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DAR VIENA SOVIETŲ 
TERORO AUKA

Popiežius Jonas Paulius II 
Lenkijoj lankysis aštuonias die
nas: birželio 2-10. Šio vizito me
tu popiežius aplankys keturis 
Lenkijos miestus: Varšuvą, 
Gniezną, Čenstakavą ir Kroku
vą. Žinia apie popiežiaus vi
zitą oficialiai paskelbta ir Var
šuvoj.

Washingtone labai iškilmin
gai buvo pasirašyta taikos sutar
tis tarp Egipto ir Izraelio, ta
čiau, kol tikroji taika ir pasiti
kėjimas vienų antrais įsigalės 
šitoj srity, reikės išspręsti dar 
daug tarp abiejų šalių esančių 
nesutarimų.

Pasirašius taikos sutartį, JAV 
pažadėjo Egiptui suteikti lėktu
vų, tankų ir priešlėktuvinių 
ginklų už 2 bil. dol., o Izrae
lio išsikraustymo iš Sinajaus iš
laidom padengti — 3 bil. dol. 
Kongresas tai turės dar patvirtin
ti.

JAV numato pasirašyti su 
Izraeliu susitarimą, pagal kurį 
JAV teiks Izraeliui politinę 
paramą, jei taikos sutartis būtų 
sulaužyta.

Faktinasis Irano valdovas Aya- 
tollah Ruhollah Khomeini įsakė 
sustabdyti revoliucinių tribu
nolų veiklą ir visas politines 
bylas pavedė spręsti vyriau
sybei. Dėl to ir prieš buv. min. 
pirm-ką Amir Abbas Hoveida 
pradėta byla buvo laikinai nu
traukta.

Turkijos vyriausybė pagaliau 
paskelbė ūkinių reformų planą, 
pakeldama kai kurių gaminių 
kainas net 100 proc., bet savo 
valiutos nenuvertino.

Sov. S-ga vetavo JT saugumo 
tarybos rezoliuciją, raginančią 
Kiniją pasitraukti iš Vietnamo, o 
Vietnamą — iš Kambodijos.

JAV ir Britanija paragino Ro
dezijos vyriausybę ir ten vei
kiantį partizanų patriotinį frontą 
pradėti pasitarimus nuomonių 
skirtumam išlyginti ir įvykdyti 
JT priežiūroj parlamento rinki
mus, nes nesusitarus ginkluoti 
susirėmimai tik padidėtų ir su
darytų progą Kubai ir Sov. S-gai 
įsikišti. Juodųjų vadai Abel Mu- 
zorewa ir Ndabaningi Sithole šį 
siūlymą atmetė.

Galimiem kariniam konflik
tam Išvengti pasirašius taikos 
sutartį Izraelis paskelbė savo 
kariuomenei budrumo būklę Si
rijos ir Jordano pasieny.

Suomijos parlamento rinki
muose dešinioji konservatorių 
partija išrinko net 10 atstovų 
daugiau, kaip turėjo. Socialde
mokratų ir komunistų partijos 
neteko po 1 proc. balsų. Vyriau
sybė vėl turės būti koalicinė.

Arabų lygos valstybėm tarpi
ninkaujant, ginkluotas konflik
tas tarp Jemeno ir Pietų Jemeno 
buvo likviduotas, ir abi pusės 

atitraukė savo kariuomenes į 
anksčiau turėtas sritis.

Kambodijos buv. min. pirm- 
kas Pol Pot paskelbė vadina
mus juoduosius dokumentus, iš 
kurių paaiškėjo, kad 1970 prez. 
Nixono padarytas pareiškimas, 
jog Kambodijoj yra įsitvirtinęs 
Vietnamo karinių pajėgų štabas, 
buvo teisingas, o ne tik dingstis 
puolimam prieš Kambodiją pa
teisinti. Pol Pot šiuos dokumen
tus paskelbė, norėdamas įrodyti, 
kad Vietnamas visada buvo 
Kambodijos pavojingas priešas.

Iranas pažadėjo eksportuoti 
aliejų į JAV net ir taikos sutartį 
tarp Izraelio ir Egipto pasirašius.

Sov. S-ga vykdė didelio masto 
karinius pratimus Kinijos pasie
ny.

Nors Saudi Arabija ir neremia 
taikos sutarties tarp Egipto ir Iz
raelio, tačiau nenumato imtis 
prieš Egiptą bet kurių ūkinių 
priemonių.

1978 m. birželio 28 d. Irena 
Dumbrytė gavo pranešimą, ad
resuotą: Mordovskaja ASSR, 
Zubovo — Polianski r-on, pos. 
Sosnovka uč. ŽX 385/1. Po 
pranešimo tekstu pasirašę lage
rio viršininkas A. A. Satajevas 
ir biuro viršininkas V. S. Da- 
vydovas. Buvo pranešama, kad
I. Dumbrytės santuokos re
gistracija su Baliu Gajausku 
įvyks 1978 m. liepos 27 d. 
Negalint atvykti nustatytu laiku, 
prašyta pranešti iš anksto.

Nurodytą dieną L Dumbry
tė, lydima kun. T. Zdebskio 
ir sesers L. Šulskienės, atvy
ko į Sosnovką. Kadangi Dumb
rytė yra katalikė, tai norėjo, kad 
santuokos registracija būtų su
tvirtinta ir bažnytine santuoka, 
kuriai reikalingi du liudininkai. 
Ji taip pat išpildė ir Balio pra
šymą, kad šioje apeigoje daly
vautų kunigas.

Atvykusioj! nuėjo į spec. dalį 
pranešti, kad santuokai yra pa
siruošusi. Jai buvo pasakyta, kad 
santuokos registracijos valanda 
bus pranešta telefonu į bend
rabutį, kuriame buvo apsistoju
si. Skambučio teko laukti visą 
dieną, bet jo nebuvo. 27 d. 
rytą Dumbrytė vėl nuėjo į spec. 
dalį. Ten jai paaiškino, kad 
jie neturi ryšio su Jovasu ir 
negalį susiskambinti. Liepė vėl 
eiti į bendrabutį ir laukti. 15 
vai. pranešė belaukiantiems, 
kad atvyktų prie lagerio vartų 
ir ten lauktų. Prie vartų I. 
Dumbrytė su seserimi Laima ir 
kun. Juozu Zdebskiu išlaukė 
pusvalandį.

.Colorado lietuvių delegacija pas gubernatorių Richard D. Lamm, jam pasirašant Vasa
rio 16-tos proklamaciją. Iš k. Patricija Steikūnaitė, inž. Leonas Vaitaitis, Algis Liepas 
ir inž. Julius Bulota. Nuotr. Sauliaus Pliuškonio

UŽ TIKINČIŲJŲ TEISES
Paryžiuj leidžiamas rusų išei

vijos laikraštis Russkaja Mysl 
išspausdino ilgą pranešimą apie 
Lietuvoj įsisteigusį Tikinčiųjų 
Teisių Gynimo Katalikų Komi
tetą.

Nurodęs, kad komitetą sudaro 
penki lietuviai kunigai — Jonas 
Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, Vincentas 
Vėlavičius ir Juozas Zdebskis, 
rusų išeivijos laikraštis supažin
dina savo skaitytojus su komite
to užsibrėžtais tikslais, kuriuos 
užsienio žurnalistam Maskvoj 
paaiškino vienas komiteto stei
gėjų — kun. Alfonsas Svarinskas.

Komitetas gins Bažnyčios ir 
tikinčiųjų teises, siekdamas, kad 
tikintiesiems būtų pilnai už
tikrinta religinė laisvė, suderina
mai su sovietų prisiimtais tarp

Kai 1978 m. birželio 5 d. 
Irena Dumbrytė nuvežė doku
mentus dėl registracijos, spec. 
dalyje jai buvo paaiškinta, kad 
su ja galį atvažiuoti du liudi
ninkai, kurie galės dalyvauti 
santuokos registracijoje. Tačiau 
dabar liudininkų neįleido į san
tuokos registracijos patalpas.

Visa santuokos registracijos 
procedūra užtruko apie 10-15 
minučių. Visi dokumentai bu
vo jau paruošti, reikėjo juos tik 
pasirašyti. Pirmiausiai į kam
barį įvedė Dumbrytę, vėliau 
Balį Gajauską. Jis pasirodė dry
žuotais lagerio rūbais, su ker- 
zavais batais, be plaukų ir pa
sisakė, kad čia esąs jo “išei
ginis kostiumas”. Sužadėtinė 
atėjo pasipuošusi baltais vestu
viniais rūbais ... *

Tvarkant dokumentus, spec. 
dalyje buvo žadėta po santuo
kos registracijos suteikti jauna
vedžiams asmeninį pasimatymą 
trims paroms, bet kai atėjo į 
santuokos registraciją, lagerio 
viršininkas jai pranešė, kad as
meninio pasimatymo ji negau
sianti, nes Balys jau turėjęs 
asmeninį pasimatymą dviejų 
parų (nors priklauso trys) su 
motina birželio 6 dieną ir kito 
pasimatymo ji negausianti. Dėl 
bendro pasimatymo jie dar pa
galvosią ir pranešiu sekančią 
dieną.

Rytojaus dieną iš ryto Dumb- 
rytė-Gajauskienė nuvažiavo į 
Javasą pas lagerio valdybos vir
šininko pavaduotoją Novikovą. 
Šis Gajauskienei grubiai atrėžė, 
kad pasimatymo negausianti, ir, 

tautiniais įsipareigojimais. 
Sieks, kad sovietų vyriausybė 
kreiptų dėmesį į tikinčiųjų dis
kriminavimo faktus, informuos 
visuomenę apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoj.

Remdamasis kun. Alfonso 
Svarinsko pareiškimais, laikraš
tis Russkaja Mysl rašo, jog 
Lietuvoj yra gyvai jaučiamas re
liginis atgimimas, ypač jaunimo 
tarpe. Ateizmas nėra populiarus: 
didelis procentas vaikų priima 
pirmąją komuniją, 50 procentų 
miestiečių ir daugiau negu 90 
procentų kaimo gyventojų tuo
kiasi bažnyčioj, beveik visos lai
dotuvės vyksta su religinėmis 
apeigomis.

Laikraštis pažymi, jog pirmuo
ju dokumentu Tikinčiųjų Teisių 

be to, pasimatymas skiriamas 
ne jai, bet Baliui. Nenorėdama 
rodyti savo ašarų, Gajauskienė 
išbėgo iš kabineto.

Grįžusi į Sosnovką, Gajaus
kienė vėl nuėjo pas lagerio 
viršininką Nekrasovą dėl 
bendro pasimatymo. Parašė pa- 
reiškimtį ir prie lagerio vartų 
išlaukė 2 valandas, kol lagerio 
prižiūrėtoja malonėjo išeiti pa
imti pareiškimo. Po kelių va
landų Gajauskienei buvo pra
nešta apie paskirtą dviejų va
landų bendrą pasimatymą. 15 
vai. 30 min. ji turinti būti prie 
spec. lagerio vartų.

Į pasimatymo kambarį Gajaus- 
kienę įvedė pirmą ir pasodino 
už stalo, kuris stovėjo prie lan
go, o šalia prie stalo atsisėdo 
prižiūrėtoja. Maždaug 2-2,5 met
ro atstumu prie durų stovėjo 
kitas stalas. Netrukus į kamba
rį įvedė B. Gajauską ir paso
dino už kito stalo, o šalia jo 
atsisėdo kitas lagerio prižiūrė
tojas. Kambario durys buvo pa
tėviai atidarytos į koridorių ir 
per jas į kambarį įeidavo ir 
išeidavo žmonės, kad išblašky
tų dėmesį ir neleistų susikaup
ti pokalbiui. Eidama į pasimaty
mą, Irena su savimi pasiėmė 
rankinuką, kurį pasimatymo 
metu iš jos atėmė ir grąžino 
jam pasibaigus. Gajauskienė 
vylėsi gausianti asmeninį pasi
matymą, todėl su savimi atsi
nešė maisto produktų, bet, pa
sirodė, kad jų perduoti nėra ga
limybės. Savo vyrui ji pasakė 
turinti maisto produktų, bet jai

(nukelta į 2 psl.)

Gynimo Katalikų Komitetas Lie
tuvoj kreipėsi į popiežių Joną 
Paulių II-ąjį; supažindino Šven
tąjį Tėvą su komiteto užsibrėž
tais tikslais ir prašė palaiminti 
komiteto narių darbą. “Mes 
ypač džiaugiamės Jūsų Švente
nybės pareiškimu”, rašo komite
to steigėjai laiške Jonui Pau
liui Il-ajam, “kad nuo dabar 
Tylos Bažnyčios’ nėra, nes ji 
kalbės popiežiaus lūpomis.”

Popiežiaus pareiškimo paska
tintas, rašo rusų išeivijos laik
raštis, Lietuvos kunigų įsteigtas 
komitetas yra pasiryžęs garsiai 
iškelti Lietuvos ir kitų sovietų 
valdomų kraštų katalikam daro
mas skriaudas, reikalaudamas, 
kad tikintiesiem būtų užtikrinta 
pilna religinė laisvė.

Lietuvis Henrikas Klimašaus
kas — dar viena sovietų psi
chiatrinio teroro auka. Tokia 
antrašte užsienio spauda paskel
bė informaciją apie lietuvį są
žinės belaisvį, kuris dabar yra 
priverstinai laikomas Černia- 
chovsko psichiatrinėj ligoninėj. 
Informaciją apie Henriko Klima
šausko likimą pateikė žmogaus 
teisių gynybos organizacija 
Skandinavijoj.

Henrikas Klimašauskas baigė 
statybos institutą, aukštąjį staty
bos inžinieriaus mokslą, būda
mas tremty Irkutske, netoli Bai
kalo ežero. Prieš grįždamas į 
Lietuvą, jis buvo statybos valdy
bos vyriausias inžinierius. Vė
liau, jau Lietuvoj, dirbo staty
bos vyriausiuoju darbų vykdyto
ju ir Kauno statybos tresto Nr. 
2 gamybos skyriaus viršininku.

Eidamas savo pareigas, Klima
šauskas pastebėjo, kad į ataskai
tas įtraukiami nepadaryti dar
bai, už kuriuos buvo mokamos 
premijos. Dėl to jis padavė 
skundą okupuotos Lietuvos 
liaudies kontrolei. Kai ši nesi
ėmė tikrinti, Klimašauskas nau
ju skundu kreipėsi į kontrolę, 
kuri atvykusi patikrino padėtį 
ir nustatė, kad skundas yra pa
grįstas. Iš tresto direktoriaus Vit
kaus ir vyriausiojo inžinieriaus 
Stankevičiaus, komunistų parti
jos narių, kaip pabauda buvo iš
skaityta po penkis šimtus rublių. 
Už tai keršydami, komunistų 
partijos nariai Vitkus ir Stanke
vičius įskundė Klimašauską sau
gumui.

1976 vasario mėnesį Klima

SOLISTUI VACLOVUI DAUNORUI 
REIKIA PAGALBOS

Praėjusių metų rudenį spau
doje buvo paskelbta, kad žymu
sis operos solistas Vaclovas 
Daunoras, bosas, nori išvykti iš 
Lietuvos, nes prie dabartinės 
valdžios režimo ir persekiojimo 
jis negali reikštis savo profesijo
je. Apie tai Darbininkas rašė 
1978 lapkričio 10 dieną, Nr. 44.

Prašymą emigruoti V. Dauno
ras Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkui Barkauskui įtei
kė 1978 spalio 3, pareikšdamas, 
kad tose sąlygose negali reikštis 
kaip dainininkas, ir prašydamas, 
kad leistų emigruoti į Italiją, 
kur operos menas kultivuo
jamas ir kur jis tikisi šioje srity
je gauti darbo.

Vilniaus operoje Vaclovas 
Daunoras dirbo nuo 1960 metų. 
Kai operos direktoriumi pasida
rė tenoras Virgilijus Noreika, 
jis ėmė persekioti žymųjį solis
tą bosą Vaclovą Daunorą. 
Drauge persekiojo ir jaunąjį jo 
brolį Ričardą. Iš operos abu iš
stūmė į Kauno operetę. Bet 1976 
Ričardas Daunoras, išvykęs su 
ansambliu į Prancūziją, nebegrį
žo ir pasiprašė politinio azilio.

Nuo tada prasidėjo naujas Vac
lovo Daunoro persekiojimas — 
jį atleido ir iš operetės daini-

Kinija ir Vietnamas sutiko 
pradėti pasitarimus ginčytiniem 
klausimam išspręsti, tačiau ir 
vieni ir antri nesiliauja kaltini
mais svaidęsi.

Komunistinė Afganistano vy
riausybė apkaltino Iraną, kad jis 
pasiuntęs į Afganistaną kelis 
tūkstančius karių. Iranas tai 
griežtai neigia.

Gerai ginkluoti Irano kurdai 
kelias dienas smarkiai kovėsi 
Irako pasieny esančiam Sanan- 
dai mieste su Irano kariuomenės 
įgula. Irano kurdai, priklausyda
mi skirtingai etninei grupei ir 
būdami sunni sektos mahometo
nai, siekia išsikovoti autonomi
ją-

Izraelio vyriausybei pakėlus 
maisto produktų kainas iki 30 
proc., šimtai tūkstančių gyvento
jų sustabdė darbus keliom va
landom ir protestavo prieš vy
riaus ybų.

JAV sutiko, kad žvalgybiniai 
SR-71 lėktuvai galėtų dar 3 m. 
sekti taikos sutarties sąlygų 
vykdymą Sinajaus pusiasaly. To
kie žvalgymai, Egiptui ir Izrae
liui sutikus, vyksta nuo 1974. 

šauskas buvo suimtas. Kratos 
metu jo namuose buvo rasta ke
liolika egzempliorių į lietuvių 
kalbą išverstos Solženicyno kny
gos “Gulago salynas”. Buvo už
darytas Vilniaus kalėjime, vė
liau pasiųstas į psichiatrinę ligo
ninę, kaip antros grupės invali
das, sergąs manija, kad jį perse
kioja saugumo šnipai. 1976 rug
piūčio jis buvo patalpintas į 
psichiatrinę ligoninę Inster- 
burge (Įsruty), kur ir dabar, pa
gal turimas informacijas, yra 
laikomas. Jo adresas: Gorod Čer- 
niachovsk, Psichičeskaja bol- 
nica.

Užsienio spauda rašo, kad 
Henrikas Klimašauskas yra 
laikomas drauge su vienuolika 
psichinių ligonių. Kiekvieną ry
tą jį išveža į miestą, kur jis va
dovauja statybos darbam. Vaka
re jis vėl uždaromas toj pa
čioj patalpoj drauge su ligoniais. 
Už atliekamą darbą jam moka 
130 rublių, bet beveik visa alga 
yra išskaitoma už tariamą išlai
kymą ir gydymą. Jam belieka 
dvylika rublių per mėnesį. Kai jį 
aplanko jo šeimos nariai, jiem 
leidžiama kalbėtis su kaliniu tik
tai rusiškai, keturių rusų prižiū
rėtojų akivaizdoj.

Henriko Klimašausko atvejis, 
rašo spauda, tai dar vienas 
akivaizdus pavyzdys sovietų 
vykdomo piktnaudžiavimo psi
chiatrijos mokslu, prieš kurį 
civilizuotame pasauly kyla vis 
griežtesni protesto balsai. Jo 

likimu rūpinasi Skandinavijos 
kraštuose veikianti žmogaus tei
sių gynybos organizacija.

ninku, atšaukė jo visus koncer
tus užsienyje, sustabdė numaty
tos plokštelės išleidimą.

Jis dėsto dainavimą Vilniaus 
konservatorijoje. Iš konservato
rijos neatleido, bet ir čia pradė
jo daryti kliūtis. Įteikus prašymą 
emigruoti, buvo skleidžiami 
anoniminiai laiškai, kad Vaclo
vas Daunoras esąs išprotėjęs, ne
tinkąs auklėti tarybinį jaunimą.

Tenoras Virgilijus Noreika ir 
dabar nepaliko Vaclovo Dauno
ro. 1977 jis atėjo dėstyti į kon
servatoriją, kad pačioje mokyk
loje galėtų persekioti ir terori
zuoti V. Daunorą. Virgilijus No
reika, komunistų partijos narys, 
deputatas, operos direktorius, 
deda visas pastangas, kad iš mo
kytojo pareigų būtų atleistas V. 
Daunoras.

Vaclovas Daunoras, nesulauk
damas atsakymo į savo prašymą, 
š.m. vasario mėnesį vėl pakarto
jo prašymą. Ir dabar jam neatsa
kė, tik iš naujo pradėjo jį per
sekioti. Iš jo klasės atima moki
nius. Vasario mėnesį iš jo kla
sės atimtas pats geriausias moki
nys ir perkeltas į Virgilijaus 
Noreikos klasę. Kai nebeturės 
mokinių, V. Daunoras bus pri
verstas palikti konservatoriją ir 
liks be darbo. Ir šiuo metu šei
mos išlaikymo rūpesčiai jį slegia.

Žymusis dainininkas reika
lingas užsienio lietuvių pagal
bos. Padėti galima įvairiais bū
dais. Ypač daug pasitarnautų 
tie, kurie, lankydamiesi Lietu
voje, aplankytų ir jį Vilniuje. 
Aplankydami sužinos daugiau 
apie jo vargus ir persekiojimą. 
Jo adresas toks: Vilnius, Vykinto 
27-12.

Dabartinis režimas Lietuvoje 
laužo žmogaus teises, visai neat
sižvelgia, kad jis nori išvykti į 
užsienį ir reikštis kafp daininin
kas, kai Lietuvoje jam tokios ga
limybės yra atimtos.

Neseniai atviru laišku Vaclo
vą Daunorą parėmė trys iš ten 
pasitraukę žmonės, trys disiden
tai — Tomas Venclova, Jonas ir 
Aušra Jurašai.

Vakaruose gyvena jo jaunes
nysis brolis Ričardas, bet jis pats 
dabar mokosi ir didelių galimy
bių padėti broliui neturi.

Tad kviečiama plačioji visuo
menė išeivijoje, kad ji visokiais 
būdais judintų šio žymaus solis
to reikalą — rašytų laiškus, jį 
lankytų.



2 • DARBININKAS • 1979 kovo 30, Nr. 13

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Tarptautinis Raud. Kryžius 
apkaltino Rodezijos vyriausybę 
ir ten veikiančius partizanus, o 
taip pat Angolos, Botsvvanos, 
Mozambiko, Tanzanijos ir Zam
bijos vyriausybes, kad jos pasi
baisėtinai negerbia žmonių gy
vybių ir trukdo Kryžiaus parei
gūnam atlikti savo pareigas.

Dr. Mary D. Leakey atrado 
Tanzanijoj ugniakalnio pele
nuose prieš 3.6 mil. metų že
mėj gyvenusio ir dviem kojom 
vaikščiojusio į žmogų panašaus 
tvarinio paliktas pėdas, besitę
siančias tiesia linija beveik 73 
pėdas. Šis radinys sugriauna 
ankstyvesnę hipotezę, kad į 
žmogij panašūs tvariniai dviem 
kojom vaikščioti pradėjo tik 
tada, kai išmoko naudotis įran
kiais.

Sovietų keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Odesos į Maskvą, 
nukrito prie Maskvos aero
dromo. Žuvo 90 keleivių.

Kanada numato ateinantį mė
nesį atidaryti kelią, jungiantį 
JAV ir Kanadą su Arktika.

Jordano karalius Hussein ir 
Palestinos išlaisv. org-jos vadas 
Yasir Arafat bendrai pareiškė, 
kad taikos sutartis tarp Egipto ir 
Izraelio sudaro rimtą pavojų ara
bam, ir kad jie rems palestinie
čių reikalavimus ir priešinsis 
žydų kolonijų steigimui okupuo
tose arabų srityse.

Pradėdamas parlamento deba
tus dėl taikos sutarties, Izraelio 
min. pirm. Menachem Begiu pa
reiškė, kad Izraelis niekada ne
pasitrauks į 1967 turėtas sienas 
ir kad ribota autonomija galės 
naudotis tik vakarinio Jordano 
kranto ir Gazos srities palesti
niečiai.

Chade kariaujančiom tarp sa
vęs grupėm nutraukus karo 
veiksmus ir kaimyninėm valsty
bėm pasižadėjus gerbti Chado 
sienas ir nepriklausomybę, 
Prancūzija savo kariuomenę iš 
ten atitraukė.

Italijos einąs min. pirm-ko pa
reigas Giulio Andreotti sudarė 
naują koalicinę vyriausybę iš 
krikšč. demokratų, socialdemo
kratų ir respublikonų partijų. 
Jos likimas priklausys nuo ko
munistų ir socialistų partijų lai
kysenos.

Laos vyriausybė pripažino, 
kad Vietnamo kariuomenės dali
niai, prieš pradėdami karo 
veiksmus prieš Kambodiją, buvo 
įsteigę Laos savo bazę.

JT saugumo taryba priėmė re
zoliuciją, įsteigiančią 3 asmenų 
komisiją žydų kolonijų klausi
mui vakariniam Jordano krante 
tirti.

JAV vyriausybė pareiškė, kad 
strat. ginklų apribojimo sutarčiai 
su Sov. S-ga pasirašyti dar rei
kalingi pasitarimai kai kuriem 
techniškiem reikalam išspręsti.

14 m. laisvu noru išbuvęs 
Vietname ir ten bendradarbia
vęs su Š. Vietnamu, JAV jūrų 
pėstininkas Robert Russell Gar- 
wood grįžo į JAV, kur jam bus 
keliama byla už dezertavimą.

— Į Lietuvos rašytojų sąjungą 
priimti keturi nauji nariai.

Vaikų ir jaunimo literatūros 
kritikas Jonas Linkevičius. Gi
męs 1927 Vabalių k., Radviliš
kio vis. Lietuvių k. ir literatūrą 
studijavo Vilniaus pedagogi
niame institute. Dirba to pat 
instituto lietuvių kalbos ir litera
tūros sektoriuje vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu. Yra iš
leistos kelios J. Linkevičiaus li
teratūros kritikos knygos: “E. 
Mieželaičio kūriniai vaikams” 
((1969), “Vaikų poezijos dešimt
mečiai” (1972), “Tarybinės vai
kų poezijos bruožai” (1972). 
Vaikų literatūros klausimais jau 
gana seniai rašo periodinėje 
spaudoje.

Poetas Petras Panavas yra 
gimęs 1933 Vingilių k., Ignali
nos rajone. Lietuvių k. ir litera
tūrą studijavo Vilniaus universi
tete. Mokytojauja Utenos gimna
zijoje. Debiutavo eilėraščių rin
kiniu “Žemės tyla” (1973), ant
ras rinkinys — “Po debesiu bal
tu” (1978).

Poetas Almis Grybauskas gi
męs 1947 Gilūšio k., Trakų 
aps. Istoriją studijavo Vilniaus 
pedagoginiame institute. Dirba 
Mokslo ir Gyvenimo redakcijo
je. Debiutavo eilėraščių rinki
niu “Spalvoti nuotaikų žibintai” 
(1976), antras rinkinys — “Ban
dymai apkabinti” (1978).

Vertėja Ona Doveikienė gimė 
1920 Maskvoje. Vilniaus uni
versitete studijavo prancūzų k. 
ir literatūrą. Verčia daugiausia iš 
prancūzų, anglų ir rusų kalbų. 
Yra išvertusi 13 romanų, kelis 
rinkinius novelių, kelias dramas. 
Daugiausia dirbo prie Lenino 
raštų — išvertė 4 tomus. Reda
gavo K. Markso ir F. Engelso 
raštų vertimus iš vokiečių kal
bos.

— Nusipelniusių Lietuvos 
kultūros veikėjų vardai suteikti: 
Akademinio dramos teatro akto
riui Juozui Meškauskui, Lietu
vos kino studijos diktoriui Albi
nui Šukęliui, bibliotekininkėms 
Stefai Kirlytei ir Elenai Stasiu
kaitienei.

— Kovo 6 Liet. M. Akademijos 
salėje buvo surengta akademija 
Petro Cvirkos 70 metų gimimo 
sukakčiai paminėti. Kalbėjo K. 
Korsakas, V. Galinis, A. Zalato
rius, V. Auryla, V. Kuzmickas, 
V. Kubilius, E. Bukelienė, J. 
Skliutauskas, V. Gužauskas, A. 
Kalėda. Smilkalų nepagailėta — 
tiesiog komunizmo šventasis! 
Atrodo, kad niekas nedrįso nė 
prasitarti, kaip P. Cvirka terori
zavo lietuvių rašytojus pirmai
siais pokario metais. Sukakties 
proga Dailės parodų rūmuose 
atidaryta P. Cvirkos raštų ir 
veiklos paroda, pavadinta “P. 
Cvirka literatūroje, dailėje, kul
tūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime”. Ta proga nepamirš
ta nei Veliuona, nei Klangių kai-

mas — P. Cvirkos gimtinė. Į 
Cvirkų sodybą, į Cvirkos at
minimo muziejų vedąs keliukas 
— padengtas asfaltu. Veliuonos 
vidurinės mokyklos etnografinis 
muziejus pavadintas Cvirkos 
vardu. Svarbiausioji Veliuonos 
gatvė — P. Cvirkos gatvė, kol
chozas taip pat turi Cvirkos var
dą. Neabejotinai P. Cvirka 
buvo talentingas rašytojas, bet 
visi tie smilkalai jam tenka už 
komunistinę veiklą, už besąlygi
nį tarnavimą okupantui.

— Birštone atidaryti nauji kul
tūros rūmai. Spaudoje prisipa
žįstamą, kad jie buvę labai ilgai 
statomi. Pagaliau atidaryti. Juo
se jau vyksta jaunimo šokių va
karai, veikia bufetas, jau buvusi 
atvykusi iš Kauno operetė, įsi
kūręs dramos būrelis — gavęs 
liaudies teatro vardą. Organi
zuojasi vyrų ansamblis ir šokių 
kolektyvas. Atidaryta pirmoji 
dailės paroda, buriasi fotografi
jos mėgėjai, filmuotojai. Žodžiu, 

kultūros namai judinte judina 
kultūrinį veikimą. Meniniams 
parengimams vadovauja Juozas 
Uloza, kultūros namus administ
ruoja Beatričė Gečienė. Salėje 
yra 540 vietų žiūrovams. Scena 
taip pat nedaug mažesnė už sa
lę. Prie scenos esą kambariai 
persirengimui, grimui, sandėlys 
dekoracijoms. Suprantama, kad 
visi tie įrengimai skirti politinei 
indoktrinacijai.

— Trečiame serijos straipsny
je (Literatūra ir Menas, Nr. 9) 
Jonas Aničas niekina išeivijos 
lietuvių rašytojus. Pradžioje at
virai pasisako, kad menas yra 
ypač aštrus ideologinis ir este
tinis ginklas — veiksminga prie
monė darbo žmonių komunisti
niams įsitikinimams ugdyti. Iš
eivijos literatūra tam tikslui ne
tarnauja, yra laisva nuo politinių 
varžtų, dėl to laisvėje sukurti lie
tuvių rašytojų kūriniai J. Aničui 
labai nepatinka. Žymiausiais 
išeivijos rašytojais jis laiko su- 
komunistėjusius R. Mizarą, V. 
Jakštį, R. Židžiūną, S. Jasilionį, 
J. Kaškaitį, A. Margerį. Iš nau
jųjų ateivių J. Aničas atlaidus tė
ra tik J. Mekui, K. Almenui, 
E. Cinzui, M. Katiliškiui, A. 
Mackui ir (nuostabu) St. Santva
rai. V. Krėvės emigraciją laiko 
rašytojo tragedija, tragiškas atro
do ir A. Mackus. Bet tiesiog bai
sūs J. Aničo akyse yra tie rašy
tojai, kurie lietė ar liečia Lietu
vos okupacinę tikrovę: /. Aistis,

A. Kairys, J. Gliaudą, P. Nau
jokaitis, A. Baronas, V. Volertas, 
A. Rūta, T. Venclova. Jų kūri
nius J. Aničas smerkia ne tik 
idėjiškai, bet laiko menkais ir 

meno atžvilgiu. Savo teigimus 
mėgina paremti Akiračių ar Aidų 
proginiais atsitiktiniais neigia
mais pasisakymais apie vieną ki
tą literatūros reiškinį, tuos pasi
sakymus suvisuotindamas. Išti
sai cituoja viską neigiantį išsi
šokėlį K. Raudą (Nyką-Niliū- 
ną) Aiduose ir iš to daro sa
vas išvadas, kad išeivijos kūry
ba esanti nudžiūvusi šaka ir kad 
“išeivijos lietuvišką kultūrą nuo 
sunykimo ir pražūties gali išgel
bėti tik kategoriškas atsiribo
jimas nuo reakcinės vadavimo 
ideologijos”. Iš tokių teigimų 
darosi aiškus J. Aničo rašinių 
tikslas.

— Jonas Aničas dar nebaigė 
niekinti lietuvių išeivijos kul
tūrinės veiklos. Literatūros ir 
Meno Nr. 8, pasigyręs dideliais 
lituanistiniais darbais okupuoto
je Lietuvoje, geresniu žodžiu 
pamini tik kalbininkų P. Skar
džiaus, A. Salio, P. Joniko moks
linius darbus, nebara nė V. Ma
ciūno, bet, jau atsivedėjęs, puo
la išeivijos istorikus (V. Gidžiū
ną už vienuolijų istoriją), LKM 
Akademiją, Lituanistikos Insti
tutą, Lietuvių Fondą, užkliūva 
net Vydūno Fondas. Neobjekty
vi esanti ir Bostone išleistoji 
Lietuvių Enciklopedija, nepa
tinka ir Lietuvių literatūros isto
rija. Visoje išeivijos kultūrinėje 
veikloje jis mato tik “vaduoto
jus”, antikomunizmą, politi
kavimą. Neranda gero žodžio 
nei rašytojams, nei žurnalistams, 
nei redaktoriams. Matyt, tie išei
vijos kultūrininkų darbai yra tik
rai vertingi, kad juos okupan
tų tarnas taip įžūliai niekina.

— Jau baigtas gaminti filmas 
“Vilniaus universitetas”, skirtas 
universiteto 400 metų sukakčiai. 
Pilno ilgio filmas vadinamas do
kumentiniu. Jį režisavo A. Digi- 
mas, jam talkino prof. A. Bike- 
lis ir bibliotekos rankraščių sky
riaus direktorius V. Bogušis. Fil
mo nemačius, sunku vertinti 
jo objektyvumą. Gautas leidimas 
filmą rodyti visoje Sovietų Są
jungoje.

— Teatro dailininkė D. Ma- 
taitienė apdovanota Sovietų Są
jungos kultūros ministerijos dip
lomu už dekoracijas ir kostiu
mus Just. Marcinkevičiaus 
“Mindaugui”, suvaidintam Ar
mėnijoje. Dailininkė G. Didely- 
tė gavo premiją tarptautinėje 
knygženklių parodoje Danijoje.

Pr. N.

VESTUVĖS GULAGE

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamųdaiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 __ 
Rezidencijos-Moteliai-Skjypai I B #
Apartmentai-Kondominiumai Ld AjL
Nuomavimas — Notary Public realtor -V

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

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

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

Europos ūkinės bendruo
menės kūrėjas prancūzas Jean 
Monnet mirė sulaukęs 90 m.

Britanijos ambasadorius Olan
dijai S ir Robert Sykes buvo nu
žudytas Airijos išlaisv. armijos 
teroristų Amsterdame.

(atkelta iš 1 psl.

neleidžiama perduoti. Lagerio 
prižiūrėtoja pasiūlė produktus 
perleisti jiems, nes čia jų trūks
ta, tačiau Balys perspėjo žmo
ną, kad jeigu perduotų šiuos 
produktus prižiūrėtojams, 
tuomet jai pritaikytų straipsnį 
ir pasodintų keliems metams 
į lagerį už spekuliaciją.

Pasimatymo metu Gajauskai 
privalėjo kalbėti rusų kalba, 
nors abu yra lietuviai. Prižiū-

Detroito lietuvių choras, vadovaujamas muziko Stasio Sližio, atlieka programą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. Nuotr. Jono Urbono

retoj ai įrodinėjo, kad lietuviškai 
suprantantis cenzorius galįs at
vykti tik po savaitės ar net 
kelių savaičių. Ir taip jie buvo 
priversti kalbėtis rusiškai. La
gerio prižiūrėtojai visą laiką ki
šosi į pokalbį. Nei pasimatymo 
pradžioje, nei jam pasibaigus 
jaunavedžiai negalėjo vienas ki
tam net rankos paduoti pasi
sveikinant.

Sekantį asmeninį pasimatymą 
jie gaus tik po metų. Lagerio 
viršininkas pareiškė, jog galįs 
būti toks atvejis, kad Balys gali 
gauti nuobaudų ir asmeninio 
pasimatymo negaus ir po metų. 
Tokia humanizmo dvasia vyrau
ja šiandieninio Gulago džiung
lėse.

Civilinė santuoka Bažnyčio
je negalioja. Susidarius tokioms 
sudėtingoms aplinkybėms kun. 
J. Zdebskis gavo leidimą iš 
vyskupo, kad sutuoktiniai pasa
kytų priesaikos žodžius ir pa
tys priimtų Komuniją. Priesaiką 
pakartoti galėjo, o kai Gajaus- 
kienė norėjo, kad vyras priimtų 
Švenčiausiąjį Sakramentą, — la
gerio prižiūrėtojai iš jų pasity
čiojo ir neleido priimti.

Ilgai lauktasis ir išsvajotas 
“pasimatymas” pasibaigė. Pri
žiūrėtojai uždarinėjo lagerio 
vartus. Pro nespėjusių užsiverti 
vartų plyšį ji matė viduryje 
kiemo aukštai iškeltą, mojuo
jančią Balio ranką, toliau už 
jo, mojavo būrelis jo draugų, 
bylodami apie nepalaužiamą po
litinių kalinių dvasią . . .

9^
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

S, -Ir r*

T^asolino 

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

Phones: 326-1282 326-3150
< TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — >

— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVEČAS
JONAS 

1933 + 1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
C 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
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Jonui Biliūnui — 100 metų
Balandžio 11, Didįjį Trečia

dienį, sueina 100 metų, kaip 
gimė rašytojas Jonas Biliūnas, 
kurio trumpi pasakojimai apie 
katytę, šunį Brisiu, apie laimės 
žiburį, baudžiavą ir sukilimą pa
lydėjo visus per pradžios mo
kyklas, per gimnazijos vadovė
lius.

Gimė jis Niūronyse, netoli 
Anykščių. Jam teko daug vargti 
ir daug grumtis, kol išsimoksli
no. Anksti neteko abiejų tėvų. 
Giminės jį norėjo išleisti į kuni
gus. Jis atsisakė. Jie ir nutraukė 
bet kokią paramą jam. Teko 
pačiam muštis į gyvenimą, vers
tis pamokom. Lankė Mintaujos 
ir Liepojos gimnazijas. Mintau
joje už cerkvinį maištą išmestas 
iš gimnazijos. Baigė Liepojos 
gimnaziją 1899 ir įstojo į Dor
pato universitetą medicinos 
studijuoti, bet dėl studentų riau
šių iš universiteto 1901 pašalin
tas.

Paskui gyveno Šiauliuose, Pa
nevėžyje, įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Atgal į universitetą ne
priėmė, tai 1903 išvyko studi
juoti į užsienį. Leipcige įstojo 
į aukštesniąją prekybos mokyk
lą. Čia pradėjo domėtis ir litera
tūra, lankė garsaus kalbininko 
Leskyno lietuvių kalbos semina
rą. Pradėjo reikštis džiova. Tai
1904 išsikėlė į Šveicariją, kur 
džiovininkam palankesnis kli
matas. Ciuriche, pradėjo studi
juoti literatūrą. Liga vis plėtėsi, 
ir jis grįžo į Lietuvą, į tėviškę.
1905 vasaros gale išvyko į Zako
panę, į Galiciją Karpatų kalnuo
se, kur buvo džiovininkų sa
natorijoj. Ten daug rašė ir ten 
mirė 1907 gruodžio 8.

Palaidotas Zakopanėje. Tuoj 
pat buvo sumanymas jo kūną 
pervežti į Lietuvą ir palaidoti 
ant Šventosios upės krantų. Jis 
buvo parašęs tokį eilėraštį, kur 
sakė: “Kai numirsiu, man pakas
kit ant Šventosios upės kranto!” 
Bet nebuvo galimybių tada, nei 
per pirmąjį pasaulinį karą, nei 
po jo — nepriklausomos Lietu
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vos laikais. Jo kūnas pargaben
tas tik 1953 ir palaidotas ant 
Šventosios upės kranto prie 
Anykščių. Toje vietoje pastaty
tas aukštas bokštas, kuris iškyla 
net pro miško viršūnes. Bokštas 
simbolizuoja jo laimės švyturį. 
Jo vardu pavadinta dabar Anykš
čiuose veikianti vidurinioji mo
kykla.

-o-

Naujoji lietuvių literatūra au
go su lietuvių tautiniu atgimi
mu. Augo ji pamažu. Jau Mai
ronis dainavo gražias dainas, 
kai tuo tarpu beletristika vis dar 
skurdo. Pirmasis tikras beletris
tas buvo Motiejus Valančius, bet 
po Valančiaus buvo tuštuma. Bi
liūnas buvo pirmasis, kuris savo 
talentu sušvito nauja jėga lietu
vių literatūroje. Jis pradėjo nau
ją lietuvių prozą — trumpus pa
sakojimus.

Pradžioje jis rašė pasidavęs 
to meto revoliucinei nuotaikai. 
Pats buvo veiklus socialdemo
kratas, bet vėliau, gyvendamas 
Zakopanėje, besirūpindamas 
savo sveikata ir regėdamas, kaip 
ateina mirtis, jis atsisakė savo 
ankstybosios ideologijos ir pasi
darė religingas. Pasikeičia ir jo 
pasakojimai. Įsigali estetizmas, 
psichologizmo kryptis, kuri 
prasidėjo reikštis lietuvių litera
tūroje po spaudos atgavimo.

Biliūnas rašo paprastai, ne
sudėtingai, įvesdamas daug 
autobiografijos, ryškindamas vi
daus pergyvenimus ir apgaub
damas lyriška melancholija, tik 
jam būdingu skurdumu. Visoje 
savo kūryboje rodo didelę meilę 
žmogui, gamtai. Ta meilė 
labai sugestyvi ir patraukli. To
dėl taip ir mėgstami jo kūri
niai ir taip skaitomi. Jo Brisiaus 
galas, išverstas į anglų kalbą, 
susilaukė didelio pasisekimo, 
įdėtas net į anglų vadovėlius.

Savo trumpais meistriškais pa
sakojimais, savo meile žmogui 
jis visada užims vietą tarp lietu
vių literatūros pirmųjų klasikų.

(Tąsa iš praeito nr.)

Jokūbo laiško mokymas turi 
šaknis Senojo Testamento iš
minties raštijoje, Patarlių knygo
je: “Dievas priešinasi išpuikė
liams, o nuolankiesiems teikia 
malonę” (Pat 3, 34). Išmintis 
suprantama kaip žmogaus pa
stangos sukurti damą savyje ir 
būti darnoje su artimu, su aplin
ka, su Dievu. Ir 1 Petro laiško 
autorius, aprašydamas esminį iš
ganymo per kančią paradoksą, 
pasinaudojo tuo pačiu Patarlių 
knygos mokymu. Ir 1 Petro laiš
ko doros širdis beveik tapati su 
Jokūbo laiško doros širdimi: 
“Nusižeminkite prieš Viešpatį, 
tai jis jus išaukštins” (Jok 4, 
10; plg. 1 Pt 5, 6).

Labai galima, kad mokytojas 
“Jokūbas” turėjo po ranka 1 Pet
ro laišką. Be to, abu remiasi tuo 
pačiu tikėjimo palikimu ir loby
nu, įšaknindami savo mokymą į 
pačią Evangeliją.

Mokytojas “Jokūbas” ir var
guoliai. Mokymo šaknys Dievo 
užmojyje ir veikloje per Jėzų 
Kristų itin ryškios “Jokūbo” pa
garboje vargšams. Jok 2, 2-7 
aprašo gyvenimišką vaizdelį. Be 
abejo, jis buvo autoriui tikru į- 
vykiu. “Štai į jūsų susirinkimą 
(t.y. garbinimo pamal
das) ateina žmogus, auksiniais 
žiedais apsimaustęs, puikiais 
drabužiais pasipuošęs, taip pat 
įžengia vargdienis ap
skurusiu apdaru” (Jok 2,2). Ma
tyti, kad abu svečiai nėra krikš
čionys, o tik krikščionims palan-

Rašytojas Jonas Biliūnas. Dail. Adomo Varno piešinys. Ra
šytojas užsisvajojęs, žiūri į tolumas, regėdamas rytojaus vi
ziją. Įkvėpimas kaip paukštis kužda jam į ausį. Gilumo
je — griuvėsiai — tai senasis gyvenimas, kurį reikia pa
keisti nauju.

EVANGELIJA:
TEORIJA AR PRAKTIKA?
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MANHATTAN COLLEGE 

kūs ir turi bičiulių krikščionių 
tarpe. Apie turtuolį šokinėjama, 
o vargdieniui liepiama nesimai- 
šyti po kojų.

Mokytojas “Jokūbas” nori 
įvaizdinti šališkumą ir kartu ne
nusidėti šališkumu. Tačiau jis 
nėra nešališkas. Savo antipa
tijos jausmo turtuoliams 
jis nė nemano slėpti. Gal
būt jis nori atkreipti dėmesį į 
turtuolių grupę, kuri kalta dėl 
krikščionių persekiojimo? Tai 
ryšku Jok 5, 1-6. Turtuoliai iš
drįso paniekinti vargšą, jį var
gindami, tampydami po teismus 
ir paniekindami gražųjį “vardą” 
(Jėzų Kristų, iš kurio yra kilęs 
krikščionio vardas — žr. Jok 
2, 6-7).

Kodėl “Jokūbas” yra vargšų 
pusėje? Tai Dievo kelias ir. iš
ganymo paradoksas: “ar Dievas 
neišsirinko pasaulio akyse varg
dienių, kad jie būtų turtingi 
tikėjimu ir paveldėtų karalystę, 
pažadėtą jį mylintiems” (Jok 
2,5).

Panašiai žiūrima į turtuolį ir 
vargšą ir Evangelijoje pagal 
Luką. Ir čia vargšo išaukštinimu 
ir turtuolio nužeminimu norima 
įsiminti Dievo kelią išganymo 
istorijoje.

Mokytojo Jokūbo šališkume 
vargšams slypi turtingas religi
nis kraitis. Žydija tapatino varg
šus su ištikimaisiais (Dievui; 
žr. Ps 85(86): 131(132), 15-16). 
Išminties raštija Senajame Tes
tamente dažnai mini vargšo viltį 
ir pastangas nenuskęsti bėdoje. 
Turtuolio trumparegė savi
monė yra vargšo priešprieša. 
Apokaliptinės ir eschatologinės 
atskalos — pavyzdžiui Kumra
no grupė — save vadino “varg
šais” (hebrajiškai ‘anawim arba 
ebionim, t.y. Dievu pasitikin
čiais arba Dievo pamėgtais) ir 
save laikė šventuoju Atbaigos 
Amžiaus likučiu. Nesvetima ši 
savimonė ir jaunutėje Jeruzalės 
krikščionių bendrijoje. Paulius, 
užsimindamas “šventuosius be
turčius” Jeruzalėje, atrodo, turi 
galvoje tikrųjų neturtą (Rom 15, 
26; Gal 2,10). Žydai krikščionys, 
net iš Jeruzalės pabėgdami 
66-67 m., “vargšų” vardo neatsi
sakė, — pasilaikė jį savo garbės 
vardu. Istorijoje jie žinomi kaip 
ebionitai.

Ir Jokūbo laiško “vargšų” 
samprata čia turi savo šaknis. 
Tačiau jam svarbu ir gyve
nimiška turtuolio ir vargšo savi
monė bei saviprata. Kadangi 
Dievas myli kukliuosius ir at
meta išdidžius, laiško autoriui 
aišku, jog, imant gyvenimiškai, 
“krikščionis” yra kuklusis “varg
dienis”, o turtuolis — “išpuikęs” 
bedievis. Turtuolio likimas 
skaudus: “ . . .jis išnyks kaip 
lauko gėlė. Juk pakyla saulė su 
savo kaitra, išdžiovina žolyną, 
ir jo žiedas nubyra, jo išvaiz
dos grožybė pranyksta. Taip su
nyks ir turtuolis savo keliuose” 
(Jok 1, 10-11; 5, 1-6).

Aiški čia stipri apokaliptinė 
galvosena. Turtuolio pervarta į 
vargą ir vargšo pervarta į 
džiaugsmą dar nėra įžiūrima, 
bet “Viešpaties atėjimas (jau) 
arti” (Jok 5,8). Autorius tiki 
Viešpatį (t.y. Jėzų Kristų) grį- 
šiant tuojau pat. Raginimas būti 
pakantriems ir nemurmėti sle
pia jo paties nerimu sklidiną 
laukimą Dienos (t.y. Viešpaties 
Atėjimo), kurioje turtingieji bus 
nužeminti ir vargšai išaukštinti 
garbėje. Autorius tvardo savo 
nerimą sau primindamas ūkinin
ką, kuris “laukia brangaus že
mės vaisiaus kantriai” (Jok 5, 7), 
nes žino, kad sėkla neša piūtį.

Jokūbo laiškas ir Jėzus. Mo-
kytojas “Jokūbas” pažįsta Jėzaus 
žodžių kraitį (Jok 5, 12; plg. 
Mt 5, 37). Tačiau Jėzaus Kris
taus vardą temini tik du sykius 

(Jok 1,1; 2,1). Vardas “Vieš
pats” tinka ir Jėzui Kristui, ir pa
čiam Dievui Tėvui (Jok 5). Bū
dingi laiškui ir kantrybės bei 
vargų pakantumo pavyzdžiai. 
Lauktume pavyzdžio iš Jėzaus 
gyvenimo, o randame pavyz
džius iš Senojo Testamento pra
našų ir Jobo (Jok 5, 10). “At- 
baiga”, kuri Pauliui buvo Kris
taus pergalės galutiniu apreiški
mu (Rom 8, 17-25), mokytojui 
“Jokūbui” yra “Teismas”, kuria
me nedorėliai bus sunaikinti, o 
teisieji išaukštinti.

“Teismas” Jokūbo laiške. 
Teismo grasa “Jokūbui” yra 
krikščionybės sampratos pagrin
de. Dievo Teismas galutinai ap
reikš kiekvieno asmens maldin
gumo (t.y. religijos) tyrumą (Jok
1, 26-27). Čia autorius įrikiuoja 
ir savo teologines sąvokas. Vie
na jų yra įstatymas. Mokytojui 
“Jokūbui” įstatymas nesibaigė 
su Evangelijos — Gerosios Nau
jienos — atėjimu. Jis tebeturi 
didžiulės reikšmės ir svarbos 
krikščioniui. Teisėjas, “kuris 
gali išgelbėti ir pražudyti” (Jok 
4, 12), yra ir įstatymo davėjas. 
Žinoma, mokytojo “Jokūbo” 
įstatyme nebėra vietos žydijos 
apeiginiams nuostatams. Jo es
miniu turiniu yra meilės įstaty
mas (Jok 2,8). “Mylėk savo arti
mą, kaip save patį”. Kasdie
noje jis išreiškiamas doros dės
niais: “Nesvetimauk! Nežudyk!” 
(Jok 2, 11), “Neapkalbinėkite 
vieni kitų!” (Jok 4, 11). Meilės 
įstatymas yra lygiai įsakus, kaip 
ir senasis žydijos įsakymas. Mei
lė, kaip ir gyvenimas, yra gran
dinė. Grandinė gi taip stipri, 
kaip jos silpniausia grandis. Nu
sižengti viename dalyke yra nu
sikalsti prieš visą įstatymą (Jok
2, 10-11). Meilės įstatymas Jo
kūbo laiške yra ne tik “tobulas”, 
“karališkas”, bet ir “laisvės įsta
tymas” (Jok 1, 25; 2,8; 2,12). 
Todėl savo turiniu jis yra tapa
tus su Evangelija (išganančiu 
Žodžiu — žr. Jok 1, 21). Gi 
“Žodžio vykdytojas” ir “įstaty
mo vykdytojas” laiške yra sino
nimai.

Jokūbo laiškas ir teisumas. 
Teisumas yra svarbi mokytojo 
“Jokūbo” teologinė sąvoką. Jis 
nėra dovana, kurią Dievas sutei
kia žmogui. Ši samprata yra itin 
ryški pas Paulių (Laiške romie
čiams ir galatams). Teisumas, 
pagal Jokūbo laišką, yra žmogaus 
ieškinys, kurį Dievas atpažįsta 
ir pripažįsta Teisme. Krikščionis

(nukelta į 3 psl.)
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ku ant jo atpažinti įrašą dviem 
kalbom: graikų ir egiptiečių. 
Egiptiškas įrašas ir hieroglifais, 
ir demotine, arba liaudiška, ra
šysena. Iš graikų teksto aiškėja, 
kad tai nereikšminga proklama
cija Ptolemėjo V garbei (iš 196 
m. pr. Kr.). Tačiau egiptologai 
tuojau pat nujautė, kad ji gali tu
rėti raktinės svarbos hieroglifų 
iššifravime. Viena buvo nujaus
ti, o kita nuojautą įgyvendinti. 
Rosetta akmuo buvo perskaity
tas tik po 23 metų!

Jean Francois Champollion 
grūmėsi su Rosetta akmens mįs
le 14 metų, paties akmens net 
nematydamas. Turėjo tik foto
grafijas. Raktas į iššifravimą 
buvo Ptolemėjo vardas graikiš
kajame tekste. Jis buvo atpažin
tas ir hieroglifinėj rašysenoj. 
Vardas Ptolemaios turi 8 figūri
nius įvaizdžius. Pradžioj ban
dyta juos suprasti piktogramo
mis (sąvokų piešiniais). Cham
pollion buvo įsitikinęs, kad liūto 
hieroglifas, arba raižinys, įvaiz- 
dino graikų kalbos žodį p(t)ole- 

mos, — karas. Užtat iš čia ir ka
raliaus vardas Ptolemaios, arba 
Karingasis. Tačiau šiuo keliu ei
damas, jis pateko į aklagatvį. 
Grįžo atgal. Dabar ėmė vardą 
Ptolemaios skaityti fonetiškai ir 
perkelti Ptolemėjo vardą garsas 
po garso iš graikų į demotinę, 
iš demotinės į hieratinę rašy
seną, o iš hieratinės į hiero
glifus. Atkūrė garsų junginį 
p-t-o-l-m-y-s, arba Ptolmys.

1822 metais į Champollion 
rankas pateko prieš septynetą 
metų užtiktas Philae šventovės 
Aswan mieste hieroglifinis įra
šas. Jis nesitvėrė iš nuostabos. 
Mat, šiame įraše jis rado ir kitą, 
jau anksčiau atpažintą, vardą: 
Kleopatra. Kleopatra ir P fol
inis turi tris tapačius hierogli
fus, arba garsus. Hieroglifas T, 
tiesa, buvo skirtingas abiejuose 
varduose. Champollion, nuo
jautos vedamas, darė išvadą, kad 
juodu turi tą patį garsą. Jam 
padėjo anglų kalbos F ir PH,— 
abu turi F garsą, būdami skir
tingos išvaizdos. Turėdamas ke
turias raides — PTOL, likusias 

PtolMYS ir KlEopAtRA raides 
atpažino nuojautos vedamas.

Su 12 fonogramų, arba hiero
glifų garsam, Champollion pajė
gė iššifruoti A-l-k-s-e-n-t-r-s — 
Aleksandro vardą. Ptolemėjas, 
Kleptatra, Aleksandras — ne 
egiptiški vardai. Tačiau 
Champollion įsitikino, kad per 
garsus bus galima atrakinti duris 
į hieroglifų paslaptį. Todėl jis 
ėmė rinkti įrašus su vardais iš 
Ptolemėjų ir romėnų laikų Egip
te ir, jų padedamas, atkurti fone
tinius ženklus garsam. 1822 rug
sėjy jis iššifravo pirmuosius gry
nai egiptiškus Rameses ir Thut- 
moses vardus. Raktas į hiero
glifų mįslę buvo jo rankose ir 
ėmė suktis. Jean Francois 
Champollion atvėrė duris į 
Egipto raštiją.

Į Jordaniją per Kiprą
Aerouosto autobusas mus nu

veža prie lėktuvo. Jau motorai 
šildomi. Noriu skubėti ir būti 
vienu pirmųjų lėktuve, nes man 
rūpi vieta prie lango dešinėj 
pusėj. Aplink lėktuvą stoviniuo
ja kareiviai ir policininkai. Ke
leivius rikiuoja į eiles. Prieš lėk- 
tuvan lipdamas, kiekvienas ke
leivis turi pirštu parodyti savo 
lagaminą. Tik po to tegali
ma lipti į lėktuvą. Man nusi
šypso laimė. Mat, visą kelionės 
mantą nešuosi rankose. Kelei
viai su keletu mantos gabalų 
rausiasi po lagaminų kalnus, sa
vųjų ieškodami.

Pagaliau ir lėktuve. Sėdžiu 

prie lango dešinėj pusėj. Taip, 
kaip norėta. Man įdomu užmesti 
akį ant Sinajaus dykumos ir Sue- 
so kanalo. Be to, skrisim ir virš 
Gošen žemės Nilo deltoj. O 
čia kadaise Jokūbo vaikai turėjo 
ganyklas savo bandom.

Lėktuvas pilnas pilnutėlis. 
Vakarietiškai apsirengusių ke
leivių beveik nėra. Vis arabiški 
drabužiai. Šalia sėdi du jauni 
arabiukai. Su galvos apdangalu
— kalafiyeh — ir sijonu — ga- 
labiyeh. Kerši, lyg pingvinai. 
Įdomus dalykas. Prieš dvide
šimt metų retas arabas nemokė
jo kalbėti angliškai, nūdien retas 
moka kalbėti angliškai.

Kylam šiaurės rytų link. Iki 
Amman tiesiog būtų tik apie 400 
km. Tačiau Artimuosiuose Ry
tuose valstybių sienos siekia 
patį dangų. Iš Egipto į Jordani
ją neskrendama per Sinajaus dy
kumą, bet per Viduržemio jūrą 
ir Kipro salą. 2000 km kelionė!

Viduržemio jūra smaginasi 
šelmiškais debesiukų būriais. 
Alia lėktuvas — Boeing 707
— bando įjuos dėmesio nekreip
ti. Bet ima purtytis ir drebėti. 
Kylam aukštyn. Dešinėj dunkso 
Šventosios Žemės pajūris. Lyg 
auksinis kaspinas.

Alia, valstybinė Jordanijos 
lėktuvų linija, yra ištaigi ir sve
tinga. Patarnautojų gausu. Dau
guma jų merginos. Patarnauja su 
atida ir šypsniu. Tik mano bend
rai — arabiukai — turi vargo. 
Vienas jų ima arbatą saldyti su 

kvepiančia veidui Šluostyti 
servetėle.

Ir lėktuvo kapitonas paslau
gus. Kartkarčiais apgarsina, kur 
esam ir ką galim matyti. Iš kal
bos sprendžiu, kad jis nėra ara
bas, bet anglas.

Trunkam visą valandą, kol pa
siekiam Kipro valstybę saloj. 
Kipro sala brangi savo krikščio
niška praeitim. Paulius, Tautų 
Apaštalas, čia pradėjo skelbti 
Gerąją Naujieną.

Iš lėktuvo žiūrint, Kipras atro
do lyg emeraldas su pražilusiais 
šonais. Vakariniame salos gale 
yra Paphos miestas su Afroditės 
įlanka. Teko ten būti prieš kele
tą metų. Afroditė — meilės 
dieve. Pagal graikų mitą, ji 
gimė šiame paplūdimy. Iš jūros 
išbrido. Rytiniame salos gale 
matau kitą miestą. Tai Salamis. 
Ir ten Paulius pagonim Dievo 
gerumą skelbė. Iš lėktuvo griu
vėsiai sunkiai atpažįstami. Žiū
riu į juos per telefoto lenzę. 
Pravartu būtų turėti žiūronus! 
Barnabas, pirmosios Pauliaus 
misijinės kelionės bendras, čia 
gimė ir čia kape laukia prisikė
limo.

Sprausminis lėktuvas nelei
džia ilgai akim ganytis po eme- 
raldo salą Viruržemio jūroj. Su
kam į rytus Libano ir Sirijos 
link. Po pusvalandžio jau kabam 
virš Beiruto, Libano sostinės. 
Kairo laikraščiai šį rytą rašė, kad 
ten musulmonai arabai krikščio
nis arabus apšaudo artilerija, o 
sirai tai gauna iš abieju. Atro

do, kad apačioj ramu. Sunku pa
sakyti, ar dūmų stulpai kyla iš 
fabrikų kaminų, ar iš gaisrų.

Libanas iš oro įdomus. Dvi 
kalnų — Libano ir Antilibano 
— virtinės, lyg šukos, išilgai da
lina kraštą į pajūrio juostą ir 
žalumu spoksantį Bika’a slėnį. 
Libano kalnuose auga kedrai. 
Rytinė virtinė pietuose baigiasi 
Hermono kalnu (2814 m). “Dan
gus yra Tavo — ir žemė, su
kūrei Tu žemę ir kas tik ant že
mės. Tu šiaurę ir pietus sutvė
rei, didžiuojas Tavim Taboras ir 
Hermonas” (Ps 88/89/, 12-13). 
Hermonas viršūnėj puošiasi 
sniegu. Ne veltui vietiniai jį 
vadina Jebel eš-Šeikh — Šeiko 
kalnu. Amžinas sniegynas puo
šia ne tik jį, bet ir jo šiaurines 
atšlaites.

Libanas rytuose turi sausą 
kaimyną — Sirijos dykumą. Oras 
virš jos tyrutėlis. Debesėlio jo
kio. Lėktuvas nebedreba, ne
bevirpa. Rodos, kad tik kabam 
ore. Pietinis Libanas yra Fatah- 
land — Palestinos partizanų ša
lis. Iš čia jie vargina Izraelį 
laisvės Palestinai ieškodami.

Damaskas, Sirijos sostinė, 
sėdi ant rytinės Antilibano kal
nų virtinės'papėdės. Savo žalu
mu jis akis patraukia net ir iš 
lėktuvo. Mat, jo sodus laisto Ba- 
rada upė. Tikra oazė dykumoj.

(Bus daugiau)
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MIELA ŽVELGTI į PRAEITĮ
Prel. J. Kučingis atšventė 70 m. sukaktį

Įžengus į Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonijos raštinę, nesunku 
pastebėti gražiai įrėmintas Los 
Angeles miesto ir apskrities 
aukštų pareigūnų rezoliucijas, 
kuriomis pagerbiama Šv. Kazi
miero lietuvių parapija ir jos 
klebonas: “Prelatas Jonas Ku
čingis yra nepaprastos drąsos 
ir pasišventimo vyras, Dievo

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos išleistas atvirukas. 
Viršuj kairėj bažnyčia, dešinėj — bažnyčios vidus. Ties vi
duriu kairėj — klebonija, dešinėj — parapijos mokykla, apa
čioj kairėj — vienuolynas, dešinėj — parapijos salė.

EVANGELIJA:
TEORIJA AR PRAKTIKA?
(atkelta iš 3 psl.) .

turi įsižiūrėti į tobuląjį laisvės 
įstatymą ir į jį įsiminti, kad taptų 
ne klausytoju užuomarša, bet 
darbo vykdytoju. Tokiu būdu jis 
įsigys ieškinį už savo darbą (Jok 
1,25). Teisme “darbo vykdyto
jas” bus palaimintas dėl savo 
“ieškinio“ (Jok 2, 21.23-25).

Tikėjimas ir darbai. Teisumo 
samprata įvaizdinama skyrelyje 
apie “tikėjimą ir darbus” (Jok 
2, 14-26). Tai daro diatribe, do
ros mokytojams gatvėse įprastu 
pokalbio stiliumi, kad patrauktų 
dėmesį. Pokalbio stilius pa
naudojamas meistriškai. Prade
da užklausimu: “Kas iš to, mano 
broliai, jei kas sakosi turįs tikė
jimą, bet neturi tikėjimo darbų?” 
(Jok 2, 14). Tęsia gyvenimiškais 
pavyzdžiais (Jok 2, 15-17), krei
piasi asmeniškai į pokalbio 
bendrus: “Tu turi tikėjimą, o 
aš turiu darbus. Parodyk man be 
darbų savo tikėjimą . . .” (Jok 2, 
18-20). Panaudoja pokalbio 
bendrų šaltinius (Jok 2, 21-26) 
ir baigia įsakmiai taiklia išv'ada: 
“Kaip kūnas be dvasios yra mi
ręs, taip ir tikėjimas be darbų 
negyvas” (Jok 2, 26). Ši išvada 
aiški Teismo fone. Teismo grasa 
mokytojui “Jokūbui” yra, kaip 
sakėme, krikščionybės sampra
tos pagrinde. Svarstyklėmis 
Teisme yra “meilės įstatymas” 
arba “gailestingumo” įstatymas. 
“Teismas negailestingas tam, 
kuris nevykdė gailestingumo. O 
gailestingumas didžiuojasi prieš 
teismą” (Jok 2, 13).

Čia padrika Jokūbo laiško te
matika atranda jungtį. Neįmano
ma būti nuteisintu — išganytu 
— vien tik sakant “Aš turiu 
tikėjimą”. Tikėjimas, išreikštas 
tik žodžiais, net ir pačiais tiks
liausiais žodžiais, neatstoja gai
lestingumo darbų. Tikėjimu rei
kia gyventi. Evangelija — Dievo 
užmojis ir veikla Jėzuje Kristu
je — Jokūbo laiško autoriui yra 

žmogus, labai daug gero pada
ręs daugeliui Los Angeles mies
te“.

Taip byloja civilinė valdžia. 
Įvertinimais neatsilieka ir baž
nytinė vadovybė. Šv. Tėvas 
Paulius VI, šiai parapijai ren
giantis minėti 25 metų sukak
tį, vysk. V. Brizgiui pasiūlius 
ir kard. F. Mclntyre sutikus, 
pakėlė kun. Joną Kučingį į Po
piežiškų Rūmų prelatus.

ne tiek teorinis žinojimas, kiek 
gerumu našus buvojimas kasdie
noje.

Mokytojas “Jokūbas” ir Pau
lius. Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 
Jokūbo laiškas prieštarauja Pau
liaus mokymui Laiške romie
čiams ir galatams. Tačiau ir Pau
liaus “tikėjimas reiškiasi dar
bais”, — “meilės darbai yra tikė
jimo vaisius” (Rom 12-15; Gal 
5, 1-6, 10). Prieštaravimas tėra 

^žodinis, o ne dalykinis. Paulius 
Laiškuose kalba apie išorinius 
Mozės Įstatymo įsakytus darbus, 
kurių atlikimo tikrai nepakanka, 
kad žmogus būtų nuteisintas. 
Jokūbo laiškas kalba apie krikš
čionis, kurie kartoja tikėjimo iš
pažinimą, bet gyvena taip,lyg 
kad jų tikėjimas nedarytų jokios 
įtakos jų gyvenimui kasdienoje. 
Laiške aprašomas “išmintingas 
ir išmokslintas” krikščionis (Jok 
3, 13-18). Autoriaus nuomone, 
šiam krikščioniui netrūksta tie
sos, bet jam trūksta atsidėjimo 
dorai, kuri yra tiesos dalimi. Do
ros poreikiai autoriui yra kur 
kas svarbiau negu išmokslintas 
plepėjimas apie “tikėjimą”. Te
gul jie plepa apie “laisvės įstaty
mą”, tegul jie šaukiasi Pauliaus 
mokymo “vien tikėjimu . . .”, te
gul jie kartoja iš Šventraščio, 
kad tik tikėjimu žmogus nuteisi
namas (Jok 2, 18-26)! Jericho 
paleistuvės Raabos pavyzdys 
daro ypatingą įspūdį autoriui! 
Tačiau plepėjimas apie tikėjimą 
yra visai ne vietoje, sako jis. Jei
gu reikėtų rinktis “tikėjimas ar 
darbai?”, pasirinkimas jam aiš
kus. Dievas nuteisino 
Abraomą ir Raabą dėl to, kad jie 
pakluso ir buvo gailestingi, o ne 
dėl to, kad mokėjo sukalbėti ti
kėjimo išpažinimą.

Mokytojas “Jokūbas” savo 
laiške išryškina, kad naujasis gy
venimas, prasidėjęs krikštu, ne
gali ribotis tik išmokslintu tikė
jimu arba teologija, bet reikia 
juo gyventi.

Prelatas Jonas Kučingis ne
seniai atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį. Darbininke ne 
kartą buvo rašyta apie vis au
gančią ir besiplečiančią Los An
geles Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją ir jos judintoją bei gany
toją prel. Joną Kučingį. Šis ju
biliejus ir vėl duoda progą bent 
mintimis nuklysti į tolimąjį Ra
miojo vandenyno pakraštį.

- o -
Apvaizdos planai ateičiai ne

pramatomi. Ir praeities posūkiai 
ne visada lieka aiškūs ir vi
siem suprantami. Štai prel. 
Julius Maciejauskas, sėkmingas 
Švėkšnos parapijos ugdytojas, 
statybininkas ir klebonas, atsi
dūrė Californijoj ir Los An
geles mieste pradėjo svajoti apie 
lietuviškos parapijos steigimą. 
Lietuvių čia buvo vos saujelė. 
Gyvenimiškai protaujant, įkur
ti savą lietuvišką parapiją — 
nedidelės galimybės. Įsigytas 
normalus gyvenamas namas: 
2511 Third Avenue. Išorėj nie
kuo jis nesiskyrė nuo kaimynys
tės namų. Tik viduj šiaip taip 
buvo įrengta koplyčia, kurioj 
galėjo susikaupti apie 70 tikin
čiųjų. Tai pirmoji Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos užuomazga.

Prel. J. Maciejauskui rūpė
jo parapiją didinti ir stiprinti. 
Deja, jo paties fizinės jėgos, 
metų ir darbų išvargintos, nebe
pajėgė imtis didesnių uždavi
nių. Jis ieškojo įpėdinio ir pra
dėto darbo tęsėjo. Ką kviesti?

Californija garsi savo natū
raliais turtais — ne tik auk
so dulkėmis, bet ir žemės ūkiu. 
Lietuviškoji dirva irgi jau buvo 
purenama. Tačiau, nors būtų 
ir geriausia dirva, iš miežio 
grūdo ąžuolo neišauginsi. Lai
mei prel. J. Maciejauskas į Ca- 
lifomijos lietuvišką dirvą su
gebėjo įsodinti gilę, iš kurios 
išaugo gražus žemaitiškas ąžuo
las — prel. Jonas Kučingis.

Kai daugelis skubėjo į Cali- 
forniją aukso smilčių žarstyti, 
kun. Konas Kučingis, 1946 lie
pos 27 išlipęs iš laivo Nevv 
Yorke, tų pačių metų rudenį 
atvyko į Los Angeles ugdyti 
ir puoselėti lietuviškos para
pijos.

Nebuvo tada lengvos dienos 
etninėm grupėm ir tautinėm 
parapijom. Kai dabar etninių 
grupių veiklai skiriama daugiau 
dėmesio ir vienas kitas ameri
kietis pareigūnas prasitaria, kad 
Amerika — tai tautybių mozai
ka, seniau buvo gana priešin
gai. Viskas buvo bandoma su
virinti bendrame katile. Nedaug 
lengvesnės aplinkybės buvo 
steigiant ir naujas tautines pa
rapijas.

Kun. Jonas Kučingis 1947 ge
gužy palaidojo savo mokytoją, 
kvietėją ir lietuviškos užuomaz
gos Californijoj puoselėtoją 
prel. Julių Maciejauską, bet 
nepalaidojo jo troškimų. Tai 
buvo ne vien prel. J. Macie- 
jausko troškimai. Jiem pritarė 
ir juos ugdė naujasis klebonas 
ir Californijoj vis gausėją lie
tuviai.

Lietuviai į Californiją suva
žiavo labai palengva. Prel. J. 
Maciejausko paliktas būrelis au
go naujai atvykstančiais iš kitų 
JAV vietovių, bet taip pat kun. 
J. Kučingio iniciatyva atkvie- 
čiant daugelį iš Vokietijos per
einamų stovyklų.

Skruzdėlės neša skujas, ša
pelius į bendrą lizdą pagal 
instinktą. Ar Los Angeles lie
tuviai pakluso lietuvybės išlai
kymo instinktui, ar nuoširdžiam 
ir nepailstamam prel. J. Kučin
gio raginimui — rezultatai ap
čiuopiamai aiškūs!

Vajus po vajaus, bazarų vir
tinė, loterijos, vakarienės, iš
kilmės, specialios rinkliavos . . . 
Pasitaikė ir momento abejonių, 
nepasitenkinimų, kad parapija 
vis pageidauja naujos paramos. 
Bet dabar ar ne malonu, kad 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija gali drąsiai pir
mauti tarp kitų Amerikos lietu
vių parapijų? Turima sava jauki 
ir meniška bažnyčia, pilna mo
kykla, moderni salė, klebonija, 

senelių namai. Dviem milijo
nais dolerių su viršum vertina
mą parapijos nuosavybę supa 
trys gatvės.

Parapijos patalpose vyksta 
didžiausia ir svarbiausia Los 
Angeles lietuvių religinio ir kul
tūrinio gyvenimo dalis. Kartą 
metuose parapija išsiveržia iš 
už savo ribų, pasiskolindama 
anksčiau Breakfast Club, o 
dabar Marshall aukštesniosios 
mokyklos sales, kai parapijos 
rengiamose Lietuvių dienose 
susiburia tūkstantinės lietuvių 
minios. Šių Lietuvių dienų pro
ga Californijos lietuviam, at- 
siliepiantiem į prel. J. Kučin
gio kvietimą, tenka maloni pro
ga išgirsti geriausius Amerikos 
lietuvius solistus, pasigėrėti lie
tuvių dailininkų kūryba. Neuž
mirštini ir vietiniai puikūs so
listai bei Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Br. Budriūno.

Prel. Jonas Kučingis, neapsi
ribojęs vien tiesioginiais religi
niais patarnavimais, rūpinasi 
puoselėti visokeriopą Los Ange
les lietuvių veiklą. O kai para- 
piečiai, kurių šeimų skaičius 
dabar jau gerokai prašoka tūks
tantinę, plačiai išsisklaidę po 
auksinę Californiją, nepajėgia 
kiekvieną savaitę atvykti į savą 
bažnyčią, jie pasiekiami per sa
vą spaudą. 1952 metais pradė
tas leisti dvisavaitinis biuletenis 
Lietuvių Žinios visus pasiekia, 
informuoja, jungia. Pats prel. 
J. Kučingis surenka žinias ir biu
letenį redaguoja. Meilė spaudai 
tuo nesibaigia. Jis ne tik pre
numeruoja ir skaito kitų reda
guojamus ir leidžiamus lietuviš
kus laikraščius, bet taip pat re
mia juos ir aukomis. Tos au-

ARTĖJANT JAUNIMO KONGRESUI
Primenama turistam, kad Vo

kietijoj, iš anksto užsisakius 
viešbuty kambarį, paprastai atvy
kimo dieną reikia iki 7 vai. vaka
ro prisistatyti arba viešbučiui 
aiškiai pranešti, kada atvyksta
ma. Išvykstant reikia iki 11 vai. 
ryto išsikraustyti.

Kęstutis Ivinskis, IV PLJK 
prezidiumo reikalų vedėjas, už
mezgė ryšį su vokiečių spaudos 
ir radijo atstovais, informuoda
mas juos apie busimąjį mūsų 
kongresą. Jis paruoš trumpas in
formacijas vokiečių kalba apie 
Lietuvą, lietuvius išeivius ir lie
tuvių jaunimą ir jas įteiks vokie
čiam žurnalistam.

Romas Sakadolskis, PLB val
dybos vicepirmininkas ir Pasau
lio Lietuvio redakcijos narys, 
dalyvaus IV PLJ kongrese, kur 
atstovaus Pasaulio Lietuviui ir 
Amerikos Balsui.

DEPART RETURN GROUP <10 G.I.T. CITIES AND NIGHTS

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

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

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

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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTOTRAKAI

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

Nevv York, N.Y. 10017
212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Prel. Jonas A. Kučingis

kos siekia net ir 1000 dol. (kul
tūros žurnalui Aidam).

Prel. J. Kučingis liko ištiki
mas kunigo pašaukimui, Lietu
vai ir Dievo bei artimo mei
lei kapelionaudamas laisvoj 
Lietuvoj, tremty Vokietijoj, o ir 
čia Amerikoj. Ne vienas kartais 
gal suabejodavo jo vizijų, re
alumu, bet vis tiek jo planus

IV PLJK Vokietijos atstovų 
suvažiavimas įvyko kovo 10-11 
Vasario 16 gimnazijos patalpose. 
Jam vadovavo VLJS pirm, ir IV 
PLJK prezidiumo sekretorius 
Rainis Valiūnas. Atstovai buvųj 
supažindinti su praėjusiais trim 
kongresais ir IV kongreso pasi
ruošimo eiga. Vincas Bartusevi
čius, studijinės programos ko
misijos pirm., pristatė ir paaiški
no studijų dienų programą: sri
tis, temas, būrelius ir t.t. Atsto
vai pasirinko būrelius, kuriuose 
jie norėtų dalyvauti kongreso 
metu. Jie pasižadėjo paruošti 
diskusinę medžiagą pagal savo 
pasirinktas temas ir gegužės mė
nesį vėl susirinkti diskusijom.

Gitos Kupčinskienės vado
vaujamas Bostono Etnografinis 
ansamblis (iš JAV) atliks meninę 
programą IV PLJ kongreso už
darymo koncerte Frankfurte lie
pos 28. Šis ansamblis yra pasi

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

COST

remdavo aukomis. Dabar, kai 
tiek daug padaryta ir pasiekta, 
ir tie abejojusieji pritaria: prel. 
Jonas Kučingis dirbo ir rinko 
ne sau, bet tik vykdydamas 
priimtą misiją — ugdyti Los 
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją. Rezultatai gražūs, ir 
už juos tik padėka Sukaktuvi
ninkui.

Kornelijus Bučmys

žymėjęs lietuviškų vestuvinių 
papročių pristatymu.

Pagal informacijas, gautas iš 
Šiaurės Amerikos, ir pagal skai
čių užsiregistravusiųjų IV PLJK 

• būstinėj Vasario gimnazijoj, at
rodo, kad norinčių dalyvauti sto
vykloj bus daugiau negu bus 
galima sutalpinti. Stovykloj ga
lės dalyvauti daugiausia 450 
jaunuolių.

Jaunimo kongreso stovykloj 
numatyta stovyklautojus supa
žindinti su įvairiomis lietuvių 
kultūros sritimis. Dalyviai turės 
progą rinktis užsiėmimų būre
lius: choras, tautiniai šokiai, dra
ma, išraiškos šokis, radijas, or
kestras, laikraštėlis, skulptūra, 
grafika, tapyba, audimas, lietu
vių architektūra, liaudies menas, 
lietuviški valgiai, fotografija ir 
filmai, susipažinimas su lietuvių 
kalba, proza ir poezija, LKB 
Kronika ir liturgija, lietuviškos 
tradicijos ir papročiai.
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SANTA MONICA, CALIF.
“Hard fighting Lithuanians”

Kovo 4 kalbėdamas masinei 
Santa Monicos visuomenei, 
kongresmanas Robert K. Dornan 
savo kalbą pradėjo kreipimusi į 
respublikonus, demokratus ir 
“hard fighting Lithuanians”. 
Tas pripažinimas atsiektas ne 
tiek pavienių lietuvių dalyvavi
mu amerikiečių politiniame gy
venime, bet visos lietuviškos 
bendruomenės. Mat Californijos 
valstijos, kongresinio distrikto ar 
vietos savivaldybės rinkimuose 
lietuviai, dažniausiai su latviais 
ir estais, sudaro kandidatams 
remti komitetus, duoda skelbi
mus laikraščiuose, palaiko 
asmeniškus ryšius su kandida
tais, juos paremia gausiais laiš
kais spaudoje ir taip pat dole
riais. Pav., kongresmanas Dor
nan pakartotinai žodžiu ir raštu 
yra pareiškęs, kad 1976 jo iš
rinkimą ir 1978 jo perrinkimą į 
JAV Kongresą lėmė baltai, o pir
moje eilėje lietuviai. Ir iš tikro 
lietuviai, remdami jo kandidatū
rą, daug yra dirbę.

Balandžio 10 rinkimuose į 
Santa Monicos miesto tarybą 
lietuviai remia Leslie Dutton 
ir Jon Moresca kandidatūras. 
Apsispręsta už juos, nes šie du 
kandidatai, įtakingi amerikiečių 
politiniame gyvenime, gerai pa

DAINAVOS STOVYKLAVIETES 
KALENDORIUS

Jaunimo stovyklavietėj “Dai
nava”, Manchester, Mich., šią 
vasarą vyks tokios stovyklos:

Nuo birželio 17 iki liepos 1 
— vyr. moksleivių ateitininkų, 
amžius — 14 m.-18 m.

Nuo liepos 1 iki liepos 15 — 
jaunesniųjų moksl. at-kų stovyk
la, amžius — 7 m. iki 13 m. im
tinai.

Nuo liepos 15 iki liepos 22- 
poilsio savaitė nuolatiniam Dai
navos darbų talkininkam ir jų 
šeimom.

Nuo liepos 22 iki rugpiūčio

CHICAGO, ILL.
Simas Kudirka išrinktas 1978 

metų pasižymėjusiu lietuviu — 
Man of the Year. Šį žymenį 
S. Kudirka priims Illinois Lietu
vių Respublikonų lygos metinio 
banketo metu balandžio 28 
Lietuvių Tautiniuose na
muose, Chicagoj. Į banketą at
vyks ir buvęs kongresmanas Ro
bert P. Hanrahan, daug dirbęs 
S. Kudirkos laisvinimo akcijoj.

Kongresmanas Philip M. 
Crane, respublikonų kandidatas 
į JAV prezidentus, pakvietė Il
linois lietuvių respublikonų ly
gos pirmininką Anatolijų Miluną 
į Illinois valstijos patariamąją 
tarybą. Bus daromi žygiai kandi
datą tinkamai informuoti lietu
viam rūpimais klausimais.

Lietuvių kilmės respubliko
nai partijos veikloj: Jack Burgess 
(Bridžius) paskirtas Amerikos 
Respublikonų tautinių grupių 
direktorium, John J. Žemaitis 
paskirtas Illinois Respublikonų 
partijos programos direkto
rium, Don Adams (Adomaitis) 
yra Illinois Respublikonų parti
jos pirmininku.

KADA GIMĖ RAŠYTOJAS 
JONAS BILIŪNAS?

Šiemet sueina 100 metų nuo 
rašytojo Jono Biliūno gimimo. 
Pasinaudodama turima literatū
ra, spauda ėmė skelbti, kad jis 
gimęs 1879 kovo 3 Niūriony- 
se, prie Anykščių.

Ta data panaudota ir Lietuvių 
Enciklopedijoje ir Literatūros 
Istorijos knygose (Pr. Naujokai
čio). Bet ta data yra klaidinga. 
Prieš keletą metų išėjęs leidi
nys apie Anykščius ir iš ten ki
lusius rašytojus gana detaliai ap
rašė Jono Biliūno tėviškę, gimtą 
namą ir patikslino gimimo datą. 

žįsta lietuvius, jų problemas ir 
nemaža lietuviam yra talkinę. 
Kai prieš kelerius metus buvo 
iškilęs pavojus Voice of America 
baltų programom, pirmiausia 
masiškais laiškais į Washingtoną 
atsiliepė Californijos lietuviai, o 
tie laiškai buvo parašyti p. Dut
ton įstaigoje IMB rašomosiomis 
mašinėlėmis. “Los Angeles lie
tuviai išgelbėjo baltų Voice of 
America programas”, yra išsi
reiškęs vienas Voice of America 
pareigūnas.

Mūsų šių draugų pastangomis 
1976 Chicagoj įvyko lietuvių 
delegacijos, vadovaujamos PLB 
pirm. B. Nainio, susitikimas su 
tuometiniu kandidatu į JAV pre
zidentus Ronald Reagan. Reaga- 
no rinkiminė būstinė buvo taip 
aprūpinta lietuviška informaci
ne medžiaga, kad ten buvo susi
dariusi nuomonė, kad p. Dutton 
esanti lietuvaitė. Kovojant už 
Lietuvoj persekiojamus lietu
vius aktyvistus, palaikant ryšius 
su Washingtonu, lietuviai visad 
gaudavo iš šių draugų patarimų 
ir techniškos pagalbos.

Jon Moresca rinkimuose yra 
Dutton partneris. Su juo lietu
vių bičiulystė vėliau užsimez
gusi. Tai stambus pramoninin
kas, buv. Amerikos armijos kari
ninkas, turįs ryšius su Ameri
kos prezidento patarėju Zbig- 
niew Brzezinski.

5 — Ateitininkų Sendraugių 
šeėmos stovykla.

Liepos 29 — Metinė Daina
vos šventė, į kurią šiemet atsi
lankys Lansingo vyskupijos 
vyskupas Kenneth J. Povish.

Nuo rugpiūčio 5 iki rugpiū
čio 19 — lietuviškos kilmės, ne
kalbančių lietuviškai, vaikų sto
vykla. Vaikai priimami nuo 7 m. 
amžiaus iki 14 ni. (mergaitės ir 
berniukai).

Nuo rugpiūčio 19 iki rugpiū
čio 26 — Tautinių Šokių Insti
tuto šokių vadovų kursai.

Algis Regis vadovavo vakaro
nei Mažosios Lietuvos klausi
mu. Paminėta Klaipėdos krašto 
sukilimo sukaktis.

Respublikonų lygos vardu pa
rašytas laiškas Šv. Tėvui Jonui 
Pauliui II. Lietuvoje negalin
čių prabilti brolių vardu popie
žius prašomas daryti žygių su
stabdyti katalikų persekiojimą 
Lietuvoj, paskirti lietuviam kar
dinolą ir daryti žygių, kad Sei
nų lietuviam katalikam būtų 
grąžinta teisė melstis lietuvių 
kalba.

R.B.R.
— Eglė Viktorija Žygaitė, iš 

Chicagos, yra amerikiečių svar
baus tautosakininkų žurnalo re
dakcijos narė (Editorial Assist- 
ant). Tas žurnalas vadinasi Jour
nal of the Folklore Institute, 
leidžiamas Indianos universiteto 
tautosakos instituto. Tame uni
versitete ji studijuoja folkloristi
ką. Trečiajame mokslo ir meno 
simpoziume 1977 metais tauto
sakos skyriuj ji skaitė referatą 
apie “Eglę žalčių karalienę.”

— Lietuvių Fondo suvažiavi
mas su iškilminga vakariene 
kviečiamas gegužės 5 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

Jis yra gimęs senuoju stiliumi 
— 1879 kovo 30, naujuoju sti
liumi — 1879 balandžio 11.

Lietuvoje jo gimimo 100 metų 
sukaktis ir minima balandžio 11.

Paminėkime jo 100 metų su
kaktį. Paminėkime lietuviškose 
mokyklose. Tai labai lengva, 
nes kiekvienoje skaitymo kny
goje yra jo apsakymėlių. Pami
nėkime ir atskirose vietovėse 
platesnių mastu. Tokioje Chica
goje, New Yorke, Los Ange
les galėtų surengti ir didesnes 
akademijas.

Jon Moresca, geras lietuvių 
bičiulis, kandidatas į Santa 
Monicos miesto tarybą ba
landžio 10 įvykstančiuose 
rinkimuose.

Vėl yra sudarytas baltų komi
tetas jų kandidatūrom paremti. 
Labai svarbu, kad Santa Moni
cos lietuviai balandžio 10 rinki
muose dalyvautų ir mūsų drau
gų kandidatūras paremtų. Būda
mi tarybos nariai, jie mūsų rei
kalam dar efektingiau galės pa
dėti.

J. Kojelis

-o-
Dainavos jaunimo stovyklos 

administracija prašo kiekvieną 
lietuvį, gyvenantį JAV ar Kana
doje, skaitantį lietuvišką spaudą, 
pranešti ir paraginti savo pažįs
tamas lietuviškos kilmės šeimas 
siųsti savo vaikus į lietuvių kil
mės nelietuviškai kalbančių 
vaikų stovyklą Dainavoje. Šiai 
stovyklai, kuri įvyks nuo rug
piūčio 5 iki rugpiūčio 19, re
gistracija pratęsiama iki balan
džio 15.

Registruotis šiuo adresu: 
Youth Cąmp DAINAVA, 2^830 
Forestview, Southfield, Mich. 
48034. Reikalui esant, skambin
ti tel.: 1 313-354-0746.

Registruojantis reikalingos 
šios žinios: pavardė, vardas, am
žius, lytis, aiškus adresas ir tele
fonas. Registraciją baigus, kiek
vienam bus išsiųstos smulkesnės 
žinios ir informacija. Šiuo metu 
galima pranešti, kad kaina vie
nam vaikui numatoma 65 dol. už 
savaitę.

jd.

IŠ HARTFORDO IR NEW YORKO

1979 — KELIONĖS Į LIETUVĄ IR LENKIJĄ —1979

KELIONĖS SUPLANUOTOS

TOURS BY IRENE — PAN AM

(Leningrad)

Išvykstama Grįžtama Kaina Lietuva, 5 dienos
Gegužės 26 iš Hartfordo Birželio 10 $1,285 (Vilnius, Druskininkai, Kaunas)
Birželio 9 iš Hartfordo Birželio 24 $1285
Birželio 23 iš New Yorko Liepos 8 $1,375

Lenkija, 10 dienų
Rugpiūčio 18 iš New Yorko Rugsėjo 2 $1,335 (Varšuva, Cracovv, Zakopane)
Rugsėjo 1 iš Hartfordo Rugsėjo 16 $1,285 Rusija, 1 diena

REZERVACIJOS IR INFORMACIJOS:

Tours By Irene, Ine. Camelot Travel Service
303 Fifth Avenue 527 Burnside Avė.

New York, N.Y. 10016 East Hartford, Ct. 06108
1-800-243-1888 203-528-9949

APIE ŠIAS KELIONES DAUGIAU ŽINIŲ GAUTI, PAMATYTI FILMŲ IŠ LIETUVOS IR 
LENKIJOS IR REZERVACIJAS ASMENIŠKAI PADARYTI KVIEČIAME CONNECTICUT 

LIETUVIUS į

LIETUVOS IR LENKIJOS FILMŲ POPIETĘ

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 1 D. 3 V. P.P.

LIETUVIŲ KLUBE 
227 LAWRENCE ST. 

HARTFORD, CT.

BUS KAVUTĖ SU UŽKANDŽIAIS — ĮĖJIMO LAIMĖJIMAI

IKI MALONAUS PASIMATYMO!

VASARIO AIDAI 
skirti tautinėm problemom

Aidų vasario numeris pateikia 
skaitytojui daug įvairios ir aktua
lios medžiagos.

Ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės švente pirmuoju spaus
dinamas Juliaus Rimdžiaus stu
dijinis straipsnis “Vasario 16 ir 
okupantų gruodžio 16”, kuriame 
iškeliamos švieson komunistų 
pastangos suniekinti Vasario 16- 
osios aktą ir visą nepriklausomy
bės laiką. Suniekinimo ir sukto 
melo riba pasiekta pernai išleis
toj P. Vitkausko propagandinėj 
knygoj “Lietuvos tarybų respub
likos sukūrimas 1918-1919 me
tais”. Komunistinės propagan
dos skleidėjai teigia, kad, raudo
najai armijai priėjus prie Lietu
vos teritorijos, 1918.XII.8 komu
nistų partija sudarė laikinąją re
voliucinę vyriausybę, kurioj 4 
nariai buvo lietuviai, 4 kitatau
čiai. Gruodžio 16 toji “vyriausy
bė psskelbė manifestą, dabar 
laikomą tikruoju nepriklausomy
bės aktu. Straipsnio autorius Ju
lius Rimdžius įrodo, jog tai ab
surdas. Taip pat jis, remdama
sis okupuotos Lietuvos pogrin
dine spauda, aprašo didelę prie
spaudą okupuotos Gudijos srity
se, kuriose gyvena lietuviai. Tas 
sritis anksčiau kartu su Vilnium 
buvo atplėšusi nuo Lietuvos 
Lenkija.

Dr. Bronius Nemickas straips
ny “Nuo Helsinkio iki Madrido” 
gvildena painias Amerikos-Ru- 
sijos konfrontacines problemas, 
tarp kurių yra ir Lietuva. Tai 
paskaita, skaityta praėjusių metų 
gruodžio 9 Vliko suvažiavime 
Chicagoj. Anot autoriaus, Lietu
vos laisvės bylai labai pakenkė 
Helsinkio akto punktai, kur pri
pažįstama Rusijos sienų nelie
čiamybė ir sutikimas nesikišti į 
jos vidaus reikalus. Laimėjusi 
tokias koncesijas, Rusija ėmė 
dar žiauriau spausti disidentus, 
reikalaujančius vykdyti Helsin
kio akto žmogaus teisių įsiparei
gojimus. JAV Belgrado konfe
rencijoj buvo nuolaidžiaujama 
Rusijai, bet pavergtos Lietuvos 
vardas skambėjo. Autorius ragi
na mūsų politinius veiksnius 
tinkamai pasiruošti Mad
rido konferencijai.

Vytautas Vaitiekūnas plačiai 
apžvelgia praėjusių metų pasau
lio politinę padėtį, kartu palies
damas ir Lietuvos laisvės bylą. 
Išvada — ji nėra pakrypusi blo- 
gojon pusėn.

Antanas Maceina savo straips

ny “Filosofijos keliu” užbaigia 
gvildenti kalbos santykį su žmo
gaus psichologija. Per kalbą ir į 
ją įsijautimą žmogus mato ir iš
gyvena pasaulį. Perskaitęs šį 
Maceinos straipsnį, kas begalė
tų teigti, kad lietuvybę galima 
išlaikyti' ir be lietuvių kalbos? 
Skurdi ir menka tokia lietuvy
bė!

Be šių straipsnių, vasario Ai
duose randam Kotrynos Grigai- 
tytės poezijos puslapį. Miela, 
kad poetė tebėra jaunatviška ir 
kūrybinga.

Apžvalginiam skyriuj “Iš min
ties ir gyvenimo” prof. dr. Vla
das Juodeika įrodinėja, kad 
Markso vadinamasis“humanisti- 
nis marksizmas” neegzistuoja. 
Tiek ankstesniuose, tiek vėles
niuose savo raštuose jis laikyti
nas revoliucinės neapykantos 
skelbėju. Autorius, miręs 1977, 
šiuo straipsniu užbaigė bendra
darbiauti Aiduose. St.S. (turbūt 
Stasys Santvaras) išsamiam 
straipsny palankiai aprašo so
listės Ginos Čapkauskienės dai
navimo meną. S. Kaunelienė in
formuoja apie Lietuvių kambarį 
Wayne State universitete De
troite.

Knygų skyriuj Paulius Jatu
lis recenzuoja P. Čepėno veika
lą “Naujųjų laikų Lietuvos isto
rija” ir Aug. R. — Teresės Pau- 
tieniūtės poezijos rinkinį “Lyg 
nebūtų rytojaus”.

Visas numeris iliustruotas 
nuotraukomis iš lietuviškų sri
čių sovietinės Rusijos valdžioj. 
Tiek žmonės, tiek aplinka liudi
ja didelį tų sričių skurdą.

Dar paminėjimo vertas ir 
viršelių trečias puslapis, kur su
rašyti 79 garbės prenumerato
riai, vietoj 15 dol. atsiuntę 25 
dol. ir daugiau. Sausio Aidų vir
šely yra net 108 garbės prenu
meratoriai. Kai kurie iš jų Ai
dam atsiuntė po 100 ir 150 dol.. 
Tai ženklas, kad savo mėnesinį 
kultūros žurnalą mūsų visuo
menė brangina ir nori, kad jis 
gyvuotų.

Aidų adresas: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Metinė prenumerata 15 dol., 
garbės prenumerata 25 dol.

įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
švariai, gražiai ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

— Kun. Juozas Valaitis, Šila
lės altaristas, mirė kovo 7. Palai
dotas kovo 12 Šilalės bažnyčios 
šventoriuje. Velionis buvo gi
męs 1897, kunigu įšventintas 
1920. Buvo Telšių katedros gar
bės kanauninkas. Tai jau šeštas 
šiemet Lietuvoj miręs kunigas.

— Europos Lietuvio redakto
riui Juozui Lūžai mirus, laiki
nai savaitraštį redagavo Juozas 
Vilčinskas ir Kazimieras Baro
nas. Pastoviu redaktorium apsi
ėmė būti JAV lietuvis Vytautas 
Čepas, teisių daktaras, universi
tete dėstęs prancūzų kalbą.

— Prof. Vytautas Klemas, pa
kviestas princo Feisal, padarė 
pranešimą Saudi Arabijos val
džios pareigūnam apie vandens 
šaltinių tyrinėjimo projektą Ara
bijos įlankoj. Besilankydamas 
sostinėj Riyadh, dr. Klemas ap
lankė Vytą ir Vandą Šliupus bei 
Stasį ir Sigutę Rastonius.

— Kanadoj Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga On- 
tario premjeras William G. Da- 
vis laišku pasveikino Ontario 
vyriausybės vardu Lietuvos gen.
konsulą dr. J. Žmuidziną. Jis 

su žmona kovo 6 dalyvavo On
tario gubernatorės ir Donald W. 
McGibbon priėmime, suruoš
tame Ontario parlamento sesijos 
atidarymo proga.

— LB Švietimo taryba vasa
rio 28 paskyrė 10,500 dol. vi
som JAV lituanistinėm mokyk
lom paremti. Šias lėšas sudaro: 
4,600 dol. iš Lietuvių Fondo, 
3,000 dol. iš JAV LB Krašto 
v-bos ir 2,900 dol. iš JAV LB 

aukų vajaus mokyklom paremti.

— Cleveland, Ohio, Lietuvių 
Namų Bendrovės naujoji direk
cija kovo 15 išrinko Lietuvių 
Namų ir klubo pirmininku inž. 
Romą Bublį. Bendrovės vykd. 
vicepirmininkas yra inž. Rai
mundas Kudukis, protokolų sek
retorius Ramūnas Švarcas, ižd. ir 
vyr. sekr. Vytautas Jokūbaitis, 
direktorius namų priežiūrai Arė
jas Natkevičius. Lietuvių Namų 
ir klubo verslo operacijų vedė
ju paskirtas Ričardas Armonas, 
o bendrų adm. ir raštinės rei
kalų vedėju — Vytautas Balas.

— Hartfordo Moterų Federa
cijos Klubas rengia velykinius 
pusryčius Verbų sekmadienį, po 
lietuviškų mišių — 10 vai. ryto 
Švč. Trejybės svetainėj. Norį da
lyvauti prašomi pranešti p. Ge
čiauskienei telef. 649-4195 ąrba 
p. Vitkuvienei telef. 421-4720.

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

— Buvusių Nuertingeno — 
Schvvaebisch Gmuendo lietuvių 
gimnazijos mokytojų ir mokinių 
suvažiavimas įvyks gegužės 27 
Chicagoj. Rengėjai išsiuntinėjo 
informaciją visiem, kurių adre
sai buvo žinomi. Pranešimų ir 
anketų negavę prašomi pranešti 
savo adresus. Informaciją tei
kia: Irena Lozaitytė-Pemku - 
vienė, 1022 Beau Brummel Dr., 
Sleepy Hollow, Dundee, III. 
60118, tel. 312 426-2120; Vida 
Augulytė, 17702 Crestland Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 216 
481-0653; Jadvyga Kregždienė, 
85-39 90 Street, Woodhaven, 
New York 11421, telefonas 
212 846-0510. Turį nuotraukų, 
prašomi jas paskolinti J. Kregž- 
dienei. Iš jų padarius skaidres, 
nuotraukos bus grąžintos..

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Linkonis, Middle Village, 
N.Y., G. Jasinskienė, So. Pasa- 
dena, Fla., A. Ąžalaitis, Ozone 
Park, N.Y. Užsakė kitiem: kun. 
A. Rubšys, Bronx, N.Y. — S. 
Mullen, Bronx, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau- 

( jinant — visiem 113 dol. metam.
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LOS ANGELES, 
CALIF.

Arch. Edmundo Arbo pa
skaita “Architektas ir visuome
nė”, iliustruota skaidrėmis, vyks 
Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėj 
balandžio 8, sekmadienį, 12 vai. 
Rengia LB ir Los Angeles 
ALIAS skyrius.

Tradicinį pavasario balių ba
landžio 21, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Biltmore viešbučio Gold 
Room salėj rengia Los Angeles 
skautų stovyklavietės komitetas. 
Programų atliks solistė Slava 
Žiemelytė iš Toronto, Kanados.

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
balandžio 28-29 minės dvejopą 
sukaktį: 15 metų nuo kuopos į- 
sikūrimo ir 50 metų nuo Lie
tuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio-Putvinskio mirties. 
Šeštadienio vakarą banketas pa
rapijos salėj su menine dalimi. 
Sekmadienį suma už a.a. V. Pūt- 
vį ir kuopos mirusius narius. Po 
pamaldų minėjimas ir akademija 
viršutinėj parapijos salėj.

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos 30-ties metų sukaktu
vinis balius bus gegužės 19 pa
rapijos salėj. Pelnas skiriamas 
jaunuoliam, vykstantiem į litua
nistinius kursus.

Dail. Jono Andrašūno pa
veikslų paroda vyko kovo 3-4 
Šv. Kazimiero parapijos apatinėj 
salėj. Parodą rengė Los Angeles 
Birutietės, kuriom šiuo metu 
vadovauja Rūta Šakienė. Apie J. 
Andrašūną ir jo kūrybą kalbėjo 
dail. Aldona Variakojienė. Dalis 
paveikslų lankytojų buvo nu
pirkta.

Solistės Laimos Stepaitienės 
rečitalis, turėjęs įvykti gegužės 
5, nukeliamas į gruodžio 1. — 
L.Ž.K.

Iš k. Rūta Šakienė, Los Angeles birutiečių pirmininkė, 
dail. Aldona Audronytė-Variakojienė, dail. Jonas Andrašiū- 
nas.

BALTIMORĖJE
Kunigų laiškas ir Velykų svei

kinimai parapiečiams išsiųsti. 
Aprašytos Didžiosios Savaitės 
ir kitos pamaldos bei veikla iki 
birželio mėnesio pabaigos.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą ir pirmosios komunijos 
klases tebevyksta pas seseles. 
Visi kviečiami vaikus siųsti į lie
tuvių Šv. Alfonso parapijos mo
kyklą, kur sesutės kazimierietės 
uoliai dirba.

Sodalietės kviečia visus į Šv. 
Alfonso mokyklos salę tuoj po 
8:30 mišių sekmadienį, ba
landžio 1. Bus rodomas įdomus 
filmas apie Blue Army — Mė
lynos kariuomenės tikslą ir veik
lą. Po filmo bus atsakoma į 
klausimus. Įėjimas nemokamas.

Lietuvių postas 154 minėjo 
Amerikos legionierių organi
zacijos 60 metų sukaktuves su 
įdomia programa kovo 25 savo 
kambariuose Lietuvių Svetainėj. 
Po programos legionieriai tu

rėjo skanių užkandžių.
Daina, Baltimorės vyrų cho

ras, minės savo dešimt metų su
kaktuves su koncertu, kuris 
įvyks balandžio 21, šeštadienį, 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Koncertas prasidės 7:30 vai. 
vak. Programoj naujos dainos. 
Vyrai per tuos dešimt metų da
lyvavo įvairiuose parengimuo
se ir giedojo Šv. Alfonso bažny
čioj per pamaldas. Prieš kelerius 
metus jie įrašė gražią plokš
telę “Dievui ir Tėvynei”. Kon
certą paįvairins moterų choras 
Baltija. Bilietus galima gauti pas 
narius ir Lietuvių Svetainėj. Po 
koncerto bus šokiai. Veiks bufe
tas. Visi maloniai kviečiami pra
leisti Atvelykio vakarą su Daina.

Baltimorės lietuvių sporto 
klubas turėjo savo metinius 
pietus ir susirinkimą kovo 25 
Lietuvių Svetainės kamba
riuose. Po susirinkimo Albertas 
Juškus rodė filmus iš praėjusių 
piknikų ir gegužinių.

Jonas Obelinis

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

Kovo 19-27 5 2 725
Balandžio 11-19 5 2 795
Bal. 25-geg. 3 5 2 795
Geg. 2-10 5 2 829
Geg. 9-17 5 2 829
Geg. 16-25 5 2 839
Geg. 16-26 6 2 859
Birž. 7-16 5 2 859
Birž. 7 -21 5 8 1,399
Birž. 13-21 5 2 926
Birž. 20-liepos 4 5 8 1,189
Birž. 26-llepos 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-sauslo 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

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

UNION TOURS
kvalifikuoti kelionių vadovai nuo 1931

IŠVYKSTAMA GRĮŽTAMA MIESTAI IR NAKTYS PILNA KAINA

birželio 13 
rugsėjo 19

birželio 21
rugsėjo 27

liepos 04 
rugpiūčio 15

liepos 18 
rugpiūčio 29"

$ 926.00 
$ 876.00 - 

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

Vilnius 5, Maskva 2
Vilnius 5, Maskva 2

-kkaina asmeniui, dviem kambary: pagal GIT oro linijų kainas: mažiausiai 30 asmenų grupėj — 
pagal valdžios pakeitimą ar aprobavimą
★ keliones palydovas su kiekviena grupe
^galima vykti iš Vakarų pakraščio, Vidurio Vakarų ar Kanados
★ padedame pavieniam turistam į Lietuvą: atkviečiami giminės į JAV: lankymosi vizos Lietuvon
'k 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 ''
(212) 679-7878

Vietos ribotos 
rezervuokite anksti
J4S

MES SVEIKINAME VILNIAUS UNIVERSITETĄ 400 M. SUKAKTIES PROGA

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Taline P. Kereso atminimo 
turnyrą laimėjo pasaulio eks- 
meisteris T. Petrosianas, surin
kęs 12 tš. iš 16 galimų. Pasku
tiniame rate jis nugalėjo Veng
rijos dm Saksą, pralenkdamas 
iki tol pirmavusį rygietį M. Talį, 
kuris pasidalijo antrą-trečią vie
tą su dm Rafaeliu Vaganianu — 
po 11.5 tš. Vaganianas pasku
tiniame rate įveikė amerikietį 
dm L. Christianseną; tas jam 
padėjo prisivyti Talį.

Belgrado tarpt, moterų turny
re tbilisietė Nana Aleksandri
ja, įveikusi rumunę G. Baum- 
štark, pirmauja turėdama 8.5 
taško su viena nebaigta. Seka 
pasaulio meisterė Maja Čebur- 
danidzė su 7.5 tš. ir viena ne
baigta.

Boylstono šachmatų klubas 
Bostone savo patalpose antra
dieniais nuo 7:30 vai. vak. ko
vo ir balandžio mėn. duoda 
40 minučių lekcijas-patarimus 
visiem šachmatininkam su rei
tingu iki 1500 (ar kiek daugiau). 
Mokestis — $2 už lekciją.

ŠA pabaltiečių šachmatų pir
menybes kartu su krepšinio ir 
stalo teniso pabaltiečių pirme
nybėm rengia N. Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas kovo 31 — balan
džio 1. Kultūros Židinio patal
pose. So. Bostono LPD šach
matų klubas į tas pirmenybes į- 
rašė savo geriausius vyrus: Ri
čardą Grauslį, Kazį Merkį, Jurgį 
Zozą ir Bronių Skrabulį su 17- 
mečiu jaunuoliu Tomu Atkočai- 
čiu iš N. Hampshire. Pereitas 
Rytų apygardines laimėjo LAK 
šachmatininkas Edvardas Stak- 
nys, o 2-4 vietas pasidalijo Ri
čardas Grauslys, Albinas Sakalas 
ir Jurgis Zoza.

N.Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas taip pat sutiko surengti š.m. 
lapkričio 10-11 ŠA pabaltiečių

krepšinio, stalo teniso ir šach
matų (individualines) pirmeny
bes N. Yorke.

Miuncheno tarptautinio 
turnyro rengėjai pakliuvo į sun
kumus, kai pasaulio meisteris 
Anatolijus Karpovas po penkių 
ratų, prisivijęs lyderį B. Spasskį 
(abu turėjo po 3.5 taško), gavo 
žinią apie tėvo mirtį ir išskubė
jo į jo laidotuves Leningrade. 
Padėtis dar labiau pasunkėjo, 
kai dėl ligos iš turnyro turėjo 
pasitraukti Vengrijos dm Adoija- 
nas. Dabar turnyrą tęsia 14 vyrų. 
Rengėjai turėjo susisiekti su 
FIDE, nes suporavimai nebeti
ko, nustojus dviejų žaidikų, ir, 
antra, vienų jau buvo sužaista po 
7, kitų po 5-6 partijas. Pirmauja, 
kaip ir anksčiau, B. Spasskis su 
6 tš., R. Huebneris (V. Vok.)
— 5, U. Andersonas (Švedija)
— 4.5 (1), F. Olafsonas — 4(1), 
anglas M. Stean — 4 tš.

PATERSON, N.J.

JAV LB Patersono apylinkės 
valdybos suruoštame Vasario 16- 
osios minėjime vasario 18 Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj Lietuvos laisvinimo reika
lam aukojo:

SPORTAS

Sporto žaidynės Židiny
Šiemet Rytų Sporto apygar

dos pirmenybės bus šiek tiek 
mažesnio pobūdžio, kaip pa
prastai. Krepšinyje rungsis trys 
vyrų ir dvi jaunių komandos, 
o tinklinyje tiktai New Yorko, 
Baltimorės ir Bostono vyrai. Sta
lo tenisas vyks tik susidarius 
pakankamam skaičiui dalyvių, 
o šachmatuose turbūt tik Bosto
nas imsis prieš New Yorką.

Nežinia, kur dingo lietuvių 
sportininkų prieauglis Rytų pa
krašty. Sąlygos sportui yra geros, 
patalpos patogios ir prieinamos, 
bet sportininkų entuziazmas 
pradingęs. Senesnieji vadovai 
pasitraukė į atsargą, jaunesni 
labiau susirūpinę savo reikalais 
bei progresu, o sporto salės 
tuščios. Visuomenės dėmesys 
lietuvių sporto veiklai būtų la
bai didelė moralinė parama bei 
paskatinimas, todėl sporto vado
vybė nuoširdžiai laukia žiūro
vų ir svečių šio savaitgalio rung
tynėse Kultūros Židiny. Čia pri
dedamas rungtynių tvarkaraštis.

Šeštadienį, kovo 31:
1. 10:00 a.m. vyrų krepšinis — 

Philadelphia — New Jersey,
2. 11:30 a.m. jaunių krepši

nis — New York — Hartford,
3. 12:30 p.m. jaunių A krep

šinis — New York — Boston,
4. 1:45 p.m. vyrų krepšinis — 

New York — pralaimėtojas (1) 
rungtynių,

5. 3:15 p.m. vyrų tinklinis — 
New York — Baltimore,

6. 4:00 p.m. vyrų tinklinis — 
New York — Boston,

7. 4:30 p.m. vyrų tinklinis — 
Baltimore — Boston,

9:30 a.m. šachmatai — pradžia 
turnyro,

10:00 a.m. stalo tenisas —pra
džia turnyro.
Sekmadienį, balandžio 1:

12:00 jaunimo mišios,
1:00 p.m. vyrų krepšinis — 

New York — laimėtojas (1) rung
tynių.

Viskas vyksta Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd., Bro
oklyn, N.Y. 11207, tel. 827-9645.

WATERBURY, CONN.
Waterburio Altos ir L. B-nės 

kartu surengtame Vasario 16-os 
minėjime waterburiečiai lais
vinimo reikalam aukojo Altai, 
Liet. B-nei ir Vlikui. Iš viso su
rinkta 2700 dol. Altai aukojo:

50 dol. — kun. J. Ruokis;
40 dol. — A. ir K. Čampės; 
35 dol. — L.M.K.F. Waterburio 
klubas; po 25 dol. — Pr. Gaižu
tis, L L.K.V. Ramovė, Wat. sky
rius; po 20 dol. — J. ir A. Madei- 
kiai, V. ir J. Puodžiukaičiai, P. 
ir G. Valūnai; po 15 dol. — A. 
ir M. Aleksiai, W. Kalick, A. ir O. 
Keniausiai, M. Nagurskis, J. 
Stapulionis, D. Venclauskaitė; 
po 10 dol. — J. Bajorinienė, 
Ch. Bogushas, M. ir E. Gureckai, 
VI. Janušauskas, Kaspučių 
šeima, E. ir L. Krasauskai, M. 
Knystautienė, M. Kudirkienė, 
O. Mačiokienė, M. ir V. Pūke
liai, J. Samoška, Skautų vyčių 
būrelis, J. Skruzdis, Pr. Stuope- 
lis, E. ir Ir. Vaitkai; 6 dol. — 
J. Paliulis; po 5 dol. — A. Gy
lienė, A. ir T. Igauniai, J. Jonai
tis, J. ir A. Karmuzai, Ag. Ku
dirkienė, B. ir V. Mačiulaičiai, 
Al. Narijauskas, Alg. Norkus, 
X.X., Vyt. Radzivanas, K. Sa- 
petka, J. Valkauskas; 2 dol. — Ir. 
Stuopelytė. Iš viso 543 dol.

Amerikos Lietuvių Taryba 
maloniai dėkoja aukotojam, savo 
auka parėmusiem nepriklau
somybės atgavimo veiklos pa
stangas.

$150.00 — klebonas kun. V. 
Dabušis.

$100.00 — iš a.a. Jono Kruko- 
nio testamentinio palikimo.

Po $50.00 — A.E. Virbickai ir 
B.A. Stankaičiai.

$40.00 — M.K. Senuliai.
Po $30.00 — G.S. Klimai, P. 

Tarnauskas, A.R. Gudeliai, J. Iš
kauskas.

Po $25.00 — V. Gružas, A.A. 
Masioniai, KO. Bogumirskai, 
V.O. Baltučiai, K. Jankūnas, P. 
Juška, F.V. Misiūnai.

Po $20.00 — K.E. Praleikai, 
L Keraitienė, O. Preikštienė, 
A.J. Aidukai, Gene Gudelienė, 
A.M. Ruboniai, A. Gelažius, 
J.O. Rekešiai, A.L Eitmanai, A. 
Rugys, J. Litvaitis, M. Šaulienė, 
A. Diškėnas, E. Liaugaudienė, 
G.M. Yesolitis, T.P. Tallat-Kelp- 
šai, kun. J.J. Kinta, J. Kalėda.

Po $15.00 — M. Iškeliūnie- 
nė, A.V. Stanaičiai, J. Jackūnas, 
Pr. Naujokaitis.

$12.00 — V. Malakas.
Po $10.00 — E. Klupšienė, A. 

Visockis, V.V. Matusaičiai, Mr. 
Mrs. Nagy, J. Sprainaitis, LRK 
Susivienijimo 65 kp., S. Senuiy- 
tė, J. Kaminskienė, V.R. Čižiū
nai, G.A. Mikalauskai. J.J. Saba
liauskai, B. Balčiūnas, E. Augu- 
lienė, J. Urbonavičius, St. A. 
Adomaičiai, A.J. Kepeniai, V.J. 
Poviloniai, F. Williams, J. Ma- 
jauskienė, Alg. Z. Šauliai, V. 
Adomavičius, O. Stankaitienė, 
A. Pintch, T. Augulienė, H. 
Adams. Jurgis Arnas — $9,00. 
M. Naruševičius — $7.00.

Po$5.00—J.R. Stankaičiai, M. 
Balčietis, kun. A. Žvinklys.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja

JAV LB Patersono apylinkės 
valdyba

DEXTER PARK 
PHARMACY |0j

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

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

WE DEUVER 
TELEF. 296-4130

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

V. Bražėnas, Sąmokslas prieš 
žmoniją. Kaina 3 dol.

A. Bagdonas (red.), Lietuvos 
policija. Kietais viršeliais kaina 
6 dol.

Dr. A. Gerutis, Petras Kli
mas. Kaina 10 dol..

P. Jurgėla ir P. Jurkus, 
Gen. P. Plechavičius. Mono
grafija su kietais viršeliais. Kai
na 10 dol.

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.

Jonas Narbutas, Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Antra 
dalis (1937-1940). 445 pusi. 
Sausiai iliustruota. Kaina 9 dol.

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.

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.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

Penktoji lietuvių dainų šven
tė. Dviejose plokštelėse užrašy
tas 1978 Toronte įvykusios šven
tės repertuaras. Dainuoja jungti
nis ir kiti chorai su orkestro ir 
pianino palyda. Su persiuntimu 
abi plokštelės tik 15 dol.

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

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

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

Touring Lithuania. 10 lietu
viškų dainų. 6 dol.

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

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 L Grigaliūnaitė. 7.00.

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

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai, knygos 
gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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SUSIKAUPIMO DIENOS BROOKLYNE
Kaip ryto saulė išbudina gam

tą, taip Dievo žodis atgaivina 
žmogų. O žmogus stiprus ir gy
vas ne vien duona, bet ir “kiek
vienu žodžiu, kuris išeina iš 
Dievo lūpų”.

Žinom, kad mūsų gyvenimas 
trapus, ir visi jo keliai ne visiš
kai suprantami. Mūsų planai, 
net rūpestingai paruošti, ne vi
sada įgyvendinami; mūsų svajo
nės netikėtai sudūžta. Nenujau- 
čiant ateina plėšikas, žmog
žudys; visai netikėta liga paker
ta sveikatą; nelaimingas nutiki
mas per anksti nukerpa gyveni
mo siūlą. O net ir tautą, kurian
čią sau šviesų rytojų, demoniš
ka jėga išbraukia iš laisvųjų 
tarpo. Taip pat ir visas pasau
lis užgultas rūpesčių, nepritek
lių, nepasitikėjimo ateitim. Mū
sų tėvai mokydavo: daugiau pa
sitikėk Dievu, o ne šiuo pasau
liu ar žmonėmis. Poeto žodžiais:

Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir Jo rankoj esam — aš irtu.
Ir štai svarbi žinia: New Yor

ko katalikam Apreiškimo parapi
joj balandžio 5, 6 ir 7 vaka
rais bus rekolekcijos. Tai kata
liko įsivertinimas: kiek ir kaip 
mes pažįstam savo Kūrėją, kaip 
esam arti Jo Bažnyčioj, ar liudi- 
jam Kristaus žodžius savo gyve
nimu, ar Jo šviesą, dievišką iš
mintį perduodam kitiem; ar pa
deda mum Dievo malonė; ar 
mūsų laisvė bei gerovė nepikti
na silpnųjų. Daug ko yra save

Vitas Dėdinas, tarnaująs 
Amerikos karo aviacijoje, už 
tarnybą Europoje nuo 1976 
iki 1978 apdovanotas specia
liu medaliu.

Vitas Dėdinas, kurio tėvai gy
vena Woodhavene, tarnauja 
Amerikos karo aviacijoje. Jis už 
tarnybą nuo 1976 liepos 10 iki 
1978 liepos 9 apdovanotas spe
cialiu medaliu. Tuo metu jis bu
vo Turkijoje. Dabar perkeltas į 
Colorado valstybę.

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 

klausti. Rekolekcijos jau nėra 
kasdieniškos maldos, bet lyg 
dieviškos meilės, išminties ir 
taikos išsiskleidimas mum, kad 
rastume prasmingesnį ir laimin
gesnį gyvenimo kelią.

Šiom rekolekcijom vadovaus 
jėzuitas kun. A. Saulaitis, pla
čių pažiūrų kultūrininkas, jauni
mo dvasios vadovas, populiarus 
pamokslininkas, skautų, ateiti
ninkų stovyklų kapelionas, laik
raščių redaktorius.

Kun. A. Saulaitis yra išleidęs 
jaunimui knygų. Vadovavo jau
nimo kongresam. Kelerius metus 
apaštalavo Brazilijoj. Ten kelia
vo šimtus tūkstančių mylių lan
kyti labai toli gyvenančių už
mirštų lietuvių (net surado tokių 
šeimų, kurios nebuvo mačiusios 
lietuvio kunigo ir su džiaugsmo 
ašaromis palydėdavo jį pas kitus 
panašaus likimo tautiečius). Jis 
ten, Brazilijoj, atkūrė lietuviško 
jaunimo sąjūdį. Dabartiniu metu 
yra Jaunimo Centro direktorius 
Chicagoj.

Apreiškimo parapijos klebo
nas apie ateinančias rekolekcijas 
išsitarė, kad turįs mintį atgaivin
ti anksčiau buvusias tradicijas,

PASIKEITĖ SKAUTŲ VADOVYBĖ
Kovo 24, šeštadienį, Kultūros 

Židiny įvyko reikšmingas skau
tų vadovų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo skautų ir skaučių or
ganizacijų pagrindiniai vadai 
iš įvairių vietovių. Buvo net iš 
Los Angeles, iš Chicagos, taip 
pat iš artimesnių vietovių.

Šio suvažiavimo tikslas buvo 
oficialiai perduoti pareigas jau 
išrinktai Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybei. Pradžioje lig
šiolinė LSS Tarybos pirmininkė 
Lilė Milukienė įteikė dovanėles 

visiem vadovam ir vadovėm, 
kurie aktyviai darbavosi ruo
šiant praeitų metų tautinę sto
vyklą.

Kiek didesnę dovanėlę ji per
davė hadjaj'ątA7Lietuvių' S kiautų 
Sąjungos Tarybos pirmininkui 
Sigitui Miknaičiui iš Chicagos, 
būtent — 10,000 dol. Tai yra li
kutis iš praeitos vasaros tauti
nės stovyklos.

Naujasis Skautų Tarybos pir
mininkas Sigitas Miknaitis savo 
žodyje pabrėžė skautų vadovų 
pareigas išlaikyti lietuvybę nau
jojoje kartoje. Iki šiol Sigitas 
Miknaitis buvo Brolijos vyriau

NEWARK, N.J.
Iš Lietuvos vyčių 

veiklos
Newarko Lietuvos vyčių 29 

kuopa kovo 4 minėjo savo glo
bėjo šv. Kazimiero šventę ir or
ganizuotai dalyvavo mišiose, 
kartu priėmė komuniją, o po mi
šių dalyvavo metiniuose pusry
čiuose.

Į Švč. Trejybės bažnyčią 
vyčiai atvyko kartu su JAV karo 
veteranais, nešančiais vėliavas. 
Iškilmingas mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Tėv. dr. Klemen
sas Žalalis, OFM.

Prieš mišias kuopos dvasios 
vadas ir klebonas prel. J. Schar- 
nus su atitinkamom apeigom į- 
teikė ketvirto laipsnio žymenį 
kuopos narei Evai Sharon.

Mišių metu giedojo Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas Kle
menso Bagdonavičiaus. Solo 
giedojo C. Douches ir M. Raz- 
gaitis. Prieš mišias sugiedotas 
Amerikos himnas, o po mišių 
— Lietuvos vyčių himnas.

Metinių pusryčių programai 
vadovavo prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas. Invokaciją sukalbėjo prel. J. 
Schamus. Pagrindinę kalbą pa
sakė kun. dr. Robert F. Grady.

Apie šį Lietuvos vyčių įvykį 
rašė ir arkivyskupijos laikraštis 
The Advocate. — F.V.

T. SHIRTS white, with the 
Lithuanian Vytis symbol, Tri- 
Color national flag and an oak 
branch.

Children’s sizes: small 6-8; 
large 10-12; XL 14-16.

Men’s sizes: small 34-36; me- 
dium 38-40; large 42-44: XL 46- 
48.

padėti parapiečiam dvasiškai at
gimti, atsinaujinti ir sustiprinti 
tikinčiųjų židinius.

Rekolekcijomis pasinaudoti 
kviečiami ne tik parapiečiai, 
bet ir visi New Yorko apylinkės 
lietuviai, ypač tie, kurie nepri
klauso prie jokios lietuviškos pa
rapijos.

Kun. J. Pakalniškis, parapijos 
klebonas, yra daug padėjęs 
mūsų kultūrinėm, ypač jaunimo, 
organizacijom, kaip skautam, 
ateitininkam, vyčiam, kurių gau
sus dalyvavimas pradžiugintų 
parapiją ir sustiprintų pasitikėji
mą katalikiškos lietuviškos Baž
nyčios ateitim.

Į Apreiškimo parapijos bažny
čią, 259 N. 5th St., Brooklyn, 
yra patogus privažiavimas trau
kiniais ir autobusu. Nesunku su
rasti vietą ir automobiliam pa
statyti. Būtų krikščioniška, jei 
būtų padedama ir nepajėgiem 
kaimynam atvažiuoti. Prie baž
nyčios aplinka aprimus, nėra 
ankstesnės etninės įtampos.

Ne tik atverkim pavasariui 
langus, bet ir savo širdis, kad jos 
liudytų Kristų ir savo tautą.

Parapietis

sias skautininkas. Šias pareigas 
perdavė Vytautui Vidugiriui iš 
Los Angeles. Skautininkas Vidu
giris taip pat savo žodyje padė
kojo visiem už pasitikėjimą ir 
reiškė viltį puoselėti skautišką 
veiklą.

Po to dar buvo perduotos pa
reigos žemesniem vadovam, ra
jonų vadovam ir taip pat įteiktos 
dovanėlės už įvairius darbus. 
Visai programai vadovavo 
Giedrė Stankūnienė. Po oficia
lios dalies buvo diskusijos, po
kalbiai ir pasilinksminimas su 
gražiom skautiškom dainom.

PATERSON, N.J.
Lietuvių Bendruomenės Pa

tersono apylinkės visuotinis su
sirinkimas šaukiamas balandžio 
1, sekmadienį, 11:30 vai. (po su
mos) parapijos salėj. Darbotvar
kėj pranešimai, rinkimai, eina
mieji reikalai. Valdyba prašo vi
sus dalyvauti.

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.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia 
ideali vieta ir fiziniam, ir dvasi
niam poilsiui. Pavargusias nuo 
darbo jėgas stiprina didinga 
Maino gamta — jūra, miškai, ty
ras oras, o taip pat geras mais
tas, patogūs kambariai. Dvasiai 
atgaivos teikia meniška aplin
ka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos. Pranciškonų vasar
vietė JAV ir Kanados lietuviam 
yra tapusi visokeriopo poilsio 
vieta karštais vasaros mė
nesiais.

Atostogavimo sezonas prasi
deda birželio 30 ir baigiasi rug
sėjo 3. Informacijų ir rezerva
cijų reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

Vasario 16-osios minėjimo 
proga Bostone aukos buvo ren
kamos įvairiais būdais ir per 
įvairias organizacijas. Iš viso 
216 asmenų ir 5 organizacijos 
suaukojo 4,979.25 dol. Iš tos su
mos tenka: Altai — 2,245.25 
dol., Vlikui — 1,397 dol., Lietu
vių Bendruomenei — 1,187 dol., 
kitom organizacijom — 150 dol.

Tarptautinis Institutas kovo 
31, šeštadienį, 7:30 vai. vak. ren-

ELIZABETH, N.J.

ATVYKSTA AUKURO TEATRAS

Pasibaigusios žiaurokos žie
mos prislėgtai nuotaikai at
gaivinti LB New Jersey apygar
dos valdyba pakvietė jau beveik 
30 metų Hamiltone, Kanadoj, 
veikiantį teatrą Aukurą, kuris 
balandžio 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Lithuanian Liberty Hali sa
lėj suvaidins Balio Sruogos 3
v. lyrinę dramą “Pavasario gies
mė”.

Iškilus Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorius ir poetas 
Balys Sruoga ypač pasižymėjo 
savo draminių veikalų kūryba, 
įamžinęs joj eilę senosios Lie
tuvos valdovų ir karvedžių, kaip 
Vytautą Didįjį, Radvilą Perkūną, 
Kazimierą Sapiegą ir kt. Greta 
didesnės apimties veikalų B. 
Sruoga yra palikęs ir lengvesnio 
pobūdžio draminių kūrinių, kur 
su lengva ironija ir giliu lyriz
mu vaizduoja kai kurias kasdie
ninio gyvenimo nuotaikas. “Pa
vasario giesmėj” jautriais lyri
niais posmais sprendžiami giliai 
į žemę įaugusio tėvo, jaunos, 
gyventi trokštančios jo žmonos 
ir kitais keliais bandančios eiti 
jaunosios kartos konfliktai.

Hamiltono Aukuras yra vienas 
ryškesnių, savo gyvybę vis dar 
atkakliai nuo pat 1949 rodąs, 
teatrinis vienetas, su savo stato
mais veikalais aplankęs eilę lie
tuvių kolonijų ir trečiame teatro 
festivaly laimėjęs geriausio teat
rinio kolektyvo žymenį.

Teatro režisore nuo pat jo įsi
kūrimo yra nepriklausomos Lie
tuvos dramos teatro iškilaus re- 
žisoriaus Boriso Dauguviečio 
dukra Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė.

Rengėjai tiki, kad vaidybinio 
meno išsiilgusi lietuvių visuo
menė gausiai atsilankys į šį 
vaidinimą ne tik pasigėrėti vei
kalu, bet ir pagerbti teatro ko
lektyvą, su tokiu entuziazmu ir 
užsispyrimu tebetęsiantį lietu
viško teatro tradicijas.

KJ. 

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI {STAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS!

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

Lietuvių vadovaujamos finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, NJ., pastatas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki • 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-ketvirta- 
dienį nuo 3 v. p.p. iki 6 v.v. ir reguliariomis darbo valandomis.

gia tradicinį balių, kuriame da
lyvauja Bostone reziduoją kon
sulai bei tautybių atstovai. Šiais 
metais dalyvaus ir gubernato
rius Edward King. Meninę pro
gramą atlieka vis kita tautybė. 
Eilę metų ją atliko Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas tautinių 
šokių sambūris. Tautybės pasi
rodo ir su savo valgiais, kuriuos 
tūkstančiai atsilankiusių išperka. 
Šiai sekcijai vadovauja lietuvė 
Aleksandra Moriarty. Šioj daly 
lietuviam atstovauja Moterų Fe
deracijos Bostono klubas. Šiais 
metais baliuje dalyvauja alba
nai, armėnai, austrai, filipinai, 
haiti, indonezai, italai, japonai, 
jugoslavai, kinai, lenkai, lietu
viai, prancūzai, rusai, sirai, tur
kai, vokiečiai, vietnamiečiai ir 
kiti. Televizijos 5 kanalas kovo 
25 demonstravo pasikalbėjimą 
su baliaus rengėjais. Lietuviam 
ten atstovavo A. Moriarty. Ji aiš
kino apie lietuvių tautinius dre
bučius, gintarus bei valgius. 4- 
tas kanalas panašų pokalbį trans
liavo kovo 19. Ir čia dalyvavo 
A. Moriarty. Bilietus į balių 
galima gauti International Insti
tute, tel. 536-6652. Iš anksto per
kant bilietą, kaina 10 dol., prie 
įėjimo bus 15 dol.

Lietuvių tautodailės skyrius, 
įsisteigęs Bostone pereitais me
tais, savo veiklą pradėjo su juos

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

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

9

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio S

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

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

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

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

‘Ąnjber H^Hdays”

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

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

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

chan^res and/or Goveroment approval.

MEMSER

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
birželio 7 — 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.

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2% 
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

Netermininiams indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.

tų audimo kursais, kurie praėjo 
su pasisekimu bei sutraukė di
delį audėjų skaičių. Šiais metais 
skyriaus valdyba rengia gintaro 
parodą, kuri vyks balandžio 1, 
sekmadienį, Lietuvių Piliečių 
d-jos IV-o aukšto salėj. Atidary
mas 2 vai. popiet. Bus demon
struojamas ir gintaro apdirbimas.
3 vai. popiet vyks geologės 
Birutės Saldukienės paskaita, 
kurioj bus aptartas ne tik Bal
tijos, bet ir viso pasaulio gin
taras .

Komp. Juliaus Gaidelio 70 
metų sukakčiai atžymėti koncer
tas vyks balandžio 29 Brocktone.

Motinos dienos minėjimas 
Tautinės s-gos namuose So. Bos
tone vyks gegužės 13. Rengia 
Moterų Federacijos Bostono 
klubas.

Dr. Vytenio Vasyliūno var
gonų koncertas First and Se
cond Church salėj vyks lapkri
čio 11.

BOSTON, MASS. — WNSfl 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 Darbinfn- 
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
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YORKE>
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

šešt? ’ ,.t ir sekmadienį, kovo 
31 ir balandžio 1, apygardinės 
sporto pirmenybės. Sekmadienį, 
balandžio 1, jaunimo pamaldos.

Hamiltono Aukuro teatras at
vyksta į Atlanto pakraštį balan
džio 7 ir 8 dienomis. Balandžio 
7, šeštadienį, Elizabethe Lais
vės salėje teatras suvaidins Ba
lio Sruogos “Pavasario giesmę”. 
Sekmadienį, balandžio 8, Kultū
ros Židinyje suvaidins komedi
ją “Ponios Dulskienės moralę”.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo susirinkimas bus balan
džio 1, sekmadienį, 2 v. popiet 
pas klubo narę Antaniną Reivy- 
tienę, 69-23 Penelope Avė., 
Middle Village, N.Y. (Telefonas 
894-4368). Visos narės prašomos 
dalyvauti. Bus margučių dažy
mas ir pasirengimas Atvelykio 
popietei.

Vincas Padvarietis buvo susir
gęs ir buvo paguldytas ligoni
nėje, kur jam buvo padaryta ope
racija. Iš ligoninės grįžo praeitą 
penktadienį.

Į 9-tąją JAV LB Tarybą iš 
Nevv Yorko apygardos kandida
tuoja: Jonas Adomėnas, Korneli
jus Bučmys, Janina Gerdvilienė, 
Česlovas Janušas, Romas Ke- 
zys, Jonas Klivečka, Jonas 
Landsbergis, Jadvyga Lukošie
nė, Kęstutis Miklas, Danutė Mi- 
kulskytė, Kęstutis Nemickas, 
Juozas Pažemėnas, Dalia Sa
kaitė, Vladas Sidas, Vida Šlape- 
lytė, Aleksandras Vakselis, 
Apolinaras Vebeliūnas, Jonas 
Vilgalys, Petras Wytenus. Kan
didatų sąrašą redakcijai atsiuntė 
rinkiminės komisijos pirminin
kas Vytautas Radzivanas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 31, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet Nevv Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Britten opera 
Billy Budd. Diriguoja Leppard. 
Pagrindiniai solistai: Pears, Stil- 
vvell, Morris, Ward, Foldi, 
Cheek, Velis.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikių Tar
nybos reikalų vedėjas, balandžio 
7-8 vadovaus rekolekcijom Sud- 
bury, Ont., lietuviam.

Irena Velonskienė, praneša, 
kad Dovana — siuntinių įstai
ga persikėlė į 69-40 Fleet St., 
Forest Hills, N.Y. 11375. Siunti
nių reikalais prašoma skambinti 
telefonu 268-1594 ir tuoj bus pa
tarnauta.

Volungė, Toronto mergaičių 
meno vienetas, atliks programą 
Laisvės Žiburio radijo pavasario 
koncerte balandžio 21 Kultūros 
Židinyje.

L.K. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus balandžio 
1, sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
mišių, Angelų Karalienės para
pijos salėje.

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

KONCERTAS

balandžio 8, Verbų sekmadienj, 5 v.v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Choras atliks ištraukas iš G. R o s s i n i

STABAT MATER

Vargonais akomponuos M. J AT K AUS KAS, 
chorui diriguoja VIKTORAS RALYS

SOLISTAI: ASTRA BUTKUTĖ, 
VYTAUTAS DAUGIRDAS 
BIRUTĖ MALINAUSKIENĖ 
LEONARDAS RALYS

Visus atsilankyti kviečia

APREIŠKIMO PARAPIJA SU KLEBONU 
KUN. JONU PAKALNIŠKIU

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Sporto žaidynės bus šį šeš
tadienį ir sekmadienį Kultūros 
Židiny. Dalyvaus Baltimorės, 
Bostono, Hartfordo, Nevv Jer
sey, Nevv Yorko ir Philadel
phijos lietuvių sporto klubai. 
Šeštadienį sporto programa pra
sidės nuo 10 vai. ryto, o vaka
re 8 vai.—šokiai jaunimui ir po
būvis suaugusiem. Abi dienas 
Kultūros Židiny veiks užkandi
nė, kuria rūpinsis LA Klubo 
šeimininkės.

Jaunimo pamaldos šį sekma
dienį bus laikomos už žuvusius 
sportininkus. Visi, ypač jauni
mas, kviečiami dalyvauti ir pri
siminti buvusius draugus. Po 
pamaldų bus LA Klubo paruoš
ti užkandžiai ir baigminės spor
to rungtynės.

Jaunimo šokiai ir susipažini
mo vakaras įvyks šį šeštadienio 
vakarą Kultūros Židiny. Jauni ir 
suaugę kviečiami atsilankyti, 
pasivaišinti ir pabendrauti su at
vykusiais svečiais. Įėjimo auka— 
tik 3 dol. Pradžia — 8 vai. vak.

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.

PLJ kongreso atstovų suva
žiavimas įvyks kovo 31 ir balan
džio 1 Kultūros Židiny. Posė
džiai prasidės šeštadienį 9 v.r. 
Programą praves PLJ Sąjungos 
ryšių centras. Rytinio pakraščio 
JAV PLJ Sąjungos tarybos nariai 
taip pat kviečiami dalyvauti. 
Platesnės informacijos reikalais 
skambinti Rasai Milukaitei 212 
689-3645.

PLJS-gos New Yorko skyriaus 
valdyba ragina visą jaunimą da
lyvauti rekolekcijose, kurios bus 
balandžio 5, 6, 7, 8 Apreiški
mo parapijos bažnyčioj. Reko
lekcijom vadovaus Tėv. Antanas 
Saulaitis, SJ.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo rengiama Atvelykio po
pietė bus balandžio 22 Kultūros 
Židinyje. Pradžia 4 v. popiet. 
Programą atliks dainuojanti 
grupė iš Hartfordo, pradžioje 
— moterų trijo “Paslaptis”, pas
kui — mišrus kvartetas. Vado
vauja muzikas Jurgis Petkaitis. 
Po programos vaišės — velyki

nis stalas.

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.

Tėv. dr. Harold Niedziews- 
ki, OFM, St. Francis Col
lege, Joliet, III., filosofijos 
profesorius ir pranciškonų 
Assumption provincijos pro
vincijolo patarėjas, Romos 
paskirtas atlikti trimetinę 
lietuvių pranciškonų vizita
ciją. Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyne ir 
kitose įstaigose jis lankysis 
balandžio pirmosiomis die
nomis.

Marija Raugienė, viešnia iš 
Philadelphijos, žavėjusi publiką 
anksčiau rengtose madų paro
dose, šiais metais vėl pasirodys 
Balfo 100-ojo skyriaus New Yor
ke rengiamoj madų parodoj su 
įvairiais savo kūrybos mezgi
niais.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 7, šeštadienį, 6:30 v.v. Kul
tūros Židinyje. Susirinkime bus 
padaryti veiklos pranešimai, 
renkama nauja valdyba, atsto
vai į visuotinį šaulių suvažia
vimą. Po susirinkimo bus VI. 
Pūtvio minėjimas. Susirinkimas 
viešas, ir visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Marytės Šalinskienės iniciaty
va kovo 18 iš New Yorko auto
busu ekskursija nuvyko į jos 
gimtinį miestelį Forest City, Pa. 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioj buvo aukojamos kon- 
celebracinės mišios. Lietuvos 
vyčių vietos kuopa, dalyvaujant 
vyčiam ir iš kitų vietovių, šven
tė šv. Kazimiero šventę. Daly
vavo Antanaičių šeimų nariai iš 
Philadelphia, Pa. Lietuvių cho
ras iš Wilkes-Barre, Pa., vado
vaujamas prof. V. Ramono, gra
žiai giedojo bažnyčioj ir per iš
kilmingus pietus salėj.

Vytautas Volertas, rašytojas ir 
visuomenininkas, kovo 25 buvo 
atvykęs į Nevv Yorką pasitarti 
Liet. Fronto Bičiulių studijų 
savaitės reikalais. Liet. Fronto 
Bičiulių centro valdyba jam pa
vedė sudaryti studijų savaitės 
programą. Studijų ir poilsio sa
vaitė šiemet bus Kennebunk
porte, Maine, Tėvų pranciškonų 
sodyboje. Numatoma eilė pa
skaitų, literatūros vakaras, kon
certas. Numatoma taip pat su
rengti ir dailės parodą.

Maironio lituanistinė mokyk
la šiemet mokslo metus baigia 
birželio 9. Iškilmingas mokslo 
metų baigimo aktas bus birželio 
10 Kultūros Židinyje. Bus jauni
mo pamaldos, po jų baigimo 
aktas, dovanų ir atestatų įteiki
mas.

Verbų sekmadienį, balandžio 
8, Apreiškimo parapijos salėje 
parapiečių ir svečių patogumui 
LK Moterų Sąjungos 29 kuopa 
ruošia užkandžius ir šiltą maistą. 
Po mišių iki bažnytinio koncerto 
žmonės galės užkandžiauti ir 
maloniai praleisti laiką. Visi 
kviečiami ta proga pasinaudoti.

Stepono Kairio ir Petro Kli
mo minėjimas rengiamas gegu
žės 13 Kultūros Židiny. Abu jie 
yra nepriklausomybės akto sig
natarai. Nuo Stepono Kairio gi
mimo sueina 100 metų, nuo Pet
ro Klimo mirties — 10 metų. 
Kalbės Lietuvos atstovas VVash
ingtone dr. Stasys Bačkis ir bu
vęs Vliko vicepirmininkas inž. 
Jurgis Valaitis. Bus ir meninė 
dalis, kurioje dalyvaus aktorius 
Henrikas Kačinskas. Visuomenė 
prašoma tą dieną kitų parengi
mų nerengti, kad visi galėtų da
lyvauti šių dviejų tautos vyrų 
pagerbimo akademijoje.

Lituanistikos Instituto VII su
važiavimas bus gegužės 25, 26, 
27 ir 28 Kultūros Židinyje. Jis 
skiriamas Vioniaus universiteto 
400 metų sukakčiai paminėti. 
Tam suvažiavimui surengti New 
Yorke sudarytas talkos komite
tas, kuriam pirmininkauja Alek
sandras Vakselis. Talkos komite
tas posėdžiauja kovo 29, ketvir
tadienį, 8 v.v. Kultūros Židinyje.

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos 7 kuopa balandžio 8 Fifi 
kavinėje rengia savo nario ir vi
suomenės veikėjo Vinco Kalve
lio 10 metų mirties minėjimą. 
Pradžia 3 v. popiet.

Aldona Marijošienė, Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja, 
tuoj po Velykų išvyksta į Švei
cariją, į Ziurichą, kur jos vyras 
Marius yra New Yorko banko 
nukeltas šešiem mėnesiam ten 
padirbėti banko skyriuje. Aldo
na Marijošienė išvykdama pa
siima ir savo vaikus, kuriuos jau 
įrašė į Ziuriche esančią ameri
kiečių mokyklą. Jai išvykus, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
vedėjos pareigas eis dabartinė 
jos pavaduotoja Elena Ruzgienė.

Mildą Kvedarienę, žinomą 
tautinių juostų audėją, plačiai 
aprašė The News Tribūne, 
Woodbridge, N.J., laikraštis va
sario 28. Įdėtos dvi nuotrau
kos; viena lietuvaitė — audėjos 
dukra Rūta — su tautiniais dra
bužiais, paskui pati audėja prie 
staklių. Toliau eina platus 
straipsnis, kurį parašė to laikraš
čio Today’s Living redaktorė 
Vera C. Stek, pabrėždama lietu
viškas audimo tradicijas.

Apreiškimo parapijos choro 
religinės muzikos koncertas bus 
balandžio 8, Verbij sekmadienį, 
5 v.v. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Choras atliks Rossini 
“Stabat Mate r”. Chorui diriguo
ja Viktoras Ralys.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
balandžio 21 vyksta koncertuoti 
į Hartfordą, Conn.

Išnuomojamas trijų kambarių 
butas I-ame aukšte, prie pat Ap
reiškimo parapijos bažnyčios, 
pas E. Sandanavičienę. Kaina 
prieinama. Pageidaujama vy
resnio amžiaus du žmonės. 
Skambinti telef. 388-1826, rytais 
iki 9 vai., popiet nuo 2 vai.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas 1-mam aukšte, Cypress 
Hills rajone, patogus susisieki
mas. Skambinti tel. 296-3136.

Vlado Pūtvio, Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo, 50 metų mirties sukaktis 
ir drauge Lietuvos Šaulių Są
jungos 60 metų sukaktis bus pa
minėta balandžio 7, šeštadienį, 
6:30 Kultūros Židinyje, tuoj po 
šaulhj kuopos susirinkimo. Apie 
Šaulių Sąjungos įkūrimą kalbės 
šaulys Julius Kumpikas, Aldona 
Rygelienė, Vi. Pūtvio anūkė, pa
skaitys žiupsnelį atsiminimų iš 
VI. Pūtvio gyvenimo. Žodį tars 
ir Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. Bus įteikti ir žymenys. Po 
minėjimo — kavutė ir pabendra
vimas.

LDK Birutės Draugijos Nevv 
Yorko skyrius kovo 25 turėjo sa
vo susirinkimą. Po išsamių 
veiklos pranešimų buvo valdy
bos rinkimai. Narėm prašant, 
valdyba lieka ta pati — pirmi
ninkė Malvina Klivečkienė, sek
retorė Emilija Noakienė, iždi
ninkė Aiva Žarskuvienė. Biru- 
tietės yra dėkingos Amalijai 
Bortkevičienei už nuoširdų ir 
gražų priėmimą.

Jaunimo pamaldos bus šį sek
madienį, balandžio 1, 12 vai. 
Kultūros Židinyje. Tuo metu 
vyksta sportinės valžybos.

LKM Mokslo Akademijos 
Nevv Yorko židinys kovo 25 
Kultūros Židinyje surengė viešą 
paskaitą. Numatytam prelegen
tui Antanui Masioniui susirgus 
ir negalėjus dalyvauti, jo paskai
tą perskaitė Tėv. dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Paskaitos tema 
— Sovietų Sąjungos pastangos 
nutautinti Lietuvą per mokyk
las. Paskaita buvo ilgoka, jai 
panaudota medžiaga iš sovieti
nės spaudos. Po paskaitos ta pa
čia tema pasisakė ir iš publikos 
ir nurodė, kad praktikoje daž
nai yra visai kitaip — mokyto
jai ne visada paiso komunistų 
partijos instrukcijų. Paskaitą 
pradėjo ir užbaigė Mokslo Aka
demijos židinio pirmininkė dr. 
Aldona Janačienė. Po paskaitos 
tuoj buvo kavutė, kurią parengė 
Elena Mickeliūnienė, Mokslo 
Akademijos didelė mecenatė. 
Tuo pačiu metu Mokslo Akade
mijos židinio naiiai dar turėjo 
savo susirinkimą.

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

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

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

AUKURAS
SUVAIDINS

3-jų veiksmų satyrinę dramą

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

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

Po vaidinimo — bufetas

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

Pianistė Dalia Sakaitė, ku
rios koncertas bus balandžio 
2, pirmadienį, 8 v.v. Hub- 
bard Recital salėje, 120 Cla- 
remont Avė., Manhattane. 
Nuotr. A. Norvilos

Pianistė Dalia Sakaitė gilina 
muzikos mokslus ir baigia Man- 
hattano Muzikos mokyklą ma
gistrės laipsniu. Jos diplominis 
koncertas bus balandžio 2, pir
madienį, 8 v.v. Hubbard Recital 
salėje, Manhattano Muzikos 
mokykloje, 120 Claremont Avė., 
kampas 122 St. ir Broadvvay. 
Programoje — Haydn, Brahms, 
Chopin, Poulenc, Liszt kūriniai.

ŽODYNO 
NAUJA 
LAIDA

“Mano Žodynas” — Richard 
Scarry — ką tik išleista antroji 
laida. Tai didelio formato žody
nas jaunimui, gausiai iliustruo
tas, kietais viršeliais. Kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šis žodynas ir kitos lietuviš
kos knygos bei plokštelės gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO

KOMUNIJOS PUSRYČIAI

bus balandžio 1, sekmadienį, 
parapijos salėje.

įėjimo auka — 7 dol.

Kalbės KUN. ANTANAS RUBŠYS. Šaltos ir karštos vaišės.
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.
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