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ivaitės 
ykiai

s sekretorius C yrus R. 
>rs ir spaudžiamas 
ariu, atsisakė atšauk- 
’riausybės pritarimą 
o tarybos priimtai Te
smerkiančiai Izraelį 
i arabų žemėse stei-

achui iš Panamos 
Egiptą, Irane lai- 

unbasados įkaitų liki- 
sunkėjo. Ten vėl kal- 
įkaitų teismus, o jų 

; revoliucinės tarybos 
o atšauktas.
ministerių kabinetas, 
nas dėmesio į tarp- 
plomatinį spaudimą, 
?igti Hebron mieste 
okyklas. Visi okupuo
to Jordano kranto 
mistrai dėl to protes- 
gindami gyventojus 
rautuves ir nutraukti 
?•
e neišaiškintas tero- 
i šūviu nušovė mišias 
an Salvadoro arkivys- 
• Amulfo Romero, pa
savo veikla už žmo- 
ir socialinę gyvento- 

Popiežius Jonas Pau- 
žmo^žudystę pavadi- 
giška.
altino Kubą, kad ji 
' Hondūrą į Salvadorą 
teroristus, kurie , s ie- 
4 Salvadorą valdančią

KĄ JOS ŽINOTE APIE KRONIKĄ?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39
1978 m. birželio 28 d. “Tie

soje* buvo atspausdintas kores
pondento Vyt. Žeimanto straips
nis “Šmeižtai iš sakyklos”, ku
riame autorius įvairiais prasima
nymais grubiai puolė Viduklės 
kleboną kun. A. Svarinską. Vi
duklės tikintieji parašė protesto 
laišką Lietuvos TSR komparti
jos pirmajam sekretoriui P. Griš
kevičiui. Po laišku pasirašė 
1000 su viršum tikinčiųjų.

Tikintieji rašė ir Vyt. Žei- 
mantui, bet, žinoma, atsakymo 
negavo. Vietoje atsakymo 1979 
m. kovo 28 d. atvyko Saugumo 
tardytojas mjr. Matulevičius į 
Blinstrubiškio invalidų namus ir 
tardė ligonę Stasę Navardauskai- 
tę, drįsusią užstoti kleboną.

Atvykęs majoras pareiškė ap- 
klausinėsiąs be pašalinių žmo
nių, Direktoriaus pavaduotoja 
Danutė Lipeikaitė pasišalino. 
Tuomet mjr. Matulevičius užra
kino duris, išsiėmė pluoštą po
pierių ir pasakė:

— Pradėsime ...
Po eilės nereikšmingų klausi

mų staiga tardytojas paklausė:
— Ką jūs galite pasakyti 

apie Viduklės kleboną Svarins
ką?

—■ Ir ką gi aš galiu pasaky
ti, nebent tai, kad jis doras žmo
gus, geras kunigas, iškalbus. Jo, 
pamokslai patrauklūs, pakelian- vartydamas to numerio

tys dvasią, išjudinantys iš mora- 
linnio sustingimo.

— Kuo jis tau patinka?
— Kad kovoja prieš girtuoklys

tę, moralinį palaidumą. Sten
giasi įkalbėti, kad šeimos pado
riai gyventų, dorai auklėtų vai
kus.

— Ką jis dar kalba? — tęsė 
toliau tardytojas.

— Jei norite tiek daug žinoti, 
— nueikite patys ir pasiklausy
kite jo pamokslų ir tada žinosite 
viską.

— O kaip kiti jį vertina?
— Ir kiti jį vertina ir myli, nes 

visada būna beveik pilna bažny
čia žmonių. Todėl ir mums in
validams dažnai sunku surasti 
vietos atsistoti su ratukais. Ir 
vaikų daug būna.

— Ką jūs žinote apie tokius 
leidinius, kaip “Katalikų Bažny
čios Kronika’, ‘Dievas ir Tė
vynė”, “Rūpintojėlis”?

— O ką aš galiu žinoti apie 
juos? Nieko nežinau. Bet per ra
diją esu girdėjusi, kad tokie yra.

Saugumietis priėjo prie ligo
nės, pakišo po nosim pluoštą 
popierių:

— Pasižiūrėk!
— O kas čia? — nustebus pa

klausė Navardauskaitė.
— Matai, žiūrėk — 34 nume

ris? — ir vėl atsisėdo prie stalo,

— Su niekuo! Parašiau jį pati 
viena. Perskaičiau laikraštyje 
straipsnį, pasipiktinau ir para
šiau.

— Jei laišką parašei pati viena, 
tai, sakyk, kaip jis tada pate
ko į Kroniką? Juk žinai, kad jis 
buvo Kronikoje?

— Girdėjau, kaip jį skaitė per 
radiją, bet kaip jis pateko, ne
žinau. ' ,

— O kaip jį perskaitė, — ka
mantinėjo saugumietis.

— Jį perskaitė taip, kaip buvo 
mano parašytas; nieko neati
mant, nieko nepridedant.

— Tu tą laišką parašei įkal
bėta Svarinsko, — toliau kaman
tinėjo saugumietis. Po pauzės 
tęsė:

— Paaiškink man dar šią fra
zę: “Be galo skaudu, kad šian
dien po tiekos iškentėtų kančių 
mūsų tautos kūne randasi, vaiz
džiai kalbant, vėžinių ląstelių, 
kurios, siekdamos pratęsti pikty
binio auglio egzistenciją, naiki
na sveikąsias”.

— O kaip kitaip pavadinsi

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Kovo pradžioje Vilniaus 

dailės parodų rūmuose atidaryta 
aštuntoji Lietuvos akvarelės pa
roda. Dalyvauja apie 50 daili
ninkų su ISfirpaveikslų. Kritika 
tarp iškilesniųjų akvarelistų mi
ni N. Petrulį, C. Kontrimą, I. 
Budrį, E. Urbonavičių, P. Staus
ką, A. Porutį, L. Tuleikį. Iš 
jaunųjų akvarelistų išsiskiria I. 
Labutytė, H. Pačiupaitė, A. Tor- 
nau, E. Skujas. Su akvarele 
debiutuoja ir žinomasis grafikas 
V. Kalinauskas.

— Panevėžio parodų rūmuose 
kovo pradžioje vyko Vytauto Ka
linausko grafikos darbų paro
da, kurioje buvo išstatyta per 
šimtą paveikslų.

— Čekoslovakijos pavergimo 
tokius žmones, — kalbėjo Na- sukakčiai^paminė-
vardauskaitė, — kurie sugalvoja 
šmeižtų pliurpalą ir pila doram 
žmogui ant galvos?

Pabaigus tardymą, saugu
mietis liepė Nevardauskaitei 
pasirašyti tardymo protokolą, 
bet ši atsisakė. T

ti Sovietų Sąjungoje buvo su
rengtos Čekoslovakijos kultūros' 
dienos. Čekų ir slovakų muzi
kos ansambliai dešimtį dienų 
koncertavo Sovietų Sąjungos 
miestuose. Prohenskos liaudies

SUSI-

s Jonas Paulius II 
išvyks lankyti Afrikos 
Jis išbus kelionėj 11 
►lankys Zairą, Kongą, 
ną, Aukštutinę Voltą 
ast.

bendrosios rinkos 
■ Graikijos ambasado- 
pasiūlė savo vyriau- 
raukti diplomatinius 
su Iranu, jei įkaitai 
t paleisti.
irter paragino jo su- 
,V sportininkus neda- 
askvos olimpiniuose 
■, tačiau didelio pri- 
tininkų tarpe nerado, 
dovas Khomeini šiitų 
etų proga pasakytoj 
merkė Irano vidaus 
itelektualus, radika- 
mus, streikuojančius 
s ir valstybės tamau- 
ip pat ir Vakarų ar 
om nusilenkiančius
us.

Katalonijos pro- 
arlamento rinkimus 
rdi Pujal vadovauja- 
) kratinis susivieniji- 
damas iš 135 atstovų 
Grnzalez vadovauja

mų partija išrinko 33, 
partija — 25 atstovus. 
« olimpinis susivieni- 
tisydamas min. pirmi- 
irgaret Thatcher ragi- 
dyvauti, nutarė daly
bos olimpiniuose žai-

Vyriausybė dabar 
atskirus sportininkus, 
. juos atsisakyti daly-

ti eksportuoti vandenį į S. Arabi
ją ir kaimynines valstybes. Esą 
importuojamas vanduo būtų 
pigesnis už nudruskinimo bū
du pagamintą vandenį vietoj.

Sov. S-gos literatūros kritikai 
Sarra E. Babenyševa ir Feliks 
G. Svetov buvo pašalinti iš ra
šytojų unijos už tai, kad protes
tavo prieš Andrėj D. Sacharovo 
ištrėmimą.

lapyje?
Tardomoji neatsakė.
Po to Matulevičius pakėlė 

rankraštį ir vėl ironiškai paklau
sė:

— O gal ir apie Šitą nieko 
nežinai?

— Tai mano rašytas laiškas, — 
ramiai atsakė ligonė.

— Su kuo tareisi, rašydama šį 
laišką?

košepro dantis

direktoriui, kaip tu elgiesi, kaip 
atsidėkoji valstybei.

4>-
N. B. Dalis žmonių, bijodami 

saugumo, slepia savo pokalbius 
su saugumiečiais ir tuo pačiu, 
nors ir netiesiogiai, jiems tal
kina, nes padeda gyvuoti niek
šybei, kuriai viešuma yra pražū
tinga.

dainų ir šokių ansamblis atvyko 
ir j Lietuvą. Koncertavo uni- 
versitete/StatybfrSnfrų rūrauurę,
šhfavimo staklių gamykloje, taip

giamasis koncertas buvo trans
liuojamas per televiziją. Dailės 
parodų rūmuose buvo surengta 
jaunųjų Čekoslovakijos dailinin
kų taikomojo meno ir braižybos 
paroda.

jūroj tarp Norvegijos 
buvo audros apversta 
•ęžimo platforma, kur 
200 žmonių. Apie 70 
a dingę.
una, kad sirguliuojan- 
faghi, arba valdovo, 

romeini vietą gali ūž
ia Hussein Ali Mon- 
» metų praleidęs šacho 
k ir šiitų naujųjų 
a pasakęs Rytus ir Va- 
Č JAV pasmerkiančią

— Sniečkograde — prie ato
minės elektrinės naujai stato
mam mieste Ignalinos rajone t— 
buvo švenčiamos iškilmingos į- 
kurtuvės. Spaudoje rašoma, kad 
170 žmonių įsikūrė butuose nau
juose namuose. Prieš trejus me
tus buvęs pastatytas pirmasis na
mas. Dabar jau esančios 6 gat
vės. Be gyvenamų namų, pa
statyta vidurinė mokykla, vaikų 
darželis su. plaukymo baseinu 
ir uždaru žiemos sodu. Baigia
mas statyti kinoteatras. Naujasis 
miestas kuriamas atėjūnams ko
lonistams. Tai nieko gero neža
dantis rusinimo centras.

— Literatūros kritikas Petras 
Bražėnas, peržvelgdamas sausio 
mėnesį periodikoje išspaus
dintus literatūros kūrinius, tarp 
kitų dalykų rašo: “Pirmieji Per
galės, Nemuno, Švyturio, Jauni
mo gretų numeriai supažindiria 
bene su penkiolika jaunų prozi
ninkų ir poetų”. Daugumas jų 
tėra debiutantai, kurio nors rašy
tojo pristatomi atitinkamu įva-

ritmo džiattgriho,1 
zių, drąsių vilčių
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Menas, Nr. 8). Net ir žinomų 
autorių, kaip broliai Dirgėlos, 
R. Budrys, I. Janonytė, beletris
tikoje pasitaiką skystokų dalykų. 
Geri esą tik J. Grušas apsaky
me “Baimė ir nebaimė” ir A. 
Miškinis apsakyme “Sudėtinės 
vestuvės”, taip pat naujuose ei
lėraščiuose. Iš jaunųjų prozinin
kų verti' dėmesio tik Antanas 
Ramonas, L. Gadeikis ir K. Ar
lauskas, o iš poetų — K. Plate
lis. Atrodo, kad jaunuosius rašy
tojus okupuotoje Lietuvoje už
dusina, dar nepražydusius, ideo
loginiai, partiniai reikalavimai.

— Susirūpino mokyklų litera
tūrinėmis programomis. Sausio 
mėnesį Maskvoje buvo sušaukta 
pedagogikos ir literatūros moks
lininkų, rašytojų, literatūros kri
tikų, leidyklų ir spaudos atstotu, 
liaudies švietėjų konferencija. 
Joje dalyvavo 370 atstp - 
vų. Iš Lietuvos dalyvąVo 
Vaikų ir jaunimo literatūros ko
misijos pirmininkas VincUs 
Aiiryla, Vagos leidyklos vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriaus 
vedėjas J. Linkevičius ir keli 
švietimų darbuotojai. Dalyviams 
buvo išdalinta naujos vidurinių 
mokyklų programos projektas. 
Konferencijoje buvo prisipažin
ta, kad “literatūros programose 
ir vadovėliuose yra nemaža ne
reikalingos medžiagos, stereoti
piškų išvadų, literatūros reiški
nių suprastinimo’. O iš tikrųjų 
ne literatūros istorija ir teorija 
turįs. būti pagrindinis mokykli
nio literatūros kurso dalykas, d 
estetinis auklėjimas. Skaitiniai 
turį auklėti socialinius, dorovi
nius jausmus, formuoti pasaulė
žiūrą. literatūra turinti būti sie
jama su kitais menais — daile, 
muzika, architektūra. Ir. Lietu
voje jau svarstomas naujų chres
tomatijų, skaitymo knygų, vadp- 
vėlių reikalas. Rašytojų sąjungos 
vaikų ir jaunimo literatūros bei

— Panevėžiečio dailininko 
Kazio Naruševičiaus 60-ies metų 
amžiaus sukakčiai paminėti V il- 
niaus dailės parodų rūmuose ati
daryta jo tapybos paroda. Išstaty
ta per 60 aliejinių ir akvarelės 
paveikslų.

— Vilniaus akademiniame 
dramos teatre režisierius H. 
Vancevičius pastatė “tarybinio” 
ruso dramaturgo I. Dvoreckio 
dramą ‘Veranda miške”, per
šančią gamtos apsaugos idėją. 
Dekoracijas nupiešė ir kostiu
mus suprojektavo dail. V. Idze- 
lytė.

— Mokslo leidykla žada leisti 
seriją knygų iš kalbotyros srities. 
Serija vadinsis “Kalba ir žmo
nės”. Pradžiai išleistos dvi kny
gos. Žinomo kalbininko V. Ma
žiulio knygoje “Pasaulio tautu 
kalbos” (1979? plačiau rašoma 
apie indoeuropiečių šeimos kal
bas. Apžvelgiamos tos šeimos 
mirusios ir gyvosios kalbos, su
stojama ties baltų kalbų grupe, 
ties.lietuvių, latvių, prūsų, žiem
galių, sėlių kalbomis, ieškoma 
baltų protėvynės. Atrodo, kad 
veikalas skirtas platesnei visuo
menei, parašytas populiariai. 
Antroji knyga — V. Drotvino 
“Augustas Šleicheris lituanis
tas” (1979) kalba apie žykniojo 
kalbininko A. Šleicherio litua
nistinius darbius — gramatiką, 
K. Donelaičio moksliškai pa
rengtus raštus. Pateikiama ir A. 
Šleicherio biografinių dumenų.

— Petro Cvirkos TO-ies metų 
gimimo sukakčiai buvo paskleis
ta apsčiai smilkalų. Dabar minė-ris

— Antano Miškinib pųrzfjos
kritimų turi derintis ir

ko rasų kalbos PrancūzŲoje,
. • t .na. _ »_ 1____ . i

mas, kaip tas laivas tolsta nau
jo ryto aušros link, kaip tėvų

kiamtr
nyje*>kyti giminių užsieny.

Strumilas taip pat aistringai

iškilmės, straipsniai spaudoje 
surinkti į vieną knygą, pavadin-

Pasmerkimo įkaršty komisijos 
pirmininko prara pakyla | poe
tines aukštumas: “šitaip vienas

VFR, bei kitose šalyse — su as
meniniais iškvietimais nuolatos 
yra išvykę 400-500 žmonių. Šie 
klausimai sprendžiami subtiliai 
ir humaniškai”. Matyt, to "subti
lumo” dvasioj jis neužsimena 
apie lietuvius, kuriem, pa
žeidžiant Helsinkio susitarimus,

kusi du posėdžius, kuriuose 
buvo svarstomi literatūros pro
gramos dalykai. Kai sugalvota ką

kyla į naujas aukštumas”.

AISTRINGAI PUOLA “PERBĖGĖLIUS”'
Komunistų partijos aparatas 

Lietuvoj jau garsiai teisinasi ry
šium su lapkričio mėnesį įvyk-

Atsakydamas į Literatūros ir 
Meno (1979.XIL15) redakcijos 
klausimus, “LTSR aukščiausios 
tarybos užsienio komisuos pir
mininkas” Feliksas Strumilas 
piktinasi, kad “imperialistinės

i leidimą vyriausybei 
kraite atominės e ne r- 
‘«tt’iayb'“d*b*r ’AV-

žuazinių emigrantų reakcinės r___  r___ _____„____ *__ |u_ »
organizacijos triukšmauja, esą dirką, Tomą Venclovą, Vladą
Lietuvos gyventojai neišleidžia- Žilių, Joną ir Aušrą Jurašus. pedagogų mo-
mi į užsienį pas giminaičius, 
jų t išvykimai visokeriopai var
žomi*) Anot jo, “pas ghnfties —



J

V. •

turt

(nukelta į 5psL)

pamažu įaugo į tautos gyveni
mą, ir 'taip Velykos pasidarė 
brangiausia švente.

Mesopotamįjažėri Šviesa: pir
masis rašytas žodis, pirmieji ra
tai, pirmasis valdovas, pirmieji

ateivės, per Lenkiją atėję $ 
Austrijos. Austrijoje, prie Alpi*: 
kalną, tas verbas padaro labta. 
dideles, kad jų net į bažnyčią* 
įnežti negali. Jas sustato laukta 
prie bažnyčios. .*J

«Fįra takia didinga šventa. 
Ji skiriama Kristaus B numiru
sių prisikėlimui paminėti.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

niu. Visoje Lietuvoje buvo pa
protys vienas kitą rytą nuplakti 
kadugio Sakele ir prikelti iš 
lovos.

Pastebėjom, kad Velykų metu 
yra mėnesiena, — pilnatis. Pa
gal mėnulio apsisukimą aplink 
žemę ir nustatomos Velykos. Ve
lykos yra tuoj po pavasario pra
džios, po mėnulio pilnaties pir
mą sekmadienį, arba kai mėnu
lis trečią kartą apsisuka aplink 
žemę, tos pilnaties pirmą sek
madienį ir yra Velykos. Taip Ve
lykos. bana ne anksčiau kovo 22,

Per gavėnią buvo griežtas pas
ninkas. Žmonės nevalgė mėsos, 
jokių riebalų, net ir pieno. Pas
ninkaudami namus pripildė 
giesmėmis ir maldomis. Giedo-

Mesopotamijos kultūra
Mesopotamijos civiiiza

Didžioji Savaitė
Velykos su savo liturgija už

ima bent kelias dienas. Taipjsu- 
sidarė ištisa savaitė, gavusi Di
džiosios Savaitės vardą.

Didįjį Šeštadienį , ,f 
Tai buvo skubos diena. Rėi-j 

kėjo baigti ruošti namus, paties-? 
ti Velykų stalą. Reikėjo parsi
nešti pašventintos ugnies ir vąn~ 
dens.

tį. Tuo jis mums paliko pa- J” vėliau, 
vyzdį ir laidavo kiekvieno žmo
gaus prisikėlimą.

šios yra pagrindinės ir labai 
realios tikėjimo tiesos. Jos tiek 
svarbios, kad be jų krikščiony
bė neturėtų pagrindo. “Jei Kris
tus nebuvo prikeltas, tai tuščias 
rahšų skelbimas ir tuščias jūsų 
tikėjimas”, sako apaštalas Pau
lius (1 Kor 15,14).

Materializmo ir technologijos 
dvasioje išaugusiam žmogui 
nėra lengva netgi mąstyti apie

sunkvežimiais
Šhaužikais. Prie būklų vartų sto- 
viniupjajanū vytai karirkomi* 
uniformomis.- Viduos reikalų ari-

kad tik perluos dalykus eina
ma J Prisikėlimą. Ir Velykų 
visi laukdavo, to didžiojo 
džiatigsmo.

zacija be kultūros — moderni 
mūsų laikų didmiesčio apraiška. 
Kultūra — gyvenimo būdas 
gimsta žmoguje dėl to, kad jis 
yra žmogus. Civilizacija — poli
tinė sistema ir technologija yra 
žmogaus sukuriamos, gamtą sau 
prijaukinant. Kultūrai būdinga 
spontaniškumas, o civilizacija 
yra mechanistinė. Kultūra' — 
Žmonių grupės savimonė ir savi- 
prata su šaknimis gilioje praei
tyje. Jos negalima eksportuoti 
ar importuoti. Tuo tarpu cfvili- 
zacįja geli būti primesta ar už
mesta. Civilizacija, politinės 
ideologuos ir technologuos pa
dedama, riša krūvon tautas su 
skirtinga kultūrine tavimonė ir

gaudimu, su varpais. Po Glorra 
viskas nutildavo, iki D. Šeštą-; 
dierrio mišių Glorijos. ' * ’ 

Buvo tokių žmonių, kurie su; 
vargonų ir varpų nutilimu tas' 
tris dienas badaudavo. ' j 

Didįjį Ketvirtadienį bažnyčios 
vienam šoniniam altoriuje gįfc-J 
žiai įrengdavo Kristaus kalėji-

Eidami į bažnyčią, nešdavosi 
verbą — tą pačią kadugio ša
kelę. Tai priminė Kristaus įžen
gimą į Jeruzalę, hosaną, palmių 
šakas. Tie kadugiai buvo pa
šventinami. Paskui visą laiką 
buvo užkišti už kryžiaus — Die
vo Mftkos didžiajame kam bary-

Lietuviai, sutapę su krikščio
nybe, pasidarė giliai religingi, 
gilai įsigyveno į gavėnios pa
skirti, i atgailą. Tokia nuotaika 
laikėsi bent kelis šimtus metų.

asi kitos 
šventės.

Yfnjiltt I* Begdūfo
Eiti palei Tigrą ryto metu la

bai smagu. Mane domina katali-, 
kų parapija, kini meldžiasi ara- 
majų — Jėzaus kalba. Su žemė-, 
lapių rankoje tėplioju per Jum

is šių ir panašių aprašymų, 
randamų Sv. Rašte, galime da
ryti išvadą, kad prisikėlusiojo 
Kristaus žmogiškoji prigimtis 
pasikeitusi, įgavusi naujas savy
bes. Tačiau prikeltos žmogiš
kos prigimties pavidalas ar bū
sena šv. Rašte nėra apreikš
ta. Mūsų brikų krikščionis yra 
linkęs manyti, kad medžiaginis 
ir dvasinis pradas žmoguje nėra 
vienas kitam prieštaraujantys, o 
vienas kitą papildantys. Todėl 
tikime, kad prisikels, laikui atė
jus, visas žmogiškasis asmuo, 
ne vien tik kūnas, bet nebe toks, 
koks buvo žemėje.

Dažniausiai per Velykas kal
bama apie žmogaus prisikėlimą 
kitoje plotinėje. Kristaus prisikė
limas imamas kaip paskata žmo
gui keltis iš visokio apsileidi
mo ir pradėti atnaujintą gyveni
mą. Šiuo atveju nėra visai aiš
ku, kad Velykos yra pergalės 
ir džiaugsmo šventė, jei dar at-

tans prisu 
kiekvieno ^ _
prisifo^imasT Nežinomas dva
sinio prado'ir medžiagos pri
klausomumo santykis nei jų per
karta prisikėlime ir išaukštini-

. Jau ankstų rytą žmonės va-j 
žinodavo į bažnyčią. Pirmiausia į 
būdavo einami Kryžmus KeluifeJ 
Paskui prasidėdavo įspOdingps 
Kristaus kančios ir mirties pa-, 
maldos su graudžiais giedoji-, 
mais, su altorių nurengimu. .

riai, langai, pakeičiami lovtg 
baltiniai.

Visi tą savaitę maudėsi — ėjo 
į pirtį. Jei nebuvo savos pirties,^ 
tai naudojosi kaimynų.

iovalg^ir.^mpg^kep.
, _ _ M Egipto. *otaos Šventes metu
,_'w t'-- —.j3ju. hiilHnn Kristus ir buvo nukryžiuotasApkabs Paulius tvubm matęs krit5dionys drauge

su žydais švęsdami Velykas, jau 
minėja ir Kristaus prisikėlimą iš 
numirusių. Jau II ir III amžiu- 
je buvo ginčų, kada reikia švęs
ti Veiykas,

prasideda pavasaris. Tada * ir 
vyksta didžiausias namų var
mas. Valymas drauge turi 
lesnę prasmę — artėdamas į Ve
lykas, į Kristaus prisikėlimą, .Iš
valai ir savo sielą ir savo na-, 
mus. Tik toks skaistus gali regės 
ti Prisikėlimo saulę tekant! '**

Šv. Raštas, apreiškimo šalti- lesnę ateitį 
nis, duoda mums šiek tiek žinių 
apie prisikėlusį Kristų. Tai prisi
kėlusį Kristų mačiusiųjų liudiji
mai. Jie labai nevienodi. Kristus 
ateina į kambarį, nors durys už
rakintos. Prisikėlusiojo išvaizda 
pasikeitusi, nes jį ne iš karto at
pažįsta Marija Magdalietė, taip 
pat apaštalai prie ežero ir moki
niai, keliaujantys į Emausą. Pri
sikėlęs Kristus aiškina apašta
lams, kad jis ne dvasia, nes tu-

Lsunasis. Imiesi i pnsakėHmo pasukti, ti-7 
kėyirno akimis žvelgdami į savo 
buitį. Tada pradedame suprasti, 
jog mūsų gyvenimo veikla sąmo
ningai ar nesąmoningai — tiki 
nuojauta — yra nukreipta į tobu- - 

amžiną išlikimą.
Mūsų ieškojimas tiesos, kilnu
mo ir grožio yra tarsi ruošima
sis prisikėlimui ir amžinajam gy
venimui. Mūsų aukos ir darbai, 
už kuriuos nesitikime atlygio, 
gali liudyti, kad mes nepasitiki
me žemiškomis sąlygomis, bet 
tikime į kitokią ir tobulesnę bū
seną. Tokia realybės samprata 
mums išryškina Kristaus atper
kamąją auką, o prisikėlimo są
voką priartina prie kasdienybės.

jau nebevadinamos tiesomis, 
bet asmeniškomis nuomonėmis 
ir įsitikinimais. Taip yra priim
tiniau įvairiopos pasaulėžiūros 
visuomenei. Bet krikščioniui 
tikėjimotiesos turi objektyvią_____________________
vertę, nors protas jų nepajėgia naujintas gyvenimas nėra pradė-



Kun.

Kun. V.DABUŠIS, klebonai
Kun. V. PALUBINSKAS
Kun. J. KINTA, Meb.emeritus

Sti Velykų varpę ^odiniu ] 
jusltim saw Sirdys&bėsūsld 
džiant nax« jė^ ir ryžtt 
naujam užsHnsjįuouiJrdaAft 
mūsų artimęj%sris^organi 
cijų, mūsų kuhfims irmoh

nėse, stiprina JV 
tą ir veda Į anas' 
nas, kai liehgrią,? 
kėlimą švęsdavo

LinksmųVelykų frenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prietdiams Imki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
■U ANDRIEJAUS parapija

vos labui.
gsmą, Toks yra nąasy sveikinimas ir 
lįįįjpiH. linkėjimas: irtrjHąroiBBn ir vi- 
dėyęs šiem lietuviam Vešiau šventėse, 

kurios, tariant Putino žodžiais, 
“pasaulio viltį dįfĮętiaidbe|Wa’’-

■»■**■*■ ■'1 ■ ■
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vos rei
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SKTBIAIi
Prisimindamas anuos laikus 

’Lfetavoj ,atefoasadorius kreipė- 
j rninėpmodalyvhis trumpu 

'btfzdingu žodžiu:
"’^Skai su jumis brangūs bičiu- 
‘Tui! Su giliu ilgesiu pasigendu 
■Oetuvuatr tos baltes tylos, jei 

taip JMnikMi. Toj tyloj, 
prisimenu, Tteipaiiikiiiu aini**

beveik dvigubai negu galvota. 
Brangios kelionės gali sutrukdy
ti Iglus planus. KT komisija lėšas 
telkia iš parengimų bei paskirų 
aukų. Dalį lėšų parūpina ir PLB. 
PLJS valdyba paskyrė 4000 dol. 
S- savo iždo, o taip pat perda- 
vė850 dol. pelną ii susitikimo 
lokių CBicagtg,Šokių išlaidas 
apmokėdama pūti. PLJS atstovė 
KTlomisijej paskirta L. Stončiū- 
tė., Baigdamas savo pranešimą

žiaus kapinėse. Rožančiuje ir lai
dotuvėse dalyvavę pripildė visą 
bažnyčią. Velionė visai Los An
geles lietuvių kolonijai buvo ži
noma kaip geraširdė, vaišinga,

HtarpM Ir529-vte) 
York, N.Y. 10B22

nūs, buv. Prancūzų-Pabaltiečių 
dėl techniškų kliūčių D. Mato- draugijos pirmininkas; genero- 
rė negalėjo atlikti rečttidio pia- las Genortlftnšv.Prancūzt^Ps-

atstovybės Kaune diplomati
nės tarnybos narys. Tada jaunam 

Ytiplomatui teko pergyventi 
^skaudžią Lietuvos tragediją — 
.sovietą okupaciją.

Pernai p dalyvavo IV Pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese, 
atstovaudama Prancūzijos lietu
vių jaunimui.

jos kalba buvo kruopščiai pa
ruošta, dvelkė lyriškumu. Jai 
artimas poetas Milašius. Užtat ir 
jos pirmutiniais žodžiais prabilo 
Milašius: “Ateikit, aš jus rain- 
timishuVeriu į 'vieną Ateistą,

nė Lietuvos tifcinči^ų ry^h^^ 
•Jtovą už savo teises. Pamaldose 
B&tvo skaitomos ištraukos Iš LKB 

“Rfonikos ir Sibiro tremtinių 
^Šildos. “Marija, Marija” gies- 
' irfės garsam nutilus ir pamaldom 
Pasibaigus, buvo persikelta į

Šie syvai Lindis&ne (prancūzė), keliais 
ės.' . bruožais apibūdinusi šios <rtga- 
tiųišsavo nizacijos tikslą, plačiau papasa- 
I978,kal- kojoapie lietuvius kalinius, ku- 

nų išlaisvinimu rūpinasi ši or- 
anksčiau ar vėlintiišsilaisvina iš ganizacija,. Aranesly Intema- 
vergįjos. Gaivinami savo tėvų dond dabojanti Runanauską, B.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Viauore mūzų rasite didelį kiekį {vairią aukšto*
KOKyDCS pnvIINBDUnm KKImOOII**

vyresnieji nepaini 
ištrūko iš vergtt

išsinešė visa, ktiš 
svetur, jie tapo sdš 
kosimi, o mes, ją 
žalomis laisvės Sj 
na-žalia-raudoiM^*;syyo,kuris 
nuolat teka nw 
— mesi Jie visa

Papasakojusi 
apsilankymo Li

keitimų naudą ir reikšmę ir kad, 
jo aoomone, yra naudingiau ri
bote jaunąją kultūriniais apsi
keitimais.

Ateities kultūriniai dartafc R.

''^Ričardas Bačkis, PrLB tarybos 
pirmininkas, atidarydamas 
ĮStentę, pasveikino gausius sve- 
ŽStis ir perskaitė sveikinimus. 
Mūsų bendruomenė, verta pa- 

' ^Stebėti, turi daug Lietuvos bi- 
iMiilių: diplomatų, mokslininkų, 

“"'visuomenininkų. Jie ne tik išti- 
u5BEmai dalyvauja šventėse, bet ir 
"jautriai reaguoja i Lietuvos rei
kalus.
■' Tylos minute buvo pagerbti 
Žuvusieji Lietuvos laisvės kovo- 

'"Sžį. Sugiedojus Lietuvos himną, 
^Wvo pakviestas kalbėti Bemaid 

la Sabliere, Prancūzuos

versitete tai atsieitų mažiau -f— 
apytikriai 750,000 daL, tariu 
dalį duotų pate • universitetas. 
Šiuo metu daugiau dėmesio 
kreipiama į šiuos universitetus: 
University of Califonria (Los 
Angeles), Univeteity of Illinois 
(Chicagcj), Kent Štate Universi
ty ir Ohio State University (Co- 
lumbus). L. Raslavičius yta as
meniškai aplankęs kai karinos 
universitetus, o likusius žada . „. _ . . 
aplankyti ateity. Lituanistinės dr. Iriau čeliūnas pareiškė, kad 
katedros klausimas yra sudėtkn- Pietų Amerikos jaunimo atvyld- 
gas, ir dar teta daug kalbėti mas įrodė tokių kultūrinių ąpsi- 
bei rašyti, kol Bus nutarta, ku
riuo ke&u eiti.

čias kunigas jau ne pirmą kar
tui dalyvauja lietuvių šventėse. 
Stovo pamoksle jis pareiškė, tad 
jam malonu mus pasveikintOTk- 
ryžiaus kardinolo F. Marty var- 
dii. Gerai susipažinęs su perse- 
Jacjamos Lietuvos Bažnyčios

' - - Paryškinusi V^ario 16-ottosARYZIUJE prasmę ir jos reikšmę šiandien,
kalbėtoja pažymėjo, kad Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 

rt, vitam. Viltim, kad L.etuva * »» £*
1!P““

1Wy • < mi: Lietuva mui
nors šiandięn įfr 

Kita šventes kalbėtoja buvo 
Karolina Masiulytė. Ji čia gi
musi, augusi, išsimokslinusi 
(teatro aktorė). Svetima aplinka 
neužgesino meilės savo tėvų 
kraštui. Masiulyte nuo mažens

ttddam gros ndįestaąs

.yrant Dapšienė, sulaukusi 76 
ją., amžiaus, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė kove 3. Kovo 5 po 
gedulingų pamaldų šv. Kazimie-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdybų posėdis 
įvyko kovo 5 Jaunimo Centre, 
Chicagoj. Dalyvavo abiejų val
dybų pirmininkai (V. Kama irtas 
ir G. Aukštuolis), valdybų nariai 
(PLB—A. Juodvalkis, V. Kleiza, 
D. Kojelyte, S. Kuprys, A. Pau
lius, R. Sakadulskis, M. Šilkaitis, 
Z. Žiupsnys; PLJS — S. Gyvas, 
V. Musonytė, L. Rimkus, E. Sa- 
kadolskienė, Š. Valiulis), PLB 
kultūrinės talkos komisijos 
pirm. L. Kriaučelitkias, L. Rasla
vičius (tealiotinis lituanistinės 
katedros reikalas), Pasaulio Lie
tuvio redaktorius R Kasparas 
bei reikalų vedėjai S. Girnius ir 
D. Korzonienė. Posėdžiotikslas 
— bendrai pasiinformuoti ir ap
tarti reikalus, liečiančius abi 
valdybas. ..

L. Bastančius pranešė apie 
lituanistinės katedros reikalus. 
Paskttfntane PLB seime To
ronte buvo tuo klausimu priim- . 
tas nutarimas. JAV LB taryba sa- n>ž*\°e f"? 
vo paskutinėj sesijoj šį nutarimą

LB
JumSvB SVKtenllO w®TJr* .
bą talkinti PLB-nei. Lietuvių konfereneąą tni 
spaudoj šiuo reikalu yra buvę

džiu, Lietuvos problemų supra-

Verta čia pat pastebėti, kad 
Lietuvos laisvės byla domisi ir 
svetimieji. Jie laukia mūsų in
formacijų. Taigi' Lietuvos lais
vės kovoj nesam vieni.

tuvoj. Kova tęsis iki Lietuvos iš- 
silaisvinimo. -

Kalbėjo apie įvykius oku
puotu Lietuvoj, apie naujas 
represijas, dėl kurių negalina 
tylėti. i/’"'

Karolinos Masiulyte s kalba 
maloniai nustebėto klausytojus

satų nepasieks! Laiškai sovietus gardūs užkandžiai, aplaistomi 
erzina. Laiškų pėdsakai palie- gaivinančiu vyneliu,. šventes 

dalyvių buvo apie šimtinę.
Iš svečių su mumis buvo: 

J. Matorė—Sarbonos profeso
rius, PrLB garbės, tetemo narys; 
J. DouviUe Milašiaus bičiu
lių draugias valdybos mrys; 
Levergeoisrašytojas; &(. Fi-.

VASARIO 16-OJI PARYŽIUJE

'Lietuvos nepriklausomybės vės viltim. Viltim, kad Lietuva 
įstatymo 6&ęji sukaktis buvo turi gyventi laisva. Ji gyva mano 
paminėta vasario 23 Italų katali- širdy r



Privačių pokalbių užuominos

- f

km dažnai tekdavo lankytis už
sieny? Dar gyvenant Chicagoj, 
tuo ' klausima išsikalbėjus, J. 
Karvelis pasakojo, kad užsienio 
šalyse tekdavo lankytis dažno
kai; o kai kuriose po daugelį 
kartų;. Latvijoj,Vokietijoj, Pran^

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PREKYBININKO HORIZONTAI

mm progų pamatyti vaidinimą, 
operą, išklausyti koncertą.

Kurių gį valstybių firmų di
rektoriai ar savininkai lanky-

Kbvo 21 "Draugo” dienraščio 
laiškų skyriuje išspausdino VI. 
R. atvirą laišką, kuriame pasi
sakoma dėl premijos aktoriam. 
Kadangi -manome, kad tokios 
premijos puoselėja lietuvišką 
kūrybą, labiau išryškina kūrybi
nę asmenybę kitų žmonių tarpe, 
tai čia laišką pakartojame, pri
dėdami ir savo išvadas.

ir kad Dievas per 
JėzųH Nažafeto žmoniją' ne tik 
atpirko,-b& k Sutaikė sri Savi-

se ir supntę, los Jis yra, tikė
dami ir atleisdami eitame Jp keb
liu, nes Jis yra ir Žodis, ir Švie
sa, ir Gyveiimms. ■ .

lečhii, ar dabar neverta būtų pa
galvoti apie akt. H. Kačinską ar 
kai kuriuos kitus Lietuvos ir išei
vijos scenai atidavusius nemažą 
duoklę. Artai nebuvo Dievo ma
lonė, kad, pvz., akt. H. Kačinskas 
tiek metų galėjo džiuginti išeivi
jos lietuvius scenos menu, kol 
amžius privertė pasitraukti j šiltą 
Floridos saulę.”

Tačiau grįžkime prie kunigo 
Rubšio, nors ir tos čia pradžio
je susakytos mintys be jo vargu 
ar būtų atėjusios į galvą. Kai 
Priteik gavėnią Rochesteryję 
kąlbėjo, jo temf) buvo gana

di per JėĄ artėjęs Dievo artu
mas į žerti įmonių Bendriją. 
Lukas iš Ariochjjos salė Grai
kijoje. Būtomsžjaogas su isto
rinio nuostkhHnagaiyfi^mu, ga
lėjo ištirti (nurašyti pasakojimą, 
kaip buvo nuo pradžios ligi galo, 
nuo pirmojo tonogaus ligi Jono 
Krikštytojo ir ligi atsitikimų po 
PrisikėlimO Joms, efeztetis, 
rašo, kad tiktume, jog Jėzus yra 
Kristus, Dievo sūnus, kad tą 
pažintumėt Jėzaus darbų.

lašinus rinktinei, išleista Pary
žiuje 1929. Joj tošąm£

“O. V. de Lubicz-Milaiius gi
mimu (jis gimė 1877 m. Gėdė
jos dvare, Mogiltavo gubnįĮrįj) 
nėra prancūzas. Jis yra 
viškos kilmės, labai senw.j»- 
dikų, karių, dvasininkų gjmiia&. 
(...)—... Viencj 
toj atsivertęs šį rinkinį, vis rapc 
būsi sujaudintas, jei tau neteis
ta poetinio jausmo, o baigęsiji- 
rėsi pripažinti, kad stovime ąnpš 
vieną iš tų poetų, kokta to Mp- 
kad nebuvo mūsų IoJim, Įeaa- 
kau — prieš didžiausią, oesnp- 
numanau, ką šis žodis rei&fe, 
bet iš tikrųjų—prieš giliausiu

Knyga iliustruota Milafamp 
portretu ir keletu nuotraukų .Ma
čiau apie ją rašė Jurgis Gliau
dą savo straipsny "Prie nri^ų 
prisiartina Milašius” (Dabųžn-

betntių vietoves, ir tai buvo 
yHpNLMHriniŠB iš tikro jausmo, 
nė kiek neperdėtos, nes Antino 
Įfrdbiątihtansj ir sunkius daly- 
kus fį^įųao labai kasdieniškai 
suHprantsaiMBs ir artimai pajau- 
Mh'aM Mtir swo*l»-

minomis, noriu ari 
tesiriua latavio 
nonZMKttSyKuKN| 
aspektai bwo įvesti į j. Karvelio

SIOLO NEUŽMIRŠTI 
AKTORIAUS 
H. KAČINSKO

Praėjusią vasarą knygų rin
koj pasirodo krieno žymiausių 
nepriklausomos Lietuvos preky
bininkų—Jodo Karvelio—pla
čios apimtie! atsioiinimų knyga 
‘Prekybininko keliu’. Jai įva
dinį žodį prtEė ur, atrodo, re
dagavo pedgofias aa. Vadovas 
Čižiūnas. J. Karvelio atsiminimų 
knyga jau susilaukė plataus at
garsio lietuvių spaudoj ir skmty- 
tojuose. TiMaonasis, kad Dar
bininke kiti pisčiau apžvelgs tą 
dėmesio veiąartsiminimų veika- ___ _
lą, šį kartą, iraciodamasis priva- asmeniškų užsakymų dno^avi 
čių pokalbiu J. Karveliu užuo- 

sk pla

ti Jėzaus biografijos, nes jos ten 
nėra. Jose sudėta išganymo ir 
krikščioniško tikėjimo istorija- 
Jos yra tikėjiinofcaygoc, panriy-

-džiarigėsi, kai Lietuvių Fondas 
pirmą kartą paskyrė lėšų ir ak
toriaus premijai. Kultūros tary
bos sudaryta jury komisija akto
riaus premiją labai vertai ir tei
singai paskyrė Jonui Kelečiui. 
Šiemet naujoji Kultūros taryba 
jau paskelbė eilę pranešimų, 
betapie premiją aktoriui iki šiol 
jokių užuominų spaudoje. Kai 
kas tuo klausimu parašė ^me
niškus laiškus Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkui dr. G. Ba
tukui, bet jokio atsakymo iš pir- 
mininko nesulauktą?

Kaip minėjau, labai teisingai

žiu Imr tarp yinokių kitokių kny
gų ir knygpalaikių. Netikėtai 
ateina nrinfis, Jodė! negalėtų 
būfi įvesta tradicija, kad kiekvie
nam pirmąją komuniją priiman
čiam parapija: padovanotų po 
Naująjį Testamentą. Parapijos 
nuo to»dlaai nesuskurstų, o 
Evangelijos iš lengva pasklistų 
po irisas šeimas ir, iš mažens 
paduotos į’ jaunas rankas, grei- 
ctausiai usobmi Mtę ir pasni* 
temos. Juk jau seniai praėjo lai
kas, kai Šventraštį skaityti buvo 
vaite tik pašvęstiesiem. Kodėl 
negalėtų jo pradėti skaityti net ir 
vaikai? Pats Jėzus juk labai 
nedviprasmiškai pasakė, kad ir

darosi nepriklausomoj Lietuvoj ? 
Pasirodo; kad kai kurių valsty
bių, pvz- Latvijos, Vokietijos, 
Anglas, Austruos, Čekoslovaki
jos, Prancūzuos, firmų viršinin
kai atvažiuodavo j Lietuvą po 
kelis kartas per metas. Jungtinių 
Valstybių, Šveicarijos, Švedijos 
ir dar kai kurių kitų valstybių 
firmų atstovai atvykdavo rečiau, 
dažniausiai pagal reikalą. Bet 
vis tiek atvykdavo kartą per me
tus. Ta progą aplankydavo ne tik 
J. Karvelio Prekybos Namus, bet

Evangelųos yra knygos, kuriose 
neūtskiriamai susieta istoririitf 
ifiteįr'apie Jėzų su tikėjimu per- 
satafcta mintimi ir mąstymu apie 
visuotinį ir vienkartinį Dievo

no Draugo ąpaąrinyė, IS&jpl 
IMna4doL/^A.

Tai prancūziškai rašiusia 
tuvio poezijos rinkinys, Į 
vių kalbą išverstas jo poąąįjps 
žinovo, prityrusio vertėjo, jįjį#- 
mo mūsų beletristo. Bėš

Saro pratarmėj, vertėjas ągįp: 
"Oskaro Vladislovo Milašiaus 
Milašiaus (Oscar Vladish^ie 
Lubicz-Milosz) pirmas poetas 
rinkinys lietuvių kalba ‘Iberųgp* 
pasirodė 1931 m. Jį Kaine ri&p* 
do ‘Sakalas’, vadovaujamas Ą«ąa- 
no Kniūkštos. Išspausdino Ę. Ja
gomastas Tilžėje. (.; i) te rin
kinys papildytas naujais 
mals. (...) Šie vertimai pavano
ti antros Milašteus<knygosraMu 
— ‘Septynios vienatvės’,*

į šią knygą yra įdėta Fnitefr

Manome, kad verta ir pras
minga tokią premųą organizuoti 
ir paskirti. Ir to premija teorėtų 
tekti aktoriui Henrikui Kačins
kui Jis buvo iškiliausias akto-

istorįjos raštai Nr. 11. Schemp 
braižė B. Balčiūnas. Aplaįjp 
projektas — dail. VI. ZOfofrs 
(panaudotas A. Duererio 
Iros fragmentas). Spausafa^ 
Pranciškonų spaustuvė Brootty- 
ne. Tiražas 700 egz, DideHo^^'. 
mato. Kietais viršeliais.
Kaina 9 dol. Leidykla (K^to) 
adresas: 341 Highland 
Brooidyn, N.Y. 11207, USjųįy

Autorius, Kario žurnalo

mus dalyku; Gal taip ir turėtų 
būti, nes tikimas nėra žinoji
mas. Jis yra toli anapus žinoj|-

užsisakydavo įvairius mokslo 
veikalus, ypač nemažųjų iš me
dicinos srities. Švietimo mįmš- 
terija užsakydavo pianinus, roja
lius, filharmonijas ir net vargo
nus valstybiniam teatrui, kon
servatorijai ir kitom mokslo bei 
kukūros įstaigom. Per J. Karvelį 
Lietuvos prezidentūra užsisakė 
rojalį iš JAV, atsiėjusį netoli 
15,000 litų. Kašto apsaugos mi
nisterija užsakė moderniusįyar- 
gonus Įgulos bažnyčiai, atsiėju
sius. apie 70,000 litų. Nemaža

net uf- paaky bėriai reikalai raštais
labai retai užsimezga, o esme-

■ ariški kontaktai žmones daug, 
- greičiau suartina; Gi,‘ susitikus 

asmeniškai su firmų direktoriais
). ąrjųtastovais ir sutvarkius pre

kybinius reikalus, būdavo nu
krypstama ir kitas sritis: į teat- 
rą; koneertus, švietimo, sporto ir 
kitas reikalus. Tad užsieniečiam

karinės istorijos raitų 
(dviejų tos serijos knygą Ma
rius yra O. Urbonas, vietai — 
K. Škirpa).

Teigiamai š^ knygą įve^o 
istorikas V. Gidžiūnas, 
saro straipsny “Ajrfe gnbi^Jr 

naikinimo žygius XII-XIV 
mečmose” (Darbininkas, IggO 
kovo 21, Nr. 12).

Jurgis Jnaftu* . ___
ČIA. Pasata^maklšIeidoLĮ&h 
viškos Knygos Klubas. Vjrfįlįifc 
Rūta Čepa^fte-Rygelite^. 
Spaudė Draugo spamtatri cjį- 
cagoj 1979 m. 376 pd. Kiity^jB

kai "nubnožhrtas”, džiaugėsi, 
kaddarjoneišvežėį Sibirą. ..

&ris moderniais laikais šavi- 
tai įdomus Mausimas, ar nepri-

skeibta,' ktai jos mus ko moko, 
Itepte Dievas per jas
nmm ne griąnsmingus, gyve
nimo kelią rodančius įsakymus 
iš aukštybių berte, bet tik labai

vieną šnekina. Kiekvieną šneki
na beveik kaip sau lygų, ir tas 
šnekinimas kunigo Rubšio lū
pose skamba su tokiu pilnu jau
kumo paprastumu, lyg šnekėtų 
ne jis, bet per jį Pats Dievas 
nms šnekintų. Ar ne taip ir'tu
rėtų būti? Juk jei žmogus taip 
leistųsi Dievo šnekinamas, kaip 
leidŽĖteši šnekinamas draugo, 
kaimyno, o kąstais ir net nepa- 
žįstamo praėfvio, pasaulis visiš
kai kitaip atrodytų, nes kuris, 
jausdamas Dievą savyje ir šalta 
sayęę, beišdrįatų pats save kelti į 

Kum Anums Rubšys moka *«agrih».valdovus, beveik į 
kalbėti ypataea knl^Ji pilna ^žmogui nuritei-

gilumos tien, icurie pratę gaivu- ta» gatenaartėti į tikrą
ti, ir kartu labai, artima tiem; 
kurie viskąpriima jaustmi. Jos 
klausai kaip sunkių teologinių 
svarstymų, bet’ kartu ir nuteikta 
taip, bgbenkautEun labai nuo- 
šjrdfi^ nvlMė Hrosydamas,

prof. Š. Kolupaila ir eilė ki
tų akademikų. J. Karvelis atsi
mena, kaip jau karo lajko--1943

niuocių ir nz tai iš flMKMoaaaus ___ _ >, > » n. fa -
net beči^. 5UM> ,1

kta nahrtrinua «n ir noveW>vo l Birštoną, kartais I

no ir mokė, kartu mėgindamas 
Šnękėti taip, kad klausytojai pa
justų Jį tikrą ir gyvą istorijoj, 
šiemet jau nuėjo į Evangelijas 

*fr £ewngelis|w5. Bet ir. šiemeti
nė šnera Guro S£lyg tolimes
nis pernykštės įžangos praplė
timas ir priartėjimas prie didžiu
lio Evangelijų turinio, i»ie pa
ties Dievo. Užtat šį kartą jis ir 
stabtelėjo prie pagrindinio Nau
jojo TėSūftoento klausimo, kurį 

. pats Jėzus paklausė: "O kuo jūs 
mane laikote?” Su tuo klausimu 
ir perbėgo per visas keturias 
Evangelijas, kartu išryškindamas 
ir kiekvieno evangelisto as
menybę bei jų gyventus laiko- 

5tarpius, skirtingai nuspalvinu
sius Jų pasakojimus ir svarsty
mus, bet Jėzų Kristų ir Jo darbus 
visose išlaikiusius tuos pačius. 
Visose ir ta pati esmė, kad Die
vas ne tik per žmogaus prigim
tį apsireiškė žmonėm matoma 
ir paliečiamu būdta, bet per tą

Lhevo raraiysėę žemqe, ber ne 
dabar, kai žmogus jau pats vie
nas jaučiasi toks didelis, toks ga- 
lingasirtoks. r. suktas, kadjam 
net nebepatogu leistis su Dievu 
į paprastas te^dfeniškas kaJbcta



mostelėjau Laisvės stendai s&- Auksinio Krar 
die-.. .; •<•' '■ linkės pinaaini

būtis ~uTHiftįį 
kurį lafcą ran^ Ti ėv^įmtia be- brinkimą, km 
silei&ian&y sad^MadeM gražioj rezidei 
pavirsiąs. Po tošviestpfltiurfhs ricltienė.
uždengė lansus. Sustoto la&as. Siame susiri 
Judėjimo beveik ZkkT(>ia&- dybęs 

Uos vokietaitės i^dadioūds bendrus M

riųjnetinissus^riBidBisci^ 
sausio 16 Aldonos 
nų namuose. į^-"'

s NJ. LB apylinkės s^n- jan, kad ir per trumpą fa 
i suruošti bent vieną didės- pabusti kraštų nuotaikas, keli 
masto renginį. Bendrai dir- 6 drauge su .vietiniais, vai 
t ir sutelkiant abiejų apylin- 6 ir bendrauti sn jais.. .

Pereito s 
rašytą N. 
skaito dr; 
riaus' veik
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ANGLŲ KALBA
NEWBRITAIN,CONN.

lcsiiD£ ir ariksų tėvai bei
< —T - t W-f - » Įfl ■' ftt ImI-proveviai. BiemKOKH swo sax- 

nų kftur. Jų ten nėra. Kaimas

Olkovikas, ėjęs kanauninko pa* 
reisas nuo 1966, buvo pakeistas 
kita, bet paliktas administruoti 
vyskupijos finansų, kaip iki šiol.

vizijos M> Iranrfas. fi val. ir 11 
vai. vak. žinių metaubuvo paro
dytas Lietuvos situacinis žemė-

nešinėjo Juozas Raškys. Irena 
Leiberytė perskaitė guberna
torės ir burmistro proidamacįjas.

Mišrus choras, paįvairinant 
vyrų ir moterų grupėm, padai
navo keletą lietuviškų patrioti-

burgo Lietuvių Hnbo salėj kon
certavo kovo 16.'

Mes, lietuviai, esam prirašę 
nemaža knygų, brošiūrų bei 
straipsnių laikraščiuose ir žurna
luose apie komunizmą lietuvių 
kalba. Tačiau palyginti labai ma
ža ką turim parašę svetimomis 
kalbomis ir ypač anglų kalba, 
kuri šiuo metu plačiai vartoja
ma* kaip susižinojimo priemonė 
politikoj, ekonomijoj ir dauge
ly kitų sričių. Tik paskutiniame 
dešimtmety yra išleista anglų 
kalba keletas, knygų, liečiančių 
pavergtą Lietuvą' ir komuniz
mą aplamai, bet ir tai galėtų 
boti daug daugiau padaryta. Ma
žiau laiko, lėšų ir energijos rei
kėtų skirti visokiems istoriniams 
leidiniams lietuvių kalba, o dau
giau dėmesio kreipti į šių dienų 
reikalavimus ir pavergtos tautos 
pageidavimus.

iniciatyvos dėka laisvame pa
sauly yra leidžiama keletas žur- 
nalų-Iaikraščių svetimomis kal
bomis. Tai labai sveikintinas ir 
girtinas pavyzdys. Deja, tenka 
konstatuoti labai liūdną faktą, 
kad žurualų-Iaikraščių lėfdėjai 
nesusilaukia ne t& materinltnėa, 
bet net moralinės paramos i*

§v. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioj 10:30 vai. ryto 
mišias aukojo ir pritaikytą pa-

Lietuvos laisvės atgavimo 62- 
ąsias metines šventėm vasario

nėle*. Komonfloa metasmufki- 
ninkmlz.Vasyifūnas solo pagro
to smuiku Gouuod “Avė Maria”

dėjėja — Stefa Kapeddenė. Kle
bonui nrinėjimą atidarius, kelis 
žodžius tarė Vadovė.

Pagrindine kalbėtoja buvo 
EienaVasyfiūnienė.Jos tema 
buvo “Mūsų tautinės šaknys”. 
Ji nurodė čia gimusiųjų ir at
vykusiųjų lietuvių kurksimą.nam, Conn. Sveikino klebonas Jonas frnrrnnrtia Mi 

kun. J. Rikteraitis, miesto bur- ko vasario 17. Buvo 
misuas mcMaman, niBiuqpęttis tMmak
Conn. vaistuos atstovas Joseph ptfto bažnyčioje

mer, vienas Manchester Leader 
dienraščio redaktorių, paskir

tas pravesti širdies ligų draugi-' 
jos aukų vąjų. Norima sutelkti 
$30,000. Palmer buvo narys 
N.H. valstijos Bicentennial ko
misijos ir padėjo Nashuos lie
tuviam atkviesti Simą Kudirką į 
suruoštą sukakties minėjimą, 
į kurį specialiai atvyko guberna
torius Thompson ir apdovanojo 
Kudirką valstijos tam tikra su
kaktuviniu medaliu ir anų laikų 
amerikiečių kolonistų patriotų 
skrybėlaite.

Speak Up, Box 
tion "B”, Toronto 
Ontario, Canada.

tų pareigūriara; o taip pat prie 
tarptautinė^- i orgamzacųos 
SPIFFS pastato buvo Skeltos 
lietuviškos vėliavos.

Vasario 16, šštadienį, minėji
mas vyko St Petersburgo Lie
tuvių Įdribo salėj. Po pirminin
ko žodžiu. įr himnų nmttisą Bffiį lėj. PO 
uždegė savąnoris kūrėjas mąj. K- ptfftfo

uyKRhttriįįL 

Vasario l$-oait*mlnėj imas
Lietuvos nepriklausomybės

minėjimą šiemet čia turite

NASHUA, N.H.
$v. Juozape draugijos metinė 

narių komunoje ir bendri pusry
čiai buvo ir šiemet sėkmingi, 
kaip pernai. Pusryčius parūpino 
draugijos pirm. Stasys Jasalavi- 
čius, talkinamas būrelio darbš
čių šeimininkių. Po pusryčių 
įvykęs metilus susirinkimas iš
rinko valdybos: garbės pirm, 
kleboną kun. Juozą Bucevičjų, 
pirm. Stasį Jasalavičių, vicepirm. 
Juozą Andmškevičių, sekr. Vyt. 
Sirvydą, ižd. Juozą Kubilių. Me- 
tinę duoklę (po $1) užsimokėjo 
74 nariai. Ypatingai džiugu, kad

—Putnam, Conm, MatulaičftT- 
namų salėj balandžio 20, sekra^ 
dienį, 3 vai. popiet įvyks sof&^ 
tos Danos Stankaitytės konc&r-’ 
tas ir labdaros pietūs. N.P. Mafi
jos seserys ir rėmėjai kviečia alS 
vykti ir 100 dol. auka prisidėt’ 
prie naujo vienuolyno statyb&.,:

OP, jš Washingfon, D.C., n$į^ 
kovo 31 ild balandžio 21 talkai 
Bayonne, N.J., irNevvark, jįįįj 
lietuvių parapijose su ĮMdžiosjpfcj 
Savaitės bei Velykų pamokstu 
ir kita pastoracine pagalba. e7j,;met kviečia lietuvius suruošti 

savą vakarą Festival of Nations 
savaitėj, nes pernai lietuvių va
karas buvęs ‘trenksmingas pasi
sekimas’. Jau prižadėjo daly
vauti italai, vokiečiai, žydai, len
kai, lotynų amerikiečiai ir portu
galai. Lietuviam paskirta gegu
žės 13-oji.

sakė piet Jeąnr llillrtla n, PA. 
Mišių auką nešė betariąs poros 
lietuviačių. Jos aukojo vyną,

vė draugijai $101 pelno, ją pra
vedė Ričardas Grauslys ir jo se
sutė Danute. Pernai mirė tik 
viena narė, Sofija Augūnienė. Už 
jos sielą, taip pat už visus gy
vus bei mirusius drauguos na
rius, aukotos mišios. Remdami 
savo spaudą, nariai nutarė paau
koti Darbininkui $15. Pernai 
draugija paaukojo $200 bažny
čios remonto fondui ir paskyrė 
jam $486.89 pelną, gautą prieš
kalėdinėj mugėj. Drauguos'rei
kalam Gregory Andruškevičius 
ir šeima paaukojo $10, Agota 
Baublienė — $5, Gerard Chenel

šventė įvyks balandžio 19, Mgtr 
tadienį, 6 vai. vok. Prisikėliatoš 
parapijos patalpose. Kalbės Atebf; 
tininkų Federacijos' vadas J-B* 
Lau Aa. Bus taip pat vakarienė.- 
su menine programa. ' <

— Adelaidės lietuviai gn£Stb 
atžventė Lietuvos neprfldatfŠB^

kuriuos mūsų tautiečių susirin
kimus visuomenę painformuoti 
apie “Speak Up” egzistenciją, 
mūsų spaudoj kartkarčiais pami
nėti naujai išėjusio numerio 
svarbesnius straipsnius? Tuo 
būdu būtų padidintas laikraščio 
tiražas ir sumažinta subsidijos 
našta, kurią jau kelerius metus 
neša pats vienas leidėjas.

“Speak Up” prenumerata yra 
$7.50 metams. Susipažinimui 
vienas egzempliorius yra siun
čiamas nemokamai. Rašyti:

272, Sta- 
M5T-2W2,

gramą. Pamaldas atlaikė kun. A. _ 
Spurgis, MIC. Minėjimo akadė-' 
mija suruošta Adelaidės lietuvių- 
namuose su kalbomis ir meniriė 
dalimi. Dalyvavo estų, latvių;' 
ukrainiečių ir kitų pavertų* 
tautų atstovai. Minėjimą rudlte 
LB apylinkė, vadovaujama 
Zamoiskio. ’ • t

— Otbnvoj, Ont, Vasario I&J 
osios minėjimas įvyko vasario Įt) 
vakarą. Mišias aukojo kun. dk/ 
Viktoras Skiiaridžiūnas. Daly
vavo ir kitų tautybių svečiai. 
Buvo gauti sveikinimai iš Kana
dos ministerio pirm. J. Clarkd,’ 
Ottasvos burmistro Mariau Ete*-" 
war, ministerio Poprosky ir lattį.* 
Po sveikinimų dr. J. Rimšaitė', 
skaitė paskaitą apie Lietuvos*' 
prisikėlimą. Minėjimui sMMak' 
džiai vadovavo R. Danaityite> 
Meninę programos dalį atffkd' 
tautinių šokių vienetas Adia-' 
lynas.

— Paini Beadi Lietuvių Kk^; 
bas, įvertindamas Darbfaanličr 
tautinę veiklą, per savo sekret3>

įvyks Bayfomte festivalio meta. 
Grupė suorganizuota daugiau
sia mokyt. S. Vaitienės pastan
gomis. šokių mokytoja S. Vaš
kienė. Pažymėtina, kad dvi šo- 
kėjos į repeticijas vafinėja net 
60 mylių.

Draugo dienraščio romano 
premijos įteikimo iškilmės ruo
šiamos balandžio 9, trečiadienį, 
3; va£ popiet Lietuvių khibosa-

— Komp. D. T api—bar bal4te> 
džio 13 Bostone atliks savo kjh? 
rinį “Tolminkiemio kantatą?. 
Solo dainuos Laima LapinSr.. 
kienė, smuiku gros Aras 
pinskas. <

kučiais.Tiariai sunešė 60 su vir
šum dovanėlių loterijai, kuri da-

Vasario T4 televizijos 10 ka
nalas 6:30 Sfei. ryto ir vasario 
16 6 v»l. ryto perdavė pari- 
kalbėjimą str .VlAn pirm. dr. K. 
B&eShi ir V. Jacobson, o moterų 
“Dainos” vienetas padainavo 
tris dainas. AM radijo banga 
1110 vasario 16 6 vai . vak. davė 
pasikalbėjimą angių kalba. Šią 
programių . paruošė , Lietuvių 
Bendruomenė..

Vasario 16 rytą prie 5 miestų

nas Rikteraitis. Prie altoriaus 
stovėjo berniukai su Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis. Parapijos 
choraš gražfiu giedojo giesmės 
ir.himnus.
2 vai. popiet parapijos salėj 

__ 1— -------- - -- - --

skirtas pašto viršininku Wind- 
ham, N.H. Jis pradėjo dirbti 
Nashuos pašte 1944 ir keletą 
metų buvo įvairių pašto operaci
jų viršininkas.

Vysk. Gandro paskelbė, kad
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tymas pasekme 6-1. Beliko ne
baigta partija prieš kalifomietį 
S. Simcoe, Los Angeles, kurioj

2J>. Beliko dvejosrengtyriės: 
IV. 18 prieš MIT, pas juos, ir 
IV.25 prieš Harvardo universt-

VBA
awį«..3^įZi

tos į IVJ5-’ 
komanda ari 
LPD klubą.

Bučys, 
tautas,

ms

aBu Buflalo dienraščiai ta 
proga paskelbė prasmingus skai
tytojų laiškus, iškeliančius Lie
tuvos laisvės reikalą. Jų autoriai 
— pirm. dr. Algirdas Gamziu- 
kas ir ižd. Petras Rudgalvis.

MjL

taškus pelnė tm V.V. Pal- 
užbaigtas kavute čiauskas, Champaign, I1E, J. darai janųsa 

sff užkandžiais. Dalyvavo per Cbrolavičius, Hamilton, Ont.,' ir 
50asmenų. tai P. Vaitonis, Hamilton, Ont

Po jų ėjo _A. Baltutis, Austrafi- 
ja — 3.5, K. Škėma, E. Stak- 
nys ir K. Merkis — po 3 tš-, 
J. Dambrauskas, Australija—2J5, 
A, Simonaitis, N.Y. — 2 tš. Ant
rajam dešimtuke rikiavosi: S. Ra-

. Jankus, Anapus rytojaus. Ro
ja nas. 7doL<

k. J. Greimas,Apie dievus ir 
ži ones. Lietuvių mitologuos 
st idįjos. 10 doE

šeimos bos pareigas ir, ačiū Dievui, ne- . Feldene (Austrija) žaidžiamas 
MSHmti- pavargo. pretendentų ketvirtfinaliais ma-
F* P®1* . ^rvo priimta rezoliucija Lie- čas: V. Korčnojus —.T. Petros- 
r* roervsC tavos laisvės reikalu. Surinkta janas. Pirmos keturios partįjps 
Ifojeesy aukų per 300 -dot Proįramm baig^ lygio^^nkta» lai-

prityza N. An^įjos I komandoj nuo 
narys, 1978 metų pataugos ‘US Team 
Irąjytį, Postai CSiess" pirmenybėse da
lančią lyvaųja . šių eilučių autorius

Perskaitytas apskrities virši
ninko J. Rutkowskio raštas, ku
riuo jis, Erijos apskrities pilie
čio vardu sveikina bendruome-

j|.3dol. 
f J. Šlekaitis. Rudens ritmu, Musteikis 

doezįja. 6 dol. f
Narbutas#.. Sportas^ riepri- 

k rašomoje Lietuvoje. I ir.II to- 
n is po 9 dol.

T. Venclova, Balsai. Pasauli-



I?

r

mobiliui. Jo autonobilis vienu

gatve ir iškelta Lietuvos irėlia-
vą.

Pagrindinį minėjimu Altas 
Brocktono skyrius sumg&. va-

žuvusius dėl Lietuvos laisvės

zuotai dalyvavo Martyno Jan
kaus uniformuoti šauliai, ALK

Minėjimo pirm. Romualdas 
sionierius Fr. WaBen» eilė Bielkevičius, visiem padėkojęs,

jos mokyklas uniformuoti Pagrindines kalbas pasakė
tarėliai”, vadovaujami sės. Mari- prof. dr. kun. A. Jurgelaitis, 
jos Berkman Šakalytės. OP, angliškai ir Vliko at

Mišias aukojo ir Šventei pritai- priėmė.

Po pamaldų visi vykę j Min
daugo gatvę. Čia buvo geista 
Lietuvos vėliava, aukštai ple
vėsavusi lOdiei

3 vai. popiet

™- 501

ras

laisvą apsisprendimą buvo au-_, 
kojama Altai, Lietuvių Bend-

Moterų Vienybė

gužės3.

są 
vakare 
Davis, 
čino,

ir tu — Maka- vienas galįs tai padaryti. 
Mozarto, Žibėk, Toliau straipsny aptašė

vaišią, kurias subsidijavo Al- versys
go — Bruno, Oi, tu Joneli —tos skyrius, o paruošė O. Ei- 

Idnienė su M. Jurkštiene ir pa-

su rašytoju Jurgiu

■■■ Vytautu A. Jonynu, ką fi

Net torio Vyr. Skaučių Židinys “Vilija”

bėjo apie J.

apžvelgė Jurgio Šlekaičio raš-

traukti į šią knygą.

Carpenters, Vie- dojąs saulę ir vėją. Ant stogo vė- 
ff, Paryžiaus tau- jo malūnėliai, kurie' gamina

pasipuošusios tautitriris drabu-. žibalo. Ten jis elektrą naudo- 
žiais, o vėliau pakeitė juos jęs sau ir net visai kaimo mo- 
sukniomis. ~ kyklaį. apšviesti. Čia Amerikoje

P vė, Cowboy, Subway, Užburta 
šluota ir Kelionė i Lietuvą. Apie

dmnp”. Vieną prietaisą jis 23 Lietuvių MšefiąD-jossaKj, 
rasidaręs ant automobilio stogo, So. Bostone,'

8 arklio jėgą motorą, pritaisytą 
prie užpakalinio automobilio



■ VA

J
A

M'

nerali
ienį 10 vai.
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B

riausybėš buvęs vjeeprerųjras) 
padarė išsamų pnneššą «pie 
dabartinę tarptautinę įtampą ir

£

Didįjį Penktadienį yra pilnas 
pasninkas. Galima valgyti tik 
Įris kartus — vieną kartą prival
gyti, kitus du kartus užkąsti. Tai 
kaisto visus nuo 21 iki 59 metų 
amžiaus. Mėsą draudžiama val
gyti visiem — nuo 14 metų am
žiaus iki amžiaus galo.

’į Didįjį Penktadienį bažnyčiose 
•per pamaldas bus renkamos au
los Šventosios Žemės švento
vėm paremti.

; Per Velykas bažnyčiose daro
ma rinkliava vyskupijos našlai

čiam ir jų įstaigom paremti. 
‘Šiose šventėse prašomi visi pri
siminti našlaičius ir jiem paau
koti.

Aušros Vartų parapijoj Man- 
hattane balandžio 13, Atvelykio 
Sekmadienį, bus švenčiama me
ilinė Eucharistijos diena. Iškil- 
irningos mišios bus aukojamos 4 
vai. popiet. Pamokslą pasakys 
Jėv. Leonardas An driekus,
DFM, pranciškonų vienuolyno - įstaiga. 
Brooklyne viršininkas. Visi pa- 
rapiečiai, Lietuvos vyčiai, Sv. 
-Rožančiaus ir kitų draugijų na
riai kviečiami gausiai dalyvauti.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe balandžio 12, šešta
dienį, 8 vai. vak. V. Atsimainy
mo lietuvių parapijos salėj ren
gia antrąją metinę vakarienę 
ir polkų šokius. Šokiam gros Joe 
Thomas orkestras.

Margučių balius, kasmet ruo- 
; Siamas Lietuvių Darbininkų 

Draugijos 7-tos kuopos, šiemet
• įvyks balandžio 19, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Fifi salėj, Wood- 
havene. Visi kviečiami.

Simas Kudirka balandžio 8 su- 
laukia 50 metų. Sveikiname su- 

. kaktuvininką.

Maironio lituanistinėje mo- 
. kykloje po Velykų švenčių pa
mokos bus tik balandžio 19.

Ieškau vartoto automobilio, 
nedaugiau 6 cilinderių. Skam
binti 235-3045.

NEW YORKO ATEITININKŲ 
METINĖ ŠVENTĖ

BALANDŽIO 12, ŠEŠTADIENĮ, 
KULTŪROS ŽIDINY:

12 vai. dienos registracija.
1 vai. moksleiviam pokalbį praveda Linas Kojelis. 

Simpoziume studentam dalyvauja Ofelija Barške- 
- tytė, Vilija Dėdinaitė, Gintė Damušytė ir Romas

BALANDŽIO 13, SEKMADIENĮ,
11 vaL Apreiškimo parapijos bažnyčioj mišios,
12 vai. Apreiškimo parapijos salėj iškilmingas posėdis. 

Kalbės Ateitininkų Federacijos Vadas Juozas
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LMK Federacijos New Yorke* Klubas

PROGRAMOJE
Trys broliai suomiai Laho atliks muzikinę proginę. 
Laimėjimam leidžiamas dali. J. P a u k š 11 • oii 
paveikslas.
Velykų stalas.

LAISVES ŽIBURIO RADIO 
PAVASARIO

BALIUSKONCERTAS
Programoje: iškilusis Chicagos humoro 

ir satyros teatras

ANTRAS KAIMAS

Regina Ingelevičienė (Matu- 
zonytė) po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 30 rytą. Velionė buvo 
gimusi 1905 rugpiūčio 29 Va
balninke. 1931 baigusi Kauno 
meno mokyklą, Lietuvoj ir išei
vijoj plačiai reiškėsi kaip daili
ninkė. Paskutiniu laiku gyveno 
Great Neck, N.Y. Nuliūdime li
ko vyras dr. Vladas, dukros Gi
na Kudžmienė ir Mara Vygan- 
tienė su šeimomis.

Danutė Staszewsky, vienturtė 
Petro ir Katarinos Juknių dukra, 
27 metų amžiaus, 169 Sunny- 
side Avė., Brooklyn, N.Y., po il
gos ir sunkios ligos kovo 27 
mirė Šv. Luko ligoninėj New 
Yorke, daugelio gydytojų prie
žiūroj. Velionė šios ligos buvo 
kankinama per 8 metus. Balan
džio 1 po koncelebracinių prisi
kėlimo mišių Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj palaidota 
Šv. Jono kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi Garšvos laidotuvių

Agnė Grigaitytė, poetės Kot
rynos Grigaitytės sesuo, jau ku
ris laikas sunkiai serga. Dabar ji 
yra poetės namuose. Poetė jai 
dedikavo savo naujausią eilėraš
čių rinkinį — Marių vėjui skam
bant, kuris ką tik išspausdin
tas pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne.

Algirdas Landsbergis, kuris 
profesoriauja Fairleigh Dickin- 
son universitęte, Rutherford, 
N. J., balandžio 10, ketvirtadienį, 
8 v.v. tame universitete paskai
tų serijoje “Romantizmo panora
ma” kalbės apie lenkų ir veng
rų romantinius rašytojus: “Poli
tika, 'pranašystė, mesianizmas”, 
įėjimas 3 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 5, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bus transliuojama VVagnėrio 
opera Parsifal. Pagrindiniai so
listai: Troyanos,Thomas, Bailey, 
Hines, Shinall, Plishka. Diri
guoja Levine.

Vakarienės mišios.
D. Penktadieni, balandžio 4, 

3 v. popiet Kryžiaus pagarbini
mas, komunija.

D. Šeštadienį, balandžio 5, . 
7:30 v.v. Velykų vigilijos pamal
dos, mišios.

6, 6 vj. Prisikėlimo procesija, 
koncelebracinės Prisikėlimo 
mišios. Kitos mišios 8, 9:30, 
11 vai.

Išpažinčių klausoma: D. Tre
čiadienį 4:30-5 v.v. ir 6-6:30 
v.v., p. Šeštadienį 4:30-6 v.v.

Angelų 
Karalienės 

parapija
D. Ketvirtadienį, balandžio 3,

8 v. ryto ir 4 v. vakaro mišios 
ir komunija.

D. Penktadienį, balandžio 4,3 
vai. iškilmingos pamaldos ir 
komunija.

D. Šeštadienį, balandžio 5, 7 
v.v. Vigilijos pamaldos — 
šventinama ugnis, vanduo. Mi
šios.

Velykų sekmadienį, balan
džio 6, 7 v .r. Prisikėlimas ir mi
šios. Kitos mišios 9, 11 ir 12:15v.

Išpažinčių klausoma: D. Ket
virtadienį 4-5 v., D. Šeštadienį 
4-5 ir 6:30-7 v.v.

Aušros Vartų 
parapija

D. KetvirtatienĮ, balandžio 3, 
mišios 8 vai. ryto ir 12 vai. 
dienos. Švč. Sakramento adora
cija iki 6 vai. vak.

D. Penktadienį, balandžio 4, 
12 vai. dienos Kristaus Kančios 
pamaldos, komunija, stacijos.

D. Šeštadienį, balandžio 5, 
7 vai. vak. Vigilijos pamaldos 
— ugnies, žvakės ir vanden 
šventinimas. Mišios.

Velykų Iškilmingo Prisikėli
mo mišios prasideda 8 vai. ryto 
su procesija. Kitos mišios 9:15 
ir 11 vai.

Išpažinčių klausoma: D. Ket
virtadienį, D. Penktadienį, D. 
Šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. po
piet ir prieš visas mišias.

Tradicinė Atvelykio

bus balandžio 13, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny

N.Y. 11364

vergtom Vidurio ir Rytą Euro
pos tautom. Po diskus^ atitar
ta paruošti JAV vyriausybei me
morandumą. Numatyt^inmsu 
Pavergtųjų tautų savaitebirželio 
mėnesį lankytis Valstybės de
partamente bei Kongrese ir ten 
ta proga pakartotinai kelti So
vietų Sąjungos okupuoti} Euro
pos valstybių nedalų, siekiant 
jom paramos. Iš lietuvių posėdy 
dalyvavo Lietuvos Laisvės Ko
miteto nariai: dr. Bronius Ne- 
mickas (jis yra ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų organizacijos vice
pirmininkas) ir Viktorija Čeče- 
tienė (gen. sekretoriaus padėjė
ja).

Juozas Mėlynas, ii Kearny, 
N.J., vėl paguldytas į Vlicbael 
Medical centro ligoninę New- 
arlc, N.J. Jis yra veiklus vietos 
Balfo skyriaus pirminirBkas ir 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos lektorius. Paratpiečiai 
ir bičiuliai linki jam kuo grei
čiau pasveikti.

FILMAS APIE 
REŽISIERIŲ 

JONĄ JURAŠĄ
Bostone pagamintas 

mentinis filmas — Director in 
Exile — Jonas Jurašas. Bostone 
per PBS televizijos stotį filmas 
rodomas balandžio 3, ketvirta
dienį, 9:30 v.v.

Visai Amerikai rodomats balan
džio 5, šeštadienį, 6: 30 v.v. 
New Yorko laiku iš 13 kanalo, 
kartojamas iš to paties kanalo 

.balandžio 10, ketvirtadienį, 11:40

doku-

Filmas bus rodomas Caroera 
3 programoje.

Merkelis Giedraitis, tai nau
joj i,knyga apie žymiįįLietuvį ir 
jo auostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklodnnberland 
Publishing Co., ,1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Micb. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Higbland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

gistracija. 1 vai. prasidės poai
biai ir simpoziumas. Vakare visi 
dalyvaus Laisvės Žiburio paren
gime. Grupės bilietai užsisako
mi pas Petrą Tutiną, tel. (212) 
647-1406. Sekmadienį Apreiški
mo parapijoj bus mišios. Po mi
šių parapijos salėj bus iškilmin
gas posėdis, kurio metu kalbės 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Laučka iš Washingtono. 
Moksleiviai iš anksto registruo
jasi pas Stasį Janušą, (516) 676- 
6496, studentai — pas Petrą 
Tutiną.

Simpoziumas studentam įvyks 
balandžio 12, šeštadienį, 1 vai. 
popiet, Kultūros Židiny. Tema: 
Mūsų vertybės dabartinio laiko
tarpio raidoj. Dalyvauja: Gintė 
Damušytė, Vilija Dėdinaitė ir 
Andrius Kazlauskas. Pokalbis 
vyresniem moksleiviam įvyks 
tuo pačiu laiku. Jam vadovaus 
Linas Kojelis iš Washingtono. 
Tema: Šiandienos jauno ateiti
ninko užduotis.

Kun. Stasiui Ylai, kuris vado
vavo rekolekcijom Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Verbų sek
madienį po pamaldų parapijos 
salėje parapijos taryba surengė 
pagerbimo pusryčius.

Birutė ir Jonas Petruliai, a.a.. 
Juozei Kibirkštienei mirus, vie
toj gėlių ant jos kapo, atsiuntė 
auką Kultūros Židiniui.

Moterų Vienybės susirinki
mas buvo kovo 18 įprastinėje 
vietoje —» Congregational baž
nyčios salėje, Woodhavene. Su
sirinkimui buvo surengtos 
gražios vaišės. Pasveikinti visi 
Juozapai, nes tai buvo Juozapi- 
pinių išvakarės; Kultūrinę to 
vakaro programą sudarė Kazi
miero Matuzo filmas apie 1939 
metų pasaulinę parodą New Yor
ke. Visiem žiūrovam padarė gilų 1 
įspūdį ta kadaise buvusi paroda, 
Lietuvos paviljonas, lietuvių 
diena, į kurią suplaukė tūkstan
čiai Amerikos lietuvių. Moterų 
Vienybė tikrai yra dėkinga K. 
Matuzui už šią nemokamai pa
rodytą įdomų filmą. Visą pobū
vį pravedė pirmininkė Elena 
Andriušienė.

Ieva Mikolainienė, viena iš 
Moterų Vienybės steigėjų, visą 
laiką buvusi tos Vienybės na
rė, mirė kovo 23 San Francis- 
co, Caiif. Ji buvo jau 98 metų. 
Tiek būdama Lietuvoje, tiek at
vykusi į Ameriką, buvo uoli lie
tuvė, patriote, knygnešė, lietu
viškos veiklos organizatorė. 
Amerikoje veikė, kur tik galėjo, 
palaikydama lietuvybę. Net ir 
sulaukusi gilios senatvės, buvo 
šviesaus proto, kiek jėgos leido, 
lankėsi Moterų Vienybės susi
rinkimuose. Gyveno Scarsdale, 
N.Y., dukros Aldonos šeimoje. 
Sūnus daktaras jau mirė senokai. 
Prieš 4 metus su dukra išsikėlė 
gyventi į San Francisco, Caiif. 
Paliko dukrą Aldoną 
Brucker, 2 anūkus ir 5 proanū
kius. Tai buvo bene paskutinė 
ankstesnės kartos lietuvė mote
ris veikėja, kuri reiškėsi dar ge
rokai prieš pirmąjį karą.

(Mimo auka 7 doL suaugusiem, 3doi. valkMn M 12m«tų.

BILIETU PLATINTOJAI:

8924415
K. Pialeika 2564224

Solistė Ona Pliuškonienė

Solistė Ona Pliuškonienė iš 
Philadelphijos dalyvaus poeto 
Bernardo Brazdžionio literatū
ros vakare, kuris bus balandžio 
20 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Soliste padainuos lietu
vių liaudies dainų. Poetas Ber
nardas Brazdžionis skaitys savo 
kūrybą ir taip pat papasakos, 
kaip jis vieną ar i kitą dalyką 
kūrė. Jo eilėraščius vaikams 
deklamuos Maironio lituanisti
nės mokyklos mokiniai.

Dail. Elena Kepalaitė daly
vauja kolektyvinėje Society oi 
Contemporary Arts parodoje, 
kuri vyksta nuo kovo 27 iki ba
landžio 17 Lever House galeri
joje, Park Avė., prie 53 St. Man- 
hattane. Ji yra išstačius! vieną 
reljefinę aliuminijaus skulptūrą. 
Parodoje dalyvauja apie 80 daili
ninkų, išstatyta skulptūros, tapy
bos, akvarelės, grafikos kūriniai. 
Parodą galima aplankyti darbo 

. dienom nuo 10 iki 5 v. popiet, 
sekmadieniais nuo 1 iki 5 vai., 
šeštadieniais uždaryta.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., kovo 26 išskrido į St. 
Petersburgą, Fla., kur jis vado
vaus rekolekcijom lietuvių kolo
nijoje.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiem, 
kurie padėjo pravesti Rytų Spor
to Apygardos — Pabaltiečių 
sporto žaidynes, įvykusias kovo 
22-23 New Yorke.

Šviesų a.a. Vaclovo Čižiūno 
atminimą pagerbdami, Lietuvių 
Fondui aukojo: Pranas Grušas
— 100 dol.; kun. Viktoras Da- 
bušis, Antanas Rugys ir Julius 
Veblaitis — po 20 dol., Frank 
Williams — 15 dol., Kazys Jan
kūnas — 10 dol., Mrs. Nagie
— 5 dol.

Madų parodos apibūdinime, 
Darbininke kovo 21 (nr. 12), 
paminėta, kad Birutė Radziva- 
nienė yra profesionalė modistė. 
Birutė Radzivanienė tiek Aus
tralijoj, tiek čia modeliuoja kaip 
mėgėja. Parodos rengėjai už 
klaidą atsiprašo.

PraUnkMe savo jaunimų prie

N.> P. MtruUonfe AX 74991 
G. ir P. Batikas 8354179 
A. Diržys TA 7-8789

. 2. Jurienė 441-7831
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