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RAŠO GULAGO KALINIAI 
. 1.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 35
Prez. Carter didelių pastangų 

dėka pavyko išlyginti užsiliku
sius tarp Egipto ir Izraelio, ne
sutarimus dėl taikos sutarties. 
Egipto prez. Anwar el-Sadat ir 
jo ministerių kabinetas padary- 
tiem susitarimam pritarė. Tą 
patį padarė ir Izraelio min. pirm. 
Menachem Begin ir jo ministe
rių kabinetas. Tikima, kad ir Iz
raelio parlamentas tam pritars. 
Taikos sutarties pasirašymas tu
rįs įvykti VVashingtone artimom 
dienom.

Prez. Carter yra pažadėjęs 
Egiptui ir Izraeliui teikti ūkinę 
ir karinę pagalbą ir , užtikrino 
Izraelio aprūpinimą aliejum per 
ateinančius 10-15 m. Paramai 
teikti JAV yra pasiryžusios per 
3 m. išleisti apie 4 bil. dol.

Kitos arabų valstybės ir Pa
lestiniečių išlaisvinimo org-ja 
pasirašysimą taikos sutartį tarp 
Egipto ir Izraelio sutiko nepa
lankiai. \

JAV nenumato kištis į komu
nistinių Azijos valstybių tarpu
savio konfliktus, bet stengsis 
daryti visa, kad tokie konfliktai 
neišsiplėstų, ir teiks nekomunis
tinėm valstybėm paramą, kad jos 
pajėgtų apsiginti.

Tūkstančiai Irano moterų ke
lias dienas demonstravo prie 
min. pirmininko būstinės prieš 
islamo religijos jom taikomus 
varžtus. Prie jų prisijungė ir ki
tos grupės, nepritariančios Kho- 
meini vedamai politikai.

Iš Nato valstybių tik Belgijd, V. 
Vokietija, Prancūzija, Luksem- 
burgas, Norvegija ir Britanija su
tinka padidinti karines išlaidas'
3 proc. O Kanada, Danija, Grai
kija, Italija, Olandija, Portuga
lija ir Turkija iki šiol delsia tai 
padaryti.

Iranui iškritus iš CENTO 
(centrinės sutarties org-jos), iš 
jos pasitraukė ir Pakistanas. Jai 
be šių valstybių dar priklauso 
Britanija ir Turkiją.

Kinija paskelbė, kad jos ka
riuomenė baigė pasitraukti iš 
Vietnamo.

Prez. Carter, pasinaudodamas 
turima teise, be kongreso sutiki
mo patvirtino karinės pagalbos 
įstatymą, pagal kurį Jemenui 
bus parduota įvairių ginklų už 
390 mil. dol. Už ginklus sumo
kės Saudi Arabija. Be to, į Jeme
ną bus pasiųsta 300 karinių, 
instruktorių jemeniečiam ap
mokyti.

Strateginių ginklų apribojimo 
pasirašysimoj sutarty buvo nu
matyta, kad tarpkontinentinės 
raketos gali išmesti į taikinius 
tik po 10 atominių sviedinių, 
tačiau JAV žvalgyba patyrė, kad 
sovietų SS-18 raketos pritai
komos taip, kad galėtų išmesti 
po 14 sviedinių.

Ispanijoj buvo išaiškintas są
mokslas nužudyti min. pirm-ką 
Adolfo Suarez. Sąmokslą rengę
4 kairieji buvo sulaikyti.

Sov. S-gos min. pirm-kas 
Aleksei N. Kosygin aštriai kriti
kavo JAV planus įrengti laivyno 
bazę Indijos vandenyno Garcia 
saloj.

Irano revoliucinis tribunolas, 
iki šiol žudęs šacho aukštus pa
reigūnus už žmonių naikinimą, 
pradėjo svarstyti buv. Irano min. 
pirm-ko Amir Abbas Hoveida 
bylą.

Laos komunistų nušalintas iš 
pareigų budistų patriarchas 
Thammayano atbėgo į Tailandą, 
nes jokia religinė veikla Laos 
neįmanoma.

Marokas apkaltino Etiopiją ir 
Siriją Polisario partizanų, sie
kiančių sukurti Vakarų Saharos 
valstybę, rėmimu ir dėl to nu
traukė diplomatinius santykius 
su Etiopija, o iš Sirijos atšaukė 
savo ambasadorių.

Rašo Vladas Lapienis

(. . .) Be abejo, Tau būtų malo
niau, kas pasakočiau iš lagerio 
tik geras naujienas. Tačiau kam 
apgaudinėti save ir kitus? Tik
rovė išlenda pati(. . .). Dėl aplai
dumo daugiau kaip du mėne
sius negavau nei laikraščio, nei 
žurnalų. “Tiesą” pradėjau gauti 
tik nuo rugpiūčio 2 d., o žur
nalo “Nauka i žizn”, laikraščio 
“Neuer Leben” negaunu ir iki 
šiol. Nežinau, kur dingo už du 
mėnesius “Komjaunimo tiesa” 
ir kiti kai kurie laikraščiai bei 
žurnalai.

Trečiosios kolęnijos admi
nistracija gerai žino kur aš esu, 
nes porą Tavo laiškų, nusiųs
tų į Baraševą, atsiuntė man į 
devynioliktą lagerį. Tačiau ki
tus tavo ir kitų žmonių laiš
kus, siųstus senuoju adresu, 
užuot atsiuntę į kaimynystėje 
esantį devynioliktą lagerį, juos 
grąžino atgal siuntėjams, esan
tiems toliau kaip už tūkstan
čio kilometrų(. . .).

V. Lapienis 
1978.IX.10.

Rašo Petras Paųlaitis

1978.V.19.
(. . .) Bemaž visus, su kuriais 

teko 1958-1961 m. bendras var
gas vargti, prisimenu ir juos 
nešioju širdyje. Tik Dievas ži
no, kiek jų dar prisimena mane. 
Bet tas ir nėra svarbiausia. Svar
bu, kad jie būtų geri žmonės 
ir gerai, laimingai gyventų. Aš 
nuo 1961 metų sausio 30 d. 
iki 1974 balandžio 1 d. pabuvau 
“zebrų” karalystėje. Nežinau, ar 
dėl pablogėjusios mano sveika
tos (mat drėgnose ir suspaus
tose kamerose pradėjo tinti ko
jos. . .), mane pervedė į leng
vesnio režimo lagerį. Iš čia 
į kitą, o iš ten dar į kitą, bet

Susideginęs Antanas Kalinauskas karste. Šalia jo motina ir 
brolis. Mirė 1976 rugpiūčio 11. Apie jį rašo Aušra nr. 12, 1978 
m. rugpiūčio mėn. Nuotrauka gauta iš Eltos Informacinės Tarnybos

UZ LIETUVĄ, UZ LAISVĘ, UZ DIEVĄ!
Š. m. rugpiučio 10 sukanka 

dveji metai, kai susidegino AN
TANAS KALINAUSKAS. A. Ka
linauskas gimė 1957. 

f

Jis žavėjosi R. Kalantos auka, 
buvo religingas. Prieš išvykda
mas į kariuomenę, 1975 rude
nį atliko išpažintį. Tarnavo Lat
vijoj, Gulbino mieste.

1976 liepos mėnesį A. Kali
nauskas iš kariuomenės pabėgo. 
Jis visada buvo patriotiškai nusi
teikęs ir sakydavo, kad okupan
tam netarnausiąs. Įkalbėtas grįž
ti, kartu su motina važiuoja į sa
vo karinį dalinį. Atvykęs į karei
vines, 1976.VIII.10 jis apsipila 
benzinu, numeta kareiviškus 
drabužius (prieš tai supiaustęs) 
viršininkam po kojomis ir save 
uždega sušukęs: “Posmatrite, 

vis su mažiau žmonių ir mažes
niu plotu gyvenvietėse. Ir nau
da tik- tokia, kad esame ne
užrakintose kamerose, su lan
gais be grotų ir uniforma kito
kia — ne rainuoti. Žodžiu — 
nieko gero. Visur jaučiasi kryp
tis į bloga. Bet tos kasdieni
nės duonelės kol kas užten- 
kam. O buvo dienų, kada duo
na sotindavomės tik sapne. 
Klausiate, ar galima siųsti pi
nigų ir ar už juos galėtumėte 
ką nors nusipirkti. Pinigus ga
lima siųsti, bet mes jų nemato
me ir jų panaudoti negalime 
daugiau kaip 7-9 rb. per mė
nesį lagerio parduotuvėje. O kas 
administracijai kuo nors nusi
kalto, arba neišdirbo normos, 
tai tam atima teisę naudotis 
krautuve dalinai ar net visiškai.

Prie darbo verčia visus. In
validams specialiai prirašoma, 
kuris kiek gali dirbti valandų. 
Pvz., man prirašyta, kad priva
lau dirbti 6 valandas, o tikro
vėje išdirbama daug daugiau. 
Žinoma, darbas ne po laukus, 
ne po miškus, bet įtampos už
tenka. O svarbiausiai, kad vi
są laiką būtumei užimtas. Tai
gi apsiprekinimui pinigų dar 
uždirbu. Kaip toliau seksis tas 
darbas ir uždarbis, sunku pasa
kyti, nes jau nuo 1947 m. ba
landžio 12 d. be jokių atostogų, 
be jokio “remonto”, be jokios 
ramios valandėlės traukiu jungą 
Rusijos valdose. O dar koks 
maistas už tą darbą?! Koks už
laikymas?

Mozė įsakė žydams dirban
tiems jaučiams neužrišti snukių 
(mat alkani gyvuliai prabėgom 
pagriebdavo tai šiėno kąsnį, tai 
kukurūzo vieną kitą varpą). O 
čia naujosios civilizacijos ir 
žmoniškumo skelbėjai daro vi
siškai priešingai: išleidžia vi
sokias “naujas konstitucijas”, o 
jos dar lydimos slaptų, niekur 
neskelbiamų, išskyrus mūsų ba- 

kak garit litovec patriot! Za Lit- 
vu, za svobodu, za Boga! A vam 
služit nebudu! — Žiūrėkit, kaip 
dega lietuvis patriotas! Už Lie
tuvą, už laisvę, už Dievą! O jum 
netarnausiu!”

Šiai gyvybės aukai jis iš 
anksto ruošėsi.

Kadangi pas A. Kalinauską ra
do du bilietus traukiniu, todėl, 
užgesinę ugnį, iškvotė, kad 
geležinkelio stoty dar yra jo mo
tina. Motina buvo ilgai tardoma. 
Po to jai leido įeiti į palatą, 
kur gulėjo sūrius Antanas. Jis 
kalbėjo: “Mama, dovanok už 
viską — aš mirsiu . . .” Mirė kitą 
dieną — rugpiūčio 11.

Nors motina labai prašė leisti 
parsivežti sūnų į namus, bet 
neleido. Rugpiūčio 12 tiesiai iš 
lavoninės A. Kalinauskas buvo; 

raku koridorius, instrukcijų, ku
rios užriša mūsų burnas, kad 
būtume alkani, kad nekalbėtu
me, neaimanuotume. Bet žmo
nės suskaldyti, supjudyti, išmė
tyti mažomis grupelėmis ir, už
daryti neprieinamuose “šuli
niuose”, ir kenčia, ir tyli. Tyliu 
ir aš, bet aš tikiu Apvaizda. 
Be Jos ir plaukas nenuslenka. 
Ir “fiat voluntas Tua!”. “Nėra 
blogo, kuris neišeitų į gerą”. 
Laisvė brangi.

Nei knygų, nei žurnalų, nei 
laikraščių banderolės nepralei
džiamos. Nieko negalima siųsti 
ir gąuti, išskyrus dvi po 1 kg 
svorio banderoles ir 1,5 kg siun
tinį per vienus metus. Laikraš
čius ir žurnalus galima išsira
šyti už savo pinigus per lag- 
administraciją. Bet mūsų išsi
rašytoji spauda gana dažnai 
dingsta, o veik visuomet vėluo
ja. Net baisu: geros knygos mes 
jau seniai nematome — a nei 
druko, a nei rašto mums turėt 
neduoda. “Tegul, sako, bus 
Lietuva (kaliniai) ir tamsi, ir 
juoda (atsilikę ir sutrypti)”.

Buitinė priežiūra irgi labai 
menka. Visus sunkumus bei 
trūkumus ir neišvardinsi. Me
dicininė priežiūra bloga, vaisti
nėse dėl mūsų veik nieko nė
ra. Jau nuo seniai mane var
gina kojų nuospaudos. Net “sal
du” darosi prisiminti batą, o 
išsigydyti čia nėra kuo. . .

Bet aš neturiu nei žmonos, 
nei mamos. Gerai, kad pasau
lis yra ne be gerų žmonių. 
Vienas vienaip, kitas kitaip, — 
taip gerų žmonių parama ir mal
da ir įpusėjau 31-sius kalini
mo metus. Ir jau beliko 4 su 
puse metų. 1982-siais spalio 30 
d. baigsiu užkariautojui atiduoti 
nekalto baisią duoklę.

Antanas Kalinauskas 14 me
tų amžiaus, gimęs 1957 me
tais

palaidotas Gulbino mieste. Atsi
sveikinant neleido motinai net 
pabučiuoti sūnaus . . .

Tik po mėnesio davė leidimą 
Antaną iškasti ir palaidoti Lietu
voj. Iš Čulbino į Lietuvą karstą 
lydėjo “palydovai” ... Ir Vilka
višky laidotuvių dieną taip pat 
ant kojų buvo sukelti milicinin
kai ir saugumiečiai, kad neįvyk
tų demonstracija.

| V. Kalnius
NUO REDAKCIJOS. V. 

Kalniaus žinutė yra giliai sukre
čianti. Reikia, kad Lietuva ir pa
saulis geriau pažintų šį patrioti
nį ir religinį jauno lietuvio žyg
darbį. Redakcija lauks išsames
nių žinių apie A. Kalinausko as
menį, įvykį ir jo aplinkybes. 
(AUŠRA, Nr. 12/52, 1978 rug- 

piūtis)

BULLETIN D’INFOR- 
MATION — NEWS BRIEF, 
Briusely, Belgijoj, leidžiamas 
prancūzų kalba dvisavaitinis 
biuletenis, savo 1979.11.28 Nr. 4 
paskelbė šias sovietines tai
sykles.

Naujos kalinių išlaikymo 
taisyklės

Nuo 1978 kovo 15 galioja 
naujos lagerių ir kalėjimų “Vi
daus tvarkos taisyklės”, įvestos 

MVD 1977 įsakymu Nr. 37. 
Tas įsakymas pakeičia ligi šiol 
veikusį 1972 sausio 14 įsakymą 
Nr. 20. Nors naujo įsakymo pil
nas tekstas nebuvo paskelbtas 
(kaip buvo ir su įsakymu Nr. 20), 
jis jau 1978 vasario mėnesį buvo 
taikomas kaliniam.

Visumoj naujas įsakymas su- 
žiaurina režimą, palyginus su 
buvusiuoju.

1. Leidžiama talpinti kalinius 
į ŠIZO (štrafnoj izoliator) — 
bausmės izoliatorių — keliem 
iš eilės terminam, nedarant per
traukos tarp jų. Anksčiau tokia 
pertrauka teoriškai buvo būtina.'

2. Tas pat liečia kalinių tal
pinimą į PKT (pomieščenje ka- 
mernogo tipą) — kameros tipo 
patalpą (režimas kiek švelnesnis 
negu izoliatoriuj).

3. Jei PKT laikomas kalinys 
perkeliamas į ŠIZO, tai dienos, 
atsėdėtos ŠIZO, neįskaitomos į 
PKT laiką (anksčiau buvo įskai
tomos).

Bet reikia baigti, nes mūsų 
“šulinio” aukštos tvoros, laiškas 
geli neperlipti. (Prašo leikoplas- 
tiriaus nuospaudoms gydyti, vo
kų, tušinukų, saldainių “Karvu
tė”, pašto ženklų. . .).

“Tikėkit, kad visa tai rašau 
ir raustu kaip virtas vėžys. . . La
biausiai prašau prisiminti mane 
savo maldose Viešpačiui prie 
Jo altoriaus.

Prašau sveikinti sutiktus 
bendrus pažįstamus”.

Petras Paųlaitis

Kinijos kariuomenės lėktuvas 
nukrito Pekinge į gyv. namų 
ir fabrikų kvartalą. 12 lėktuvo 
keleivių ir apie 200 žmonių žu
vo.

JAV įsisteigusi komisija Hel
sinkio susitarimų vykdymui sek
ti rūpinsis žmogaus teisėm viso
se susitarimus pasirašiusiose 
valstybėse ir skelbs jų pažeidė
jus. Komisija pirmiausia susirū
pino sovietų kalėjimuose laiko
mais žydų kaliniais, visai užmirš
dama kitų tautybių politinius ka
linius. Komisijai pirmininkauja 
Bandom House prez. Robert 
Bernstein.

Prancūzas kardinolas Jean 
Villot, buvęs trijų popiežių vals
tybės sekretorium, mirė, sulau
kęs 73 m.

Indijos parlamentas įsteigė 
specialų teismą buv. min. pirm- 
kei Indira Gandhi ir jos sūnui 
Sanjay teisti už jų galios pikt- 
naudojimą išimties būklės metu.

Prez. Carter pažadėjo daly
vauti tarp Egipto ir Izraelio vyk- 
simuose pasitarimuose dėl vaka
rinio Jordano kranto ir Gazos 
ruožo palestiniečiam ribotos au
tonomijos suteikimo.

Nigerija taip pat žada pakelti 
aliejaus kainas net! 17 proc.

NAUJI REIŠKINIAI
SOVIETINIUOSE RINKIMUOSE

Maskvos dailininko ir fotogra
fo Vladimiro Syčovo bute 1979 
vasario 2 susirinko spaudos kon
ferencijai grupė asmenų, pasiva
dinusi “Rinkimai 79”. Pagal 
grupės pareiškimą, jų tikslas iš
statyti savo kandidatus rinki
mam į Sov. Sąjungos aukščiau
sią sovietą 1979 kovo 4.

Valdžia atsisakė oficialiai už
registruoti “Rinkimai 79” grupę, 
motyvuodama tuo, kad grupė 
nepristatė savo statuto ir narių- 
steigėjų sąrašo, dėl to pagal vei
kiančius nuostatus negali būti 
užregistruota ir negalės pastatyti 
savo kandidato šiem rinkimam.

4. Eilinio pasimatymo arba 
siuntinio gavimo laikas nustu
miamas tiek dienų, kiek kalinys 
sėdėjo PKT ar ŠIZO.

5. Karcerių dydis sumažintas 
(anksčiau minimali ploto norma 
buvo 2,5 kv. m ).

6. Per “Posyltorgo” sistemą 
gaunamos banderolės dabar bus 
įskaitomos į eilines banderoles 
iš giminių (anksčiau tokių ban
derolių gavimas buvo nuo jų 
nepriklausomas).

7. Siuntiniuose leidžiama 
siųsti “sūdytą žuvį, nereikalau
jančią tolesnio apdirbimo” 
(anksčiau — tiktai silkes). Lei
džiama gauti “daržoves, vaisius” 
(anksčiau — tiktai “svogūnus, 
česnakus”). Leidžiama gauti 
žuvies ir mėsos konservus (anks
čiau — tiktai žuvies).

8. Uždrausta siųsti banderolė
mis į kalėjimą pirštines, šalikus, 
frotinius rankšluosčius, elastiš- 
kas vyr. kojines. Formaliai leista, 
tačiau praktikoj neleidžiama 
siųsti šiltus baltinius (atiduoda 
tiktai trusikus ir apatinius marš
kinius (maikas) — ne šilkinius).

9. Lagerių ir kalėjimų krautu
vėlėse uždrausta pardavinėti 
sviestą, lašinius, margariną, cuk
rų (anksčiau iš čia išvardintųjų 
buvo draudžiamas tiktai cukrus). 
Arbatos pirkimas krautuvėlėj ri
bojamas 50 gr. per mėnesį (anks
čiau — 100 gr., bet, matyti, 
tas apribojimas buvo de fącto, o 
ne formalus).

10. Kaliniam neleidžiama tu
rėti stiklinių indų (tuo tarpu 
daugumas konservų krautuvėlė
se parduodama kaip tik stikli
niuose induose). *

11. Uždrausta siųsti bandero
lėse mechaninius ir elektrinius 
skustuvus (anksčiau buvo lei
džiama). Dabar juos leidžiama 
pirkti tiktai krautuvėlėse. Ta
čiau skustuvas kainuoja 2- 
3 kartus daugiau už tą sumą, 
kurią kaliniui leidžiama išleisti 
per mėnesį. Perkelti vieną mė
nesį neišleistus pinigus kito mė
nesio sąskaiton, t.y. juos sutau
pyti, negalima, tad leidimas 
pirkti skustuvus krautuvėlėj nu
stoja vertės.

12. Kaliniui leidžiamų turėti 
daiktų svoris ribojamas iki 50 
kg , kaip ir anksčiau (įskaitant 
daiktus, gulinčius sandėly). Ta
čiau dabar uždrausta persiųsti 
nereikalingus daiktus giminėm. 
Todėl praktiškai negalima pasi
naudoti formaliu leidimu per 
knygų pardavimo tinklą neribo
tai įsigyti knygas.

13. Uždrausta naudotis as
meniškais muzikos instruifnen- 
tais (anksčiau buvo galima).

14. Draudžiama paduoti pa
reiškimą grupės arba kito as
mens vardu, o taip pat kitą as
menį liečiančiu reikalu (anks
čiau pastarojo draudimo nebu
vo, nors pirmieji galiojo ir anks
čiau).

15. Kaliniui pakeitus adresą 
arba režimą, administracija per 
10 dienų privalo painformuoti 
gimines.

Visais kitais atžvilgiais, kiek 
šiuo metu žinoma, “Taisyklės” 
bendrais bruožais yra kaip anks
čiau buvusios.

Pasklidęs gandąs, kad naujos 
“Taisyklės” draudžiančios gauti 
lageriuose ir kalėjimuose bande
roles ne nuo giminių, matyti 
nepasitvirtino.

(Elta)

Grupės vadas Syčov pareiškė/ 
kad jie pakartos savo eksperi
mentą per rinkimus į RSFSR 
aukščiausią sovietą (1980 pava
sarį), pasinaudodami savo įgytu 
patyrimu.

Atėjo žinia, kad ir Lietuvoj 
buvo susiorganizavusi panaši 
grupė. Ji savo kandidatu pastatė 
Egmontą Meškauską, kurio var
das lietuviam disidentam tapo 
pažįstamas 1975 per S. Kova
liovo procesą. Tačiau grupė pa
rodė pusėtiną atsargumą dėl jo 
noro sueiti į ankštesnį kontaktą.

Lietuvių grupės kandidatas 
taip pat nebuvo užregistruotas.

(Elta)
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: Savaitės | 
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Sov. S-gos min. pirm. Aleksei 
N. Kosygin, lankydamasis Indi
joj, pažadėjo Vietnamui teikti to
kią pat pagalbą, kokią ji teikė 
Vietnamui kariaujant su JAV. 
Indijai jis pažadėjo padidinti 
aliejaus eksportą.

JT ir Britanija, Kanada, Pran
cūzija ir V. Vokietija vėl pakvie
tė P. Afriką ir visas Namibijos 
grupes atnaujinti pasitarimus 
dėl Namibijai nepriklausomybės 
suteikimo.

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
Kaip jau anksčiau paskelbta, 

IV PLJK proga organizuojamos 
keturios ekskursijos studijų die
nų metu ir trys po kongreso.

Pirmos keturios ekskursijos 
(pagal paskelbtus marš nitus 
a.b.c,d) prasidės Oostendėj (Bel
gijoj) liepos 19 iš ryto. Tikslus 
laikas bus paskelbtas vėliau, pa
sibaigus registracijai ir užsakius 
laivą per Kanalą. Visos keturios 
baigsis liepos 27 per pietus 
arba ankstyvą popietę. 
Frankfurte ekskursantam bus 
parūpinti viešbučiai, už kuriuos 
turės užsimokėti jie patys. Turės

dienai iš ryto ir pernakvoti 
Frankfurte.

Frankfurto viešbučių kainos 
labai įvairios. Pigiausi kamba
riai vienam asmeniui be atskiro 
dušo ir vonios — 30 DM. Su 
dušu arba vonia maždaug 20 
markių daugiau. Dvigubi kam
bariai kainuoja bent 50 DM. 
Šiaip atvykstą į kongresą turistai 
gali kreiptis Frankfurto pagrin
dinėj stoty į “Zimmervermitt- 
lung”, kur bus nurędyti tinka
miausi viešbučiai. Bus galima 
susikalbėti ir angliškai.

-o-

tinė veiks nuo liepos 9. Anks
čiau paskelbtas telefono nume
ris yra St. Mary’s kolegijos raš
tinės. Jo niekas neturi naudoti.

Šių metų sausio mėnesio pra
džioj buvo išsiuntinėti laiškai 
lietuviškų laikraščių žurnalų ir 
radijo valandėlių redaktoriam. 
Juose buvo prašoma paskirti 
jaunimo kongresui savo atstovus, 
kiek įmanoma, jaunuolius.

Į šį prašymą atsiliepė tik 7 re
daktoriai: Draugo, Darbininko, 
Ateities, Skautų Aido, Europos 
Lietuvio, Romos ir Vatikano ra
dijų lietuviškų valandėlių. Eu-

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 Št, Richmond Hill, i’.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. • s

Kolumbijos, Costa Rica, Di- 
mininkonų respublikos ir Boli
vijos prezidentai bendru pareiš
kimu apkaltino Venecuelą už 
savavališką aliejaus kainų pakė
limą.

JAV kongreso kai kurie nariai 
pradėjo reikalauti, kad JAV būtų 
atgaivinta karinė prievolė ar 
bent jaunimo nuo 18 iki 26 
m. privaloma registracija.

V. Vokietijoj išaiškinus visą 
eilę R. Vokietijos šnipų, į R. Vo
kietiją spėjo pabėgti krikščionių 
demokratų partijos pirm-ko pa

vaduotojo sekretorė Christel 
Broszey, įtakingo parlamento 
nario Werner Marx sekretorė In
gė Goliath ir Nato būstinės tar
nautoja Uršei Lorenzen. Spėja
ma, kad V. Vokietijoj yra per 
3,000 R. Vokietijos šnipų.

JAV atstovas prie JT žmogaus 
teisių komisijos Edward Mez- 
vinsky Ženevoj apkaltino Sov. 
S-gą, kad ji kalėjimuose laiko 22 
už žmogaus teises kovojusius 
žmones ir ragino komisijos na
rius jų kalinimą pasmerkti.

Izraelis už vieno palestiniečių 
į nelaisvę Libane paimto Izrae
lio kareivio paleidimą sutiko 
paleisti 66 kalėjime laikytus pa
lestiniečius. Pasikeitimui tarpi
ninkavo tarptaut. Raudonasis 
Kryžius.

VVashingtone vykusios ūki
ninkų su traktoriais demonstra
cijos padarė įvairių nuostolių už 
3.6 mil. dol.

JAV kongresas didele daugu
ma patvirtino įstatymą, leidžian
tį JAV palaikyti neoficialius san
tykius su Taivanu.

Sov. S-gos policijai iškračius 
Ukrainos Helsinkio grupės na
rio Michail Melnik ir kitų disi
dentų butus, Melnik nusižudė. 
Manoma, kad ir Helsinkio gru
pės steigėjas Oles Berdnik yra 
areštuotas ir kad jam rengiama 
byla.

Iš Kinijos laikraščių galima 
susidaryti išvadą, kad komu
nistų partijos narių tarpe vyksta 
trintis ir kad kai kurie partijos 
nariai yra sudarę atskalūnines 
grupes.

Popiežius Jonas Paulius II 
paskelbė pirmą encikliką Re- 
demptor Hominis, kur skelbia, 
kad R. katalikų Bažnyčia labai 
paveikiai tarnauja kaip laisvės 
sargas pasauly, kur neteisingu
mas ir moralinių vertybių ger
bimo silpnėjimas sudaro pavojų 
visiem geros valios žmonėm.

Nuo pat karo su Kinija pra
džios sovietų laivai ir lėktuvai 
gabena iš Pietų Vietnamo ir 
Kambodijos Vietnamo karius į 
Hanoi ir Haiphong sritį.

patys rūpintis ir maistu.

Likusios trys ekskursijos 
(pagal paskelbtus maršrutus e, 
f, g) prasidės liepos 30 iš ryto 
Frankfurte. Jos visos baigsis 
vėlyvą popietę tos dienos, kuri 
numatyta paskelbtuose kelionių 
maršrutuose (kelionės e ir f — 
rugpiūčio 10, o kelionė g — rug
piūčio 7). Šios trys ekskursijos 
baigsis Frankfurte. Norintiem iš 
Frankfurto išskristi patariama 
rezervuoti skrydį ateinančiai

Atstovų ir dalyvių registraci
jos anketų paaiškinimuose įsi
brovė klaida — stovyklos tele
fono numeris. Dabar pranešam, 
kad stovyklos raštinės telefono 
numeris bus (01) 891-2020. Raš-

ropos Lietuviui atstovaus Jonas 
Podvoiskis iš Anglijos, Ateičiai 
— Petras Kisielius iš Chicagos, 
Skautų Aidui — Raminta Jelio- 
nytė iš Chicagos. Pirmieji du yra 
ir IV PLJK atstovai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

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

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

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
puošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

PARAMA 
JAUNIMO 

KONGRESUI

Dr. Algis Paulius, PLB valdy
bos vicepirmininkas ir jaunimo 
kongreso finansų komiteto 
pirmininkas, kovo pradžioj iš
siuntė visom JAV LB apylinkėm 
aukų lapus, pagal kuriuos bus 
renkamos aukos IV-jam pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui pa
remti. Kartu išsiųstos visokios 
informacijos apie patį jaunimo 
kongresą.

Iš JAV LB apylinkių tikimasi 
gauti 62,700 dol., iš centrinių 
JAV lietuvių organizacijų 7,300 
dol., iš loterijos 7,000 dol. ir 
kitų pajamų 3,000 dol. Iš viso 
— 80,000 dol. iš JAV lietuvių.

Aukotojai, paaukoję 25 dol. ar 
daugiau, gaus specialius kvitus 
mokesčių nurašymui.

Aukų rinkimo komisijoj dirba 
S. Džiugienė, M. Jakaitis, V. La
pienė, dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
Balukas, V. Garbonkus, A. Kas- 
sel, dr. F. Kaunas, dr. P. Kisie
lius, L Mažeikaitė, V. Mažeikie
nė, K. Milkovaitis, dr. A. Raz
ma, M. Remienė ir dr. J. Valai
tis.

Prez. Carter, siekdamas pa
veikti Jordaną ir Saudi Arabiją 
nesipriešinti pasirašysimai tarp 
Egipto ir Izraelio taikos sutar
čiai, pasiuntė ten savo patarėjo 
saugumo reikalam Zbigniew 
Brzezinski vadovaujamą dele
gaciją. JAV ypač rūpi, kad Egip
tui nebūtų taikomos bet kurios 
sankcijos.

Taikos sutartis tarp Egipto ir 
Izraelio numato, kad Izraelis 
per 3 m. turės palaipsniui pasi
traukti iš Sinajaus pusiasalio, 
kad tarp jų esanti karo būklė 
bus panaikinta, kad Izraelio lai
vai galės laisvai plaukioti Suezo 
kanalu, kad Izraelis galės pirkti 
iš Egipto aliejų ir kad už mėne
sio bus pradėtos derybos dėl va
karinio Jordano kranto ir Ga
zos ruožo palestiniečiam ribotos 
autonomijos suteikimo.

— Vasario 23 ir Lietuvoje 
buvo švenčiama “tarybinės ar
mijos ir karinio jūrų laivyno die
na”. Žmonės buvo varomi į mi
nėjimus, kuriuose skambėjo 
kalbėtojų panegiriniai žodžiai: 
“šlovingoji, nenugalimoji, tary
binis karys — taikos sėjėjas, so
cialistinio darbo dalyvis”. Spau
doje ta proga rašoma, kad so
vietinė kariuomenė yra patriotiz
mo mokykla. Tik suprantama, 
kad ta “mokykla” neugdo lietu
viško patriotizmo. Lietuviai turi 
karinę prievolę atlikti svetimuo
se daliniuose, toli nuo tėvynės. 
Visas mokymas vyksta nišų kal
ba. Ir vis dėlto spaudoje drįs
tama rašyti, kad lietuviai jaunuo
liai myli kario milinę, kad su 
ilgesiu laukia dienos, kada bus 
pašaukti į kariuomenę. Caro 
laikais jauni lietuviai nuo rusų 
kariuomenės bėgo į Ameriką. 
Galima spėti, kad ir nuo raudo
nosios kariuomenės jaunuoliai 
bėgtų, jei tik būtų kur bėgti. Tas 
visas sovietinės kariuomenės 
šlovinimas yra grynas melas. Bet 
deja, Lietuva yra pavergta, ir jai 
primetamos pavergėjų šven
tės.

— Poetas Alfonsas Maldonis, 
Rašytojų sąjungos pirmininkas, 
dalyvavo rinkiminiame farse. 
Kandidatu į “aukščiausiąją tary
bą” jis buvo pasiūlytas Ukmer
gės apygardoje: “siūlė” “Vieny
bės” fabrikas ir “Lenino keliu” 
kolchozas. A. Maldonis ir bu
vo nuvykęs pas tuos “siūlyto- 
jus”. Pats kalbėjo, žadėjo rūpin
tis dirbančiųjų reikalais. Kalbėjo 
ir apie jį, mokiniai deklamavo 
jo eilėraščių. Autorius dalino 
savo autografuotas poezijos kny
gas (paskiausiai išleistas rinki
nys yra RYTAS 'VAKARAS, 
1978).

—Lietuvos akademinio ope
ros ir baleto teatro direktorius 
solistas Virgilijus Noreika rusiš
kame Izvestijų laikraštyje plato
kai rašė apie jo vadovaujamą 
teatrą, gyrėsi laimėjimais, žadėjo 
repertuare greta broliškų res
publikų autorių kūrinių duoti ir 
kelis lietuviškus veikalus:J.Juo- 
zapaičio naują operų “Marių 
paukštė”, E. Balsio operų “Ind-

i.

Iš jaunimo parodos Detroite. Parodą suorganizavo Jaunimo Sąjungos Detroito skyrius. Ji 
vyko vasario 10-11. Nuotraukoje — parodos atidarymas. Nuotr. Jono Urbono

rė ir Ansas”, V. Ganelino ba
letų “Baltaragio malūnas”. 
Straipsnis paskelbtas “rinkimų” 
proga. Dėl to ir rašoma, kad 
“visuose šalies kampeliuose jau
čiamas didžiulis emocinis paki
limas”. Taigi tame “pakilime” 
turi dalyvauti ir A. Maldonis, ir 
V. Noreika, ir daug kitų.

— 1978 metų pabaigoje Lie
tuvoje mirė liaudies meistras 
Juozas Laurinkus (1909-1978). 
Vasario mėnesį Dailės muzie
jaus liaudies meno skyriuje 
Vilniuje buvo surengta J. Lau
rinkaus kūrinių paroda. Meist
ras savo skulptūrėlėmis, kurių 
jis sukūrė kelis tūkstančius, 
vaizdavo kasdienį gyvenimą. Jo 

I drožinių yra ištisos teminės seri
jos: žvejai, sportininkai, muzi
kai, įvairių sričių darbininkai. 
Kritikai pripažįsta, kad J. Lau
rinkus sugebėjo tiksliai perteikti 
judesius, žmogaus kūno propor
cijas. Parodos proga sužinome, 
kad liaudies meno skyrius yra į- 
sikūręs buvusioje Visų Šventų
jų bažnyčioje. Ten ir vietos 
parodai esą mažoka.

— Vasario 16 netikėtai Vilniu
je mirė daktaras psichotera
peutas Vladas Šimkūnas. Buvo 
gimęs 1917 Ignalinos apylinkė
je. 1964 Vilniaus universitete 
baigė medicinos mokslus, 
dirbo Naujosios Vilnios ligoni
nėje. Daug yra nusipelnęs me
dicinos bibliografijos srity. Kar
tu su kitais parengė tris tomus 
veikalo “Lietuviškoji medicini
nė bibliografija”. Įdomu, kad V. 
Šimkūno nekrologą pasirašė ne 
medicinos darbuotojai, bet litua
nistai — Irena Kostkevičiūtė ir 
Zigmas Zinkevičius.

— Vilniaus “Lėlės teatras J. 
Biliūno 100 metų gimimo su
kaktį mini statomu veikalu “Ak 
vija pinavija”. Pagal 4 J. Biliūno 
apsakymus — “Joniukas”, 
“Kliudžiau”, “Laimės žiburys” 
ir “Kūdikystės sapnai” — tekstą 
parašė Sigitas Geda. Muziką su
komponavo M. Urbaitis. Režiso- 
rius ir dailininkas — V. Ma
zūras. Premjera įvyko kovo pra
džioje.

— Jau beveik visi Justino 
Marcinkevičiaus kūriniai yra iš
versti į rusų kalbą ir išleisti 
atskiromis knygomis. 1978 metų 
pabaigoje viena leidykla (Ro- 
man-Gazeta) labai dideliu tiražu 
(milijonas ir 609 tūkstančiai) iš
leido poemos “Heroica” verti
mą. Vertė A. Mežirovas.

— Okupuotos Lietuvos spau
doje paminėta rašytojo Juozo 
Paukštelio 80 metų amžiaus su
kaktis (g. 1899 kovo 3). Nepri
klausomybės metais J. Paukšte
lis dėstė literatūrą gimnazijoje 
(Kėdainiuose), parašė bele
tristinių kūrinių, daugiausia 
vaizduojančiii kaimo žmones. 
Okupacijoje atidavė duoklę ir 
reikalaujamam kryptingumui 
(trilogija iš kaimo buities). Ne
trukus būsianti išleista J. Paukš
telio atsiminimų knyga. Trečiu 
leidimu išleisti “Kaimynai”. Vil
niaus universiteto docentė E. 
Bukelienė rašo monografiją apie 
J. Paukštelio gyvenimą ir kū
rybą.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter 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.

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

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor <
3701 Guif Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 

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

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

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

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

ps

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino 
MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300

Pr.N.
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Mažosios Lietuvos dideli vargai
Mažoji Lietuva, nuostabiai 

gražus gintarinis Baltijos pama
rys, kur jau nuo žilos senovės 
gyveno lietuviškos gentys, yra 

ryškiausias simbolis lietuvių 
tautos kentėjimų. Tame pamary, 
kaip nė vienoje kitoje Lietu
vos žemėje, per ilgus amžius 
tikrieji to krašto savininkai, kil
nūs žmonės, turėjo ir tebeturi 
rungtis už savo žemę ir gyvy
bę su piktos valios įsibrovėliais.

Kovos prasidėjo dar kryžiuo
čių įsiveržimo metu, kai anie ta
riami krikščionybės riteriai atėjo 
su apsuktu kryžiumi arba kala
viju. Kovos ir kančios tebetveria 
ir dabar, kai Mažoji Lietuva, 
prie Rusijos priskirta, niokioja- 
ma kūjo ir priekalo. Kas to kraš
to negriebė ir kas jo nevargino?

Kryžiuočiai, ilgus amžius Ma
žąją Lietuvą valdę, vis dėlto ne
įstengė jos suvokietinti. Vieną, 
kas čia paliko, tai protestantiz
mas, tartum likimo pasityčioji
mas iš Marijos ordino riterių. 
Apaštalavę kardu katalikybei, jie 
patys pirmieji nuo jos nusigręžė, 
kai žmonės dar ilgai laikėsi Ma
rijos garbinimo ir lankė jos šven
toves Lietuvoje, siekdami net 
Šiluvos.

Iš Mažosios Lietuvos paskli
do pirmas spausdintas lietuviš
kas žodis ir pirmieji Šventojo 
Rašto vertimai. Lietuvybė buvo 
tokia gaivi ir gyva, kad visas 
rytinis Prūsijos kraštas, siekęs 
Lietuvos, nuo šešioliktojo am
žiaus tebebuvo vadinamas Lie
tuva. Vokiečių valstybėje ji su
darė lietuvišką provinciją — Li- 
tauen, ramią, darbščią, dainingą 
ir šviesią, kaip Baltijos marių 
išplaujamas gintaras ar pamario 
smiltėtos kopos.

Maras, užneštas svetimųjų aš
tuoniolikto amžiaus pradžioje, 
buvo viena iš didžiųjų nelaimių 
tam mielam kraštui. Jų išmirė 
apie 150,000. Kai kurios sody
bos, ypač apie Ragainę ir Gum
binę, liko tuščios. Atkelta buvo

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

vokiečių kolonistų. Kristijonas 
Donelaitis, tasai ano meto Ma
žosios Lietuvos rašytojas pažiba, 
skundėsi ir rašė, kad atėjūnai 
užkrėtė kraštą “visokiomis 
nedorybėmis”. Gi vietinių lietu
vių dorybė buvo tokia didelė, 
kad Prūsijos kariuomenėje lietu
viai buvo laikomi pačiais geriau
siais kariais. Ir vis dėlto tuos 
geruosius ir ištikimus žmones 
ėmė prievarta vokietinti per 
įstaigas, mokyklas. Kokia tai bu
vo neteisybė, galima suprasti iš 
to, kad, pats būdamas vokietis, 
Sauerveinas, taurus žmogus, 
pramokęs lietuvių kalbos, ragi
no nepasiduoti. Jo eilės pasidarė 
Mažosios Lietuvos himnu: “Lie
tuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt” . . .

Vokiečių priespaudos laikai 
su Pirmuoju Didžiuoju karu 
pasibaigė tik siauram Mažosios 
Lietuvos pakraštėliui, pramin
tam Klaipėdos kraštu. Tačiau ir 
tą dešinįjį Nemuno krantą su pa
čia Klaipėda teko patiem lietu
viam vaduoti: atimti iš prancūzų, 
kad netektų lenkam ar dar kam 
kitam, nors 1920 kovo 21 buvo 

pareikšta Mažosios Lietuvos 
žmonių valia jungtis su visa Lie
tuva. Galėjo prisijungti tik Klai
pėdos kraštas 1923. Jis stipriai 
pakilo ekonomiškai, bet netru
kus pakilo ir nacių keliamas 
nerimas, priešiška akcija, o 1939 
kovo 22 Hitleris jėga atplėšė 
nuo Lietuvos visą Klaipėdos 
kraštą. Jis grįžo Lietuvai po Ant
rojo Didžiojo karo, bet jau sovie
tų vergijoje.

Rusai praėjusio karo metu 
žvėriškai Mažąją Lietuvą nu- 
niokiojo, žmones išžudė badu ir 
tremtimi, kraštą apsodino savais 
kolonistais ir surusino visus gra
žiuosius lietuviškus vietovar
džius. Bet didžiųjų nedorėlių 
darbai praeis kaip pamario dul
kės. Liks gyvas lietuviškas 
žmogus, kaip Baltijos marių am
žinas gintaras.

(tąsa iš praeito nr.)

Mokytojo “Jokūbo” mokslas. 
Jokūbo laiškas yra namie ir žy
diškoje ir graikiškoje doros sam
pratoje. Jo būta atviro tiesai. 
Beveik kiekvienas jo pamoky
mų, paraginimų ir įvaizdžių turi 
atitikmenį arba žydiškoje, arba 
helenistinėje raštijoje, arba net 
abiejose. Helenistinė žydijos 
raštija ir kraitis galėjo būti Jo
kūbo laiško autoriui ir formos, 
ir turinio pavyzdžiu. Šaltiniais 
jam tarnauja Šventraštis (ypač 
Psalmės), poetai, filosofai, reto
rikos mokytojai ir liaudies iš
mintis. Migsta naudotis palygi
nimu: turtuolis išnyksta kaip 
lauko gėlė (Jok 1, 10), liežuvis, 
lyg maža ugnelė, padega di
džiausią girią (Jok 3,5). Nesveti
mi jam ir įprastiniai filosofų 
įvaizdžiai: veidrodis (Jok 1, 23- 
25), būties ratas (arba “gyveni
mo eiga” — Jok 3, 6), žmogaus 
jėga prijaukinti žvėris (Jok 3,7).

Evangelija
Nesidrovi jis pasisavinti net ir 

teologinių sąvokų: Dievas 
“šviesybių Tėvas, kuriame nėra 
jokių atmainų ir nė šešėlio kitė
jimo” (Jok 1, 17). Tačiau Jo
kūbo laiško autorius turi gilias 
šaknis Senajame Testamente. 
Jau pačiu pasveikinimu “dvyli
kai giminių, gyvenančių tarp ki
tatikių” (Jok 1, 1) pabrėžiamas 
autoriaus žydiškumas. Šis požiū
ris pakartotinai paskatino Naujo
jo Testamento tyrinėtojus Jokū
bo laišką laikyti žydišku rašiniu, 
kurį krikščionis mokytojas pri
taikė savo bendrijos dorai.

Vienas iš laiško kilmės aiški
nimų kaip tik ir remiasi šiuo 
mįslingu pradžios sveikinimu: 
“Jokūbas, Dievo ir Viešpaties 
Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia 
sveikinimus dvylikai giminių, 
gyvenančių tarp kitatikių” (Jok 
1,1). Teigiama, kad pradinis 
rašinys buvo sukurtas panaudo
jant patriarcho Jokūbo Testa
mentą savo dvylikai sūnų (t.y.

VVashingtone vasario 11 buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Minėjimas įvyko 
Georgetovvn universiteto Gaston salėje. Iš k. A. Vaičiulaitis, dr. T. Remeikis, O. Bačkienė, 
Lietuvos vyčių kuopos VVashingtone pirmininkas adv. E. Raskauskas, Jr., ponia Longo, 
Valstybės departamento pareigūnas, Baltijos skyriaus vedėjas Thomas Longo, Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, LB VVashingtono apylinkės pirmininkas dr. Saulius Naujokai
tis, inž. L. Grinius.
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dvylikai giminių). Rašinys bu
vęs literatūrinė fikcija arba pra
manas su išpūsta alegorija, ku
rioje kiekvienas patriarcho Jokū
bo sūnus tampa savita doros 
tema. Žydijos kraitis turtingas 
panašiais rašiniais su dvylikos 
giminių alegorizacija. “Viešpa
ties tarno” titulas duodamas Jo
kūbui Senajame Testamente.

Tačiau šis Jokūbo laiško kil
mės aiškinimas veda į dar di
desnį mįslių rezginį. Viena yra 
tikra, kad išsireiškimas “dvy
likai giminių, gyvenančių tarp 
kitatikių (t.y. išblaškyme)” (Jok 
1,1) paženklina visus krikščio
nis, gyvenančius pasaulyje kaip 
pakeleivius ir tremtinius.

Sakėme, kad mokymas dažnai 
buvo paruošimas krikštui Nau
jojo Testamento raštijos amžiu
je. Tačiau Jokūbo laiške randa
me tik vieną kitą krikšto ai
dą (Jok 1, 18, 21). Pats krikš
tas tiesiogiai nėra minimas. Tai
gi laiško turinys netelpa krikš
to katechezės rėmuose. Nė pa
ties autoriaus — mokytojo Jokū
bo — negalima įrėminti vien tik 
į katekisto pareigas. Būdamas 
Dvasios apdovanotu mokytoju 
Bendrijoje, jis prabildavo ir 
mokydavo reikalui atsiradus. Pa
vyzdžiui, Barnabo laiško auto
rius sakosi rašąs , nes norįs “pa
sidalinti tuo, ką pats yra ga
vęs . . ., jog jūsų (krikščionių) 
pažinimas būtų praturtintas kar
tu su jūsų tikėjimu” (Barnabo 
laiškas 1,5).

Mums nėra įmanoma nustaty
ti, kada ir kur mokytojas Jokū

bas savo laišką rašė. Tie, kurie 
laiško autoriumi laiko Jeruzalės 
vyskupą Jokūbą, parašymo datą 
nustato tarp 49 ir 60 m. po Kris
taus. Tie, kurie “Jokūbe” mato 
slapyvardžiu rašantį krikščionį 
mokytoją, parašymo datą nustato 
tarp 70 ir 130 m. po Kristaus.

Kodėl mokytojas “Jokūbas” 
rašė? Nei reikalas, kuris paska
tino rašyti, nei aplinkybės, ku
riose laiškas buvo rašomas, nėra 
aiškūs. Daugumas pamokymų 
ir įspėjimų — turtingiesiems, 
savimeiliams, aimanuokliams, 
melagiams, liežuvautojams, 
puikuoliams — yra bendri. Ta
čiau yra ir vienas kitas pamoky
mas ir įspėjimas, kuris padeda 
įsijausti į aliarmuojančią padėtį 
to meto Bendrijos viduje.

Pavyzdžiu gali būti trumputė 
apybraižėlė apie liežuvį ir nepa
žaboto liežuvio blogybę (Jok 3, 
1-12). Skundas, kad “liežuvio 
joks žmogus nepajėgia suvaldy
ti; jis lieka vis nerimstanti blo
gybė, pilna mirtingų nuodų” 
(Jok 3,8) atskleidžia užuolaidą į 
labai gyvenimišką reikalą ir ap
linkybes. “Pavydas ir savanau
diškumas”, gyrius su išmintimi, 
kuri yra “žemiška, gyvuliška ir 
demoniška” ir veda į nedarną 
bei nedorus darbus, mokytojui 
“Jokūbui” kelia nerimą (Jok 3, 
13-18). Čia, atrodo, kreipiamasi 
tiesiogiai į skaitytojus: “Visa 
tai vyksta jūsų tarpe!”

Su panašia bėda ir apaštalui 
Pauliui teko susidurti Korinte (1 
Kor 3,3; 4, 18-21; 2 Kor 12, 
20-21). Nebuvo ši bėda svetima 
ir pora dešimtmečių vėliau. Kle
mensas, Romos vyskupas, irgi 
dėjo pastangas grąžinti darną 
Korinto bendrijoje (1 Klemenso 
laiškas 1,1; 3, 2ss.). Nedarnos 

bėdą kėlė savanaudiškos klikos 
krikščionių bendrijose (žr. Jok 
1, 5-11; 1,21).

“Liežuviu” nuodėmingai gi
riamasi, kivirčijamasi ir kenkia
ma kitiems (žr. Jok 4, 1-2). 
Tikra išmintis yra “taikinga” 
(Jok 3, 17). Tačiau vietoj taikos 
ir nuoširdumo krikščionių tarpe 
vyksta rietenos ir užgauliojimas 
(žr. 4, 1-2).

Mokytojas “Jokūbas” klausia, 
kodėl taip yra. Iš kur ši ne
darna? Atsakydamas šį klausimą, 
jis remiasi pirmoje vietoje tuo
met plačiai žinoma stoicizmo į- 
žvalga: žmogaus prigimties aist
ros veda į pavydą ir karą su ki
tais. Apatheia — apatija buvo 
stoikų išminčių idealas. Stoikai 
mokė, kaip pasiekti laisvę nuo 
aistrų. Šiame fone ir mokytojo 
“Jokūbo” atsakymas darosi la
biau suprantamas: rietenos ir 
kivirčai krikščionių tarpe “Ne iš 
kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, 
kurios nerimsta jūsų sąnariuo
se. Geidžiate ir neturite? Tuo
met žudote. Pavydite ir negalite 
pasiekti? Tuomet kovojate ir ka
riaujate” (Jok 4, 1-2).

Stoikų apatija—laisvė nuo aist
rų—mūsų mokytojui nėra pakan
kama. Jis yra kur kas gilesnis, 
nes jis yra krikščionis mokytojas. 
Atsakydamas į klausimą, iš kur 
karai ir kivirčai krikščionių 
tarpe, Jok 4,4 rašo: “Jūs sveti
mautojos!”

Graikiškas žodis šiame tekste 
duoda sunkumų ne tik vertėjams, 
bet ir patiems graikams. “Sveti
mauti” pas pranašus reiškė at- - 
kristi nuo tikėjimo į tikrąjį Die
vą. “Svetimautojai ir svetimauto
jos” mokytojui “Jokūbui” yra 
krikščionys su “žemišku, gyvu
lišku ir demonišku gudrumu” 
(Jok 3, 15). Užtat jis ir gali ra
šyti: “Jūs svetimautojai ir sveti
mautojos! Argi nežinote, kad 
draugystė su pasauliu priešinga 
draugystei su Dievu?” (Jo'kT'/i).

i : i ’ ’ .

Tačiau ir čia krikščionis nėra 
aklagatvyje, nes Dievo “Taip” 
yra stipresnis už žmogaus “Ne”. 
Dievas nesiliauja lydėjęs žmogų 
“malone” ir po krikšto. Krikš
tas yra tik kelionės su Dievu 
pradžia. Nusidėjėliui, kuris pa
klūsta Dievui, priešinasi velniui, 
nusimazgoja rankas ir nudulkina 
širdį, jis duoda dar “didesnę” 
malonę”, nes jis “priešinasi iš
puikėliams, o nuolankiesiems 
teikia” pagalbą (Jok 4,6).

(Bus daugiau)
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Egiptietis bene bus buvęs 
pirmasis žmogus ant Žemės, 
ėmęsis kurti ir matematiką, ir 
raštą. Rasdamas atsają priemonę 
aplinkai suprasti matematikoj, 
jis matavo panilės laukus, iš 
anksto apskaičiavo jų derlių ir 
pajėgė aprūpinti maistu savo 
kraštą. Stebėdamas dangaus 
skliautą, jis įsidėmėjo tikslius 
žvaigždžių ir žvaigždynų kelius. 
Domėdamasis savo kūno anato
mija, jis išmoko save gydyti nuo 
žaizdų ir ligų. Svarbiausia gi, 
egiptietis sukūrė raštą, įvaiz
džius minčiai išreikšti.

Raštas įamžina patirtį. Egip
tiečio raštai, hieroglifai, padaro 
ir mum jo senovę suprantamą; 
hieroglifai — kelias į egiptiečio 
savimonę ir atmintį, nuostabią 
Nilo upės civilizaciją.

Žmogus ėmė raštu save ir savo 
aplinką išreikšti ir Mesopo
tamijoj. Tai buvo irgi ketvirta
jam tūkstantmečiui prieš Kristų 
besibaigiant. Kuris iš kurio mo
kėsi? Sunku pasakyti. Abu — 
mesopotamietis ir egiptietis — 
ėmė rašyti figūriniais įvaiz

džiais, arba simboliais. Mesopo
tamietis, ilgai nedelsdamas, 
savo figūrinius įvaizdžius, pa
keitė į kylio išvaizdos brūkš
nius — kyliaraštį (iš lotynų kal
bos žodžio curieus — kylys). 
O egiptietis neskubėjo. Sykį 
pradėjęs rašyti figūriniais braiži
niais — hieroglifais, jis jų neat- 
atsisakė.

Nuo pat pradžios, maždaug 
I dinastijos metu (3100-2890 m. 
pr. Kr.), iki paskutinio mum ži
nomo hieroglifinio rašto Izidės 
šventovėj Philae saloj prie As- 
wan, kuris datuojamas 394 m. 
po Kr., egiptiečio raštas ir liko 
ideogramų (ženklų, kurie išreiš
kia sąvokas) ir fonogramų (ženk
lų, kurie išreiškia garsus) jungi
nys. Vardas hieroglifai yra grai
kiškas ir reiškia šventieji raiži
niai. Mat, graikai buvo pirmieji 
turistai Egipte. Jie ir egiptie
čio raštą savaip pavadino.

Pradžioj kiekvienas hierogli
fas išreiškė visą žodį, arba są
voką. Ilgainiui, hieroglifiniam 
raštui tobulėjant, daugumą figū

rinių įvaizdžių imta naudoti gar
sam išreikšti. Jų pagalba buvo 
išreiškiami žodžiai, kurie netu
rėjo nieko bendro su figūri
niais įvaizdžiais. Egiptietis iš
skyrė 24 hieroglifus, kuriais iš
reiškė 24 priebalses. Tačiau bal
sių jis rašyti nemokėjo. Balses 
reikėjo mokėti įdėti įgūdžio 
dėka. Užtat egiptietis alfabeto 
ne susikūrė.

Hieroglifinis raštas buvo pato
gus ir iškilus raižiniam ant ak
mens. Tačiau ėmus naudoti pa
pirusą ir medžio lentas, reikėjo 
ir naujos rašysenos. Išsivystė 
dvi formos: hieratinė, arba
kunigų, ir demotinė, arba 
liaudies. Kunigiškoji rašysena 
savo senumu kone lenktyniauja 
su hieroglifine. Ji tėra tik jos 
suprastinta forma — parankesnė 
greitam rašymui nendriniu 
plunksnakočiu ant papiruso ir 
šepetuku ant medžio lentos. 
Vardas kunigiška rašysena yra 
klaidinantis, nes ji buvo naudo
jama ir buities poreikiuose. 
Liaudiška rašysena yra vėlesnis 
greitraščio padarinys. Ja nau
dotasi vėlesniais laikais, prade
dant VII a., sąskaitose ir doku
mentuose. Panašiai, kaip ir 
hieratinė, demotinė rašysena 
yra paranki rašyti ant papiruso.

Šventyklų, kapų ir paminklų 
hieroglifai išsaugojo egiptiečio 
atminimą — savimonę ir išraišką, 
Istoriniai dokumentai, biografi
jos, užkeikimai ir maldos mane 
prašnekino Nilo slėny. Tačiau 
čia terandi tik egiptiečio atmini

mo — savimonės ir išraiškos 
santrumpas. Norint su senovės 
egiptiečiu deramai pasišnekėti, 
reikia skaityti jo raštiją, kuri mus 
pasiekė papirusuose. Papirusas 
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Rosetta akmens šukė Britų Muziejuje Londone. Šukė yra 3 
pėdu ir 7 colių aukščio, plotis — 2 pėdos ir 6 coliai.

yra iš papiruso nendrių suspaus
tas senovės popierius. Jis ne
subiro į dulkes, nes jį išsaugo
jo Egipto smėlis ir sausas kli
matas. Egiptietis rašė ant papi

ruso šepetėliu arba nendriniu 
plunksnakočiu, pamirkydamas jį 
iš suodžių darytame rašale.

Akmuo kalba: 
Rosetta akmens šukė

Kone penkiolika šimtmečių 
buvo stebimasi Egipto hierogli
fais jų nesuprantant. IV a. po 
Kristaus kunigija, paskutinė kar
ta rašiusi ir skaičiusi hierogli
fus, ne tik nusinešė į kapus jų 
paslaptį, bet ir paliko įsitikini
mą, kad hieroglifai — mįslingi 
apeiginiai ženklai. Tik 1822 m. 
prancūzas Jean Francois Cham- 
pollion, iškilus kalbų žinovas, 
dramatiškai atskleidė, kad tupį 
paukščiai, spoksą veidai, susirai- 
čiusios gyvatės ant akmeninių 
sienų Egipte neturi nieko bend
ro su gyvuliais, žmonių veidais 
ir gyvatėmis, bet yra žodžiai 
ir sakiniai. Jo dėka imta suprasti, 
kad būta egiptiečių kalbos, kurią 
pažinus, galima prasiveržti į 
nuostaba sklidiną Egipto at
minimą.

Svarbiausias raktas hieroglifų 
mįslei įminti buvo amžių nune
šiota juodo bazalto akmens šu
kė, kurią prancūzų kareiviai už
tiko kasdami apkasus prie Rašid, 
arba Rosetta, miestelio, vaka
rinėj Nilo deltos pašonėj, Napo
leono žygio į Egiptą (1799 m.) 
metu. Radiniui ir buvo duotas 
Rosetta akmens vardas.

(Bus daugiau)
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NAUJOJI LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĖ

Su trečiuoju korespondenci- 
nio suvažiavimo numeriu oficia
liai paskelbta naujoji Lietuvių 
Skautų Sąjungos ir jos šakų 
vadovybė ateinančiai trejų 
metų kadencijai.

Į tarybą išrinkti (bendruoju 
sąrašu): v.s. Česlovas Kiliulis,
v.s. fil. Sigitas Miknaitis, v.s. 
Lilė Milukienė, v.s. Alė Nami- 
kienė, v.s. Antanas Saulaitis ir 
v.s. Česlovas Senkevičius; kan
didatai: s. Irena Šernaitė-Mikle- 
john, v.s. Malvina Jonikienė ir 
v.s. Nijolė Užubalienė Brolijos 
sąrašu: v.s. fil. Balys Barkus, v.s. 
fil. Petras Molis, v.s. fil. Kostas 
Nenortas, s. fil. Gintaras Plačas; 
kandidatai s. Bronius Nemickas, 
s. fil. Romas Rupinskas ir s. Ro
mas Pakalnis. Seserijos sąrašu: 
v.s. fil. Gilanda Matonienė, ps. 
Pajauta Pullinen, s. Danutė 
Surdėnienė ir v.s. fil. Irena 
Vilkienė; kandidatės: s. Laima 
Luneckienė, s. Giedrė Stankū
nienė ir s. Danutė Keršienė. 
Akad. Skautų Sąjūdžio sąrašu: 
v.s. fil. Danutė Eidukienė, s. fil. 
Vytautas Germanas, ps. fil. Min
daugas Griauzdė irps. fil. Kęstu
tis Jėčius; kandidatai: v.s. fil. 
Liūtas Grinius, v.s. fil. Ramin
ta Molienė ir ps. fil. Edvardas 
Zo bars kas.

Kovo 5, korespondenciniu bū
du balsuojant visiem tarybos na
riam, naujuoju Skautų Sąjungos 
pirmininku išrinktas v.s. fil. Si
gitas Miknaitis.

Į garbės teismą išrinkti: v.s. 
Antanas Bobelis, v.s. fil. Hali
na Plaušinaitienė ir v.s. Alfon

NEKASDIENINIS VVASHINGTONO 
SKAUTŲ RENGINYS

Kovo 11 Washingtono Pušyno 
draugovės skautės, padedamos 
neseniai susikūrusio brolių vie
neto, surengė savo tradicinę Ka
ziuko mugę. Tačiau ši mugė 

buvo skirtinga nuo praėjusių 
— tuo pat metu sesės washing-
tonietės buvo pasikvietusios ir 
tris viešnios iš New Yorko ir su- 
ruošusios jų darbų parodą.

Šį bendrą renginį atidarė Lie
tuvos atstovo Washingtone žmo
na Ona Bačkienė. Nedidelė 
skaičium Washingtono lietuvių 
kolonija šia proga pasipildė sve-

Ačiū vaišingai Washingtono 
lietuvių kolonijai

Tikiuosi, niekas manęs nesu
kritikuos, kad visų apsilankiusių 
VVashingtone kovo 11 vardu pa
dėkosiu mieliem Washingtono 
skautam-ėm.

Mūsų — trijų New Yorko ži- 
diniečių — parodą organiza
vo s. Aldona Bačkaitienė. Paro
dos pelnas skiriamas Skautijos 
Fondui. Buvo pasirūpinta pri
ėmimu šeštadienio vakare Lie
tuvos atstovybėj, kur dalyvavo 
parodos dalyvės Gina Kudžmie- 
nė ir Birutė Kidolienė su šeimo
mis. Labai gražiai buvom visi 
priimti daktaro ir ponios Bačkių, 
kurie aprodė atstovybę ir malo
niai pabendravo su visais. Visų 
buvo apgailestauta, kad nebuvo 
kartu trečiosios parodos daly
vės, Giedrės Kulpienės.

Sesė A. Bačkaitienė visus pa
kvietė į savo namus gražiuose 
Virginijos kalnuose vakarienei, 
kur taip pat dalyvavo ir Wash- 
ingtono skautų vadovai-ės. Gi 
mūsų rajono vadeivė s. Regina 
Petrutienė, kiek sąlygos ir laikas

Per skautybę — lietuvybei!

sas Samušis; kandidatai: v.s. fil. 
Sofija Statkienė ir ps. fil. Nijolė 
Remeikienė.

Į kontrolės komisiją: j.v.s. fil. 
Bronius Juodelis, v.s. fil. Marija 
Ročkuvienė ir v.s. fil. Vaclovas 
Tallat-Kelpša.

L. S. Brolijos vyriausias 
skautininkas — s. fil. Vytautas 
Vidugiris, pavaduotojas — s. fil. 
Kazys Matonis, garbės gynėjas
— v.s. Vaclovas Nenortas.

L.S. Seserijos vyriausia skau- 
tininkė — v.s. Irena Kerelienė, 
pavaduotoja — v.s. Janina Miku- 
taitienė, garbės gynėja — v.s. 
Marija Vasiliauskienė.

Akad. Skautų Sąjūdžio pirmi
ninkas — s. fil. Raimundas Stri
kas, pavaduotoja — ps. t.n. Rūta 
Pauperienė, garbės gynėjas - 
v.s. fil. Edmundas Korzonas.

Rajonų vadai: Australijos — 
v.s. Bronius Žalys, Europos — 
v.s. Jaras Alkis, Kanados — v.s. 
Vytautas Skrinskas, JAV Atlanto
— s. Mykolas Banevičius, JAV 
Vidurio — v.s. Zigmas Jaunius, 
JAV Ramiojo Vandenyno — v.s. 
fil. Eugenijus Vilkas.

-o-
Kovo 24 Kultūros Židiny įvyks 

naujai išrinktos Lietuvių Skautų 
Sąjungos tarybos pareigų per
ėmimas. Iki šiol trejų metų ka
dencijoj Sąjungai pirmininkavo 
v.s. Lilė Milukienė. Nuo minė
tos datos pirmininko pareigas 
perima naujai išrinktas ateinan
čiai trejų metų kadencijai v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis.

čiais iš Baltimorės, tolimesnių 
Marylando ir Virginijos vietovių, 
tad svečių susirinko gražus bū
rys.

Sesiij ir brolių gaminiai ir žai
dimai pritraukė vieną dalį lan
kytojų, o neVvyorkiečių — s. B.
Kidolienės, v. sk. G. Kudžmie- 
nės ir ps. G. Kulpienės — pa
roda pritraukė visus kitus. Šios 
trys sesės pereitą rudenį tokią 
pat parodą turėjo ir New Yor
ke.

Vienoj erdvios R. Goddard 
JHS salės daly buvo išstatyti 

leido, aprodė žymesnes Wash- 
ingtono vietas — paminklus, 
valdžios įstaigas ir pan.

Visom ir visiem, kurie mus 
taip gražiai sutiko ir rūpinosi 
mūsų vizitą padaryti įvairų ir 
malonų priklauso nuoširdi skau
tiška padėka. Ačiū Pušynui ir vi
siem vvashingtoniečiam.

s. B. Kidolienė

Birutės Kidolienės siuvinėtas kilimėlis. Nuotr. L. Tamošaičio

Kaziuko mugėje kovo 4 Kultūros Židinyje. Vėžlių lenktynės. Nuotr. L. Tamošaičio

B. Kidolienės siuvinėti gobele
nai — paveikslai, 37 darbai, iš 
kurių parduoti trys, daugiausia 
lituanistinėmis temomis. Ypač 
malonu, kad vieną iš jų, 
“Mėnesiena”, įsigijo Lietuvos 
atstovas dr. S.A. Bačkis. Kitoj 
daly du didžiulius stalus už
ėmė kitų dviejų parodos dalyvių 
darbai. G. Kulpienės sidabro- 
gintaro dirbiniai patraukė ypač 
atsilankiusias viešnias. Buvo iš
statyta 15 darbų, kaklo papuoša
lų, kurių parduota 6, ir eilė 
gintaro žiedų. Ginos Kudžmie- 
nės keramika taip pat patraukė 
visų dėmesį. Jos įvairios vazos 
ir lėkštės papuoš apylinkės lie
tuvių namus. Buvo išstatyta 18 
darbų, parduota 6.

Mugės daly vienas stalas bu
vo vien tik s. Reginos Petru- 
tienės medžio dirbinių, dau
giausia išpuoštų deginimo 
technika. Viskas padaryta labai 
kruopščiai ir skoningai, todėl 
nuo to stalo vienas po kito ma
žėjo paveikslai, kraičio skrynios 
ir pan. Buvo ir turtingas stalas 
iš Lietuvos atgabentų medžio 
drožinių, odos dirbinių ir au
dinių, kuriuos pristatė viena bal- 
timoriečių šeima.

Broliai galbūt kukliausiai įsi
rengę, tačiau taip pat pildė savo 
iždą žaidimais, parduodamomis 
knygomis, augalais ir pan. Šiam 
naujam brolių vienetui vado
vauja jį įkūręs v.s. fil. Liūtas 
Grinius, kuris per visą mugės 
laiką ne tik “muštravojo” savo 
brolius, bet ir jo paties buvo vi
sur pilna. Gi Pušyno d-vės drau
gininke s. Dalia Lukienė taip pat 
buvo užsiėmus visą laiką ir vi
sur.

Mugės pagrindinė koordina
torė buvo s. Regina Petrutienė, 
Atlanto rajono vadeivė, kuri taip 
pat pristatė ir parodą bei jos 
dalyves.

Šį renginį paįvairino Baltimo
rės mažieji tautinių šokių šokė
jai.

Čia apžiūrėję parodą ir mugę, 
visi galėjo pasistiprinti skaniais 
pietumis ir atsigaivinti lietuviš
ka gira ar kava, užsigardžiuoda- 
mi įvairiais pyragais.

Tačiau, kaip visur kitur, taip 
ir čia, artėjant pavakarei, reikė
jo mugę užbaigti, parodos eks
ponatus nuimti. Bet iš visų pa
tenkintų veidų matėsi, jog Wa- 
shingtono skautų vadovai jau
tėsi, kad jų visas triūsas ir rū
pesčiai nenuėjo veltui. Reikia 
manyti, kad jie planuoja jau ir 
kitų metų naują Kaziuko mugę, 
nes — skautas sumanus, o visuo
menė visuomet įvertina jo pa
stangas.

dal.

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE

Kovo 4, šv. Kazimiero šventėj, 
jau nuo ankstaus ryto virtinės 
automobilių suko į Highland 
Blvd. kalnelį — į Kultūros Ži
dinį. Pirmiausia čia rinkosi 
skautai ir vadovai, su pilnais au
tomobiliais “tavoro” — gaminių 
Kaziuko mugei. Priešpiečiais 
pradėjo rinktis ir mugės kasme
tiniai lankytojai, skubėdami į 
pamaldas, kurios buvo 12 vai.

Pamaldose dalyvavo abiejų 
New Yorko tuntų skautai ir va
dovai, su vienetų vėliavomis. 
Mišias aukojo ps. Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Jis pasakė ir la
bai turiningą pamokslą.

Po pamaldų, išsirikiavus 
abiem — Neringos ir Tauro — 
tuntam, įvyko iškilmingas mu
gės atidarymas, kurį pravedė 
Neringos tunto t-kė s. B. Kido
lienė. Ji pristatė garbės svečius 
— Lietuvos gen. konsulą A< Si
mutį ir žmoną, Skautų S-gos pir
mūną v.s. Petrą Jurgėlą ir LSS- 
gos pirmininkę v.s. Lilę Milu- 
kienę.

Konsulas A. Simutis, taręs 
trumpą, bet jautrų žodį, perkirpo 
vilkiuko ir paukštytės laikomą 
kaspiną, tuo oficialiai atidaryda
mas 17-ąją Kaziuko mugę. New- 
yorkiečiam buvo ypatingai ma
lonu, kad šią mugę atidarė ne 
tik Lietuvos gėn. konsulas, bet 
tuo pačiu ir brolis skautas, nes 
mūsų konsulas Lietuvoj yra bu
vęs aktyvus jūros skautų eilėse.

Tada prasidėjo mugė: žmonės 
greit keliomis eilėmis apstojo 
prekystalius, o mažieji jau laukė 
jiem žadėtų pramogų.

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 DAYTRIPTO TRAKAI

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

New York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Kaip ir kiekvienais metais, ži- 
diniečių prekystalis ir šioj mu
gėj mirgėjo audiniais, gintaro 
dirbiniais, įvairiausiais medžio 
drožiniais ir kitokia technika pa
darytais medžio darbais. Netoli 
jų židinietės turėjo dar vieną 
stalą su įvairiais lietuviškais su
venyrais.

Neringos tunto stalas buvo 
taip pat apkrautas medžio dirbi
niais, žaislais, pagalvėlėmis ir 
visokiais įvairiausiais pačių se
sių padarytais rankdarbiais. Čia 
taip *pat vyko gyva prekyba. Ša
limais prisiglaudė skautiškų 
reikmenų ir vadovėlių kioskas. 
Taip pat mugėj buvo ir K. Ma- 
tuzo stalas su puikiomis spalvo
to stiklo lempomis, pašto ženklų 
ir lietuviškų knygų rinkiniais.

Prityrusios skautės įsirengė 
dar nematytų žaidimų kampelį, 
kuris visą laiką traukė ne tik 
mažuosius, bet ir ne visai mažus 
mugės lankytojus. Skaučių skil
tis įsirengė “Baidyklių pilį”, 
prie kurios įėjimo stovėjo eilės 
jauniausiųjų, kurie po kelis kar
tus ten veržėsi “bijoti”. Paukšty
tės ir vėl įsirengė savo laimės 
šulinį.

Žemutinėse Židinio patalpose 
sunku buvo rasti kojai vietos. 
Ne tik mažojoj salėj, kur buvo 

tėvų komiteto paruošti pietūs ir 
bufetas ir vyr. skaučių d-vės 
kavinė, aptarnaujama žvalių se
sių, koordinuojant židinietei Ro- 
sitai Šlapelienei, vienas prie ki
to rikiavosi stalai, kurių buvo 
pilna net ir vestibiuly, apsėstų 
valgytojų ar jau spėjusių pa
vargti mugės svečių.

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

Visuose Židinio kambariuose 
taip pat buvo vis kitokia nau
jenybė — skaučių lėlių teatras, 
brolių filmų kambarys ir žaidi
mų būstinė, o taip pat ir jau iš
populiarėję blynų kepėjai. Visur 
eilės — didelių ir mažų, nes 
kaip gi kitaip — ir šiemet mugėn 
atsilankė daugiau kaip tūkstanti
nė!

Malonu buvo pamatyti tiek 
“margo svieto”, nes tas užtikri
na, kad Kaziuko mugė New Yor
ke tebėra vienas iš populiariau
sių renginių, o taip pat malonu 
žinoti, kad visuomenė įvertina 
skautų ir skaučių pastangas ir 
savo atsilankymu bei gyva pre
kyba paremia mūsų skautų veik
lą ir užmojus.

Kaip paprastai, mugei ruošia
mės beveik apvalius metus — 
ieškodami naujų projektų savo 
darbam, susimedžiodami reika
lingą medžiagą ir atlikdami patį 
gamybos darbą. Tačiau ji pra
eina palyginti per greitai.

Saulei dar tik besileidžiant, 
jau matėsi tuštėjančios patalpos 
ir erdvus Židinio kiemas, gi vi
sose patalpose matei vadovus ar 
vadoves — su šluotomis! Mugė 
baigėsi. Tačiau nesibaigė vado
vų rūpesčiai ir planai — jau ki
tai mugei, kaip ją dar pagerin
ti, ką nors įdomesnio prasimany
ti .. . Ir tik galim nuoširdžiai ir 
su viltim pasakyti — iki pasi
matymo 1980 metų New Yorko 
skautų-čių Kaziuko mugėj!

B.K.

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- 
kds 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.
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HARTFORD, 
CONN.

Lietuvos laisvės 61 -oji sukaktis

Vasario 16-oji buvo paminėta 
vasario 18 mišiomis už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Mišias au
kojo ir šventei skirtą pamokslą 
pasakė kun. Juozas Matutis, Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonas. 
Dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis ir miesto burmistras G. 
Athanson. Žuvusiem laisvės ko
votojam pagerbti skautai atnešė 
prie altoriaus gėles, Vytį ir 
tautinę juostą. Giedojo choras.

Po pietų parapijos salėj vyku
siame minėjime trumpai kalbėjo 
LB apylinkės pirmininkas Ste
ponas Zabulis, primindamas, 
kad Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe tiktai mūsų savanorių 
laimėta kova. Visuomenei buvo 

pristatyti ir gražiai pagerbti 
anų metų laisvės kovų savano
riai — Pranas Špakauskas ir ka
pitonas Jurgis Dragūnevičius.

Minėjimas pradėtas vėliavų į- 
nešimu. Dr. Izidorius Alis kartu 
su dalyviais sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Klebonas 
kun. J. Matutis sukalbėjo invo- 
kaciją. Prisimenant žuvusius už 
tėvynę, jausmingai trimitavo 
Petras Petkaitis. Gubernatorės 
Ella Grasso proklamaciją skaitė 
Leonas Bernotas, miesto bur
mistro G. Athanson — Vida 
Zdanytė. Perskaityti atsiųsti 
sveikinimai. Estai pasveikino 
žodžiu.

Pagrindinę kalbą pasakė Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr, LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkė. Jos kalba klausy
tojam paliko gerą ir gilų 
įspūdį. Už tai jai buvo pareikš
ta nuoširdi pagarba ir padėka.

Aukos buvo renkamos LB 
krašto valdybai. Tautos Fondui 
ir Altai. Surinkta 1,726 dol.

Po pertraukos minėjime dar 
kalbėjo Hartfordo miesto bur
mistras G. Athanson. Jo kalba 
buvo neilga, bet, kaip visada, 
reikšmingai interpretuojanti 
Lietuvos laisvę ir jos gynimą.

Meninė programa buvo pa
ruošta Švyturio mokyklos moki
nių ir Berželio šokių grupės. 
Jaunimas deklamavo eilėraš
čius, skaitė savo kūrinėlius 
apie Lietuvos karalių Mindau
gą ir Vilniaus universiteto įkū
rimą.

Lietuvos nepriklausomybės minėjime kalba LB pirmininkas 
S. Zabulis ir pristato savanorius Praną Špakauską ir kapitoną 
Jurgį Dragūnevičių. Nuotr. dr. Jono Zdanio

LB CONNECTICUT 
APYGARDOJ

Apygardos rinkiminė komisija 
devintajai JAV LB tarybai rinkti 
sudaryta Putname. Komisijos 
pirmininkas — dr. Juozas Kriau
čiūnas, nariai — Regina Taunie- 
nė ir Juozas Tamošauskas.

Į naująją tarybą apy - 
gardoj pasiūlyta 10 kandidatų. 
Išrinkti reikia penkis. Be
veik visi kandidatai — viduri
nės ir jaunosios kartos atstovai, 
augę ir subrendę šiame krašte. 
Penkios iš aštuonių apygardos 
apylinkių pasiūlė savo kandida
tus. Viktoras Vaitkus, septintos 
ir aštuntos tarybos narys, kandi
datuoti atsisakė, o savo vieton 
pasiūlė kitą, anot jo, jaunesnį.

Nepriklausomybės šven
tės proga lietuvių delegacija va
sario 8 apsilankė pas guberna
torę Ella Grasso. Apsilanky
mo metu gubernatorė įteikė 
lietuviam savo proklamaciją, ku-

Buvo parašyti laiškai Ameri
kos pareigūnam ir spaudai. Re
gina Stankaitytė perskaitė rezo
liuciją, kurią visi priėmė. Mi
nėjimą darniai vedė G. Stankai
tytė. Meninės dalies pranešėjas 
buvo Jonas Jalinskas.

Vasario 16-osios proga miesto 
burmistrą G. Athanson vizitavo 
LB apylinkės pirm. S. Zabulis, 
valdybos nariai D. Banevičienė, 
G. Stankaitytė ir dr. J. Zda
nys. Jam buvo įteikta prof. kun.
S. Ylos knyga iš pergyvenimų 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloj. Lietuvos vėliava buvo iš
kelta miesto rotušėj. Tris dienas 
ji plevėsavo kapitoliuj.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas buvo sklandus ir gy
vas, o svarbiausia — jis visuo
menę suartino su jos laisvės 
reikalais.

ČIURLIONIEČIAI NUGALĖJO PŪGĄ

DAYTON, OHIO

Artėjant Vasario 16-osios iškil
mėm, gamta nusiteikė pavasariš
kai. Bet žiema sugrįžo su visa 
galybe minėjimo dieną — vasa
rio 25. Lijo su ledais ir audra, 
vėliau snigo ir pustė. Tai buvo 
baisiausia šios žiemos diena 
Daytone.

Čiurlioniečiai audros nepabū
go ir Daytone atsirado anksti. 
Pailsėję ir pasistiprinę priešpie
čiais, kuriuos pagamino S. Raš
tikienė su draugėmis, pasipuošė 
tautiniais drabužiais ir užėmė 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj visą 
presbiteriją. Jie apsupo altorių, 
kur buvo aukojamos mišios pa
vergtosios Lietuvos intencija. 
Mišių metu giedojo visas Čiur
lionio ansamblis, palydimas 
kanklių orkestro. Įspūdingai 
skambėjo lietuviškos mišios, su
kurtos muz. A. Mikulskio. Skai
tymus atliko L. Raštikytė ir Ži- 
lionytė iš Clevelando. Tai buvo 
tikrai žavus reginys.

Tuoj po mišių, lietui su vėju 
dar stipriau siaučiant, visi sku
bėjo į Daytono miesto Victory 
teatrą, kuris talpina 1200 žmo
nių. Įėjimas buvo nemokamas. 
Klausytojai užėmė visas vietas. 
Daugelis, nepaisydami baisaus 
oro, atvažiavo 50-70 mylių.

Pakilus uždangai, publika iš
vydo čiurlioniečius, apsirengu
sius margaspalviais tautiniais 

ria Vasario Šešioliktoji skelbia
ma Lietuvių diena Connecti- 
cut valstijoj.

Vasario 16-osios minėjime 
New Britaine vasario 11 kalbė
jo kun. dr. Z. Smilga, Lietuvių 
Kunigų Vienybės pirmininkas.

Vasario 18 Hartforde kalbėjo 
Aušra Zerr, LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. , Waterbu- 
ry — inž. Vytautas Radzivanas, 
New Havene —kun. Kazimieras 
Pugevičius.

Vasario 25 Bridgeporte kalbė
jo kun. Kazimieras Pugevičius, 
Stamforde Aleksandras Vakse- 
lis, Putname — dr. Vaidievutis 
Man tautas.

Kovo 11 New Londone kalbė
jo dr. Vaidievutis Mantautas.

Visose vietovėse minėjimai 
buvo ruošiami Lietuvių Bend
ruomenės. Waterbury prisidėjo 
Altą.

Apygardos metinis suvažia
vimas šaukiamas balandžio 29, 
sekmadienį, 2 vai. popiet, Put
name.

Albina Lipčienė

Tautinis festivalis, įvykęs va
sario 9-11 Civic Centre, praėjo 
sėkmingai. Buvo gražiai pade
monstruotas mūsų ir kitų tautų 
menas, ypač lietuvių tautiniai 
šokiai, protarpiais su komenta
rais. Parduota daug skanių val
gių ir gauta pajamų. LB savo 
pelno dalį, 50 dol., paskyrė Švy
turio mokyklai. Apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja orga
nizacijom ir festivalio lankyto
jam.

LB Hartfordo apylinkės 
metinis narių susirinkimas įvyks 
balandžio 1, sekmadienį, tuoj po 
9 vai. lietuviškų mišių, Švč. 
Trejybės parapijos salėj. Jame 
bus metinės veiklos pranešimai 
ir naujos valdybos rinkimai. 
Dalyvaukim gausiai!

LB apylinkės valdyba

drabužiais. Kultūros komiteto 
pirm. Aldona Ryan pakvietė su
giedoti JAV ir Lietuvos himnus. 
Po invokacijos visas Čiurlionio 
ansamblis sugiedojo giesmę žu
vusiem pagerbti.

Daytono miesto burmistras 
McGee įteikė lietuviam prokla
maciją, kad Vasario 16-oji Day
tone skelbiama Lietuvos res
publikos diena. Kongresmanas 
Hali pranešė, kad į kongreso 
knygas įvesta ir patvirtinta jo 
rezoliucija už Lietuvos laisvę. 
Ohio valstijos šen. Curran atvy
ko irgi su labai palankiu Ohio 
senato nutarimu, liečiančiu Lie
tuvą ir lietuvius Ohio valstijoj. 
Horacijus Žibąs iš Cincinnati, 
kur eina svarbias pareigas, ang
liškai ir lietuviškai kalbėjo po 5 
minutes ir lietė jautrius mūsų 
tautos reikalus.

Meninę programą atliko Čiur
lionio ansamblio mišrus, vyrų 
ir moterų chorai, palydimi 
kanklių orkestro. Visoj progra
moj atlikta apie 19 dainų. Jos 
skambėjo didingai.

Į vidurį programos buvo į- 
terpti tautiniai šokiai. Jiems va
dovauja Mečys Aukštuolis ir 
Rūta Motiejūnaitė. Publika su 
įdomumu sekė šokius, palydė
tus viso choro, kanklių, dūdelių 
ir skudučių orkestro, diriguoja
mo Ryto Babicko. Šokėjai į šo-

PATIKSLINIMAS 
DĖL M. ZUJAUS 

MIRTIES

V. Romanas, artimas velionio 
Mato Zujaus bičiulis, atsiuntė iš 
Wilkes-Barre, Pa., redakcijai 
laišką, kuriame patikslina M. 
Zujaus mirties aplinkybes. Dar
bininko nr. 9 kovo 2 buvo pa
rašyta, kad M. Zujus išėjęs iš 
savo įstaitos užvalgyti ir kelyje 
jį ištikęs širdies priepuolis. Šią 
vietą ir pataiso V. Romanas.

N. Bajorienė iš anksto pakvie
tė Matą Zujų į Lietuvos vėlia
vos pakėlimo iškilmes. Tą dieną, 
vasario 16, prieš 10 vai. M. Zu
jus, iš LKS centrinės įstaigos 
(VVashington St.) išeidamas, raš
tinės tarnautojam pasakė: “Einu 
į Lietuvos vėliavos pakėlimo 
iškilmes, mane pakvietė p. N. 
Bajoras.”

Penktadienio rytas buvo šaltas 
ir nenustojo snigti. Jis mėgo 
pasivaikščioti, nes pasivaikščio
jimas stiprino sveikatą.

Dar nepriėjęs Luzernės teis
mo rūmų (River St.,), jisai su
krito. Žmonės visi buvo teismo 
viduje ir besikalbėdami laukė 
vėliavos pakėlimo iškilmių. 
Kiek pasivėlinusi atsirado Hei- 
zeltono laikraščio korespon
dentė ir vienam kitam pasakė, 
kad mačiusi netoliese ant šali
gatvio sukritusį žmogų. Atvykęs 
ambulansas jį nuvežė. Niekas 
negalvojo, kad tas žmogus gali 
būti Matas Zujus. Po vėliavos 
pakėlimo iškilmių N. Bajorienė, 
lyg nujausdama, spėliojo, kad 
galėjo būti ir jis, nes jam 86 
metai.

Pirmas pamatė sunkvežimio 
šoferis, kuris išvežiojo keptas 
bulvių drožles. Jis pašaukė am- 
bulansą. Vėliau iš Kings kole
gijos išėjo studentas. Jis dirbti
niu kvėpavimu atgaivino su- 
kritusį.

Pas Hartfordo miesto burmistrą, kuris Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga išleido proklamaciją. Iš k. D. Banevi
čienė, burmistras G. Athanson, G. Stankaitytė, pirmininkas 
S. Zabulis. Nuotr. dr. Jono Zdanio

kius įdėjo daug širdies ir jau
natviškos energijos.

Dainas ir šokius jautriai ir su 
šypsniu abiem kalbom pristatė 

Žilionytė. Pabaigoj tūkstantinė 
publika atsistojusi ilgai plojo, iš
reikšdama pasigėrėjimą ir padė
ką visam Čiurlionio meno an
sambliui ir jo vadovam.

Solo dalis atliko daytoniškiam 
pažįstama Irena Grigaliūnaitė, 
Algis Gilys ir Vladas Plečkaitis. 
Solo kanklėmis meistriškai 
skambino Elenutė Muliolytė ir 
Jonas Muliolis.

Chorui dirigavo ansamblio 
širdis muz. Alfonsas Mikulskis. 
Kanklių orkestro vadovė — Ona 
Mikulskienė. Chormeisteris ir 
pianistas — buvęs daytoniškis 
Rytas Babickas. Ūkio ir admi
nistracijos reikalų tvarkytojas — 
Vladas Plečkaitis, dainuojąs ir 
programoj.

Po programos visiem padė
kojo kultūros komiteto pirm. Al
dona Ryan. Elinor Sluzas pra
vedė gėlių įteikimą. Ansamblio 
vadovam, solistam, šokių vado
vam, visiem šokėjam ir daininin
kam gėles įteikė vietinė tauti
nių šokių grupė Vėjeliai. Elinor 
Sluzas nusipelno visų padėkos 
už gražiai ir meniškai išleistą 
programos leidinį ir gana tikslų 
Lietuvos himno išvertimą anglų 
kalbon.

Po programos per sniegus per
sikelta į Lietuvių Klubą, kur me
nininkam ir svečiam pagerbti 
buvo suruošti pietūs. Daug triū
so ir meilės parodė Marija Lu- 
cas su savo dideliu štabu, kad 
pavaišintų brangius svečius. Da
lyvavo apie 300. Porą valandų 
gaivintasi, dainuota. Vyko drau
giški pokalbiai, kol pasigirdo 
čiurlioniečių daina: namo, bro
leliai, namo . . . Per sniegynus 
jie pajudėjo namų link. Jei at
važiavo per tris su puse valan
dos, tai grįžtant reikėjo važiuoti 
septynias valandas su viršum.

Šią programą globojo Lietu
vių kultūros komitetas, kuriam 
vadovauja Aldona Ryan. Ji pa
aukojo daug laiko, sumanumo 
ir energijos, programą orga
nizuojant.

Pirmą kartą Daytono lietuvių 
istorijoj daytoniškiai parodė tokį 
didelį susidomėjimą lietuviška 
programa, pripildydami didelę 
salę, ir neapsivylė. Atgarsiai gra
žiausi.

Čiurlioniečiai atvežė didelį 
lietuvių kultūrinį turtą, dainų ir 
šokių lobyną, ir padidalino su 
daytoniškiais. Žmonės ilgai juos 
prisimins. Didelis ačiū jiem už 
pasiaukojimą ir meilę lietuviš
kam menui!

V.K.K.

BALTIMORĖJE
Registracija į Šv. Alfonso 

mokyklą ir pirmosios komunijos 
klases vyksta visą kovo mėne
sį. Visi raginami ir kviečiami 
savo vaikus siųsti į lietuvių Šv. 
Alfonso parapijos mokyklą.

Lietuvių postas 154 dėkoja vi
siem, kurie kovo 18 dalyvavo 
kepsnių baliuj Eastern Center 
salėj. Publikos buvo prisirinkę 
gana daug. Buvo keli autobusai 
iš kitų miestų.

Šv. Alfonso suaugusiųjų 
klubo metiniai pusryčiai buvo 
kovo 18 Ambassador restorane. 
Visi klubo nariai dalyvavo 8:30

LOS ANGELES, 
CALIF.

J. Gliaudos komedija scenoj

Pavasaris Los Angeles prasi
deda gerai. Dramos sambūrio 
režisierė Dailia Mackialienė ko
vo 24, šeštadienį, 7:30 vai. punk
tualiai atskleis Thomas King 
Star Jr. High School scenos už
uolaidas ir parodys įdomų ir 
linksmą mūsų laureato romanis
to kūrinį — komediją “Kompiu
terinė santuoka”. Losangeliečiai 
savo vietinį teatrą mėgsta, nes 
visada pamato ką nors nauja; 
beje, režisierė D. Mackialienė 
vis pasirenka lietuvio autoriaus 
kūrinį ir ... ką nors ypatingo.

Ši komedija seniai jau buvo 
vaidinta, bet šį kartą autorius 
padarė išdaigą: komediją pra
plėtė, įvedė įdomių, juokingų, 
aktualių įtarpų, ir . . . vaidinimas 
žada būti pavasariškai netikėtas 
ir linksmas. Komedijos “gyveni
mas” vyksta: pirmas veiksmas 
—prieš pietus, antras veiksmas 
— po pietų, bet kurioj vietoj, 
bet kuriame “anno Domini” lai
kotarpy . . . Dialogai šmaikštūs 
sąmojais. Taigi žiūrėsim ir juok
simės.

Vaidins, be nuolatinių, losan- 
geliečiam gerai pažįstamų ir ga
bių aktorių, pora ir visiškai nau
jų. Ramunė Vitkienė vaizduos 
kompiuterių inžinieriaus žmo
nos charakterį. Tarp aktorių “į- 
simaišys” ir solistė, kurios rolę 
vaidins solistė Stasė Klimaitė- 
Pautienienė. Kiti: Jatulienė, Do
vydaitienė, Irlikienė, Devei
kienė, Dovydaitis, Raibys, Priš- 
mantas ir, žinoma, Saulius Ma
tas, kuris ne kartą jau žavėjo 
losangeliečius savo natūraliu ir 
ryškiu vaidybiniu talentu.

Dailininkas — Algis Žaliūnas, 
kuris savo dekoracijomis ir sce
nos efektais, rodos, dar publi
kos nėra apvylęs.

Su tokiu Dramos sambūrio ko
lektyvu Dalila Mackialienė, tiki
mės, Jurgio Gliaudos komediją 
parodys “tinkamoj aukštumoj”, 
t.y. neapvils nei autoriaus, nei 
žiūrovų.

Tuoj po teatro Tautiniuose 
Namuose bus chicagietės dai
lininkės Magdalenos Birutės 
Stankūnienės parodos atidary
mas. Dailininkė labai įdomi sa
vo spalvingais “gėlių paveiks
lais” ir originaliais grafikos dar
bais, vaizduojančiais daugiau
sia moterų pasaulį, jų darbus, 
jų nuotaikas.

Los Angeles pavasaris prasi
deda gerai . . .

A.R.

v. ryto mišiose Šv. Alfonso baž
nyčioj. Mišias aukojo kun. A. 
Gražulis, MIC. Mišias aukojo 
kun. A. Gražulis, MIC. Trum
pas posėdis įvyko po pusryčių.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, rengia koncertą balandžio 
21 Lietuvių Svetainės didžiojoj 
salėj. Pradžia 7:30 v.v. Koncer
tas susidarys iš naujų dainų. 
Baltija, moterų choras, koncerte 
dainuos kelias dainas. Bilietus 
galima gauti iš choristų, kurie 
maloniai kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti. Po koncerto bus 
šokiai. Veiks bufetas.

Jonas Obelinis

— PLB valdyba sausio 28 
pradėjo PLB V-jo seimo narių 
korespondencinį posėdį — bal
savimą, kurio metu vykdomi 
kai kurie PLB konstitucijos pa
pildymai. Tai pirmasis toks sei
mo posėdis PLB istorijoje. Da
bartinė PLB valdyba nori sustip
rinti PLB seimų reikšmę ir dar
bus, todėl planuoja šaukti kelis 
seimo korespondencinius po
sėdžius ir net gal vieną akivaiz
dinį posėdį. PLB V-jo seimo ka
dencija yra penkeriem metam 
(1978-1983) ir jį šiuo metu suda
ro 129 atstovai iš viso laisvo
jo pasaulio. Korespondencinį 
PLB V-jo seimo posėdį praveda 
speciali trijų asmenų komisija 
Detroite: pirm. Vytautas Kut- 
kus, sekr. Jonas Urbonas ir narė 
Violeta Abariūtė. Seimo posėdis 
baigsis 1979 gegužės 27.

— Lemont, III., LB apylinkės 
valdyba, ats i s kaitydama už gau
tas prenueratas spaudos vajaus 
metu, pridėjo ir 20 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

— Kardinolas J. Cody, Chica
gos arkivyskupas, ir šiemet per 
vysk. V. Brizgį įteikė 1000 dol. 
asmeninę auką Lietuvių Katali
kų Religinei Šalpai.

— Algis Regis, Illinois lietu
vių respublikonų lygos vicepir
mininkas, buvo vienas iš stei
gėjų Baltų-Slavų politinės orga
nizacijos Chicagoj. Jis išrinktas 
tos naujos organizacijos vicepir
mininku. Aktyviai šioj organi
zacijoj dalyvauja Modestas Ja
kaitis. Ši organizacija rūpinsis 
tinkama baltų — slavų repre
zentacija tiek miesto, tiek vals
tijos ądninistracijoj.

— LB Philadelphijos apylin
kės valdyba per savo iždinin
kę M. Sušinskienę Darbininko 
paramai atsiuntė 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos pertvarkytą va
dovybę šiuo metu sudaro: Anta
nas Dundzila — tarybos pirm, 
ir valdybos sekr., kun. Algiman
tas Kezys — valdybos pirm., 
dail. Petras Aleksa — vykd. vice
pirm., Saulius Girnius — val
dybos ižd., dail. Vincas Lukas — 
valdybos narys. Šios sudėties 
vadovybė pareigose bus iki kito 
narių susirinkimo, kuris įvyks 
birželio 2.

— JAV LB 9-os tarybos rin
kimuose iš Floridos apygardos 
kandidatuoja šie asmenys: Gra
žina Jasinskienė, Angelė Kar- 
nienė, Julija Staškūnaitė ir Zig
mas Strazdas.

— Jaunimo kongreso atidary
mo koncertas įvyks Londone lie
pos 14 Queen Elizabeth salėj. 
Programą atliks fleitistas Petras 
Odinis ir pianistė Raminta 
Lampsatytė iš Vakarų Vokieti
jos, moterų oktetas “Volungė” 
iš Kanados ir tautinių šokių gru
pė Šilainė iš Detroito.

— Į jaunimo kongreso stovyk
lą prie Londono, Anglijoj, iki 
1979 vasario 16 buvo užsiregist
ravę 218 jaunuolių iš JAV ir 75 
iš Kanados. Registracija vyksta ir 
toliau, kreipiantis į PLB valdy
bos raštinę: IV PLJK, c/o PLB, 
5620 So. Claremont Avė., Chi
cago, III. 60636, telef. (312) 
778-2200.

— Studentės, norinčios per 
vasaros atostogas dirbti lietuvių 
senelių namuose, gali kreiptis 
adresu: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J.W. Allen, Whippany, N.J., 
B. Savulis, Greenfield, Mass., A. 
Tarvydas, Philadelphia, Pa. Už
sakė kitiem: A. Dėdinas, Green
field, Mass. — L. Sokaloski,
S. Deerfield, Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau- 
jint Darbininko prenumerata vi- 

!. šiem 13 dol. metam.
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ST. PETERSBURG, FL
Tarptautinis festivalis

Jau ketvirti metai iš eilės St. 
Petersburge ruošiamas tarptau
tinis festivalis, kur įvairios tau
tybės pasirodo su savo muzika, 
dainomis, tautiniais šokiais, 
menu ir maistu. Vasario 22-25 
didžiuliame Bayfront centro pa
state dalyvavo 29 tautybių gru
pės. Pirma diena buvo skirta 
mokyklom. Apsilankė 18,000 
mokinių. Per keturias dienas 
lankytojų buvo 62,000.

Parodos rengimo komitete lie
tuviam atstovauja A. Karnius, čia 
gyvenąs nuo 1958. Lietuvius 
reprezentavo Lietuvių klubas, 
kurio pirmininku dabar yra K. 
Jurgėla.

Festivalis oficialiai atidarytas 
vasario 23, dalyvaujant vietos 
burmistrei C. Freeman, kurios 
senelis esąs kilęs iš Lietuvos. 
Tą dieną vyko Lietuvių klubo 

choro ir tautinių šokių grupės 
pasirodymas. Choras padainavo 
tris dainas ir vieną su šokėjais. 
Tautinių šokių grupė pašoko tris 
šokius. Chorui dirigavo ir šo
kiam akordeonu grojo muz. P. 
Armonas. Šokiam vadovavo A. 
Kamiene. Šokių grupė pasirodė 
ir vasario 24. Abi dienas prane
šėja buvo A. Kamiene.

Meno skyrių įrengė dail. V. 
Vaitiekūnas. Čia buvo išstatyta 
gintaro dirbiniai, medžio dro
žiniai, audiniai, juostos, lėlės, 
knygos. Vieną sieną puošė 
dail. V. Vaitiekūno paveikslas ir 
jo pagamintas etnografinis Lie
tuvos žemėlapis. Dėmesį traukė 
Z. Pupienės demonstruojami 
šiaudinukai ir A. Vaitkevičiaus 
iš medicininių pagaliukų paga
mintos lempos.

Lietuvių maisto skyrius pa
traukė daug lankytojų, ir visi gy
rė, kad lietuvių maistas esąs

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
Bai. 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
Blrž. 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

IŠVYKSTAMA 
gegužės 09 
birželio 13 
rugsėjo 19

liepos 04 
rugpiūčio 15

-K kaina asmeniui, dviem kambary: pagal GIT oro linijų kainas: mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą 
^kelionės palydovas su kiekviena grupe
.y.galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
-K nadedame pavieniam turistam j Lietuvą: atkviečiamigiminėsj 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 
New York, N.Y. 10016 x
(212) 679-7878 e

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

St. Petersburge, Fla., tarptautiniame festivalyje dainuoja 
Lietuvių klubo choras, diriguoja muzikas P. Armonas. Šalia 
kairėje stovi dalis šokėjų. Nuotr. V. Augustino

geriausias. Čia dirbančios po
nios vikriai sukosi. Maisto pri
statytojai skubiai gabeno lietu
viškus skanėstus iš Lietuvių klu
bo, kur paruošimui vadovavo 
E. Žvynienė. Festivalio patalpo
se virtuvės darbam vadovavo A. 
Kamiene.

Reikia stebėtis, kiek per šį 
festivalį perėjo lietuvių kilmės 
žmonių, kurie klausė įvairių 
klausimų ir apgailestavo, kad 
turėję galimybę anksčiau iš
mokti savo tėvų ar senelių lie
tuvišką kalbą, bet to neįverti
nę ir neišmokę.

Festivalio lietuviškame sky
riuj dirbo ir ruošoj dalyvavo 
daugiau kaip šimtas žmonių. 
Nors patalpų nuoma Bayfronte 
yra labai aukšta, tačiau bendros 
pastangos klubui atnešė pelno ir 
lietuviškam reikalui plačios pro
pagandos.

St.Všk.

Trumpai
Lietuvių klubo valdybos di

rektoriai pasiskirstė pareigomis 
taip: A. Kamiene — parengimai 
ir kultūrinis veikimas, dr. Zel-

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

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

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

GRĮŽTAMA 
gegužės 17 
birželio 21 
rugsėjo 27

liepos 18 
rugpiūčio 29*

Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6
Vilnius 5, Maskva 2, Roma 6

'£1 

bienė — pastato dekoravimas,
D. Štaupienė — loterijos tvarky
mas, V. Kriaučiūnas — virtuvės 
reikmenų užpirkimas, K. Vaičai
tis — inventoriaus priežiūra ir 
atskaitomybė, K. Budrikis —pa
stato ir aplinkos priežiūra, J. Pu- 
pelienė — pietų bilietėlių tvar
kymas.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukaktis LB Floridos apy
gardos vadovybės iniciatyva bus 
minima balandžio 4 klubo salėj. 
Paskaitą skaitys prof. V. Maciū
nas. Minėjimui rengti komisiją 
sudaro: pirm. L. Kačinskas, na
riai — E. Kačinskienė, V. Kul- 
bokienė, dr. H. Lukaševičius,
K. Palčiauskas.

Lietuvių Fondo naudai LB St. 
Petersburgo apylinkė ruošia 
koncertą — banketą balandžio 
25 Lietuvių klube. Dainuos Ele
na Blandytė, kalbės dr. A. Raz
ma. Loterijai leidžiamas dail. 
Petrikonio paveikslas.

Į IV pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą iš St. Petersburgo 
vyksta Algirdas M. Bobelis ir Ri
mas Bronius Karnius.

L.Ž.K.

PILNA KAINA 
$ 876.00 
$ 926.00 
$ 876.00

Pridedama $3.00 mokesčių
$ 1,420.00 
$ 1,420.00

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti

IV PLJK ŽINIOS
Kai kuriem iškilo klausimas, 

ar kongreso komitetas organi
zuoja kelionę iš Anglijos į Eu
ropą ir kiek ši kelionė kainuos.

Komitetas praneša, kad atsto
vam bus organizuota kelionė iš 
stovyklos į studijų dienas, kurios 
vyks Altenberge, Vokietijoj. Ši 
kelionė kainuos DM 106, kaip 
atstovų registracijos anketos pa
aiškinimuose pažymėta.

Dalyviam ir turistam organi
zuojama kelionė iš Londono į 
Oostendę (Belgijoj). Tai kelionė 
per Kanalą, kuri kainuoja DM 
50. Tai yra dalyvio registracijos 
anketos paaiškinimuose pažy
mėta.

Visos kongreso ruošos komi
teto organizuojamos ekskursijos 
prasideda Oostende. Ekskursijų 
dalyviai tiesiai iš laivo lips į 
autobusus. Visos ekskursijos 
baigiasi Koenigsteine-Frank- 
furte, kur vyks uždarymo iškil
mės.

Jeigu susidarys pakankamas 
skaičius žmonių, norinčių vykti 
iš Oostende į Liuveną, kur vyks 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė, bus galima taip pat užsa
kyti autobusą. Kaina priklausys 
nuo žmonių skaičiaus. Už šią 
kelionę bus galima atsilyginti 
Londone.

Visi likusieji turistai ir daly
viai keliauja savarankiškai. Jie 
prašomi nepaklysti, kad laiku at
vyktų į uždarymo iškilmes 
liepos 27.

-o-
IV PLJK pirmininkas Andrius 

Šmitas ir informacijos komisijos 
pirm. Marytė Dambriūnaitė-Š mi- 
tienė Vasario 16-osios minėjimo 
proga lankėsi Stuttgarte, kur ta
rėsi su E. Luciene, kuri sutiko 
Moterų klubo pagalba šią vasa
rą prižiūrėti kongreso būstinę— 
Lietuvių Vasario 16-osios 
gimnaziją. Ji žada suorganizuoti 
moteris, kurios prieš kongresą, 
per kongresą ir po kongreso 
gimnazijoj priims atvykstančius 
svečius iš viso pasaulio.

-o- P
Pabaltiečių Krikščionių Stu

dentų Sąjunga IV PLJK proga 
rugpiūčio 1-6 ruošia jaunimo su
važiavimą, kuriame bus svarsto
mos literatūrinės temos. Dalyva
vimas kainuos DM 20 dienai. 
Suvažiavimas įvyks miškais ap
suptoj pabaltiečių įsigytoj Anna- 
bergo pily. Norintieji šiame su
važiavime dalyvauti arba gauti 
daugiau informacijų kreipiasi 
tiesiog į pilies šeimininką: Rev. 
J. Urdzė, Annaberger Str. 400, 
5300 Bonn 2, West Germanv.

LAIŠKAS “DARBININKUI”
DALYKINĖ 

INFORMACIJA

Nėra kokia paslaptis , kad 
mūsų spaudoje turime nemaža 
bendrybių. Geriau gyvenime 
besiorientuoją daugiau mažiau 
susigaudome, kas rašančiųjų tu
rima galvoje. Tačiau daugumui 
skaitytojų laikraščių bendrybės, 
deja, pasilieka paslaptys, į ku
rias jie numoja ranka.

Todėl reikia labai teigiamai 
vertinti straipsnius, kuriuose 
kalbama tikraisiais vardais. To
kiais dalykiškais straipsniais, pa
sirodžiusiais paskutiniu laiku 
mūsų spaudoje, laikau “Darbi
ninko” vedamąjį “Nejuokingi 
juokai” ir “Draugo” straipsnį 

Reorganizuotos Bendruomenės 
dvasia netinka Vilkui”. Tokie 
straipsniai išsklaido kai kuriuos 
mitus: kalbėdami konkrečiais 
faktais, jie įneša į visuomeninį 
mūsų gyvenimą reikalingos ir 
būtinos šviesos ir tiesos. Iš kitos 
pusės taip pat gerai žinau, kad

tokia šviesa ir tiesa ne vieną 
erzina. Mat, netrūkstame nei to
kių žmonių, kuriems maloniau 
gyventi savo susikurtame mitų 
pasauly, o ne tikrovėj. Mano šio 
laiško tikslas ir yra prašyti mūsų 
laikraščių redaktorius nevengti 
šviesos, nors ji kai kam ir ne
maloni. Juk ir senieji romėnai 
žinojo, kad geras draugas yra 
Platonas, bet gyvenimui reika
lingesnis — tiesa.

Reiškiu pagarbą,
Stasys Barzdukas

VASARIO 16-OJI ELIZABETHE
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo šešiasdešimt pirmoji 
sukaktis Elizabethe buvo pami
nėta vasario 11. Minėjimą rengė 
LB Elizabetho apylinkės valdy
ba. Nors ir buvo baimintasi dėl 
galimo nepalankaus oro, tačiau 
tą dieną oras buvo palankiai dė
kingas.

Vienuoliktą valandą Lietuvos 
intencija buvo atlaikytos pamal
dos lietuvių Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioj. Parapijos kieme 
tą dieną plevėsavo Lietuvos 
tautinė vėliava. Po pamaldų 
minėjimas vyko Lietuvių Lais
vės Svetainėj.

Minėjimą atidarė Julius Veb- 
laitis. Sugiedojus Lietuvos him
ną ir kun. Juozui Pragulbickui 
sukalbėjus maldą, jis trumpais 
bruožais susirinkusiem priminė 
šios dienos reikšmę bei supažin
dino juos su pagrindine šios die
nos kalbėtoja Aušra Mačiulai- 
tyte-Zerr, atvykusia iš Phila
delphijos.

Viešnios kalba buvo gana 
kruopščiai parengta. Tęsėsi tik 
apie 25 minutes. Ši simpatin
ga moteris kalbėjo konkrečiai ir 
dalykiškai; už tai susirinkusieji 
nuoširdžiai jai plojo. Po jos kal
bos Kazys Bartys klausytojus pa
ragino pagal savo sąžinę dosniai 
aukoti Lietuvos reikalam.

Meninę dalį pradėjo jauna 
pianistė Audronė Veblaitytė, 
paskambindama vieną Debussy 
ir du Chopino kūrinius. Po jos 
su deklamacijom pasirodė dr. 
Vinco Kudirkos vardo šeš
tadieninės mokyklos mokinės — 
Mėlinytė, Kligytė ir Šernaitė. Jos 
padeklamavo Bernardo Braz
džionio eilėraščių. Kaip visada, 
taip ir šį kartą grakščiai pašo
ko New Jersey tautinių šokių 
grupė Liepsna, vadovaujant 
Debbie Didžbalytei ir Rūtai Mi- 
ciūnienei. Akordeono palyda 
buvo Rūtos Raudytės ir Emilijos 
Skrodytės.

Žmonės šį kartą pasirodė tik
rai gana dosnūs. Aukų surinkta
I, 709 dol. Pagal aukotojų norą 
jos paskirstytos taip: $1,039 — 
Lietuvių Bendruomenei, $408 
— Amerikos Lietuvių Tarybai, 
$237 — Tautos Fondui, $25 — 
Religinei Šalpai.

Tikimasi, kad aukų skaičius 
dar gali padidėti, nes yra iš
siųsti paraginimai tiem lietu
viam, kurie dėl įvairių priežas
čių minėjime nedalyvavo. Lau
kiama aukų ir iš jų. LB Eliza
betho apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja visiem už dalyvavi
mą ir aukas.

j.p.v.
-o-

Lietuvos laisvės kovai remti 
aukojo:

100 dol. — Bitėnų šeima.
60 dol. — A.B. Stukai.
Po 50 dol. — K.A. Barčiai, 

A. B. Pociai, prof. dr. V. Šer
nas, dr. S.J. Petrauskai, “Rūta” 
Millwork.

Po 40 dol. — V.O. Budnikas, 
P.A. Normantai, J.L Veblaičiai,
K.R. Čiurliai.

Po 30 dol. — A.V. Jarmai,
J. Miežaitis, V.V. Misiūnas, Mi
liniai, kun. J. Pragulbickas, A.M. 
Bružėnai, J.M. Lubinskas, 
J.M. Ramanauskai.

Po 25 dol. — P.O. Laniai, V.V. 
Klygiai, J.O. Strimaičiai, J. Šve
das, kun. P. Žemeikis.

Nori įsigyti lietuvišką knygą, 
skambinki Darbininko administ
raciją — 827-1351. Prašyk, kad 
pasiųstų knygą į namus.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM

IŠMOKTI
Introduction To Modern 

Lithuanian — 9 dol?'
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

21 dol. — P. Pečenkis.
Po 20 dol. — P. Damijonaitis,

E. Kubaitis, B.L Mogeniai, B. 
Šilas, E. Dietrich, p. Maceiko
ms, J. Prapuolenis, K. Ožalas, 
J.L Bylai, Šeštokai, A.M. Kve
darai, p. Adomavičius, p. Saba
liauskas, A.O. Žindžiai, V.O. 
Mamaitis, A. Jankūnienė, dr. J. 
Būtėnas, E.S., V. Budreckienė, 
V.A. Bartys, J.E. Šlepetys, E. 
Patrik.

Po 15 dol. — J.B. Kasauskai, 
Raudienė, Vaičiūnai, V. Kvet
kus, P.J. Ivaškai, K.G. Matoniai.

11 dol. — A.M. Monkai.
Po 10 dol. — L. Somerville, 

E. Mažionis, Kvietkauskienė, A. 
Gurskienė, A.J. Strazdai, S. Ra
monas, Didžbaliai, P. Lukas, B. 
Lokis, V. Janavičienė, B. Vyliau- 
das, A. Sruoginis, Jurevičiai, 
N.R. Jarmai, A.M. Matulevičiū
tė, V.P. Budriai, A. Davis, M. 
Varneckas.

7 dol. — A. Gražulis.
Po 5 dol. ir mažiau — J. Va

laitienė, Kondratienė, Potts, 
S. Butkienė, J.E. Kudirkai, X.

LB Elizabeth apylinkės val
dyba visiem nuoširdžiai dėkoja.

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.

A. Rūgytės Zanavykija, I to
mas. Kietais viršeliais 15 dol., 
minkštais 12.50 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. 
Tausiai iliustruota. Kaina 9 dol.

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

P. Gudelis, Joniškėlio apskri
ties partizanai. II dalis. 10 dol.

L. Šimkutė, Antrasis ilgesys.
Poezijos rinkinys, 5 dol.

Henrikas Nagys, Prisijau
kinsiu sakalą. Poezijos rinkinys, 
6 dol.

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.

®DEXTER PARK
PHARMACY l|H|

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

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

J
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. Grigaiiūnaitė. 7.00.

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

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai, knygos 
gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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Kaulių baliuje New Yorke. Iš k. kaukių vertinimo komisija: Gintarė Ivaškienė, Daina Jur
kutė, Regina Kudžmienė. Toliau — laimėję I-mą premiją — Rasa ir Lina Bobelytės, 
Arvydas Liobis. Nuotr. L. Tamošaičio

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa 
yra seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj. 
Kovo 25, sekmadienį, 3:30 vai. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj rengiamas 45 metų 
sukakties koncertas ir juokų va
karas bei balius. Svečius svei
kins inž. Juozas Stašaitis iš Dor- 
chesterio, Jono Vanagaičio šau
lių kuopos pirmininkas. Dai
nuos “Vasaros garsų” trijulė iš 
Ontario, Kanados. Trys lietu
vaitės dainininkės šį vienetą su
darė prieš dvejus metus ir jau 
koncertavo St. Petersburge, 
Miami, Buffalo. Bostone jos 
buvo girdimos pirmą kartą. Hu
moristinę programą “Vieno 
žmogaus teatras” atliks aktorius 
Vitalis Žukauskas iš Nevv Yorko. 
Po koncerto šokiai ir balius pa
gerbti iškiliajai Naujosios Angli-

Vasaros garsų trijulė iš Ontario, Kanados. Iš k.: Vida ir Aida 
Dovydaitės ir Aldona Biskytė, akordeonistė. Jos dalyvaus 
Minkų radijo vakare kovo 25, šį sekmadienį, 3:30 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos salėj ir atliks meninės 
programos dalį. -

SUSITIKIMAS

SU DVIEM KNYGOM

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija kovo 18, sekmadienį, 
4 v. popiet, Kultūros Židinio 
mažojoje salėje surengė susitiki
mą su diviem knygom. Popietę 
pradėjo pirmininkė dr. Apoloni
ja Radzivanienė, tolimesnei ei
gai vadovauti pakvietė Paulių 
Jurkų.

Pirmoji knyga — kun. Antano 
Rubšio — Raktas į Naująjį Tes
tamentą. Atsilankė ir pats auto
rius ir publikai buvo pristatytas. 
Apie autorių, jo darbus bei raš
tus kalbėjo Tėv. Kornelijus Buč
inys, OFM, jo studijų dienų 
draugas, prisidėjęs prie šios kny
gos išleidimo. Jis prisiminė, 
kaip kilo mintis tokį veikalą 
parašyti ir išleisti. Nupasakojo 
to veikalo turinį ir pranešė, kad 
jau baigiamas paruošti antras to
mas. Taip pat jis pristatė ir prel, 
Vytautą Balčiūną, Krikščionis 
gyvenime knygų serijos su
manytoją ir dabar tiesioginį vyk
dytoją.

Antroji knyga buvo kun. Sta
sio Ylos — Lietuvių šeimos 
tradicijos. Apie ją kalbėjo Bro
nius Balčiūnas, taip pat apžvelg
damas knygos turinį, kas ten pa
rašyta ir kaip parašyta.

Iš Putnamo buvo atvykęs ir 
pats knygos autorius, kuriam 
susirinkusieji paplojo ir kuris 
atsakė į eilę klausimų. Klausi
muose pasisakyta dėl knygos 
iliustracijų irtai, kad knyga ne
apima visų lietuviškų papročių, 
čia sutelkta tik plačiau vestuvės, 
krikštynos ir paliesti tik aukštai

čiai. Tos pačios vestuvės yra vi
sai skirtingos žemaičiuose ir ki
tuose etnografiniuose lietuvių 
vienetuose.

Abu autoriai padėkojo rengė
jam už suteiktą progą susitikti 
su visuomene ir susipažinti su 
jų parašytom knygom.

Po abiejų pranešimų kun. An
tanas Rubšys rodė skaidres^ Tai

buvo jo kelionė po Šventąją 
Žemę — senieji bibliniai mies
tai, vietovės, minimos Naujaja
me Testamente, kaip jos dabar 
atrodo.

Pabaigoje visi buvo pakviesti 
išgerti kavos su pyragaičiais. 
Norintieji galėjo įsigyti ir kny
gų, autoriai gi pasirašė. Žmonių 
atsilankė apie 60. (p.j.)

NEW HAVEN, 
CONN.

Kovo 25, sekmadienį, 2:30 
vai. p.p. LB apylinkės valdyba 
kviečia visus Connecticut lie
tuvius pasižiūrėti Bostono Etno
grafinio ansamblio rodomų lie
tuviškų vestuvių. Tikimės, apy
linkių lietuviai mus parems. 
Nuoširdžiai esam dėkingi Tėvy
nės Garsų radijo programos ve
dėjui Algimantui Dragūnevičiui, 
pirmam atskubėjusiam mum 
padėti su pranešimu per savo

STOVYKLOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonų vasarvietėje Ken
nebunkporte šią vasarą įvyks 
šios stovyklos — studijų dienos: - 
Liet. Fronto bičiulių (birželio 
30—liepos 8), mokytojų (liepos 
8-14)' ateitininkų sendraugių 
(liepos 11-19). Norintieji daly
vauti informacijos bei registraci
jos reikalais kreipiasi į vasarvie
tės vadovybę šiuo adresu: Fran
ciscan Guest House, Kenne
bunkport, ME 04046. Tel. 207 
967-2011.

MIRĖ KUN. J. GALĖNAS

Kun. Jonas Galėnas, sulaukęs 
49 m. amžiaus, staiga mirė vasa
rio 20 Elmhurst, Pa. Gedulingos 
pamaldos vyko Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčioj Scran- 
tone. Velionis buvo kilęs iš tos 
parapijos ir ten buvo vikara
vęs. Koncelebruotas mišias au
kojo vysk. Carroll McCormick 
su 10 kunigų. Pamaldose daly
vavo 150 kunigų. Palaidotas Šv. 
Kotrynos kapinėse, Moscovv, Pa.

Kun. Galėnas, Petro ir Onos 
Katiliūtės Galėnų sūnus, buvo 
gimęs 1929 sausio 17 Scranton, 
Pa. Baigęs Šv. Juozapo pradinę 
mokyklą, įstojo į Šv. Karolio 
kolegiją, kunigu buvo įšventin
tas 1954 birželio 5. Dirbo įvai
riose parapijose, o 1975 spalio 
30 buvo paskirtas kapelionu į 
Šv. Marijos Vilą, kur išdirbo iki 
mirties.

Kun. Jonas buvo Lietuvos vy
čių organizacijos narys ir dirbo 
su 74 kuopa Scrantone. Jo dide-

Kun. J. Galėnas

lis troškimas buvo įkurti vyčių 
kuopą ir Elmhurste.

Nuliūdime liko motina Ona ir 
giminės. Tėvas Petras, ilgai 
vargintas vėžio ligos, mirė kovo 
10. . •

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Stamfordo LB apylinkei už pareikš

tą užuojautą mano mylimai mamytei Bronei Gabrėnienei 
Lietuvoje mirus.

Liūdinti Genovaitė Kazlauskienė

programą. Ansamblis Connecti- 
cute rodosi pirmą kartą.

Lietuvos ir Amerikos vėliavos 
vasario 16 plevėsavo miesto 
centro parke.

Pas valstijos gubernatorę, 
vasario 8 lietuvių delegacijoj 
iš mūsų apylinkės dalyvavo trys 
asmenys.

JAV LB IX tarybos rinkimų 
komisija: pirm. J. Šaulys, nariai 
— Br. Strimaitis, Zenonas Mer
kevičius ir Stasys Lipčius. Į ta
rybą iš mūsų apylinkės kandi
datuoja du.

Vasario 16-tos proga apylinkės 
valdyba parašė laiškus JAV pre
zidentui , valstybės sekretoriui, 
savo senatoriam ir kongresma- 
nam. Darė žygius patekti spau- 
don, radijan, bet nepasisekė.

Dr. Elona Vaišnienė vasario 
11 pasakė pagrindinę kalbą 
Worcesterio Vasario 16-osios 
minėjime. Vasario 12 Worcester 
Telegram įsidėjo jos nuotrauką 
su stambiu užrašu: Lithuania 
Seen Center of Rights Struggle. 
Vykusiai buvo pateiktos jos 
kalbos ištraukos.

Šiais metais, kaip ir keleliais 
praėjusiais, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos mažojoj salėj 
sekmadieniais po lietuviškų mi
šių susirenkama kavai ir pa
bendraujama, pasikalbama rūpi
mais lietuviškais reikalais.

Albina Lipčfenė

jos lietuvaiteijeanne Dawber iš ‘ 
Brocktono. Nuo 2 vai. ir po kon
certo bus galima pasistiprinti 
skaniais valgiais, pagamintais 
populiarios šeimininkės Moni
kos Plevokienės ir jos pagelbi- 
ninkių. Veiks Trakų Pilies baras. 
Įėjimo auka 4 dol., pensinin
kam ir jaunuoliam tik 3 dol.

'Kaziuko mugę kovo 11 suren
gė Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntai. Mugę 11:30 vai. atidarė 
parapijos klebonas kun. A. Balt- 
rušūnas. Po atidarymo vyko pie
tūs, ■ o. 3:30 vai. buvo suvai
dintas gražus vaidinimėlis Jūra
tė ir Kastytis, kurį režisavo ir 
pagal Maironį parašė Paulina 
Kalvaitienė. Gausiai atsilankę 
lietuviai kalbėjosi, pirko skautiš
kus ir tautinius rankdarbius, me
džio drožinius ir raižinius, įvai
rias gėrybes. Mugė, kaip ir kitais 
metais, buvo puiki ir miela.

Konstancija Vasiliauskienė 
kovo 7, grįždama iš darbovietės 
Cambridge, požeminiame trau
kiny juodžių gaujos buvo api
plėšta. Atimtas rankinukas su pi
nigais ir dokumentais.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpų, baro, užkandi
nės ir salių nuoma 1978 metais 
davė 30,290.29 dol. pelno. Atro
do, kad praėję metai buvo pel
ningiausi šios draugijos istorijoj. 
Tai nuopelnas draugijos jauno ir 
apsukraus reikalų vedėjo Algio 
Smito.

Tautodailės Instituto rengia
ma plataus masto gintaro paroda 
su B. Saldukienės paskaita įvyks 
balandžio 1.

Sol. Benedikto Povilavičiaus 
rečitalis Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj įvyks gegužės 6.

Laisvės Varpo pavasarinis ren
ginys, kuriame bus atžymėta 
šios radijo valandos 25 metų 
sukaktis, vyks balandžio 22 Lie
tuvių Piliečių d-jos salėj.

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

BflnK-Bvmnii
Postagepaid both ways

NEVY JERSEY 
ŽINIOS

LB tarybos rinkimai
LB Krašto valdyba paskelbė, 

kad rinkimai į JAV LB 9-ąją 
tarybą vyks gegužės 5-6 ir 12-13.

LB New Jersey apygardos 
valdyba sudarė tokią apygardos 
rinkimų komisiją: pirm. Jonas 
Kiaušas, 19 Kingland Avė., Har- 
rison, N.J. 07029, telef. 201 
482-0731, nariai — dr. Stasys 
Skripkus ir Viktoras Jokūbaitis.

Į renkamą LB tarybą iš New 
Jersey apygardos pasiūlyti šie 
kandidatai: 1. Vladas Audėnas, 
inž., 54 metų, 2. Danguolė Didž- 
balienė, mokytoja, 40 m., 3. Ona 
Karašienė, šeimininkė, 51 m., 
4. Antanas Masionis, mokytojas, 
67 m., 5. Antanas Pocius, inž., 
61 m., 6. Jokūbas Stukas, univ. 

prof., 54 m., 7. Valentinas Šer
nas, univ. prof., 40 m. --

New Jersey apygardoj balsuo
jama nedaugiau kaip už 5 kandi
datus. Balsuotojai gali balsuoti 
savo apylinkės balsavimo būsti
nėj asmeniškai arba paštu. Bal
savimo būstinės veiks šiose LB 
apylinkėse: Elizabeth, Jersey 
City, Keamy, Newark ir Pater- 
son. LB Lmdeno apylinkės na
riai yra kviečiami balsuoti LB 
Elizabeth apylinkės būstinėj.

J. Kiaušas

CAMBRIDGE, MASS.
Už Lietuvos laisvę

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijoj Cambridge, Mass., 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimas atšvęstas va
sario 4.

Bažnyčioj 2 vai. popiet buvo 
laikomos specialios pamaldos. 
Jom vadovavo klebonas kun. Si
meonas Saulėnas ir įpynė daug 
gražių maldų už Lietuvą. Gie
dojo Inga Daukantaitė ir grojo 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas.

Po pamaldų bažnytinėj salėj 
vyko minėjimas. Įnešus vėliavas, 
sugiedoti himnai. Elena Vasy- 
liūnienė ilgesniame žody ryški
no lietuvių tautos kančias nuo 
dvylikto šimtmečio — nuo kry
žiuočių laikų iki dabartinės 
žiaurios rusų komunistų okupa
cijos. Prelegentė taip pat pabrė
žė lietuvių tautos ištvermę ir 
viltį atgauti nepriklausomybę.

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
vikaras kun. Jonas Klimas kal
bėjo apie grėsmę iš rusų pusės.

Meninėj programoj Inga Dau
kantaitė gražiai padainavo kele
tą lietuviškų dainų. Minėjimo 
pabaigoj dar kalbėjo kun. 
Simeonas Saulėnas. Sugiedota 
Marija, Marija.

Po to vyko vaišės ir privatūs 
pokalbiai.

Lietuvos laisvinimo veiklai 
surinkta 245 dol.

D.B.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Penktoji lietuvių dainų šven
tė. Dviejose plokštelėse užrašy
tas 19.78 Toronte įvykusios šven
tės repertuaras. Dainuoja jungti
nis ir kiti chorai* su orkestro ir 
pianino palyda. Su persiuntimu 
abi plokštelės tik 15 dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir naujausios knygos 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

S

Fast, [onuenientpriuate, 5afe,free!
That's uuhat BRMIlIG-BV-mRILis.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Z h; \ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 
ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j- 
x traukia sumą j sąskaitą Prisideda ir užtikrini- 

mas. kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, f

leidžiamus jstatymų.
Dėl lengvo taupymo bū- •

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAibrOFFICE
480 We*t S'osderay 
South Boston
9 AM to 3.30 PM — 
Mondoy tnru Fridą?
Saturday 10 AM to i PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Gailivan 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

‘Arpber Hplidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas 
balandžio 11 
balandžio 25 
gegužės 2 ir 9 
gegužes 16

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
birželio 7

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

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

birželio 7 — $859.00
lierpos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
spalio 10 — $829.00

4
— 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.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MEMBER

Trans-Aflanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Box 116

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

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RŲDZI0NAS.
Prlces are based on double oecupancy and are subject to 

chang-es and/or Governmehit approval.
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!'YORKE»
Kultūros Židinyje šį savait

galį: kovo 25, sekmadienį, Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos susirin
kimas su vieša paskaita. Pradžia 
3:30 v. popiet.

New Yorko LB apygardos kan
didatai į Lietuvių Bendruo
menės Tarybą: Jonas Adomėnas, 
Tėv. Kornelijus Bučmys, Janina 
Gerdvilienė, Česlovas Janušas, 
Romas Kezys, Jonas Klivečka, 
Jonas Landsbergis, Jadvyga Lu
košienė, Kęstutis Miklas, Da
nutė Mikulskytė, Kęstutis Ne- 
mickas, Juozas Pažemėnas, Vla
das Sidas, Vida Šlapelytė, Aleks
andras Vakselis, Apolinaras Ve- 
beliūnas, Jonas Vilgalys, Petras 
VVytenus. Rinkimai bus gegužės 
5-6 ir 12-13. Tikslesnė informa
cija, kur balsuoti, bus paskelb
ta vėliau.

Madų paroda, rengiama Bal
fo 100-tojo skyriaus, bus gegužės 
6, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Atsilankiu
sieji bus vaišinami namie kep
tais pyragaičiais ir kava. Įėjimo 
auka — 6 dol. suaugusiem, 3 
dol. vaikams, įskaitant loterijos 
bilietą (door prize), su kuriuo 

bus galima laimėti vertingų do
vanų. Be to, veiks atgaiva.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, kovo 25 vyksta į Bostoną 
ir ten atliks programą Minkų ra
dijo rengiamame koncerte — ba
liuje.

Į Sunny Hills, Fla., kovo 
10-11 savaitgalį buvo išvykusi 
lietuvių ekskursija susipažinti 
su naujai kuriama lietuviška ko
lonija ir kur pardavinėjami skly
pai. Bent keletas tokius sklypus 
įsigijo.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus balandžio 1. Tuo 
metu Kultūros Židinyje vyks 
apygardinės sporto pirmenybės.

Nevv Yorko ramovėnų susi
rinkimas bus kovo 30, penkta
dienį, 7:30 v.v> Kultūros Židiny
je. Jurgis Okunis kalbės Lietu
vos architektūros temomis, o 
Jurgis Zabelskis parodys filmą. 
Susirinkime kviečiami dalyvauti 
ir šauliai bei birutietės.

N.Y. Altos susirinkimas šau
kiamas kovo 23, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinio posė
džių menėje. Bus padaryta Va
sario 16 minėjimo apyskaitą, bus 
svarstomi ir kiti reikalai.

Jadvyga Kregždienė yra viena 
iš organizatorių, kurie rengia 
Nuertingeno — Schvvaebisch 
Gmuendo lietuvių gimnazijos 
suvažiavimą Chicagoje. Suva
žiavimas bus gegužės 27, Vaini
kų dienos savaitgalį. Kviečiami 
visi, kurie mokėsi ar mokytoja
vo šioje gimnazijoje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 24, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku bus trans
liuojama per radiją Tchaikovsky 
opera Eugene Onegin. Diriguo
ja Neeme Jarvi, estas kompozi
torius. Pagrindiniai solistai: Kas- 
rashvili, Mazurok, Shicoff, Plish- 
ka, Jonės, Kraft, Godfrey, Velis.

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

Hamiltono teatras Aukuras ba
landžio 7 suvaidins Lithuanian 
Liberty Hali salėj, Elizabeth, 
N.J., linksmos nuotaikos Ba
lio Sruogos veikalą “Pavasario 
giesmė”. Teatro gastroles, orga
nizuoja LB N.J. apygardos val
dyba.

Motinos dienos minėjimą ren
gia LB I-oji apylinkė ir Liet. 
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa. 
Minėjimas bus gegužės 6. Pa
maldos 11 v. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, o po jų — pa
rapijos didžiojoje salėje — aka
demija, mažojoje salėje — pie
tūs.

LB I-oji apylinkė šaukia savo 
susirinkimą balandžio 29, sek
madienį, 12:30 v. Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Kviečia
mi dalyvauti kandidatai į Tary
bą ir pasidalinti rinkiminėmis 
mintimis su visuomene. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos reikalų vedėjas, kovo 29 
— balandžio 1 vadovaus reko
lekcijom Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj, VVinnipege, Kanadoj.

Apreiškimo parapijos choro 
komunijos pusryčiai įvyks ba
landžio 1, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. mišių parapijos salėj. 
Pusryčių metu kalbės kun. An
tanas Rubšys, Manhattan 
College, Bronx, N.Y., profeso
rius: Visi dabartiniai ir buvę 
choro nariai, jų Šeimos ir drau
gai bei visi parapiečiai kvie
čiami dalyvauti. Bilietai gau
nami pas Birutę Malinauskienę 
212 847-0731 ir Angelą Minsa- 
vitch 212 441-5302. Įėjimo kai
na 7 dol.

RELIGINIS 
SUSIKAUPIMAS 

NEW YORKO 
APYLINKĖS 
JAUNIMUI

Šeštadieninė mokykla, ateiti
ninkai ir skautai ruošia bendrą 
religinį susikaupimą, kuriam va
dovaus Tėv. Antanas Saulaitis, 
SJ, talkinant vietos kapelionam 
ir jaunimo vadovam. Susikaupi
mas įvyks balandžio 7, šeštadie
nį, 11:45 vai. ryto Kultūros Ži
dinio patalpose. Programoje: po
kalbiai su atskirom amžiaus gru
pėm; bendras pasiruošimas susi
taikymo sakramentui su indivi
dualia išpažintimi, bendros kon- 
celebruotos mišios.

Kadangi šis susikaupimas bus 
pritaikytas jaunesnio amžiaus 
jaunimui (pradžios mokyklos ir 
gimnazijos), vyresnieji — stu
dentai kviečiami dalyvauti regu
liariose rekolekcijose, kurios 
vyks Apreiškimo parapijoje ba
landžio 5, 6, 7 ir 8 dienomis. 
Tėveliai ir organizacijų vado
vai prašomi paskatinti jaunimą 
bei suteikti reikalingą pagalbą, 
kad jaunimas galėtų pagilinti sa
vo dvasinį gyvenimą.

Rengėjai

Pamesta auksinė apyrankė ko
vo 11 Kultūros Židiny įvyku
siuose žuvautojų-medžiotojų 
pietuose. Radę malonėkit pa
skambinti telef. 516-799-4651 
vakarais po 6 vai.

Petras Sandanavičius, anks
čiau gyvenęs Brooklyne, prieš 
metus laiko persikėlė į Santa 
Monica, Calif. Ten dirba kaip 
meno direktorius Westside Law 
Publishers, Ine., bendrovėj. Ka
lėdų šventėm su sesute Marija 
buvo sugrįžęs į Brooklyną. Ap
lankė motiną, sesers Irenos šei
mą, gyvenančią West Hemps- 
tead, L.L, susipažino su nauja 
Irenos dukrele Laura, aplankė 
kitus gimines ir draugus. Jo da
bartinis adresas: Petras Sanda
navičius, 1111 21st St., Apt. D, 
Santa Monica, Calif. 90403.

Marytė Sandanavičiūtė jau 
ketveri metai mokytojauja Paci
fic Palisades, Calif. Š.m. sausio 
mėn. ji gavo magistrės (Master 
of Arts in Education Psycholo- 
gy) laipsnį Californijos universi
tete, Northridge. Marytė šalia 
darbo mokykloj ir studijų randa 
laiko ir lietuviškai veiklai. Nevv 
Yorke priklausė prie Marijos 
Pečkauskaitės ateitininkų kuo
pos ir ėjo įvairias pareigas, pen
kerius metus mokytojavo Mairo
nio šeštadieninėj mokykloj ir 
ėjo vedėjos pagelbininkės parei
gas. Los Angeles taip pat moko 
lietuviškoj šeštadieninėj mokyk
loj ir yra Vytauto Mačernio atei
tininkų kuopos globėja. Prieš 
trejus metus Lietuvoj aplankė 
tėvelių gimtines. Tarp giminių 
susitiko ir su 89 metų močiute. 
Močiutė pagyrė anūkėlės gra
žią lietuvišką kalbą. Močiutės 
žodžiai Marytei padarė gilų 
įspūdį, ir ji pasiryžo ne tik pati 
kalbėti lietuviškai, bet ir kitus 
mokyti. Ji taip pat Lietuvos rei
kalus kelia ne vien tarp lietuvių, 
bet ir kitataučių tarpe. Linkim 
Marytei sėkmės moksle, darbe ir 
gyvenime.

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
Nevv Yorko židinys kovo 25, 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet, 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je ruošia viešą paskaitą — So
vietų Sąjungos pastangos nutau
tinti Lietuvą per mokyklas. Pa
skaitą skaitys patyręs mokytojas 
ir lituanistinių mokyklų rytinio 
pakraščio inspektorius Antanas 
Masionis. Paskaitininkas tas pa
stangas atskleis pačių sovietų 
šaltiniais. Po paskaitos visuoti
nis narių susirinkimas ir atgaiva, 
kurią paruoš L.K.M. Akademijos 
mecenatė Elena Mickeliūnienė.

Petro Gudelio “Joniškėlio ap
skrities partizanai” antra dalis 
ką tik atspausdinta lietuvių 
pranciškonų spaustuvėj, Brook
lyne. Knyga siuntinėjama užsi- 
sakiusiem. Už 10 dol. ją taip pat 
galima įsigyti ir Darbininko ad
ministracijoj.

Ieškomas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui Richmond Hill 
rajone. Turį kambarius nuomo- 
jimui, skambinkite 212 849-6233 
vakarais arba 212 846-1650 die
nos metu.

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

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

AUKURAS
SUVAIDINS v

3-jų veiksmų satyrinę dramą
\ .

“Ponios Dulskięnės moralė”
š.m. balandžio 8, sekmadienį, 3 vai. popiet

Kultūros Židiny
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Po vaidinimo — bufetas
i
Suaugusiems $5.00, moksleiviams $2.50

VAKARĄ RENGIA IR VISUS KVIEČIA
N.Y. Neringos ir Tauto tuntai
Vyr. sk. židinys Vilija

N.Y. Skautams Remti Komitetas

NEVV 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”

Hamiltono Aukuro teatras 1977 gegužės 20-29 dalyvavo ketvirtame teatro festivaly
je Toronte. Nuotraukoje — žymeniu įteikimas, didžioji aktorių dalis su penkių teatrų 
režisieriais. Viduryje stovi Aukuro teatro režisierė E. Kudabienė.

HAMILTONO AUKURAS 
VĖL NEVV YORKE

Prieš keletą metų New Yor
ko ir apylinkių lietuviai turėjo 
progos gėrėtis Hamiltono lietu
vių dramos teatro Aukuro pasta
tytais Kazio Binkio “Atžalynu” 
ir vėliau Jurgio Jankaus “Aud
rone”.

Šį kartą, Nevv Yorko skautų 
kviečiamas, balandžio 8 Hamil-

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijoj, Brooklyn, N.Y., vyks ba
landžio 5-7 (ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį) 7:30 vai. 
vak. Rekolekcijų užbaiga Ver
bų sekmadienį 11 vai. Rekolek
cijom vadovaus Tėv. Antanas 
Saulaitis, SJ, jaunimo stovyklų 
kapelionas ir Chicagos Jaunimo 
Centro vedėjas.

N.Y. ateitininkų susirinkimai 
įvyks kovo 24, šį šeštadienį, 
tuojau po lituanistinės mokyk
los pamokų. Visi jaunučiai ir 
jauniai privalo dalyvauti. Vyres
nieji renkasi tie, kurie kandida
tuoja į moksleivius. Šiuose susi
rinkimuose jaunimas bus paren
giamas egzaminam.

Apreiškimo parapijos choro 
komunijos pusryčiai bus balan
džio 1, tuoj po 11 vai. mišių. 
Pusryčiai bus parapijos salėje. 

Jų metu kalbą pasakys kun. An
tanas Rubšys. Lietuviška visuo
menė kviečiama dalyvauti ir tuo 
dalyvavimu paremti choro 
veiklą.

Lietuviškos mišios gavėnios 
proga bus kovo 28, trečiadienį, 
8 v.v. Holy Child Jesus bažny
čioje, 86 Avė., tarp 111 ir 112 
Street. Visi tos apylinkės lietu
viai kviečiami pamaldose daly
vauti.

PATERSON, N.J.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos metinės gavėnios rekolekci
jos — susikaupimo dienos — 
vyksta šį savaitgalį — kovo 23- 
25. Rekolekcijom vadovaus kun. 
Anastazijus Valančius. Prasidės 
penktadienio vakarą 7:30 vai. 
mišiomis ir pamokslu ir baigsis 
sekmadienį 4 vai. popiet šven
tąja valanda bei koncelebruoto- 
mis mišiomis. Visi parapiečiai 
maloniai kviečiami šiame prieš- 
velykiniame dvasiniame atsi
naujinime uoliai dalyvauti. 

tono Aukuras Kultūros Židiny 
mum parodys G. Zapolskos 3 
veiksmų satyrinę dramą “Ponios 
Dulskienės moralė”.

Hamiltono lietuvių dramos 
teatras Aukuras bus bene se
niausias teatrinis vienetas išei
vijoj. 1949 rudenį Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė subūrė apie 
save grupelę scenos mėgėjų ir 
1950 vasario 16 pasirodė scenoj 
su Kazio Inčiūros veikalo “Vin
cas Kudirka” prologu. Taip gimė 
Aukuras. Nuo tos dienos per 

tris dešimtmečius narių skaičius 
nuolat keitėsi, bet teatras bren

do, augo ir stiprėjo.

Nebaidė Aukuro nei sunkios 
darbo sąlygos, nei pasitaikan
čios įvairios kliūtys ar laikinės 
nesėkmės. Jis ištvermingai ir at
kakliai žengė toliau, vedamas 
Elenos Dauguvietytės-Kudabie- 
nės, energingos ir nenuilstan
čios vadovės ir režisierės.

30 metų dramos kolektyvui 
yra gražus amžius. Per tą laiką 
buvo pastatyta: Keada “Pirmas 
skambutis”, K. Inčiūros “Vincas 
Kudirka^’, G. Turner “Vanduo 
Kanitogai”, R. Spalio “Batai”,
L. Fuldos “Mokyklos draugai”, 

REKOLEKCIJOS
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

balandžio 5, 6 ir 7 (ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį) 7:30 v. vakaro

■/ »

Rekolekcijos baigiamos balandžio 8, 
Verbų sekmadienį, 11 vai.

Rekolekcijoms vadovaus TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, S.J.

Bažnytinis koncertas Verbų sekmadienį 5 vai. popiet.

Kviečia

PARAPIJOS KUNIGAI

Moljero “Šykštuolis”, S. Čiur
lionienės “Aušros sūnūs” ir 
“Pinigėliai”, A. Gustaičio “Sek
minių vainikas” ir “Šilkiniai 
pančiai”, O. Misiūtės “Laimės 
dėžutė”, V. Alanto “Buhalterijos 
klaida” ir “Šiapus uždangos”, 
Anderseno “Sniego karalienė”, 

J.B. Priestley “Inspektorius at
vyksta” ir “Pavojingas posūkis”, 
Rostan “Žmogus, kurį už
mušiau”, Putino “Valdovo sū
nus” ir eilė kitų veikalų. Iš viso 
apie 40 veikalų.

Tai gražus kapitalas. Nereikia 
užmiršti, kad visa tai įvykdyta 
mėgėjų, paaukojusių atliekamą 
nuo kasdieninių rūpesčių laiką. 
O kur dar literatūriniai-koncerti- 
niai ir anglų kalba pastatymai? 
1974 III teatro festivaly Chica
goj Aukuras laimėjo iškiliausio 
teatro žymenį.

Kolektyvas nesėdėjo namie, 
bet dalinosi savo vaidybos meno 
turtais su beveik visomis dides
nėmis Kanados ir JAV lietuvių 
kolonijomis; vyko su gastrolė
mis visur, kur tik kas Aukurą 
kvietė, nežiūrėdamas nei vargi
nančių ilgų kelionių, nei kitų 
pasitaikančių nepatogumų. Dėl 
to norėčiau mieliem aukurie- 
čiam priminti vieną teatralų po
sakį: “Pirmieji 30 metų yra sun
kūs”. Bet aukuriečiai per tris
dešimtmetį jau beveik persirito.

Vyt. Kidolis

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

KOMUNIJOS PUSRYČIAI
f

f ' \

bus balandžio 1, sekmadienį, 
parapijos salėje.

Įėjimo auka — 7 dol.

Kalbės KUN. ANTANAS RUBŠYS. Šaltos ir karštos va išės.
Pradžia — 12 v. popiet.

Vietas rezervuoti pas:
Birutę Malinauskienę — 847-0731, Giną Simonaitytę — 
843-6049, Angelę Minsavitch — 441-5302, Marytę Šalins- 
kienę — 296-2244 ir po 11 vai. mišių prie bažnyčios.


	1979-03-23-Darbininkas-00001
	1979-03-23-Darbininkas-00002
	1979-03-23-Darbininkas-00003
	1979-03-23-Darbininkas-00004
	1979-03-23-Darbininkas-00005
	1979-03-23-Darbininkas-00006
	1979-03-23-Darbininkas-00007
	1979-03-23-Darbininkas-00008

