ir toliau ją 
vystyti.

Paulius Gudelis
N.Y. vyr. moksleivių 
ateitininkų pirmininkas

Trečias susirinkimas buvo pas 
p.p. Lukoševičius. Mūsų vado
vas Algis Norvilą kalbėjo apie 
ateitininkų istoriją. Po to J. 
Kregždienė mum rodė, kaip ga
minti šiaudinukus Kalėdom.

Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų 
buvo žiemos kursai Dainavoj. Į 
juos keliavo P. Gudelis, G. Vaiš
nys ir R. Ivaškaitė.

Ketvirtas susirinkimas buvo 
pas mūsų dvasios vadą kun. K. 
Pugevičių. Jis kalbėjo apie šian
dieninį Lietuvos jaunimą, koks 
jis yra ir kokie mes turėtume bū
ti. Algis ir Rasa paaiškino apie 
ateitininkų organizacijos šakas, 
leidinius, uniformą ir pan.

Šeimos šventė, įvykusi sausio 
27, praėjo labai sėkmingai. Pro
gramą vedė moksleiviai, pa- 
kviesdami svečius dalyvauti pro
gramoj. Buvo d aug vietinių sve
čių ir svečių iš kitų vietovių.

Vasario mėnesį buvo čiuoži
mo išvyka į Flushing Meadows 
parką.

Moksleiviai dalyvavo su vėlia
va Vasario 16-osios mišiose 
Apreiškimo parapijoj ir minėji
me Kultūros Židiny.

Prisidėjom ir prie Užgavėnių 
kaukių blynų baliaus, kuris 
buvo vasario 24.

Susirinkimus numatyta šaukti 
kartą per mėnesį.

Algirdas Lukoševičius

MOKSLEIVIŲ 
MINTYS

Per Šeimos šventę vyresnės 
moksleivės dalyvavo programoj, 
perskaity damos savo sukurtus 
rašinius. Juose jos pasidalina 
mintimis apie šeimas ir draugus. 
Čia tie rašinėliai pateikiami.

ŠEIMA
Tautos mažiausia organizacija 

yra šeima. Kaip organizacijoj, 
taip ir šeimoj kiekvienas narys 
turi savo pareigas.

Tėvai myli vaikus ir žiūri, kad 
jie augtų sveiki, gerai mokytųsi 
ir būtų geri.

Vaikai myli savo tėvus ir juos 
gerbia. Tą savo meilę ir pagarbą 
išreiškia gerai mokydamiesi ir 
padėdami savo tėvam.

Šeima kartu dirba, paremdami 
vienas kitą. Tokiu būdu pa
lengvinami šeimos rūpesčiai. 
Taip pat drauge maloniai pralei
džiamas laikas.

Šeimos stiprybė yra visos tau
tos galybė!

Dalia Nemickaitė

PASAKA
Seniai seniai Woodhave- 

ne gyveno Lukoševičių šeima. 
Jie turėjo tris vaikus — Algį, 
Audrę ir Astą. Visi trys ėjo į 
lietuvišką mokyklą. Šeštadie
niais jie visi dejuodavo, kad 
turi eiti į tą mokyklą. Algis 
pabaigė lietuvišką mokyklą ir 
nustojo dejuoti, o Audrė su Asta 
dar vis dejuoja. Algis ir Audrė 
šoko tautinius šokius. Visi trys 
buvo ateitininkai ir ėjo į Šeimos 
šventę.

Audrei reikėjo parašyti rašinį 
apie savo šeimą šios Šeimos 
šventės proga. Kai ji rašė apie 
savo šeimą, jai pritrūko žodžių, 
nes visos šeimos yra panašios. 
Ji nusprendė tik ateiti į Šei
mos šventę ir pasiklausyti, ką 
kiti parašė apie savo šeimas.

Audrė Lukoševičiūtė

DRAUGAS
Su draugu gali daryti daug da

lykų ir maloniai praleisti laiką. 
Gali pasikalbėti, juokauti ir da
lintis dienos įspūdžiais. Bet tik
ras draugas yra tas, kuris, rei
kalui esant, jei galės, tau padės. 
Jis ne tik norės su tavim būti, 
kai tau linksma, bet ir norės tau 
padėti, kai tau bus liūdna. Jam 
bus svarbu tau padėti išspręsti 
tavo problemą.

Draugui gali pasakyti teisybę, 
ir jis nesupyks ir neužsigaus. Jis 
žino, kad, jei esi jo tikras drau
gas, tai sakai jam teisybę norė
damas jam padėti.

Gyvenime gali turėti daug ge
rų pažįstamų, bet, jei turėsi bent 
vieną ar du tikrus draugus, jau 
gali laikyti save laimingu.

Monika Vygantaitė

Duok Darbininką paskaityti 
savo kaimynui ir paragink užsi
prenumeruoti.

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

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

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

Paulius Gudelis, New Yorko ateitininkų moksleivių kuopos 
pirmininkas, atidaro šeimos šventę. Nuotr. Algio Norvilos

Jaunos moksleivės ateitininkės šeimos šventėje Kultūros Ži
dinyje deklamuoja eilėraštį. Iš k. Laura Šatinskaitė, Vai
va Vaišnytė, Asta Lukoševičiūtė ir Rasa Adams. Nuotr. Algio 
Norvilos

Mačiau, 
girdėjau ...

— Vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų stovykla rengiama 
šią vasarą Neringos stovykla
vietėj. Stovyklos ruošos reika
lais jau pradėta tartis. Tam rei
kalui kovo mėnesį ruošiamasi 
Rytinio Pakraščio suvažiavimui, 
kurio metu bus svarstomi sto
vyklos planai.

— Philadelphijos ateitininkų 
metinė šventė įvyks balandžio 
21-22. Prašoma, kad kitos 

Anglų kalba nauj» virimo knyga

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

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

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

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

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

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

kuopos tom dienom švenčių ne
ruoštų.

— New Yorko moksleiviai 
šiuo metu tariasi dėl rekolekci
jų su Apreiškimo parapijos kle
bonu kun. Jonu Pakalniškiu. 
Rekolekcijos įvyks balandžio 
pradžioj.

— New Yorko moksleiviai va
sario 3 turėjo čiuožimo iškylą. 
Didelis būrys važiavo įFlushing 
Meadows parką, kur smagiai 
leido šeštadienio popietę.

Skaityk ir platink Darbininką!
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APIE SUTARTĮ DĖL 
KULTŪROS ŽIDINIO

Kultūros Židinio išlaikymo 
ir administravimo darbai neužil- 
gos pereis į rėmėjų bei aukoto
jų rankas. Tam tikslui įkurtos 
Lietuvių Kultūros Fondo korpo
racijos atstovai, kartu su Tėvais 
Pranciškonais, ilgai ieškojo tin
kamų teisinių rėmų, pagal ku
riuos dabartinis Kultūros Židi
nio gyvenimas bei tolimesnė 
ateitis taptų visų New Yorko 
apylinkės lietuvių rūpesčiu. Šie 
teisiniai rėmai bus nustatyti ir 
apibūdinti bendromis pastango
mis suredaguotam sutarties 
tekste. Radus Židinio aukotojų 
bei Tėvų Pranciškonų sluoks- 
sniuose pritarimą, ta sutartis dar 
šiais metais galės būti pasirašy
ta ir pradėta vykdyti.

LK Fondo korporacijos teisi
nio komiteto bei Fondo tarybos 
pirmininkas dr. Vytautas Vygan
tas šiame rašiny atskleidžia svar
biausius sutarties bruožus bei 
principus. LKF informacijos ko
mitetas čia perduoda dr. Vygan
to mintis:

“Kultūros Židinio idėjos įgy
vendinimas buvo visų didžiojo 
New Yorko lietuvių talkos vai
sius. Tėvai Pranciškonai kartu 
su lietuvių visuomene šioj geo
grafinėj aplinkoj sutartinai telkė 
lėšas ir rūpinosi Židinio staty
ba. Teisiniu atžvilgiu Tėvai 
Pranciškonai yra šio pastato sa
vininkai, tačiau Židinys — tai 
visų lietuvių pastogė. Ta talka 
buvo išreikšta Kultūros Židinio 
dedikacijos principuose, kurią 
pasirašė Tėvai Pranciškonai ir 
lietuvių visuomenės atstovai.

Atėjo laikas šias sutartines pa
stangas ir intencijas įstatyti į 
teisinius rėmus, idant ir val
džios, ir bažnytinės vyriausybės 
įstaigose būtų pripažinti Tėvų 
Pranciškonų ir didžiojo New 
Yorko lietuvių partnerystės ry
šiai Kultūros Židinio atžvilgiu. 
Kad tai būtų galima įgyvendin
ti, jau 1975 metais buvo įkurta 
teisinė organizacija — Lietuvių 
Kultūros Fondas (Lithuanian 
Cultural Foundation Ine.), skir
tas Kultūros Židiniui išlaikyti. 
Kultūros Fondui neoficialiai pri
klauso visi Židinio aukotojai 
bei rėmėjai, bet korporacijos 
statute nustatyta, kad oficialiais 
nariais gali tapti tik paaukoję 
bent 100 dolerių, padavę įstoji
mo prašymą ir kasmet moką na
rio mokestį.

Tėvų Pranciškonų ir Kultūros 
Fondo rinkti atstovai ilgą laiką 
studijavo ir tyrė būdus, kaip tei
siškai surišti šias dvi grupes, 
kurių dėka Kultūros Židinys ta
po lietuviška realybe. Džiugu 
pastebėti, kad šiandien jau yra 
paruoštas sutarties projektas, 
kurio pagrindinius bruožus nori
me skaitytojam pateikti. Sutartį 
pasirašys Tėvai Pranciškonai, 
kurie atstovauja Šv. Kazimiero 
Lietuvių Pranciškonų Provinci
jai, inkorporuotai Greene, Mai
ne, ir Kultūros Fondo atstovai, 
išrinkti visuotiniame narių su
sirinkime į Fondo tarybą.

Sutarties pobūdis — tai ilga
laikis Židinio perleidimas (lease 
arrangement) Kultūros Fondui. 
Bandomasis sutarties laikotarpis 
bus pirmieji trys metai. Tam 
laikui praėjus, sutartis galės būti 
dar kartą peržiūrėta ir pratęsta 
ilgesniam perijodui (iki 99 metų) 
už metinį vieno dolerio mo
kestį, kurį Kultūros Fondas 
mokės Tėvų Pranciškonų Pro
vincijai.

Tokio pobūdžio sutartis už
tikrins Kultūros Židinio nuosa
vybės išlaikymą lietuviškiem 
reikalam tol, kol šios apylinkės 
lietuviam Kultūros Židinys bus 
reikalingas. Per visą sutarties 
laikotarpį Tėvai Pranciškonai, 
arba net jų galimi palikuonys 
turės pripažinti Kultūros Fondą, 
kaipo teisėtą Židinio valdytoją. 
Iš savo pusės, Kultūros Fon
das turės pasirinkimą atsisakyti 
nuo Židinio tvarkymo ir tą už
duotį grąžinti Tėvam Pranciško
nam, bent 60 dienų iš anksto 
apie tai Provincijai pranešus. 
Toks sutarties nutraukimas Tė
vus Pranciškonus atpalaiduoto 
nuo tolimesnio įsipareigojimo 
Kultūros Židinį išlaikyti. Tai 
viena iš principinių sąlygų šioj 

sutarty. Tėvai Pranciškonai Ži
dinio tvarkymą perleidžia tol, 
kol mes jo norime ar sugeba
me jį išlaikyti. Jei Kultūros Fon
das kartą Židinio atsisakytų ir 
jį grąžintų Tėvam Pranciško
nam, šie nebebūtų įpareigoti rū
pintis tolimesniu jo išlaikymu. 
Kultūros Fondas — tai lietuviš
kos visuomenės atstovas Kultū
ros Židinio atžvilgiu. Todėl labai 
svarbu, kad visi lietuviai jung- 
tųsi į Kultūros Fondo eiles, rū
pintųsi išrinkti sumanią bei pa
jėgią vadovybę ir tuo užtikrin
tų Židinio lietuvišką paskirtį 
ateičiai. Židinio naudojimas pri
klausys nuo mūsų, todėl visi 
turime jungtis į Kultūros Fondą 
ir jame reikštis savo sprendi
mais.

Sutarties pagrindinė užduotis 
— tai Židinio administravimo 
perleidimas Kultūros Fondui. 
Tėvai Pranciškonai, kuriem pir
moje eilėje rūpi pastoraciniai 
darbai lietuvių tarpe ir apaštala
vimo pastangos, patys siekia lie
tuviškai visuomenei perduoti 
visapusišką Židinio administra
vimą. Tuo tikslu sutartyje numa
tyta visa eilė administracinių 
faktorių. Pirmiausia aptarta fizi
nė K. Židinio struktūra ir že
mės ribos. Nustatyta, kad be sa
vininko (pranciškonų) sutikimo 
negalima užsitraukti didesnės 
skolos, negu 10,000 dolerių ir 
nevalia struktūriniai keisti Židi
nio pastatų. Kultūros Fondas 
turi išlaikyti Židinį, prisilaiky
damas nustatytų tvarkos princi
pų, rūpintis kuru, šviesa, remon
tu, naudojimu ir t.t. Tėvai Pran
ciškonai tuo pačiu metu turi 
teisę nemokamai Židiniu nau
dotis savo kultūriniam bei socia
liniam reikalam. Du kartus me
tuose Kultūros Fondas Tėvam 
Pranciškonam pristato Židinį 
liečiančią piniginę apyskaitą. 
Sutarty taipogi pramatomi ir ap- 
draudą liečiami klausimai. Tė
vai Pranciškonai pasirašydami 
sutartį, pasižada sutarties laiko
tarpio bėgyje neparduoti Židi
nio pastatų, nebent Kultūros 
Fondas raštiškai tokį sutikimą 
duotų. Kadangi Židinio aptartin 
neįjungtos vienuolyno bei 
spaustuvės patalpos, šių pastatų 
bei žemės pirmoji pirkimo teisė 
taip pat priklausytų K. Fondui. 
Fondas gali tą žemę ir pastatus 
nupirkti, jei Tėvai Pranciškonai 
ateity nebenorėtų jais naudo
tis. Tokiu būdu, Kultūros Fon
das turi realią galimybę apsisau
goti nuo kitataučių “brovimo- 
si į mūsų kiemą”. Taip pat nu
matyta, kad Židinio persikėlimo 
atveju kiton New Yorko apylin
kės vietovėn, tie patys sutarties 
principai ir toliau galiotų.

Jeigu Kultūros Fondas nesi
laikytų sutartyje numatytų prie
žiūros sąlygų, ar kitokiu būdu 
pažeistų sutartyje išreikštus 
principus, tada Tėvai Pranciš
konai turi teisę reikalauti, kad 
laike 30 dienų būtų sušauktas 
Kultūros Fondo visuotinis narių 
susirinkimas ir jame būtų spren
džiamas Fondo sugebėjimas pil
dyti sutarties įsipareigojimus. 
Jeigu Fondas pats nuspręstų, 
kad įsipareigojimų nebegali iš
pildyti, arba sąlygos liktų neiš
pildytos dar 30 dienų po tokio 
susirinkimo, tuomet Tėvai Pran
ciškonai galėtų sutartį nutraukti. 
Iš savo pusės tačiau jie pasi
žada, kad ir jų palikuonys tu
rės šios sutarties įsipareigojimų 
laikytis. Tokiu būdu, jeigu Tė
vai Pranciškonai vienuolyną 
perleistų kitataučių Pranciškonų 
Provincijai, pastaroji irgi turėtų 
laikytis sutarties.

Jeigu Tėvai Pranciškonai išsi
keltų iš Kultūros Židinio bei 
vienuolyno, tuomet Fondas ir 
Pranciškonai išrinktų Ombuds- 
maną (prižiūrėtoją), kurio už
duotis būtų interpretuoti sutar
ties vykdymą. Toks pareigūnas 
būtų renkamas kas 5 metai. Nors 
dabartiniam sutarties projekte 
nėra pramatyta (nes teisinė 
struktūra neįgalina tai į šį susi
tarimą įjungti), tačiau Tėvai 
Pranciškonai yra padarę princi
pinį sprendimą, kad jeigu kada 
nors ir jų Provincija nustotų 
veikti kaip savarankus viene-

Clevelande, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, prie 
žuvusiems paminklo susirinkę į vėliavos pakėlimą. Nuotr. 
V. Bacevičiaus

KO MUM SENATORIUS NEPASAKĖ
CLEVELAND, OHIO

Kaip jau pas mus įprasta, Va
sario Šešioliktosios minėjimam 
dedam visas pastangas, kad į 
mūsų šventės iškilmes atvyktų ir 
šio krašto įtakingi asmenys, dau
giausia aukštesnio rango politi
kos atstovai.

Clevelande jau antri metai 
iš eilės lankosi įtakingi senato
riai. Pereitais metais džiugu bu
vo mūsų tarpe matyti ir girdėti 
senatorių John Glenn, kuris savo 
politinės karjeros populiarumą 
grindė istoriniu skrydžiu į erd
vę, tačiau, laimėjęs rinkimus į 
senatą, savo balsuotojų neap
vylė ir pasirodė tvirto nusistaty
mo ir aiškios politinės linijos at
stovas, kurio pasisakymai ir pa
stangos mum, lietuviam, atrodo 
priimtini ir palankūs.

Šiais metais Altą pakvietė se
natorių Howard Mėtzenbaumą, 
kurio politinis nusistatymas So
vietų Sąjungos, Pabaltijo valsty
bių likimo klausimu ir kitais 
mum rūpimais reikalais kėlė 
ginčus ir abejones.

Senatorius į minėjimą atėjo 
gerai pasiruošęs. Jis nekartojo 
enciklopedinių mūsų istorijos ir 
nepriklausomybės kovų faktų. 
Paminėjo Pabaltijo nepripažini
mo statusą, pasiuntinybės buvi
mą Washingtone, savo žodžiais 
remdamas to nepripažinimo 
“garbingą statusą”.

Toliau jo kalba išimtinai ri
bojosi žmogaus teisių tema, su
minėdama Indijos balsuotojų 
nepasitikėjimą Indiros Gandhi 
režimu, Lenkijos apsisprendimą 
tęsti savosios lenkiškosios tapa
tybės, kultūros ir tikėjimo gyvas- 

tas, Kultūros Židinio pagrindinė 
užduotis vistiek liktų tarnauti 
lietuviškai didžiojo New Yorko 
lietuvių visuomenės veiklai. Tik 
tada, kai šios apylinkės lietuviai 
nebenorėtų arba nebesugebėtų 
Židiniu naudotis, šis turtas būtų 
saugojamas (kad ir paverstas į 
kitokią turto formą) ateityje at
sikuriančiai Pranciškonų Pro
vincijai laisvoje Lietuvoje. Tė
vai Pranciškonai yra numatę ir 
šį savo sprendimą įstatyti į teisi
nę formą, sutardami tuo reikalu 
su savo parinkta lietuviška insti
tucija, kuri apsiimtų šį turtą tam 
tikslui saugoti. Savaime aišku, 
kad kol veiks Kultūros Fondas 
ir sugebės administruoti Židinį, 
tol toks susitarimas neįsigyven- 
dins.

Tokie tad pagrindiniai sutar
ties bruožai. Kultūros Fondo 
vadovybei šiuo metu rūpi eilė 
pagrindinių uždavinių: 1. Supa
žindinti vietos lietuvius su su
tarties sąlygom, 2. Užsitikrinti, 
kad šią sutartį pasirašęs Kultū
ros Fondas tikrai atstovauja Ži
dinio aukotojam ir yra remiamas 
visų lietuvių, kuriem Židinio 
statymas ir jo gyvastis rūpėjo 
ir teberūpi, 3. Išdirbti konkretų 
Kultūros Židinio administra
vimo darbų planą ir jį tinkamai 
vykdyti. Kiekvienu iš tų klausi
mu artimoje ateityje bus plačiau 
pasisakyta per mum prieinamus 
informacijos šaltinius: spaudą, 
radiją bei sukviestus pasikalbė
jimus, kurių metu bus bandoma 
plačiau išsikalbėti visais Židinio 
reikalais ir atsakyti į visuomenei 
rūpinčius klausimus, kurie lie
čia mūsų visų pamiltą lietuviš
ką New Yorko pastogę — Kul
tūros Židinį.” 

tingumą. Prieidamas prie Lie
tuvos, jis konstatavo faktą, kad 
“tylioji Bažnyčia” daugiau ne- 
betylinti. Jam buvo žinomos lie
tuvių disidentų pavardės: kun. 
Svarinsko, Viktoro Petkaus, Ga
jausko, drauge su Ginzburgu, 
Orlovu ir kitais. Jo pareiškimas, 
kad jis drauge su eile kitų se
natorių iškėlęs Amerikos žai- 
dikų nedalyvavimo klausimą 
būsimose tarptautinėse olimpi
nėse žaidynėse Maskvoj, susi
laukė audringų plojimų. Iš viso 
jo kalba plojimais buvo pertrauk
ta dvidešimt vieną kartą.

Senatorius Metzenbaumas 
tvirtino savo kalboj, kad laisvės 
idėja esanti gyva už geleži
nės uždangos, tačiau jis nesiti- 
kįs didesnių pasikeitimų Rusijoj. 
Į pabaigą jis užtikrino, kad Ame
rikos vyriausybė turinti nuolat 
“varginti” sovietų vyriausybę 
asmens laisvės reikalu galimai 
įkyriau ir stipriau . . . “Aš pasi
žadu jum, kad niekada neatmesiu 
žmogaus teisių reikalavimų. Ir 
aš primygtinai skatinu jus tęsti 
pastangas, kurias jūs dėjot pa
stoviai per daugelį metų, palai
kyti tą viltį, kad Lietuvos žmo
nės vieną dieną galės džiaugtis 
tomis pagrindinėmis laisvėmis, 
kurios Amerikoj yra savaime su
prantamos”.

Gal esu nereikalingai senti
mentali. Gal ir aš ieškau žodžių, 
kuriuose skambėtų stiprus, kad 
ir tolimas nepriklausomybės pa
žadas. Bet nė vieną kartą sena
torius neužsiminė apie Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės rei
kalą . . . Savaime suprantama, 
kad tai būtų tik frazė, tik žodis, 
neturįs šiuo momentu konkre
čios vertės. Bet jis skambėtų 
mūsų ausyse ir širdyse kaip to
limo, sunkiai girdimo varpo ai
das.

Nėra abejonės, kad senatorius 
Metzenbaumas aiškiai pasisako 
už pavienių individų žmogiš
kąsias teises, ypatingai už sujun
gimą šeimų ir teisę emigruoti į 
kitus kraštus. Bet argi mes iš 
tikro tenorim tos teisės savo bro
liam ir sesėm Lietuvoj? Argi 
mes norim, kad visi iškeliautų į 
Vakarus laimės ieškoti, palik
dami mūsų protėvių žemę jei ne 
Dievo, tai okupanto valiai? Mes 
norim, kad mūsų tauta gyventų 
savo teritorijoj laisva, nepriklau
soma ir laiminga, be svetimos 
kariuomenės, be rusiškos va
liutos, be raudonos vėliavos . . .

Senatorius Metzenbaumas yra 
geras kalbėtojas. Todėl jam plo
jama, pagavus geros kalbos ir 
nuotaikos momentą. Jis nebijo 
užgauti Kremliaus, reikalauda
mas 200,000 žydų tautybės as
menų leidimo emigruoti. Jis de
da visas pastangas, kad pavie
niai asmenys, karo metu atskir
ti nuo savo šeimų, vėl galėtų 
su jomis susivienyti . . . Bet ar 
mūsų tautos ir kitų pavergtų tau
tų šauksmas yra jam supranta
mas? Ar bet kokia emigracija 
gali išspręsti tautos žalojimo, 
naikinimo ir genocido proble
mą?

Ir grįžtu prie savo atsilikusios, 
konservatyvios nuomonės: ren- 

kim Vasario 16-osios minėjimus 
be balsus gaudančių politikuo- 
tojų. Tada galėtume visą šven
tės nuotaiką pajusti tikrame savo 
gimtosios kalbos pakilime, vie
ni kitus sustiprindami savo bu
vimu, bendravimu, praeities lai
mėjimų entuziazmu ar ateities 
vilčių planavimu. Ir tuo būdu

Chicago, III.
LB veikloj

LB Vidurio Vakarų apygardos 
apylinkių valdybų narių ir komi
sijų pirmininkų informacinis su
sirinkimas vyko sausio 28 Jau
nimo Centre. Stengtasi painfor
muoti apylinkes apie artėjantį 
jaunimo kongresą, devintosios 
LB tarybos rinkimus, metų veik
lą ir krašto valdybos pageida
vimus.

Susirinkimčį atidarė Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas 
Kazys Laukaitis.

PLB valdybos vicepirminin
kas Vaclovas Kleiza kalbėjo apie 
jaunimo kongresą, kuris šią va
sarą vyks Anglijoj ir Vokietijoj. 
Ragino apylinkių jaunimą su 
valdybų pagalba rinkti aukas ir 
skelbti kongreso tikslus. Mūsų
pagalbos ypač laukia jaunimas iš 
Australijos ir Pietų Amerikos.

Švietimo tarybos vardu kalbė
jo Juozas Plačas. Svarbiausia 
problema yra lituanistinės mo
kyklos. Ir pati LB ir kiekviena 
lietuviška šeima turėtų daugiau 
kreipti dėmesio į mūsų jauni
mo švietimą.

Apygardos valdybos narių var
du kalbąs Kazys Laukaitis ragi
no visas apylinkes kaip nors at-

WORCESTER, MASS.
Užgavėnių vakarienę Mairo

nio Parke vasario 24 surengė 
Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelis. 
Gausius svečius pasveikino 
vicepirm. St. Valinskas ir pirm. 
V. Roževičius. Programos vado
vas E. Meilus Jr. supažindino 
su rašytoju Antanu Gustaičiu, 
kuris paskaitė humoristinės kū
rybos. Nuotaikingai dainavo Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų choras, 
vadovaujamas muz. Z. Snarskio 
ir akomponuojamas O. Keršytės. 
Po programos Ratelio narės vi
sus pavaišino puikia vakariene, 
po kurios vyko šokiai.

LB VVorcesterio apylinkės 
metinis susirinkimas vyks ko
vo 11, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Maironio Parke.

VVorcesterio Lietuvių Organi
zacijų Tarybos atstovų susirinki
mas vyks kovo 16, penktadienį, 
7 vai. vak. Maironio Parke. Bus 
pranešimas apie Vasario 16-osios 
minėjimą, naujos valdybos rin
kimai, svarstomi ateities planai.

Kortų vakaras įvyks kovo 31 
parapijos salėj. Vakarą rengia Šv. 
Kazimiero seselių rėmėjų sky
rius.

Kaziuko mugė, rengiama Ne
vėžio ir Neringos skautų ir skau
čių, įvyks balandžio 8 Maironio 
Parke.

Ekskursiją į Matulaičio sene
lių namus balandžio 29 orga
nizuoja Moterų S-gos 5-ta kuo
pa. Vykstama su paruošta pro
grama. Autobusas išvyks 10 vai. 
ryto nuo Šv. Kzzimiero bažny
čios. 11 vai. seselių koplyčioj 
mišios. 12 vai. pietūs, o po jų 
vykstama į senelių namus. Dai
nuos kuopos choras, vadovauja
mas G. Kaneb. Akomponuos O. 
Keršytė. Po programos ten pat 
vyks Moterų Sąjungos Naujosios 
Anglijos apskrities suvažiavi
mas. Norį prisidėti prie šios eks
kursijos gali kreiptis į kuopos 
pirm. P. Hassett 735-0691 ar 
sekr. J. Miliauskienę 755-1894.

J.M.

gal būtų išvengta nereikalingos 
nesantaikos ir ginčų mūsų pačių 
tarpe. Tebūnie Vasario 16-oji 
mum, nes metuose dar lieka 365 
dienos Amerikai.

Aurelija Balašaitienė 
k

— Nauja radijo valandėlė Cle
velande iš stoties WZAK, banga 
93.1 FM nuo 10 iki 11 kiekvie
ną pirmadienį. Pradeda kovo 12. 
Valandėlė vadinsis — Lietuvos 
Balsas — Voice of Lithuania. 
Dalis programos bus anglų kal
ba, kad pritrauktų 3, 4 kartos 
lietuvius. Žinios ir komentarai 
lietuvių kalba. Sutartį su stotim 
pasirašė Jonas Nasvytis. Redak
cinę kolegiją sudaro Rytas Ba
bickas, Dalia Orantaitė, dr. Dan
guolė Tamulionytė, Rimas Aukš
tuolis, Balys Auginąs ir dar kiti. 
Visi kviečiami šios valandėlės 
klausytis.

žymėti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Reiktų pilnai iš
naudoti krašto valdybos atsiųs
tą informacinę medžiagą. Pri
mintas ir rinkiminių komisijų 
sudarymo reikalas.

Apie apylinkių veiklą pranešė 
apylinkių pirmininkai ar atsto
vai. Dalyvauta Lietuvos laisvini
mo veikloj, švietime, visuome
niniame gyvenime.

Jaunimo kongreso finansų rei
kalais kalbėjo kongreso finansų 
koordinatorius dr. Paulius. Apy
linkės prašomos talkinti. Finan
sinio vajaus proga organizuo
jama loterija su piniginėm pre
mijom, kurios bus paskirstytos 
per Lietuvių dienas Chicagoj 
birželio mėnesį. LB apylinkės ir 
kitos organizacijos kviečiamos į 
bilietų platinimo talką.

Susirinkimas baigtas diskusi
jomis, klausimais bei sumany
mais.

Agnė Katiliškytė
Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos sekretorė

NEW HAVEN, CONN.
Connecticut LB veikloj

LB Connecticut apygardos 
valdybos pirmas šių metų posė
dis kartu su apylinkių pirminin
kais bei atstovais ir tarybos na
riais įvyko sausio 28 New Ha- 
vene. Dalyvavo visi apygardos 
valdybos nariai, šešių apylinkių 
pirmininkai ir visi tarybos nariai 
— iš viso 21 asmuo.

Po kun. Alberto Karalio, Šv. 
Kazimiero bažnyčios klebono, 
maldos apygardos pirm. Albina 
Lipčienė supažindino su darbo
tvarke.

Tarybos nariai pranešė apie 
LB aštuntos tarybos trečios sesi
jos įvykusios Washingtone, DC, 
darbus. Apie veiklą kultūrinėj 
srity kalbėjo Viktoras Vaitkus, 
apie visuomeninius ir politinius 
darbus — dr. Petras Vileišis, 
apie ekonominius ir teisinius 
faktus — S. Zabulis. Juos papil
dė Alfonsas Dzikas.

Apygardos valdybos praneši
mus pradėjo Bronė Zdanienė. 
Ji informavo apie Pavergtųjų 
Tautų savaitės liepos mėnesį 
švenčiamą sukaktį. Iškilmingam 
šventės minėjimui sudaryta ko
misija iš jaunimo atstovų. Ko- 
misijon įeina Jūratė Vaitkutė, 
Genutė Stankaitytė ir dr. Jonas 
Zdanys.

Zita Dapkienė, apygardos val
dybos kultūrinių reikalų vedėja, 
supažindino su Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties minė
jimo planais.

Gintas Žemaitaitis politinėj 
srity lietė Vasario 16-osios minė
jimus, kontaktą su amerikiečiais, 
ypač su jų radijo stotimis.

Albina Lipčienė, kuri yra 
kartu ir Connecticut apygardos 
LB 9-os tarybos rinkimų komi
sijos pirmininkė, informavo rin
kimų reikalais.

Connecticut LB metinis suva
žiavimas šaukiamas balandžio 
29.

Susirinkimo nuotaika buvo 
nuoširdi ir darbinga. Visi pasi
džiaugė, kad dažnesni ir arti
mi suėjimai mus labiau paskati
na dirbti ir sukelia didesnį norą 
geriau atlikti savo pareigas. Il
gas posėdis baigtas vaišėmis ir 
pirmininkės A. Lipčienės padė
ka.

Vasario 4 Algimantas Dragū- 
nevičius, LB Connecticut apy
gardos vicepirmininkas ir Tėvy
nės Garsų radijo programos ve
dėjas, oro bangomis perdavė 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukakties proga progra
mą, kurioj amerikiečiai buvo su
pažindinti su okupuotos Lietu
vos padėtimi. Programa buvo 
paįvairinta lietuviškomis daino
mis bei tautinių šokių melodi
jomis. Programą paruošė Rima 
ir Gabrielius Mironai.

M. Petrauskienė

— Toronte trijų lietuvių para
pijų moterų draugijos kovo 18 
Lietuvių namuose rengia bend

rą koncertą, kurio programą at
liks fleitistas Petras Odonis, ne
seniai atvykęs iš okupuotos Lie
tuvos, sol. D. Sagemueller iš 
Hamburgo operos ir pianistė Ra
minta Lampsatytė.
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Istorijos pamokoj
Viešos mokyklos klasėj Tel 

Avive, Izraely, mokytojas aiški
na apie žydų susirėmimus su 
romėnais.

Vienas berniukas atsistoja ir 
klausia:

— O kuriuos parėmė ameri
kiečiai?

Ne taip suprato
— Panele Onute, ar tamsta 

pamiltum kvailį tik dėl to, kad 
jis yra turtingas?

— O pone Jonai! Tamsta man 
taip staiga pasipiršai, kad aš ne
žinau, nė ką atsakyti.

Nepasitikėjimas
— Taip, gydytojas man pa

tarė išvykti į šiltesnį ir sausesnį 
klimatą, pvz. į Arizoną.

— Ar važiuosite, poniute?
— Vargiai. Aš nepasitikiu tuo 

gydytoju.
— O kodėl?
— Jis yra mano žentas.

Pašnekesys Paryžiuj
Prie baro sėdi svečias ir geria 

konjaką, stikliuką po stikliuko. 
Jo kaimynas į jį kreipiasi:

— Ar tamsta žinai, jog, pagal 
statistinius duomenis, 2 milijo
nai prancūzų miršta kasmet nuo 
per didelio gėrimo?

— Man tai nieko nereiškia, — 
atsikerta svečias, — aš esu an
glas.

Rimtas užsimojimas
— Kuo norėtum būti ateity, 

Petreli?
— Filantropu, seneli.
— Filantropu? O kodėl?
— Mat, filantropai (geradariai) 

turi daug pinigų . . .

Atsargumas
Skotas, įėjęs valgyklon, užė

mė staliuką ir, paėmęs valgių 
sąrašą, pradėjo kai ką išbrauki- 
nėti pieštuku.

— Labai atsiprašau. Bet ką 
tamsta darai? — paklausia pada
vėjas.

— Išbraukiu visus valgius, 
kurie yra aukščiau trijų šilingų. 
Mat, netrukus turi ateiti mano 
žmona.

Savotiška gudrybė
Vienas svečias ištraukė su 

pirštais iš pusiau tuščios stikli
nės musę. Parodė ją kelneriui, 
sakydamas:

— Tai kiaulystė!
Kelneris atsiprašė ir atnešė 

jam kitą stiklinę, pilną alaus.
Svečias padėjo musę prie nuo

rūkos .
Gretimo stalo svečias sėdin

tis prie pusiau išgertos stiklinės, 
tyliai paklausė pirmąjį:

— Atsiprašau, ar dabar musė 
jum nebereikalinga?

Asilas irgi turi pailsėti
Žmonės pamatė: Dalias stovi 

ant asilo, o tas žengia keliu.
— Brangusis Dahai, ko tu taip 

dairaisi — paklausė jį.
— Nieko! Tai ilgai sėdėjau 

ant asilo, kad jis, varšgelis, pa
vargo. Tad ir atsistojau. Sakau, 
tegu pailsi.

(Iš irakiečių tautosakos)

Kad pažintų
— Kur eini, Jurgi?
— į kapines, aplankyti savo 

žmonos kapo.
— Bijok Dievo! Taip pasigė

ręs eini į šventą vietą!
— Matai, brolyti, ji per visą 

gyvenimą nematė manęs negir
to, o jeigu dabar nueičiau ne
girtas, tai ji manęs nepažintų.

Alaus įtaka
Gydytojas: Su kiekvienu stik

lu alaus pats sutrumpini viena 
diena savo gyvenimą.

Pacientas: Negali būti, ponas 
daktare, nes tokiu atveju aš jau 
būčiau miręs prieš šimtą metų.

Lietuvių parapijų ir misijų aukos 
lietuvių katalikų religinei šalpai nuo 
1978 vasario 1 iki 1979 sausio 31

|| SPORTAS

Šv. Jurgio, Albany, N.Y. — 
$2,425, Šv. Kazimiero, Amster
dam, N.Y. — 328, Šv. Antano, 
Ansonia, Conn. — 274, Šv. Pran
ciškaus, Athol, Mass. — 735, Šv. 
Alfonso, Baltimore, Md. — 30, 
Šv. Izidoriaus, Braddock, Pa. — 
71.50, Šv. Jurgio, Bridgeport, 
Conn. — 100, Šv. Antano, 
Bridgeville, Pa. — 732.94, Ap
reiškimo, Brooklyn, N.Y. —475, 
Šv. Jurgio, Brooklyn, N.Y. — 50, 
Karalienės Angelų, Brooklyn,
N.Y. — 110, Šv. Mykolo, Ches- 
ter, Pa. — 131.31, Nekalto Pra
sidėjimo Švč. Mergelės Marijos, 
Chicago, III. — 215, Šv. Anta
no, Cicero, III. — 250, Nesi
liaujančios Pagalbos Švč. Mer
gelės Marijos, Cleveland, Ohio 
(iš rinkliavos bažnyčioj atsiųsta 
per Clevelando L.K. Religinės 
Šalpos Komitetą) — 1,380.56, 
Šv. Jurgio, Cleveland, Ohio (iš 
rinkliavos bažnyčioje atsiųsta 
per L.K. Religinės Šalpos Ko
mitetą, Clevelande) — 252.68, 
Clevelando Liet. Kat. Religinės 
Šalpos Komiteto (kreipimosi 
laišku gauta aukų) — 2,389, 
Šv. Jono, Coaldale, Pa. — 100, 
Šv. Kryžiaus, Dayton, Ohio — 
711, Šv. Kazimiero, Delhi, Ka
nada — 328.53, Šv. Petro, Det- 
roit, Mich. — 296, Šv. Juoza
po, Duryea, Pa. — 100, Šv. My
kolo, Easton, Pa. — 134.50, Šv. 
Petro ir Povilo, Elizabeth, N.J.
— 365, Švč. Mergelės Marijos, 
Eynon, Pa. — 130, Apreiškimo, 
Frackville, Pa. — 295, Šv. Ka
zimiero, Gary, Ind. — 25, Šv. 
Vincento, Girardville, Pa. — 59, 
Šv. Petro ir Povilo, Grand 
Rapids — 607, Aušros Vartų, 
Hamilton, Kanada — 994, Šv. 
Juozapo, Hanover, Pa. — 142.50, 
Švč. Trejybės, Hartford, Conn.
— 613, Šv. Petro ir Povilo, Haz- 
leton, Pa. — 201, Šv. Petro ir 
Povilo, Homestead, Pa. — 
267.60, Švč. Mergelės Marijos, 
Kingston, Pa. — 454, Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio, Lavvrence, 
Mass. — 190.50, Šiluvos Švč. 
Mergelės Marijos, London, Ka
nada — 248.45, Šv. Kazimiero, 
Los Angeles, Calif. — 6,204, 
Šv. Juozapo, Lowell, Mass. — 
210, Šv. Onos, Luzeme, Pa. — 
215.90, Šv. Juozapo, Mahanoy 
City, Pa. — 200, Šiluvos Švč. 
Mergelės Marijos, Maizeville, 
Pa. — 340, V.J. Atsimainymo, 
Maspeth, N.Y. — 50, Šv. Pran
ciškaus, Miners Mills, Pa. — 
260, Šv. Pranciškaus, Miners- 
ville, Pa. — 327, Lietuvos Kan
kinių Mississauga, Kanada — 
1,080, Aušros Vartų, Montreal, 
Kanada — 50, Šv. Kazimiero, 
Montreal, Kanada — 321, Šv. 
Andriejaus, NevvBritain,Conn.— 
440, Šv. Kazimiero, Nevv Haven, 
Conn. — 329.65, Švč. Trejybės, 
Nevvark, N.J. — 150, Aušros 
Vartų, New York, N.Y. — 120, 
Šv. Jurgio, Norvvood, Mass. — 
50, Šv. Kazimiero, Paterson, N.J.

IŠVYKSTAMA 
gegužės 09 
birželio 13 
rugsėjo 19

liepos 04 
rugpiūčio 15

-Kkaina asmeniui, dviem kambary: pagal GIT oro linijų kainas: mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą
★ kelionės palydovas su kiekviena grupe
^galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados

Padedame pavieniam turistam į Lietuvą: atkviečiami giminėsj JAV: lankymosi vizos Lietuvon
* Liepos 4 ir rugpiūčio 15 ekskursijų keleiviai Romoje bus priimti Šv. Tėvo Jono 

Pauliaus II audiencijoje. Rugpiūčio 15 d. grupei vadovaus prof. J. Stukas.

Rezervacijos ir informacijos:
UNION TOURS 
6 East 36th Street 
Nevv York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETU 400 M. SUKAKTIES PROGA

— 416, Šv. Andriejaus, Phila
delphia, Pa. — 200, Šv. Kazi
miero, Philadelphia, Pa. — 
140.83, Šv. Jurgio, Philadelphia, 
pa< — 354, Šv. Kazimiero, Pitts- 
burgh, Pa. — 300, Šv. Vincento, 
Pittsburgh, Pa. — 192.85, Šv. 
Kazimiero, Pittston, Pa. — 377, 
Šv. Kazimiero, Plymouth-Lynd- 
wood, Pa. — 544, Šv. Kazimie
ro, Providence, R.L — 446, Šv. 
Antano, Reading, Pa. — 48.32, 
Šv. Jurgio, Rochester, N.Y. — 
195.85, Šv. Jurgio, Shenan- 
doah, Pa. — 452, Šv. Juozapo, 
Scranton, Pa. — 450, Šv. Myko
lo, Scranton, Pa. — 225, Šv. 
Kazimiero, Sioux City, Iowa — 
1,200, Šv. Petro, So. Boston, 
Mass. — 157, Dievo Apvaizdos, 
Southfield, Mich. — 925, Šv. 
Petro ir Povilo, Sugar Notch, 
Pa. — 145.85, Karalienės An
gelų, St. Catherines, Kanada — 
1,100, Šv. Kazimiero, St. Clair, 
Pa. — 100, Šv. Petro ir Povilo, 
Tamaqua, Pa. — 171, Prisikėli
mo, Toronto, Kanada—5,321.05, 
Švč. Mergelės Marijos, Wana- 
mie, Pa. — 134.80, Šv. Bartolo- 
miejaus, Waukegan, 111. — 400, 
Šv. Kazimiero, Westfield, Mass.
— 229, Švč. Trejybės, Wilkes- 
Barre, Pa. — 755.74, Šv. Kazi
miero, Windsor, Kanada — 50, 
Šv. Kazimiero, Winnipeg, Kana
da — 167.50, Aušros Vartų, Wor- 
cester, Mass. — 295, Šv. Kazi
miero, Worcester, Mass. — 751, 
Hot Springs lietuviai, Ark. — 
782, Lietuvių misija, Sudbury, 
Kanada — 1,209, Ottavvos lietu
vių kapelianija, Kanada — 195, 
Šv. Kazimiero lietuvių misija, 
St. Petersburg, Fla. — 52, Šv. 
Tomo Villanovo parapija, 
Goshen, Conn. — 100, Man- 
chester lietuviai, Anglija — 111, 
Adelaide lietuvių parapija, 
Australija — 1,840, Brisbane lie
tuvių parapija, Australija — 
273.23, Geelong lietuviai, Aust
ralija — 941.07, Hobart lietu
viai, Australija — 283, Latrobe 
Valley lietuviai, Australija — 
125, Melbourne lietuvių parapi
ja, Australija — 4,340.45, Perth 
lietuviai, Australija — 179, Sale 
lietuviai, Australija—122, Syd- 
ney lietuvių parapija, Australi
ja — 1,569.96.

Lietuvos kenčiančios-kovo- 
jančios Bažnyčios vardu Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa dė
koja visiem aukotojam. Kas ne
gavo progos per parapiją paau
koti, gali savo auką pasiųsti tie
siog šiuo adresu: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Suminėkite parapiją arba or
ganizaciją, jei norite jos sąskai- 
ton įskaityti Jūsų auką.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdybos vardu,

Kun. Kazimieras Pugevičius
Reikalų Vedėjas

' ... " ................................................... ... V

1979 LIETUVA IR ROMA 1979
specialiai planuotos kelionės jum ir jūsų šeimai

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

GRĮŽTAMA 
gegužės 17 
birželio 21 
rugsėjo 27

MIESTAI IR NAKTYS
Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2

liepos 18 
rugpiūčio 29

_ Pridedama $3.00 mokesčių
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $1,420.00 
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6 $ 1,420.00

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

LAK krepšininkas — kylanti 
žvaigždė

Vasario 24 St. John’s univer
siteto sporto salėj teko stebėti 
college krepšinio rungtynių 
priešžaismį, kuriame susitiko 
dvi gimnazijų komandos — vie
na iš Connecticut, kita iš Long 
Island. Rungtynės buvo vidu
tinio lygio, ir St. Anthony’s 
komanda iš Long Island nesun
kiai laimėjo. Kiek teko patirti, 
St. Anthony’s pirmauja L.I. kata
likiškų gimnazijų lygoj ir dau
gumą rungtynių nesunkiai lai
mi, nes komandos centrinė figū
ra yra 6’8” aukščio krepšinin
kas Ričardas Šimkus. Jis puikiai 
mėto iš po krepšio, blokuoja 
priešininkų metimus, nuima 
nuo lentų ir tiksliai pasuoja ka
muolį kitiem greitiem puolikam. 
Šios visos kvalifikacijos veda į 
vieną aiškią kryptį — Amerikos 
universitetų iškilaus krepšinio 
žvaigždyną. Ričardui šie metai 
jau yra paskutiniai gimnazijoj. 
Daug universitetų kalbina ir vi
lioja, todėl Ričardui nelengva 
apsispręsti, kurion pusėn pa
sukti. Įdomu pastebėti, kad St. 
John’s sporto salėj, pasibaigus 
gimnazijų rungtynėm, susitiko

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

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

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

Vi. Šlaitas, Nesu vėjo malo
nėje. Poezijos rinkinys su kie
tais viršeliais. Kaina 5 dol.

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

Metų laikai. Muz. G. Gudaus
kienės dainų ciklas su gaidomis. 
2.50.

Giedra Gudauskas. Variations 
for piano on Lithuanian Folk 
Theme. Kaina 3 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

Ridgewoode prie gero susisie
kimo išnuomojamas Il-me aukš
te butas iš 3 gražių kambarių. 
Tel. Mrs. Bložis EV 6-7661.

PILNA KAINA 
$ 876.00 
$ 926.00 
$ 876.00 

Providence College ir New Yor
ko St. John’s komandos. Abi, 
kaip iš tėvų teko girdėti, ypa
tingai stengiasi Ričardą pavilio
ti. Už kelių savaičių paaiškės, 
ar Šimkus paseks kitų dviejų lie
tuvių — Ketvirčio ir Misevičiaus 
pramintais takais ir atsidurs Pro
vidence College, ar pasiliks 
nevvyorkiečių publikos dėmesiu 
St. John’s universiteto prieglobs
ty. O gal pasirinks dar labiau 
išgarsėjusių universitetų ko
mandas ir tenai išbandys savo 
jaunas jėgas. Kur tik jis beke
liautų, Nevv Yorko lietuvių spor
to mėgėjai linki jam kuo geriau
sios sėkmės.

O kovo 31 ir balandžio 1 ma
tysime Šimkų ir kitus Nevv Yor
ko jaunių krepšininkus Rytų 
apygardos žaidynėse Kultūros 
Židiny, ginančius pernai Toron
te iškovotą jaunių meisterio ti
tulą.

Alg. Š.

1979 Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio 

pirmenybės

1979 Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio žaidynės 
įvyks 1979 balandžio 28-29 Chi
cagoj, III. ŠALFASS -gos centro 
valdybos pavedimu, varžybas 
vykdo Vidurinių Vakarų sporto 
apygarda, talkinant Chicagos 
LSK Neriai.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos šiose klasėse: a) vyrų 
A, b) vyrų B, c) jaunių A (1960- 
62 gimimo), d) jaunių B (1964- 
65 gim.), e) jaunių C (1966 
gim. ir jaunesnių), f)moterų ir g) 
mergaičių A (1960 gim. ir jau
nesnių).

Tinklinis bus pravestas šiose 
klasėse: a) vyrų, b) jaunių A 
(1960 gim. ir jaun.), c) moterų,
d) mergaičių A (1960-62 gim.) ir
e) mergaičių B (1963 gim. ir 
jaun.)

Vyrų krepšinio A klasei pri
klauso pajėgesnės komandos, 
parinktos ŠALFASS-gos krepši
nio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėj, kur taipo
gi gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antro
sios komandos.

Krepšinio varžybose kiekvie
noje klasėje gali dalyvauti ne
daugiau kaip 8 komandos, at
rinktos pagal apygardinių pir
menybių davinius ar pagal 
Krepšinio K-to parėdymą.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos vieno minuso (single eli- 
mination) sistema su paguodos 
ratu.

Tinkliny dalyvaujančių ko
mandų skaičius neapribojamas. 
Visos tinklinio varžybos bus pra
vestos dviejų minusų (double

Į

$ DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S. 0
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELJVER 
TELEF. 296-4130

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

Aušra, Kanados mergaičių 
kvarteto “Aušra” įdainuota 16 
lietuviškų dainelių. 8 dol.

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

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

Jauna naktis, Urugvajuj įdai
nuota 12 lengvos muzikos dainų. 
6 dol.

Pienės pūkas, Urugvajaus 
choro 14 lengvos muzikos dainų 
6 dol.

Touring Lithuania. 10 lietu
viškų dainų. 6 dol.

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

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios lietuviš
kos knygos gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

elimination) sistema.
Preliminarinė, informacinio 

pobūdžio registracija privalo 
būti atlikta iki kovo 15, o ga
lutinė, formali registracija — iki 
balandžio 14 šiuo adresu:

Mr. Z. Žiupsnys, 7118 So. Mo- 
zart St., Chicago, III. 60629. 
Tel. (312) 776-6412.

Š ALFAS S-goj neregistruoti 
vienetai, suinteresuoti šiomis 

žaidynėmis, gali kreiptis aukš
čiau nurodytu adresu.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

15 dol. — A. Zabela, Jersey 
City, N.J.

Po 12 dol. — C. Ramanaus
kas, Chicago, III., A. Martinė- 
nas, VVallingford, Conn.

Po 10 dol. — E. Reisonas, 
Australija, V. Steponis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 7 dol. — P. Bručas, St. 
Petersburg, Fla., L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich., B. Pūras, 
Munster, Ind., S. Kasdienė, 
Blue Ash, Ohio, R. Rajus, Rich
mond Hill, N.Y., J. Daniliauskas, 
Stamford, Conn., P. Roževičius, 
Woodhaven, N.Y., E. Libus, 
Chicago, III., V. Naronis, Jeri
cho, N.Y., L. Silvinskas, Penn- 
del, Pa., E. Kireilis, Wethers- 
field, Conn., T. Alinskas, Rid- 
gewood, N.Y.

Po 5 dol. — M. Starolienė, 
VVoodhaven, N.Y., A. Dailidis, 
W. Hartford, Conn., J. Zubavi- 
čius, Clark, N.J., L. Gudelis, Hot 
Springs, Ark., A. Kašėta, Nevv 
Britain, Conn.

4.50 dol. — M. Petrauskienė, 
Hartford, Conn.

Po 4 dol. — S. Barakauskas, 
Brooklyn, N.Y., E. Sandanavi- 
čienė, Brooklyn, N.Y., N. Um- 
brazaitė, Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — E. Rozniekas, 
Long Island City, N.Y., E. Bir- 
bal, Elmont, N.Y., J. Uldrikis, 
Poąuonock, Conn.

Po 2 dol. — K. Vasiliauskas, 
Dorchester, Mass., P. Macys, 
Massapeąua Park, N.Y., J. Valiu- 
šaitis, Stamford, Conn., Z. Mer
kevičius, Nevv Haven, Conn.,
M. Varneckas, Clark, N.J., K. 
Šidlauskas, So. Boston, Mass., K. 
Čeliauskas, Hamilton, Ont., J. 
Smith, Fort Myers, Fla., V. Wai- 
cule, Cambria Hts., N.Y., P. Na- 
kutavičius, Richmond Hill,
N. Y., S. Slikas, Richmond Hill, 
N.Y., H. Butkus, Woodhaven, N.
Y. , P. Gaižutis, Oakville, Conn.,
Z. Stanaitis, Monrovia, Calif., J. 
Chapukas, Sunny Hills, Fla., 
A. Blechertaitė, Maspeth, N.Y., 
A. Daukantas, Santa Monica, 
Calif., A. Šileika, Philadelphia, 
Pa., A. Zautka, Nashua, N.H., 
A. Žukauskas, Metuchen, N.J.,
C. Bukas, Nevv Hyde Park, N.Y., 
J. Minauskas, Keamy, N.J., C. 
Masaitis, Havre De Grace, Md., 
A. Strazdas, Roselle, N.J., V. Be- 
liauskienė, Worcester.

Po 1 dol. — V. Kaupas, Con- 
cord, N.H., O. Bogiel, Baltimore, 
Md., J. Šventickas, Detroit, 
Mich., A. Paliulis, Cicero, III.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dikoja Darbininko administra
cija.

ČIURLIONIO 
NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

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

Cape Cod lietuviai nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį 
iškilmingai paminėjo vasario 18 
Lietuviij Bendruomenės ini
ciatyva.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis Our Lady of Victory baž
nyčioj. Tos dienos mišios buvo 
aukojamos už kovotojus dėl Lie
tuvos laisvės.

Po pamaldų jaukioj Janulaičių 
rezidencijoj susibūrė visa Cape 

Cod lietuviška visuomenė 
su svečiais, ir vyko antroji šven
tės dalis.

Minėjimą pradėjo Cape Cod 
LB apylinkės pirm. E. Bliudni- 
kas. Jis išryškino šių metų su
kaktis: Lietuvos valstybės į- 
kūrimo, Vilniaus universiteto 
400 m. ir nepriklausomybės 
atgavimo.

Paskaitą skaitė Bostono uni
versiteto profesorius dr. Stasys 
Goštautas. Jo sklandi paskaita 
buvo išklausyta su įdomumu.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos. Kolonija negausi, su
sidedanti daugiausia iš pensi
ninkų. Lietuvos laisvinimo 
darbam remti surinkta arti 1000 
dol. Beveik visos aukos skirtos 
Lietuvių Bendruomenei. Tuo 
aiškiai pabrėžiama tautiečių va
lia ir pasitikėjimas tiem, kurie 
konkrečiais darbais puoselėja 
Lietuvos laisvinimą.

Meninėj programoj deklama
vo ir dainavo jaunosios Janulai
čių ir Goštautų dukros. Jonas 
Rūtenis paskaitė savo kūrybos.

Po programos buvo pasivaišin
ta ir pabendrauta. Programą pa
ruošė Cape Cod LB apylinkės 
valdyba su pirm. E. Bliudniku 
prieky.

Vasario 16 per vietos radiją 
buvo perduota speciali pro
grama anglų kalba, (b.j.)

į MM
1IMOS_

!■

Bostono lietuviai pas Massachusetts gubernatorių, kuris Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga išleido proklamaciją. Iš k. Danielius Averka, Ona Ivaškienė, Aleksandras 
Čaplikas — Lietuvių Tarybos pirmininkas, gubernatorius Edward J. King, Edmundas Ci
bas, Felicija M. Grendal, Antanas Andriulionis.

BROCKTONE PLAČIAI MINĖTA 
LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĖ

Nori įsigyti lietuvišką knygą, 
skambink į Darbininko admi
nistraciją — 827-1351. Prašyk, 
kad pasiųstų knygą į namus.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį Brocktono lie
tuviai minėjo penkias dienas. 
Vasario 8-10 Westgate Mali nuo 
ryto iki 10 vai. vak. skambėjo 
lietuviškos dainos, šokių ir ki
tokia lietuviška muzika su pra
nešimais anglų kalba, kad čia 
vyksta lietuvių paroda — lietu
vių savaitė.

Palubėj plevėsavo penkios di
džiulės Lietuvos vėliavos Tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
moterys segiojo lietuviškas vė
liavėles lankytojam. Gausiai 
buvo demonstruojamas liaudies 
menas. Juostas audė M. Janonie
nė, K. Grein ir E. Ribokienė, 
margučius dažė St. Gofensienė, 
J. Aukštikalnienė, A. Leščins
kienė ir k., Kalėdų eglutei šiau
dinukus narstė A. Dulskienė, J. 
Aukšt^ąlųįęnęjr R. Plįųpįytė.

Kūčių stalas buvo papuoštas su 
12 tradicinių valgių Z. Baraus
kienės, St. Jančauskienės, M. 
Juškaitienės, O. Statkuvienės. 
Lietuviškų kepinių stalas, suor
ganizuotas L.K.M.S-gos, sulau
kė gražaus dėmesio. Kitur ginta
ro dirbiniai, medžio drožiniai, 
juostos, audiniai, Lietuvos isto
riniai žemėlapiai, lietuviškos 
knygos, lietuviškos plokštelės. 
Visur paaiškinimai anglų kalba.

Lietuviškas vėliavėles padarė 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los mokiniai. Vėliavėlių prise- 
giota svečiam 1,500.

Prie parodos praturtinimo pri
sidėjo ir bostoniškiai. Ina Ne- 
nortienė atvežė savo menišką 
lietuviškais motyvais keramiką, 
lietuviškas lėlių vestuves ir 
daug Lietuvių Tautodailės Insti
tuto sukaupto meno. Automatiš-

kai besisukančios skaidrės rodė 
Lietuvos vaizdus. Tai P. Kruko- 
nio ir R. Šležo kūriniai.

Vasario 8 VVestgate Mali buvo 
vėliavų pakėlimas. JAV vėliavą 
pakėlė Brocktono miesto viešų
jų darbų viršininkas Fr. Wallen, 
Lietuvos — miesto burmistras 
David Crosby. Vasario 10 D. 
Crosby pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16 lietuvių 
diena. Šiose iškilmėse dalyvavo 
daug Brocktono miesto pareigū
nų, Mass. kongresmanas Bryant 
Donnelly, gausi visuomenė ir 
Martyno Jankaus bei Jono Vana
gaičio kuopų uniformuoti šauliai 
su vėliavomis. 2 vai. popiet Šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas komp. J. Gaidelio, 
skambiai padainavo 6 dainas. 
Vasario 8 ir 9 vakarais Sūkurio 
grakštūs šokėjai šoko lietuvių 
tautinius šokius, vadovaujami 
V. Bruzgio.

Brocktone, Mass., Nukryžiuotojo Jėzaus seselių vadovaujami Šv. Juozapo senelių na
mai praplečiami. Jų praplėtimui sudarytas vykdomasis komitetas. Nuotraukoje dalis to 
komiteto. Iš k. sėdi — seselė Geraldine, seselė Ruth, pirmininkas Frank M. Wal- 
len, vienuolyno vyresnioji seselė M. Annunciata; stovi Mark Lavvton, Phyllis Van- 
derstreet, Michael Creedon ir Joseph VVhite.

6>OT

Didžiausia padėka rengimo 
pirm. Marytei Carleton, jos vy
rui, motinai Z. Barauskienei, R. 
Diliui, klebonui kun. P. Šaka
liui, kun. J. Prūsaičiui, burmist
rui D. Crosby, dr. W. Moncevi- 
čiui, Lietuvos vyčiam ir .visiem 
prisidėjusiem.

Vasario 11, sekmadienį, 10 
vai. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioj mišias už Lie
tuvą užprašė Brocktono Altą. 
Mišias aukojo ir dienai skirtą 
pamokslą pasakė kun. P. Šaka
lys. Su vėliavomis dalyvavo M. 
Jankaus kuopos šauliai ir 
L.K.M.S-gos moterys.

Po pamaldų mašinų vilkstinė 
vyko į miesto centrą vadovauja
mi miesto tarybos nario dr. W. 
Moncevičiaus. Legion Pkw. sa
vaitei pavadinta Mindaugo gat
ve. Ten iškelta Lietuvos vėliava 
dešimčiai dienų.

3 vai. popiet parapijos salėj 
iškilmingą minėjimą atidarė 
Brocktono Altos pirm. Br. Bur
ba. M. Jankaus kuopos uni
formuoti šauliai ir L.K.M.S-gos 
narės sunešė vėliavas. Kun. P.

Šakalys sukalbėjo invokaciją. 
Nepriklausomybės aktą per
skaitė ir programai vadovavo R. 
Janulaitienė.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė kun. prof.dr. A. Jurgelai
tis. Sveikino kongr. B. Don- 
nelly, burmistras D.. Crosby, dr. 
W. Moncevičius, E. Cataldo, 
klebonas kun. P. Šakalys. Rezo
liucijos buvo visų vieningai pri
imtos.

Aukų surinkta apie 1000 dol. 
Šimtines aukojo Juozas Kairys, 
Vincas Kazakaitis, Sandaros klu
bas ir Kazimiero klubas.

Meninę programą gražiai at
liko Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio.

Minėjimui pasibaigus, pirm. 
Br. Burba visiem padėkojo ir 
pakvietė pasivaišinti.

Brocktono radijo stotys anglų 
kalba perdavė specialias progra
mas po pusvalandį vasario 11 ry
tą ir vasario 16 vakarą. Progra
mas paruošė Laisvės Varpo ve
dėjas P. Viščinis, o LB Brock
tono apylinkė pateikė radijo sto
tim.

E. Ribokienė

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

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

LB kultūros klubo pirmas šių 
metų susirinkimas buvo vasario 
24 Tautinės Sąjungos namuose. 
Susirinkimą pradėjo šių metų 
pirmininkas inž. Antanas Gir
nius. Sezonas pradėtas vėlokai, 
nes metų pradžioje buvę daug 
įvairių parengimų, o sausio mė
nesį Čhicagoje buvo sniego aud
ra, ir prelegentas negalėjęs at
vykti. Po šios įžangos pirminin
kas supažindino su prelegentu 
prof. dr. evangelikų kunigu Al
girdu Jurėnu. Jis stdijavęs fi
losofiją Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune, vėliau Vilniaus 
universiteto humanitariniame 
fakultete. Pasitraukęs Vokie
tijon, Tiubingeno universitete 
studijavo teologiją. Teologijos 
— filosofijos studijas tęsė ir 
Čhicagoje, o Harvardo universi
tete Cambridge, Mass., gavo 
daktaro laipsnį. Dabar profe
soriauja Maine universitete Au
gustoje. Yra išvertęs Šv. Rašto 
Naująjį Testamentą, bendradar
biavo Lietuvių Enciklopedijoje, 
dar eina ir kunigo pareigas.

Jo paskaitos tema buvo —Vil
ties samprata teologiniu-filosofi- 
niu požiūriu. Prelegentas kalbė
jo apie dvi vilties sampratas, 
apie Gulago lagerius, kur žmo
nės gyvena tik dieviškąja vilti
mi. Nagrinėjo marksistinę ir 
krikščioniškąją filosofiją. Iš 
marksistinės daugiausia citavo 
filosofą žydą Ernst Bloch, o iš 
krikščioniškosios citavo šv. Pau
lių, šv. Augustiną. Religija ir ti
kėjimas yra Viltis. Ir koks yra 
žmogus, kuris neturi vilties?

Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta. Reikia manyti, kad ji 
bus kur nors atspausdinta. Bu

vo ir klausimų, į kuriuos prele
gentas atsakė. Po paskaitos buvo 
tradicinė kavutė ir pašnekę šiai.

Tradicinė Kaziuko mugė bus 
kovo 11 Liet. Piliečių draugi
jos salėje. Rengia Baltijos ir Žal
girio tuntai.

B. S ai dūki en 6 s gintaro paroda 
bus balandžio 1. Parodą rengia 
Lietuvių Tautodailės Institutas.

Minkų radijo valandėlės 45 
metų sukakties renginys bus ko
vo 25 Liet. Piliečių draugijos sa
lėje. Žodį tars Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos pirmininkas inž. 
Juozas Stašaitis, pirmą kartą 
Bostone dainuos Vasaros garsų 
trejetukas iš Ontario, Kanados. 
Humoristinę programą atliks 
dramos aktorius Vitalis Žukaus
kas iš New Yorko. Po šiospro- 
gramos bus iškiliosios New 
England lietuvaitės pagerbimo 
balius.

‘Arpber H^Hdays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

BROCKTON, MASS.

Praplečia senelių namus

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
prieš keliolika metų pastatė Šv. 
Juozapo senelių namus. Turimų 
patalpų dabar nebeužtenka, nes 
norinčių čia patekti yra gana 
daug. Dabar seserys su gerada
rių pagalba nutarė pastatyti dar 
vieną sparną, kuriame būtų vie
tos 64 seneliam.

Tų namų fondui seserys ba
landžio 22 rengia 100 dol. “drau
gystės pietus”. Pietūs bus vie
nuolyno salėje. Prieš pietus bus

galima apžiūrėti senelių namus.
Bilietus iš anksto galima už

sisakyti vienuolyne ar pas komi- 
• teto narius. Vykdomąjį komitetą 

sudaro: pirm. Frank M. Wallen, 
vicepirm. Joseph P. Kairys ir Jo- 
seph J. White, Koordinatorius 
Algis P. Mitkus, pietumis rūpi
nasi seselės Ruth ir Mercedes, 
bilietais — seselė Geraldine ir 
Margo Asack, programa — se
selė Celestine ir Ann White, 
spaudos reikalais — Phyllis 
Vanders treet.

Senelių namų labai trokštam, 
ypač su krikščioniška meile. Visi 
kviečiami prisidėti prie šios 
naujos statybos.

BRONEI GARBIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą Genovaitę Kazlauskienę nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

LB Stamfordo apylinkė

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2 ir 
gegužes 16

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
birželio 7

9

— $859.00
— $865.00
— $829.00
— $829.00

birželio 7
liępos 12 ir rugpiūčio 2
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
spalio 10

— $795.00
— $795.00
— $829.00
— $839.00

ALFRED W ARCHIBALD PRESIDENT

b nik Bvmnu 
Postnge pulti both imtys 

Fūst, [onuenientpriuirte, snfejree!
Thot's uihnt BnilKinC-BV-mRILis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

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 |- 
' traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, 

lĮįjly leidžiamus įstatymų.
Ur r Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

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

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

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

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

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

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

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boaton
9 AM to 3 30 PM-' 
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to i 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 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

South Boston 
Savings Bank

‘MINOTS THE LEADEH’

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MfcMBER

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

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

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prices are based on double oecupancy and are subject to 

changes and/or Government approval.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
kovo 11, sekmadienį, Medžioto
jų ir Žuvautojų Klubo Aro pie
tūs mažojoje salėje.

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko skyriaus narių susi
rinkimas bus kovo 25, sekma
dienį, Kultūros Židinyje.

Apygardinės sporto pirme
nybės bus kovo 31 ir balandžio 
1 Kultūros Židinyje.

Kitos jaunimo pamaldos bus 
balandžio 1 Kultūros Židinyje. 
Tuo metu vyksta apygardinės 

sporto pirmenybės.
Iš Metropolitan operos rūmų 

kovo 10, šį šeštadienį, 2:30 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama R. Strauss opera Ariadne 
auf Naxos. Diriguoja Levine. 
Pagrindiniai solistai: Price, G rū
be ro va, Troyanos, Kolio, Monk.

S. Jurskytė iš Philadelphijos, 
Pa., atnaujindama keletą Darbi
ninko prenumeratų, pridėjo ir 
31 dol. auką. Darbininko admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja 
dosniai spaudos rėmėjai.

Kun. Antanas Račkauskas 
kovo 10 išvyksta atostogų į Flo
ridą. Grįžta kovo 23.

Apie Lietuvą kalbėjo per 
WHN radiją vasario 26 pirmą 
valandą iš ryto. Kalbėjo Ameri
can Broadcasting System kores
pondentas, kuris, atrodo, yra bu
vęs Lietuvoje, kalbėjęsis net su 
žmonėmis. Prisiminė visą Lietu
vos situaciją, net pogrindžio lei
džiamą Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką. Prisiminė ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę.

Alfonsas Samušis buvo Jamai- 
cos linijos traukinio stotyje už
pultas šeštadienio ankstų rytą, 
vasario 24 2:15 v. (ne sekmadie
nio rytą, kaip buvo paskelbta 
praėjusiame Darbininko nu
meryje). Užpuolė trys ginkluoti 
paaugliai ir apiplėšė, sužeisda- 
mi galvą. Policija nuvežė į ligo
ninę, kur tuojau buvo padaryta 
operacija. Kovo 3 A. Samušis 
iš ligoninės grįžo ir sveiksta na
muose gydytojų priežiūroje.

Kaziuko mugė, rengta New 
Yorko skautų, buvo kovo 4 
Kultūros Židinyje. Prasidėjo jau
nimo pamaldomis. Vėliau, išsi
rikiavus abiem tuntam — Ne
ringos ir Tauro, oficialiai mugę 
atidarė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis ir perkirpo 
kaspiną. Į mugę atsilankė labai 
daug žmonių iš visos apylinkės.

Madų paroda, rengiama New 
Yorko Balfo 100-tojo skyriaus, 
bus gegužės 5 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Žiūrovai jau 
užsisakė 10 stalų. Parodą atida
rys Lietuvos gen. konsulo Ani
ceto Simučio žmona Janina Si
mutienė. Tarp kitko, šiemet su
eina 35 metai nuo Balfo įstei
gimo.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos reikalų vedėjas, Roches- 
terio lietuvių parapijos klebono 
kun. Justino Vaškio, OFM, ini
ciatyva pakviestas kovo 13 kal
bėti Rochester, N.Y., diecezijos 
švietimo tarybai apie tikinčiųjų 
persekiojimą Lietuvoj. Kovo 15- 
18 kun. K. Pugevičius vadovaus 
metinėm rekolekcijom Šv. 
Jurgio parapijoj, Rochestery. 
Kovo 18, sekmadienį, po sumos 
parapijos salėj laikys paskaitą 
apie religinę padėtį okupuotoj 
Lietuvoj.

PADĖKA
Brooklyno Adomo Galdiko ga

lerijai naujai dovanojo savo kū
rinius šie dailininkai: E. Urbai- 
tytė, J. Pautienius (prieš pat mir
tį), V. Vizgirda, M. Stankūnie
nė ir J. Bakis. Taip pat dail. R. 
Viesulas yra pažadėjęs dar vieną 
savo grafiką.

Dosniesiems dailininkams 
nuoširdžiausiai dėkoju.

T. Jurgis Gailiušis, OFM
provincijolas

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Laisvės Žiburio radijo pava
sario koncertas ir balius rengia
mas balandžio 21, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje.

Aldona Marijošienė, Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja, 
su visa šeima pusei metų iš
vyksta į Šveicariją. Ten pusei 
metų komandiruojamas jos vyras 
dirbti. Mokyklos vedėjos parei
gas eis Elena Ruzgienė.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
yra išvykęs į St. Petersburg, Fla., 
kur vietos lietuviam praves me
tines rekolekcijas. Į New Yor
ką grįš kovo 17. Vienuolyno vir
šininko pareigas eina Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM. Kultūros 
Židinio reikalais prašom kreip
tis į Židinio prižiūrėtoją, tel. 
441-7087.

Antanas Masionis, Rytų apy
gardos mokyklų inspektorius, 
buvo susirgęs ir gulėjo ligoni
nėje. Dabar jau yra grįžęs į na
mus ir toliau gydosi daktaro 
priežiūroje.

N. Y. ramovėnų susirinkimas 
buvo kovo 1 Kultūros Židiny. 
Pirmininkavo kuopos pirminin
kas dr. Eugenijus Noakas, sekre
toriavo Zigmas Raulinaitis. Pa
kalbėta einamaisiais reikalais. 
Paskaitą apie Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktį skaitė 
Paulius Jurkus. Po paskaitos bu
vo vaišės. Kitas ramovėnų susi
rinkimas bus kovo mėnesio gale.

N.Y. Liet. Filatelistų draugija 
išleido savo biuletenio naują 
— kovo mėn. numerį. Kaip į- 
prasta, aprašomi Lietuvos pašto 
ženklai, jų laidos, supažindina
ma su nauja draugijos išleista 
knyga — Postage Stamps of 
Lithuania, duodama ir bendrų 
filatelistų žinių. Redaguoja: 
Walter E. Norton, Kazys Matu- 
zas ir Algirdas Vizbaras, kuris 
atlieka spausdinimo darbus.

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan College profesorius 
Bronx, N.Y., nuolatinis Darbi
ninko bendradarbis, šį savaitga
lį Chicagoj, Jaunimo Centre, va
dovaus Šventraščio seminarui 
“Dievo žodis šiandien”. Paskai
tos, skaidrių rodymas, diskusijos 
vyks nuo penktadienio vakaro 
iki sekmadienio popietės. Prele
gentui taip pat talkins sesuo 
Ona Mikailaitė iš Putnam, Conn.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas kviečiamas 
kovo 11, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėj, vi
sos narės prašomos dalyvauti. 
Po susirinkimo vaišės.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, kovo 6, antradienio 
vakare, išvyko į Los Angeles, 
Calif. Grįžta kovo 15 vakare. 
Darbe jau bus kovo 16.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija kovo 18 rengia dviejų 
knygų pristatymą Kultūros Židi
nyje. Pirmoji knyga — kun. A. 
Rubšio — Raktas į N. Testamen
tą. Apie ją kalbės Tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM. Antroji kny
ga — kun. Stasio Ylos— Lietu
vių šeimos tradicijos. Apie ją 
kalbės Bronius Balčiūnas. Taip 
pat kun. A. Rubšys rodys skaid
res iš savo kelionių po Šventą
ją Žemę. Po visos programos — 
kavutė. Pradžia 4 v. popiet.

Hamiltono teatras Aukuras at
vyksta į New Yorką ir balan
džio 8 suvaidins G. Zapolskos 
komediją “Ponios Dulskienės 
moralę”. Teatrą pakvietė New 
Yorko skautai.

Albinas Verbyla, uolus lietu
viškųjų chorų dalyvis, kovo pa
baigoje išsikelia gyventi į Flo
ridą. Kovo 18 VVinter Garden 
restorane rengiamos jo išleistu
vės.

Išnuomojami 3 kambariai 
VVoodhavene, antrame aukšte, 
prieinama kaina, netoli nuo Ja
maica Avė. Pageidaujamas vy
resnio amžiaus asmuo. Skam
binti: 296-7322.

Postage Stamps of Lithuania 
— tokiu vardu New Yorko ir To
ronto Lietuvių Filatelistų Drau
gijos išleido knygą apie Lietu
vos pašto ženklus. Knygoje ap
rašomi visi pašto ženklai, kas 
juos piešė, kada jie išleisti, 
kiek jų laidų pasirodė. Knyga 
išleista labai gražiai, įrišta į kie
tus viršelius, turi 237 puslapius, 
gausiai iliustruota. Knyga rengta 
gana ilgai, telkiant medžiagą, 
ieškant tikslių aprašymų. Ją su
redagavo: Jonas Grigaliūnas, 
Charles Matuzas, Steve Iva
nauskas, Joseph Mulevičius. 
Talkino ir Demie Jonaitis. Prie 
išleidimo prisidėjo The Col- 
lectors Club, Ine., Steinway Me- 
morial Fondas. Knygos kaina 
14.50 dol.

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
iškyla įvyks kovo 10, šeštadienį, 
tuoj po lietuviškos mokyklos. 
Bus važiuojama į American Mu- 
seum of Natūrai History. Nu
matoma aplankyti dinosaurų pa
rodą ir dalyvauti specialiai 
vaikam pritaikytame vaidinime 
“Pienė”. Norį dalyvauti praneša
L. Gudelienei 203 869-6303.

Vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas įvyks kovo 
10, šeštadienį, tuoj po lietuviš
kos mokyklos Kultūros Židiny.

Šv. Kazimiero šventė atšvęsta 
Viešpaties Atsimainymo lietu
vių parapijos bažnyčioj kovo 4, 
sekmadienį. Mišias aukojo kle
bonas kun. P. Bulovas. Giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas V. Kerbelio. Pamokslą pa
sakė kun. St. Raila ir ragino sek
ti šv. Kazimiero, Lietuvos globė
jo, dorybėmis. Pamaldose daly
vavo Lietuvos vyčiai ir kiti pa- 
rapiečiai. Visi meldėsi už perse
kiojamą Lietuvos Bažnyčią.

LMK Federacijos New Jer
sey klubo susirinkimas šau
kiamas kovo 18, sekmadienį, 
2 v. popiet pas A. Rygelienę, 
5 Edgemere Terr., Kinnelon, 
N.J. Programoje — M. Samatie- 
nės pranešimas. Visos klubo na
rės ir besidominčios kviečiamos 
dalyvauti.

LMK Federacijos New Yorko 
Klubas balandžio 22 rengia At
velykio popietę su tradicinėmis 
Velykų vaišėmis.

KEARNY, N.J.
SVARBIOS SUKAKTYS

Vasario 18, sekmadienį, buvo 
paminėtos dvi reikšmingos su
kaktys: Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimas ir 25 metai nuo 
lietuvių bažnyčios pastatymo 
Keamy, N.J.

Už žuvusius ir kenčiančius 
kalėjimuose lietuvius Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, 10 vai. 
aukojo mišias ir pasakė prasmin
gą ir momentui pritaikytą pa
mokslą. Tautiškais drabužiais 
apsirengusios K. ir E. Nakrošiū- 
tės nešė vainiką ir padėjo prie 
altoriaus, o parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės G. 
Mozur, giedojo lietuviškas gies
mes. Po mišių choras, žmonėm 
pritariant, sugiedojo Lietuvos 
himną ir Apsaugok, Aukščiau
sias.

Tuoj po mišių daugelis vyko į 
miesto aikštę lietuvių tautinės 
vėliavos iškelti. Nors oras buvo 
šaltas, vis dėlto susirinko nema
žas žmonių būrelis. Atvyko 
miesto burmistras, miesto tary
bos nariai ir kiti pareigūnai. Vė
liavą iškėlus ir burmistrui ta
rus keletą žodžių, visi buvo pa
kviesti į miesto valdybos rūmus 
ir pavaišinti kavute ir pyragai
čiais.

Vakare Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centre vyko va
karienė su trumpa, bet patrauk
lia programa. Visų nuotaika bu
vo pakili. Buvo ir svečių. Švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
prel. Jonas Scharnus, buvęs šioj 
parapijoj klebonu, niekad mūsų 
renginių neapleidžia. Visada at
vyksta ir pabendrauja su savo 
buvusiais parapiečiais.

Vakarienę baigus, prasidėjo 
programa. Jai vadovavo ir šių 
iškilmių reikšmę išryškino kle
bonas kun. Domininkas Pocius.

Styginis orkestrėlis, vadovau
jamas P. Gelčiaus (orkestrėlis 
kiekvieną sekmadienį savo gro
jimais paįvairina 11 vai. mišių 
eigą) pagrojo keletą kūrinių, o 
vargonininkė G. Mozur stipriu

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis, šokęs Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjime vasario 18 Kultūros Židinyje. Kairėje — ansamblio vadovė Jadvyga 
Matulaitienė. Nuotr. L. Tamošaičoi

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
šaudymo pratimai įvyks kovo 
11, sekmadienį, 1 v. popiet Nas- 
sau County Indoor Rifle and 
Pistol Range šaudykloje, 
Mitchell Park, Uniondale, L.L, 
prie Nassau County koliziejaus. 
Šaudykla yra puikiai įrengta, da
linai po žeme ir apšildoma. Šau
dymo pratimai bus atliekami 22 
kalibro šautuvais, tačiau bus ga
lima naudoti ir kitus šaudymo 
ginklus. Šauliai ir visi, kurie 
nori dalyvauti šiuose šaudymo 
pratimuose, prašomi registruotis 
iki kovo 10 pas kuopos šaudy
mo vadovą Algį Jankauską, tel. 
849-2260.

Lietuvių kalbos kursai prade- 
dantiem vyksta kiekvieną šešta
dienį Kultūros Židinio patal
pose. Jiem vadovauja prityrusi 
mokytoja Demie Jonaitienė. 
Kursais suinteresuoti ir norin
tieji gauti daugiau informacijų 
prašomi kreiptis tiesiogiai į kur
sų vedėją, tel. 296-2294.

Alfonsas Koncė, kuris sausio 
17, eidanas namo, paslydo ir 
susilaužė dubens kaulą, Queens 
General ligoninėje dar turės pa
gulėti apie porą mėnesių.

soprano balsu atliko eilę lietu
viškų ir angliškų dainų. Visi me
niškai buvo nuteikti ir nesigai
lėjo gausių plojimų.

Miesto burmistras D. Row- 
lands savo nuoširdžiam žody 
priminė mūsų didelį troškimą ir 
ryžtą Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti. Gerai įvertino lietu
vių parapiją, kuri šiandien taip 
iškilmingai mini 25-rių metų su
kaktį nuo bažnyčios pastatymo. 
Miesto tarybos narys J. Testą 
perskaitė ir klebonui kun. D. 
Pociui įteikė dvi miesto bur
mistro išleistas proklamaci
jas: vieną Vasario 16-tajai ir ki
tą bažnyčios 25 m. sukakčiai. 
Miesto pareigūnai pagerbti gau
siais plojimais.

Juozas Mėlynis kalbėjo lietu
viškai. Priminė vargus ir rūpes
čius bažnyčią statant ir ją įren
giant, o taip pat ir pasiektus lai
mėjimus. Šiandien vaizdas ki
toks, nei buvo prieš 25 metus. 
Tada dar tik džiaugtasi naujai 
pastatyta bažnyčia, dar skolose 
esančia, o dabar didžiuojamasi 
parapijos mokykla su nupirktais 
ir perdirbtais pastatais, vienuo
lynu seselėm pranciškietėm, ku
rios jau eilė metų moko ir kata
likiškai auklėja vaikus, naujais 
žemės sklypais parapijos terito
rijai plėsti ir kitais parapijos tur
to didinimais. Visa tai parapie- 
čių, čia esančių draugijų, o taip 
pat klebono kun. D. Pociaus pa
stangų ir nepalaužiamo ryžto 
nuopelnas.

J. Mėlynis taip pat priminė, 
kaip brangi kiekvienam lietu
viui yra Vasario Šešioliktoji. Vi
sų širdyse tebevyrauja didelė 
viltis sulaukti tos dienos, kada 
Lietuva ir vėl bus laisva.

Minėjimą rengė sudarytas tam 
reikalui komitetas, kuris kruopš
čiai visa apsvarstė ir sėkmingai 
įvykdė. Komiteto narių pirmose 
eilėse buvo veiklioji E. Nakro- 
šienė, vargonininkė G. Mozur ir 
kiti, daugiau ar mažiau prie to 
prisidėję. Jiem visiem priklauso 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

J. Mėlynis

GREAT NECK, N.Y.

Vasario 17 Great Necke buvo 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Minėjimą, kaip ir 
kitais metais, suruošė LB Great 
Necko apylinkė. Programai va
dovavo valdybos narys V. But- 
kys.

Nemažas skaičius žmonių sė
dėjo Eikš salėje prie išpuoštų 
stalų. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, labai pras
mingą ir gražią invokaciją su
kalbėjo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. J. Pakalniškis. Su
giedojus Marija, Marija, tai die
nai pritaikytą paskaitą 
skaitė Petras Ąžuolas.

Meninėj daly lietuvišku kos
tiumu pasipuošusi E. Cibienė

LIETUVOS VYČIŲ APSKRITIES SEIMAS

SCRANTON, PA.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities seimas įvyks kovo 
11 Scranton, Pa. Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčioj 11 vai. 
bus aukojamos koncelebruotos 
mišios, kuriose dalyvaus ir 
Scrantono vyskupas J. Carroll 
McCormick. Prieš mišias klebo
nas kun. Mykolas Ozalas pa
šventins naują Lietuvos vyčių 
Vidurio Atlanto apskrities vėlia
vą. Pamokslą pasakys kun. Ka
zimieras Pugevičius, Lietuvos 
vyčių centro valdybos Lietuvos 
reikalų pirmininkas iš Brooklyn, 
N.Y. Šios iškilmės skiriamos pa
gerbti šv. Kazimierui, Lietuvos 
vyčių ir visų lietuvių globėjui.

Po mišių bus pusryčiai, kurių 
programai vadovaus Viliamas 
Romeika. Pagrindinę kalbą pa
sakys adv. Charles VVitaconis iš 
Daltoh, Pa.

Po pusryčių vyks seimas, 
kurio metu vysk. McCormick 
įteiks trečio laispnio medalius 
nusipelniusiem vyčiam. Taip 
pat vyks seminaras arkivysk. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos rei
kalu. 

NEW JERSEY SKAUTAI IR SKAUTĖS 
maloniai kviečia Jus dalyvauti

KAZIUKO
MUGĖJE

1979 m. kovo mėn. 25 d., sekmadienį, 
Lietuvių Laisvės salėje

269 Second St., Elizabeth, N.J.

Pietūs nuo 12 vai. iki 2 vai.

Mugės atidarymas — 12:30 vai.

Pietų kaina: $4.50 suaugusiems, $2.00 vaikams

PROGRAMA— 2:00 vai. Perkūno Krukonio 
garsinis skaidžių montažas “MANOJI LIETUVA”

labai gražiai paskaitė M. But
kienės sukurtus 3 eilėraščius, 
Irena Jankauskienė labai puikiai 
padeklamavo Maironio porą ei
lėraščių. Pabaigai Albinas Žvi- 
nys sukalbėjo paties sukurtą 
maldą.

Paskui buvo užkandžiaujama. 
Užkandžių metu buvo loterija, 
kurią labai puikiai pravedė H. 
Miklas. Loterijai vertingą dro
žinį padovanojo Mindaugas Jan
kauskas, o V. Kalytis padovano
jo butelį stipraus gėrimo. Minė
jime buvo surinkta nemaža au
kų.

Vasario 18, sekmadienį, 1 v. 
popiet Šv. Aloyzo bažnyčioje 
buvo mišios už Lietuvą. Auko
jo vietos kunigas. Mišiose daly
vavo beveik visa Great Necko 
lietuvių kolonija.

V.B.

Kun. M. Ozalas

Prie lietuviško kryžiaus baž
nyčios šventoriuj bus padėtas 
vainikas pagerbiant mirusius 
Lietuvos vyčius.

Iš New Yorko ir New Jersey į 
seimą vyks du autobusai. Seimą 
globoja Scrantono vyčių 74 kuo
pa, kuriai pirmininkauja Ieva 
Kazokaitė. Kuopos dvasios va
das yra kun. Mykolas Ozalas.
— I.K.
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