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Didžiausią rūpestį 
Nixonas Įšaldė

Maisto kainų įšaldymas, nauja 
sutartis dėl Vietnamo, Brežnevo 
atvykimas, Watergate nauji 
ženklai — šie įvykiai labiausiai 
per savaitę traukė dėmesį.

Pagal Gallupą gyventojų di
džiausias rūpestis -yra ne Water- 
gate, o kainų kilimas, labiausiai 
maisto kainų. Po ilgo svyravimo 
prez. Nixonas birželio 13 įsakė 
įšaldyti maisto prekių kainas 
birželio pirmos savaitės lygyje. 
Įšaldė 60 dienų. Per tą laiką 
bus paruošta ūkinės politikos 
ketvirta fazė. {Šaldymas neliečia 
atlyginimų, nuomų.

Kaip šis įšaldymas veiks, dar 
neaišku. Tik jis nesukėlė tokio 
entuziazmo, kaip pirmasis įšal
dymas 1971 rugpjūčio mėn. Mo
nitor: įšaldymas du tris mėne
sius pavėlintas. G. Meany: į- 
šaldyta, kai kainos pasiekė vir
šūnę. Pramonininkai nerodė en
tuziazmo, nes neįšaldyti atlygi
nimai. Biržoje vertybės tebekri- 
to; užsieny doleris pigo. Entu
ziazmo negalėjo rodyti ir prezi
dento ūkiniai patarėjai, nes pa
daryta tai prieš jų valią. Ir pats 
prezidentas negalėjo būti entu
ziastingas, nes jis buvo laisvos 
rinkos šalininkas, o čia turėjo 
kapituliuoti prieš Kongreso,

Laird, o svarbiausia — paties gy
venimo spaudimą.

Prezidentas prašysiąs Kong
resą sutikimo kontroliuoti mais
to gaminių bei pašarinių grūdų 
eksportą. Dėl kviečių bei paša
rinių grūdų eksporto į Sovietus 
vyriausybę aštriai buvo kaltinęs 
unijų prezidentas Meany. Esą 
dėl to eksporto pačioje Ameriko
je pabrango maisto produktai.

U

Tą pusę per pusę, 
arba du Pietų 
Vietnamą i?

Prez. patarėjasKissingeris ir Š. 
Vietnamo atstovas Tho birželio 
13 Paryžiuje pasirašė naują su
tartį dėl Vietnamo. Tarp sutar
ties 14 punktų Amerika įsiparei
gojo nutraukti žvalgybinių lėk
tuvų skraidymą viršum Š. Viet
namo; atnaujinti minų išžvejoji- 
mą; pradėti pasitarimus dėl 
Amerikos ūkinės paramos Š. 
Vietnamui atstatyti. Sutarties 
punktai Š. Vietnamo nieku neį- 
pareigojo. Pietų Vietnamas ir 
Vietkongas įpareigojami per 24 
valandas sustabdyti visus karo 
veiksmus; P. Vietnamo ir Viet- 
kongo karinė komisija nustato 
“sritis, kurias kontroliuoja dvi 
Pietų Vietnamo pusės”; per 45 
dienas paleidžia civilinius be
laisvius; sudaro tuojau trijų ša
lių “Tautinę susipratimo ir vie
nybės tarybą”.

Neminima š. Vietnamo kariuo
menė P. Vietname. Neminima, 
kada ta taryba ar dvi šalys pa
ruoš rinkimus.

Monitor vertina: Saigono vy
riausybė sutiko su neišvengia
ma realybe. Ta “neišvengiama 
realybė” yra Š. Vietnamo kariuo
menės pasilikimas P. Vietname. 
Dėl jos neišvengiamas buvo tas 
punktas, kuris kalba apie “kont
roliuojamas sritis”. Praktiškai tai 
reiškia Pietų Vietnamo padalini
mą — tą Vietnamo pusę dar per 
pusę. Komunistai kontroliuoja 
vakarinę kalnuotąją pusę, skys
tai gyvenamą; Saigonas turi savo 
žinioje slėnį ir miestus su gy
ventojų didžiąja dalim.

Kaip ilgai tokia padėtis truks, 
Monitor pasakymu, niekas ne
gali numatyti galutinai politinių

Brežnevas atvežė 
katę maita?

Brežnevo vienas iš svarbiau
sių norų — parsivežti iš Wa- 
shingtono prekybos sutartis. Ta 
prekyba — žada Brežnevas — 
duosianti dideles galimybes 
abiem pusėm.

Numatoma prekyba amerikie
čiam galvas susuko ir net ap
suko: ėmė galvoti priešingai nei 
anksčiau. Anksčiau konservaty
vieji šnairavo į biznį su komu
nistais. Dabar, pasak N.Y. Times, 
jie atsidūrė pirmoje eilėje už 
“prekybinį aktyvumą”, vado
vaujami biznierių, kuriem pa
kvipo naujos rinkos ir naujos ža
liavos. Amerikos liberalai anks
čiau visom keturiom stojo už 
glaudesniusryšius su Sovietais, 
dabar jie ima abejoti dėl daro
mo biznio su Brežnevu.

Abejoti, nes mato aiškią naudą 
Sovietam, bet nemato jokių ga
rantijų, kad būtų nauda Ameri
kai. Būdingas čia N. Y. Times 
samprotavimas eilėje straips
nių. Esą už 10 bil. per 25 me
tus Amerika gaus iš Sibiro na
tūralines dujas ir aliejų. Bet -11 Rogers kalbėjo: nors santy

kiai tarp Amerikos ir Sovietų 
gerėja, tebėra neišspręstos kai 
kurios sritys. Jų eilėje labiausiai 
Persijos įlankos klausimas. Čia 
esanti varoma subversija. Prie

prieš tai Amerikos bankai turi 
duoti bilijonus ilgamečio kre
dito Sovietam.

Amerikos bilijonai plauks į 
Sovietus, kol dujų ir aliejaus 
dar nėra. Nėra ir jokių realių Persijos įlankos esančiose Persi- 
garantijų, kad aliejus ir dujos joje, Kuwait, Saudi Arabijoje ir 
bus, jeigu politiniai santykiai kt. yra 70 proc. viso pasaulio 
pablogėtų. dabar gaminamos naftos.

Vėl, sako NYT, dujos ir alie- Prez. Nizonas leido parduoti 
jus iš Sovietų Ateis brangia kai- superspnįnius kovos lėktuvus ._______ .-
na— dvžgub^palygintig nbijtįįnL " 
ne preke.

Sovietai žada dujas ir aliejų, 
bet patikrinti dujų bei aliejaus 
laukus Amerikos specialistam 
neleidžia. Tai lyg katės pirkimas 
maiše. O kaip tik šiom dienom 
sovietinis “Trud” paskelbė ne
pasitikėjimą keliančią istoriją 
apie Sibiro elektros jėgainę. Esą 
prieš penkeris metus buvo pasa
kytos kalbos ir atliktos ceremo
nijos atidarant elektros jėgainę 
500,000 kv. jėgos. Dabar pripa
žino, kad ta jėgainė neveikia ir 
nebuvo pradėjus niekada veikti, 
nes bebandant generatorius su
degęs . Jis ir dabar nepakeistas.

Biznį nori daryti su didelėm 
abiejų pusių viltim. NYT pasa
kymu, Sovietai žiūri į šiuos me
tus kaip melžiamąją karvutę Va
karuose — gaus technologijos ir 
pinigų, kad kitos generacijos 
metu galėtų dominuoti pasaulį. 
Amerikiečiai žiūri į šiuos metus 
kaip į laiką komunizmui per
keisti (kiti sakytų tai subversija 
prieš komunizmą) , ir Sovietam 
komunizmo riedėjimą kapita
lizmo link pagreitinti.

Katros pusės viltys realesnės?

Watergate metinės 
aiškėja kaltininkai

1972 birželio 17 buvo sučiupti 
penki įsilaužę į demokratų būs
tinę. Išaiškinti jau ir tie, kurie 
įsilaužimą užsakė.

Dabar senato komisijoje šen. 
Howard H. Baker, Jr., resp., 
susidomėjo galvojimu žmonių, 
kurie tą sąmokslą organizavo. 
Jis klausėsi, kaip Jeb Stuart 
Magruder, buvęs prezidento 
perrinkimo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, atvirai ir nuošir
džiai pasakojosi apie save ir ki
tus, nė nemėgindamas savęs tei
sinti. Kaltas. Ir tada jautęs, kad 
negerai darė. Dabar jaučiąs pa
lengvėjimą, kai pasiryžęs prisi
pažinti ir prisiimti bausmę.

čia šen. Baker turėjo progą 
paklausti: kodėl jis leidosi į šią 
avantiūrą, žinodamas, kad tai 
nelegalu; žinodamas, kad jam 
pačiam tai ne prie širdies?

(nukelta į 9 psl.)

Turkų žinių agentūra Ana- 
dolu gegužės 29 išsiuntinėjo 
spaudai tokio turinio pranešimą:

“Lietuvių tėvo ir sūnaus Bra
žinskų, pagrobusių Sovietų ke
leivinį lėktuvą ir 1970 spalio 15 
jį nuskraidinusių į Turkiją su 42 
keleiviais ir penkiais įgulos na
riais, byla buvo tęsiama šian
dien antrojo aukštojo krimina
linių bylų teismo.

Kaltinamųjų advokatai AHf 
Čavdar ir Ilyas Gurbuzer pri
statė teismui 1973 vasario mėn. 
Congressional Record, kuriame 
įdėti 65 kongresmanų ir 21 sena
toriaus pareiškimai apie Lietu
vą. Kaltinamųjų advokatai savo 
pareiškime teismui tvirtino, kad 
“ši byla nėra paprasta žmogžu-

Libija nacionalizavo Ameri
kos naftos bendrovę. Tai esą 
represijos už Amerikos politiką, 
palankią Izraeliui. Libijoje liko 
dar trys Amerikos naftos bendro
vės.

Valstybės sekr. Rogers apie 
pavojų Persijos įlankoje. Tehe
rane Centro konferencijoje birž.

Tarp jų ir Čilei. Anksčiau buvo 
draudžiama, o lotynų valstybės 
įtikinėjamos nesiginkluoti. Bet 
jos pirkosi tada iš Anglijos, Pran
cūzijos, Sovietų. Amerika dėl to 
turėjusi pusę bilijono nuostolių.

Amerika didžiausias ginklų 
eksportininkas. Pernai pardavė 
už 3.4 bil., šiemet tikisi už 4 bil., 
kitais metais už 4.6 bil. Nuo 
1961 iki 1971 eksportavo už 22.8 
bil., Sovietai už 14.8, Anglija už 
1.7, tiek pat Prancūzija.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMŲ REZULTATAI

1973 gegužės 19-20 JAV Lie
tuvių Bendruomenės VII ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės IV seimo rinkimam 
praėjus, vyr. rinkimų komisija 
skundų nėra gavusi. Rinkimai 
laikomi galiojančiais.

JAV LB VII taryba
Buvo renkami 42 tarybos na

riai. Balsavo 10,440 asmenų. 
Pagal balsuotojų skaičių iš atski
rų apygardų į tarybą įeina šie 
daugiausia balsų gavę asmenys:

Vakarų apygardoj balsavo 483, 
išrinkti 2: A. Mažeika, J. Žmui- 
dzinas.

Vidurio Vakarų apygardoj bal
savo 4,523, išrinkti 18: P. Kisie
lius, L. Kriaučeliūnas, A. Raz
ma, K. Bobelis, P. Žumbakis, J. 
Jasaitytė, G. Kijauskas, B. Nai
nys, J. Jasaitis. A. Tralas, V. Var
dys, D. Vaitkevičiūtė, V. Kaman
tus, J. Borevičius, J. Ardys, R. 
Genčius, T. Blinstrubas, D. 
Dundzilienė.

Ohio apygardoj balsavo 1,993, 
išrinkti 8: A. Damušis, J. Urbo
nas, A. Rugienius, R. Kudukis, 
E. Lenkauskas, V. Kutkus, R. Se- 
lenis, V. Yucius.

Bostono apygardoj balsavo 
539, išrinkti 2: J. Kapočius, A. 
Makaitis.

Connecticut apygardoj balsa
vo 689, išrinkti 3: P. Vileišis, 
V. Vaitkus, A. Dzikas.

New Yorko apygardoj balsavo 
775, išrinkti 3: J. Balkonas, A. 
Vakselis, V. Radzivanas.

New Jersey apygardoj balsavo 
803, išrinkti 3: V. Melinis, 
R. Šomkaitė, A. Šaulys.

dėstės ar sužeidimo byla, bet 
byla laisvę mylinčių lietuvių, 
kurie kovojo už laisvę ir, viską 
praradę, pabėgo į laisvę”.

Algirdas Bražinskas, vienas 
kaltinamųjų, pasakė: “Rusai 
jėga okupavo mano gimtinę ir, 
žvangindami ginklais, parodė 
savo brutalumą visam pasauliui. 
Lietuvos gyventojai grūdami į 
kalėjimus ir tremiami į Sibirą, 
d jų vieton atkeliami tikri ru
sai.”

Į tai teismo pirmininkas atsa
kė, kad tie dalykai galės būti 
iškelti gynimo metu ir kad bus 
pakankamai laiko apie tai pakal
bėti.
'Algirdas Bražinskas tada pa

reiškė: “Aš tai paminėjau todėl, 
kad dabar yra metinė sukaktis 
T Romo Kalantos mirties, ku- 

susidegino už laisvę.” (Tuo 
pat metu Algirdas Bražinskas iš
kėlė juodai įrėmintą Romo Ka
lantos paveikslą ir rodė jį teis
mui. Tėvas ir sūnus savo at
lapuose nešiojo tautines vėliavė
les.)

<Po to Sovietų ambasados 
advokatas Tevfik Arasli perskai
tė teismui 27 puslapių ilgumo 
pareiškimą. Arasli tvirtino, kad 
Lietuva, panašiai .kaip ir Azer
baidžanas, Gruzija ir Armėnija, 
laisva valia įstojo į Sovietų Są
junga ir kad Pranas Bražinskas 
prekiavo kilimais juodojoj rinkoj 
ir spekuliavo svetima valiuta ir 
kad jis suplanavo pabėgimą, kad 
galėtų išvengti kalėjimo, iš kurio 
ji$ buvo sąlyginai paleistas. Kad 

piktiem veiksmam panaudojo 
sūnų. Šis advokatas pakartojo 
teigimą, kad nusikaltimas įvyko 
Sovietų Sąjungos suvereniteto 
teritorijoj, teritorinėj erdvėj ir 
jūros vandenyse.

Tevfik Arasli reikalavo, kad 
teismas pasiskelbtų neturįs toj 
byloj jurisdikcijos, bet jei ne, tai 
kad kaltinamieji būtų atitin
kamai nubausti už pasikėsinimą 
įvykdyti žmogžudystę ir jos 
įvykdymą.”

Pietryčių apygardoj balsavo 
635, išrinkti 3: V. Volertas, A. 
Zerr-Mačiulaitytė, J. Genys.

PLB IV seimas
Buvo renkami 45 seimo atsto

vai. Balsavo 10,426 asmenys. 
Visose apygardose balsuotojų 
skaičius buvo toks pats, kaip ir 
tarybos rinkimuose, tik Vidurio 
Vakarų apygardoj buvo 14 ma
žesnis. Pagal balsuotojų skaičių 
iš atskirų apygardų į seimą į- 
eina šie daugiausia balsų gavę 
asmenys:

Vakarų apygardoj išrinkti 2: V. 
Čekanauskas, V. Pažiūra.

Vidurio Vakarų apygardoj 
išrinkti 19: L. Kriaučeliūnas, P. 
Kisielius, K. Bobelis, P. Žum
bakis, A. Razma, B. Nainys, 
J. Jasaitytė, G. Kijauskas, K. 
Ambrazaitis, A. Tralas, D. Vait
kevičiūtė, V. Vardys, J. Jasaitis, 
V. Kamantas, J. Borevičius, R. 
Genčius, A. Kairys, V. Kleiza, 
Z. Danilevičius.

Ohio apygardoj išrinkti 9: 
A. Damušis, J. Urbonas, A. Ru
gienius, A. Zaparackas, R. Kudu
kis, E. Lenkauskas, V. Kutkus, 
V. Čyvas, A. Klimas.

Bostono apygardoj išrinkti 2: 
J. Kapočius, P. Jančauskas.

Connecticut apygardoj išrink
ti 3: V. Vaitkus, P. Vileišis, A. 
Dzikas.

New Yorko apygardoj išrinkti 
3: J. Balkūnas, A. Vakselis, P. 
Raugalas.

New Jersey apygardoj išrinkti 
4: V. Melinis, V. Dabušis, V. 
Vaitiekūnas, K. Jankūnas.

Pietryčių apygardoj išrinkti 3: 
V. Volertas, A. Zerr-Mačiu-

Poetas Jonas Aistis Nuotr. V. Maželio

MIRĖ POETAS JONAS AISTIS
Birželio 13, trečiadienį, 1:30 

v. popiet Washingtone mirė 
poetas Jonas Aistis, paskutiniu 
laiku sunkiai sirgęs. Palaidotas 
birželio 16 Washingtone. Liko 
žmona Aldona, dukra Vakarė Va
laitienė, sūnūs Mindaugas ir

-o-
Poetas Jonas Aistis buvo vie

nas iš pačių didžiųjų lietuvių 
rašytojų poetų, pasireiškęs ne
priklausomos Lietuvos laikais ir 
tuo metu sukūręs savo didžią
ją poeziją.

Jis buvo gimęs 1904 liepos 4. 
Kampiškės dvare, Aukštosios 
Panemunės valsčiuje. Tėvai 
1907 išsikėlė į Rumšiškes ir ten 
visą laiką gyveno. Rumšiškes ir 
poetas laikė savo tėviške.

Mokslas
Aušros gimnaziją Kaune jis 

lankė 1919-1927, vėliau Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo 
lituanistiką. Gavęs Švietimo Mi
nisterijos stipendiją, 1936 iš
vyko studijuoti į Grenoblio uni
versitetą Prancūzijoje. Ten stu
dijavo iki 1940 ir gavo daktaro 
laipsnį. Jo disertacija buvo iš 
prancūzų kalbos istorijos — apie 
senuosius Evangelijos vertimus 
į prancūzų kalbą.

Jo darbas
Lietuvoje jis ilgą laiką dirbo 

banke ir drauge studijavo, rašė 
savo eiles. Baigęs mokslus Pran
cūzijoje, 1944-1946 dirbo Nicos 
archyvuose ir Paryžiaus Na
cionalinėje bibliotekoje. Į Ame
riką atvyko 1946 ir iki 1952 
profesoriavo Marianapolio kole
gijoje.

1952 persikėlė gyventi į New 
Yorką ir čia dirbo Laisvosios Eu
ropos tarnyboje. Nuo 1958 gy
veno Washingtone ir 
Kongreso bibliotekoje.

Jo pavardės
Šis žymusis poetas, keliau

damas per gyvenimą, mėgo keis
ti savo inicialus, vardus, pavar
des. Jonas Aistis taip įsipilieti- 
no, taip pasidarė populiarus, ki- 

dirbo

laitytė, J. Genys.
Vyr. rinkimų komisija nuo

širdžiai dėkoja laikraščiam už 
spausdinimą rinkimų informaci* 
jos ir visom LB valdybom ir 
rinkimų komisijom už malonų 
bendradarbiavimą.

Vyr. rinkinių komisija: Balys 
Graužinis, dr. Antanas Milaknis, 
P. Algis Raulinaitis, Vladas ši- 
moliūnas, dr. Grigas Valančius.

Los Angeles, Calif., 1973 bir
želio 12.

tas ir nepagalvoja, kad šis poe
tas yra Jonas Aleksandravičius. 
Tai jo tikroji pavardė. Pirmieji 
eilėraščiai tokia pavarde ir buvo 
išspausdinti.

Vėliau jis sau pridėjo antrinį 
vardą ir pasivadino Jonas Kossu- 
Alęksandrayičius. Tolimesnis.

no Jonas Kuosa-Aleksandrišlds, 
paskui išbraukė Kuosą ir liko tik 
Jonas Aleksandriškis. .

Bet jis ieškojo trumpesnės, 
skaidresnės pavardės. Pasi
vadino Jonas Aistis. Kai priėmė 
pilietybę 1952, tai pasidarė ir jo 
oficialioji pavardė.

Jo poezijos knygos
Patį pirmąjį eilėraštį Gegutė

lę parašė gimnazijoje (1927) ir jį 
išspausdino Ateityje. Vėliau 
bendradarbiavo NaujojojeRomu- 
voje, Židinyje, Šviesos Keliuose, 
Vaire, Aiduose, Drauge ir k.

Yra išleidęs šiuos eilėraščių 
rinkinius:

Eilėraščiai 1932, Imago mor- 
tis 1933, Intymios giesmės 1935, 
Užgesę chimeros akys 1937 (už 
šį rinkinį gavo valstybinę lite
ratūros premiją), Poezija 1940, 
Be tėvynės brangios 1942, Ne
muno ilgesys 1947, Pilnatis 
1948, Sesuo buitis 1951 (Aidų 
žurnalo literatūros premija), 
Kristaliniame karste 1957. 1961 
pasirodžiusi jo Poezija (412 psl.) 
apima visus iki tos datos para
šytus eilėraščius.

Kitos knygos
Šalia poezijos rašė daug 

straipsnių, apybraižų, svarsty
mų. Dalis jų yra sudėta į kny
gas: Dievai ir smfltkeliai 1935, 
Apie laiką ir žmones 1954 (kny
ga laimėjo V. Krėvės vardo pre
miją), Milfordo gatvės elegijos 
1969.

Suredagavo J. Baltrušaičio 
poeziją 1948, drauge su A. 
Vaičiulaičiu suredagavo Lietu
vių poezijos antologiją 1950, K. 
Binkio Lyriką 1952, su Stepu 
Zobarsku paruošė antologiją Ga
bija 1954, suredagavo partizanų 
poetinės kūrybos leidinį 1962.

Jo poezijos vertė
Jonas Aistis ištobulino naująją 

simbolistinę romantinę srovę 
lietuvių literatūroje, atgaivino 
asmeninę lyriką ir savo kartoje 
užėmė vyraujančią vietą. Jo poe
zija žymi lyriniu jausmu ir min
ties grynumu bei intymumu. Jis 
smulkias tikrovės apraiškas su
audė su didelėmis būties pro
blemomis ir tai nudažė savo as
menine gėla, ilgesiu.
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MALONU GIRDĖTI, KAD IR KITI 
PASTEBI, KIEK MES SKIRIAMĖS f 
NUO MASKVOS. ..

kažkas, kas traukia mus | indi
vidualinius namus nuo atstu
miančių apaitamentinių blokų’ 
aiškinęs vienas estas etmonai

Baltimore Sun Maskvos ko
respondentas Micbael Parks 
geg. 16 tęsia pastabas, kiek lan
kytojas gauna skirtingus įspū
džius Baltijos sostinėse, paly
ginti su Rusijos miestais.

’munizmą ar marksizmą-leni
nizmą. Visose trijose respubli
kose, kai žmonės sako “mūsų 
kraštas”, tai turi galvoje ne So
vietų Sąjungą, bet Estiją, Latviją 
ar Lietuvą. { ■ .

Maskvoje, Leningrade ir ki
tuose Rusijos miestuose tebe
kalbama prieš buržuazinių Va
karų kultūros įtaką, o čia atgy
ja dainos, knygos, šokiai iš lai
kotarpio, kada Lietuva, Latvija

Kai rusai keliauja į Baltijos 
respublikas, jie dažnai juokais 
taria vykstą “į Vakarus”. Vaizdai 
tiek skirtingi, kad jiem atrodo 
kaip Vakarai. Gyvenimas Mask
voje ir Leningrade dažnai atrodo 
atsilikęs daugeliu atžvilgių pa
lyginti su Vilnium ir kitom 
dviem baltiečių sostinėm, kad ir 
amerikietis lankytojas pasijunta 
tarsi įkeliavęs į slėnį tarp Rytų ir 
Vakarų.

_ Tiesą, kabo, sovietinės vėlia
vos, Lenino..paveikslai, raudon- vairiais atžvilgiais,
armiėčiai aplink — tai įspėji- _o_

ir Estija 21 metus buvo ne
priklausomos.

Talinas, Vilnius ir Ryga su 
savo aukštais bažnyčių bokštais 
yra rėžiantis kontrastas Rusijos 
miestų vaizdui, kuriame tik kur- 
ne-kur yra išlikę rusų ortodoksų 
bažnyčių bokštai.

kalingi, ir mes stengiamės pada
ryti juos patrauklesnius - tę
sė tas ekonomistas, — bet dau
gumas mieliau apsigyvena už
miesty ir ten turi savo namą, 
traukiniu 40 minučių važiuoda
mas į darbą.

Lietuviai, estai ir latviai visi 
atrodo patenkinti ir dėkoja, kai 
lankytojai pastebi jų skirtybes 

t* nu0 Maskvos. “Malonu iiįcati,Iš oro matai šimtus indivi- . ,.dualinių namų sostinių prie- ka.d'“j’ 
miestuose. "Masu kraujųeyra sakė vienas mokytoju

SPAUDA

Po LB rinkimų gegužės 19-20 
spauda paskubėjo pasakyti savo 
vertinimus. Vertino įvairiai ir į-

BALSAI PO LB RINKIMŲ M*ttą įsigyti Ifetanrtftų plokštelių ar lietuviškų knygų, pnŠoasi krtiptis 
tbiniako atainistncijų, 910 Wflkragtay BrocHyn, N.T. llitl. >

ANTANAS 4. OAVE*-*K«S — Mtarta tavtaatea

A S. SMAŪNS-SAUMKAS

mas, kad esi Sovietų Sąjungoje. 
Tačiau Vilniuje žmonės vaikš
čioja neskubėdami, ir krautuvės 
yra aprūpintos, vitrinos papuoš
tos.'Prie maisto nėra eilių, iš
skyrus tam tikrus laikotarpius.

Moterys atrodo geriau ir ma- 
dingiau apsitaisę negu “matuš- 
koj Rusijoj”. Estai rengiasi pa
našiai kaip jų etniniai kaimy
nai suomiai anapus įlankos, o 
latviai ir lietuviai atrodo, tary
tum jie būtų persodinti iš vidu
rio Europos.

Ryškus skirtumas tarp Vil
niaus ir didžiųjų Rusijos miestų 
kavinių, barų, mažų restora
nėlių. Jų čia yra nuostabiai 
daug. Rusijos restoranai yra 
slegiančios darbininkų pieta
vimo salės, o čia kiekvienas ma
žas restoranėlis stengiasi turėti 
savo charakterį.

Panašūs restoranai yra Rygoje 
ir Tj^ine. Rusai juos lanko, ta
čiau ne visi jiem pritaria. Jie aiš
kina, kad čia restoranuose daug 
laiko leidžiama veltui. Įeik, sako 
į juos bet kuriuo dienos metu — 
geria, plepa, laikraštį skaito — 
priekaištavo vienas rusas Ry
goje.

Esama ir kitokių kultūrinių ir 
net politinių skirtybių. Estijoj 
pvz. komunistų partijos pareigū
nai kalba apie socializmą, ne ko-

tesnių susirėmimų viena ar kita 
kryptimi nedaug pastebėta.”

Keleivyje birž. 5 Alfonsas Na
kas: “Pas mus, Detroite, balsa
vimo lapeliai ir atgaliniai vokai 
buvo išsiuntinėti prieš dau
giau kaip savaitę prieš rinld- 

ymus. Geras dalykas. Pabalsavai 
sau namie, visiškai slaptai, me
keno netrukdomas. Mudu su 
žmona pabalsavome jau pirma
dienį, gegužės 14. Nunešiau į 
artimiausią pašto dėžę, įmečiau 
ir sugrįžau lietuviškos radijo 
programos klausytis. O jie, kan
didatai, kad jau čiulba, kad jau 
giriasi, kad jau meilinasi iš radi
jo dėžės. Bet kam gi taip pavė
luotai meilintis, jei aš jau pabal
savau” . . .

“Ak, buvo ir tokių, kurie bal
sus laimėjo, kai tylėjo. Štai jau
nos mergaitės dalina lapelius ... 
kurių pirmos eilutės šitokiais žo
deliais šviečia: Gana tylos dėl 
vaikų vežiojimo po komunistų 
stovyklas! Gana |ylos dėl viso
kių komunistų pribręstų koncer
tų, paskaitų bei parodų! Gana 
vienybės ardymo Lietuvos lais
vinimo darbe!’

“Gana tylos? Iš kur jūs,vyrai, > 
ar iš Marso? Ar jūs šeši lape 
surašyti, dar neapkurtpte nuo tos

patriotai’ gal kitų nespėjo apgau
ti. Gal jų gražbylystę kiti spėjo 
anksčiau perskaityti, negu aš..”

KOKIUS ŽURNALISTUS 
LEIDO Į LIETUVĄ?

Būrys iš Maskvoje akredituo
tų žurnalistų gegužės 28 atvyko į 
okupuotą Lietuvą penkiom die
nom. (Tiesa, geg. 29). Žurnalis
tai, tarp jų telegramų agentūrų, 
radijo ir televizijos korespon
dentai, minimi tik iš komunisti
nių valstybių ir komunistinių 
laikraščių iš JAV, Italijos, Ja
ponijos.

Čia ir kyla klausimas: ar ne
komunistinių valstybių ir neko
munistinių laikraščių žurnalistai 
nebuvo pakviesti, ar jie, gerai ži
nodami Lietuvos padėtį Sovieti- 
joje, sąmoningai ignoravo pa
kvietimą. Abu atvejai yra labai 
įdomūs. (Elta)

Rinkimai geri ar negeri? Demo
kratiniai ar ne?

Naujienos geg. 31 vedamaja
me: esą rinkimai buvę “netei
singi”, “neteisėti”, “sufiksyti”. 
Ir dėl viso to laikraštis tašo, kaip 
jam įprasta, frontininkus. Esą: 
“Jeigu jiems rūpėtų Lietuvių 
Bendruomenė, tai .. . jie nau
dotų visam kultūringam pasau
liui priimtinus savivaldybės me
todus: jie pravestų teisingus vi
siems suprantamus ir matomus 
rinkimus, kuriais kiekvienas lie
tuvis tikėtų. Tuo tarpu šiandien 
viskas” esą ‘sufiksyta”. Esą rin
kimai nedavė garantijų, kad 
rinkikas nebus apgautas, jo bal
sas nusuktas.

Drauge birželio 6 b. kv. ve
damajame: “Šie rinkimai, lygiai 
kaip ir ankstesnieji atitiko visus 
demokratinius nuostatus, buvo 
tiesioginiai, lygūs ir slapti.. . 
Tiesioginiai rinkimai buvo to
dėl, kad rinkėjai balsavo už ką 
norėjo, pasirinkdami atstovus iš 
kandidatų-sąrašo, kuriame buvo 
2-3 kartus daugiau pavardžių, 
negu reikėj<5 __  ___ ________

Ltijrvos P<^pYndis b»rž»lio L /jau keletas metų įki kėkčiausicr 
.x 1 a- Jei, rašytumėte, kad

gana plepalų, gana demagogijos, 
gana vienas kito pravardžiavi
mų, jei kviestumėte prie tylos, 
tai būtų kas kita. O dabar — 
pragyvenote ir praskydote .. Iš 
šešių trys man gerai pažįstami. 
Už du iš jų pabalsavau. Ir ši
taip buvau apgautas! Dabar tik 
viliuosi, kad šitokie ‘super-

atsiliepė iš humoristinės pusės, 
ko rinkimam trūko, kad jie susi
derintų su “demokratinių” rin
kimų praktika: “Prasilenkimas 
su demokratinių rinkimų prakti
ka įmatomas LB rinkimų būde. 
LB rinkimuose nebuvo girdėti 
apie telefoninį ‘pabuginimą’, 
nebuvo anoniminių lapelių su 
tikslu apdergti varžovus . . ., 
nebuvo įsilaužimų į varžovų bu
tus su tikslu atrasti bent nešva
rius baltinius”.

Apie rinkiminę propagandą ir 
jos vertę

Draugas: “Gyvas buvo ir kan
didatų pristatymas, naudojant 
mums pasiekiamas komuni
kacijos priemones: spaudą, skel
biamus joje rašinius su kandi
datų biografijomis ir veiklos ap
rašymais, naudojant apmokamų 
skelbimų formą . . . Nevengta 
asmeninės akcijos už ar prieš 
tam tikrus kandidatus, bet karš-

S AG MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Wpodhaven, N.Y. 11421, 296-2602 arba 290-7774; 840 Grand St. Brookiyft,

Kaip vertinami kandidatai
Draugas: “Galima drąsiai 

teigti, kad visi kandidatai į VII 
tarybą buvo geri, patriotai lietu
viai. Tiktai gal nevisi ‘bendruo- 
meninihkai’. Vienur ar kitur 
kandidatų tarpe buvo ir tokių, 
kurie, jeigu ir nespiaudavo į 
pačią LB idėją, tai vis dėlto per
daug jau savaip aiškindavo LB 
organizacinę sistemą .. .sten
gėsi LB vadovus sumenkinti, 
kartais net ‘bolševikais’ apsuk
dami. Nežiūrint to, niekas ne
draudė ir tokiems ‘bendnio-

. . . , ., i i 44*44, 04. a-vm*. rapifuvoui miimum jiruouuse irwi»jrmui vosmitvuo
menininkams reikštis... bal- & pobūviam*. Prtstatom j namu* lietuvišku* akūantau*, sOriu*. W* tak* 
suoti ir būti renkamiems. Jų *H order* apatiai prie* tat Weddtags and Parties. Home-mad* Botagą*, 
išrinkimą ar neištinkamą turėjo ’
nuspręsti patys balsuotojai, ką MOAMINIO VARPO KEPYKLA — 9Hwr Mi Mdof O*. Uotarttk* ir 
jie ir padarė. Kraštutinieji 'rėks- yroptaiam tam* irjyragai, šventta^v**tuyėni*^bti pokyM*m*Jtat*A 
niai’ gavo nepalyginamai balsų 
ir į tarybą nebuvo išrinkti”.

N.T. 11309. Telef. 7T0-6US.

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRIC8 by — 
SUPERIOR PIECE OOOD9 CORR. 194 ORCHARD ET. N«w T<*K R. T 
10002, tctef. AL 4-8319. VUnota* jūsų artlmtatem* — Impta
luoto* ir ytetinta. Vilnonė* ntatiaco* kostiumam*. paltam* ir sukmltaA

Pažanga ar atžanga?
Draugas: “Susumuojant įver

tinant jų (rinkimų) rezultatus 
galime teigti, kad šie rinkimai 
visose aštuoniose rinkiminėse

- ------ # <7 , ; apygardose Pjyylįį <^2. LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveOdnimų
“tylos”, kuri “tylulėliai tyhi)tu^r^-KeIe,vlst ‘ atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam liptaukai, suveny-

>tn tirt-kia suprasti, kad Lietamųtan®- gaunami Dtabininko administracijoj (teL GL 2-2923)7 Ir 
niomenė toli gražu ne silpsta, ALICE’S Florist Shop, 167-04 Jamaica Avė., Richmond HiD, N. 
bet stiprėja. Senųjų lietuvių Y. 11418. TeL 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj. 
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Okupuoto] Lietuvoj

RASLANAS VIETOJE 
RUGIENIO?

Balandžio 20 “Tiesoj” rašoma, 
kad “Kauno Tiesos” redakcijoje 
įvykęs ateistinėmis temomis ra
šančių rajonų žurnalistų grupės 
pasitarimas. Jame dalyvavęs ir 
Religijos reikalų tarybos prie 
Sovietų Sąjungos ministrų tary- 

t bos įgaliotinis Lietuvai P. Rasla
nas. Jis padaręs ir savo prane- 

• Šimą susirinkusiem žurnalistam.

Philadelphijoje Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioj Motinos dieną pirmąją komuniją priėmė 
šeši asmenys. Penki iš jų yra šeštadieninės mokyklos mokiniai. Nuotraukoje iš k. I-je eilėje 
— Paulius Dainora, Andrius Page, Regina Radikaitė, Daina BOraitė, Gregory Raubertas ir 
Tomas Danta. Nuotr. K. Cikoto

kartai išmirštant (tikra, fizine 
mirtimi), LB be vargo ateina j 
susidariusią tuštumą. Kaip ilgas 
bus dabartinės LB amžius, pri
klausys nuo tarptautinių įvy
kių. Tuo tarpu LB jau yra Čia, 
ir su ja nesiskaityti jau negali
ma”.

Ši žinia duoda pagrindo spręsti, 
kad Raslanas pakeitė tose parei
gose buvusį Justą Rugienį. Ma
žojoje Tarybinėje Enciklope
dijoje apie naują įgaliotinį yra 
tokių žinių: Petras Raslanas gi
mė 1914 kovo 25 Rygoje. 1828- 
1931 Rokiškyje buvo kalvis. įsi
jungęs į komjaunimą ir visą lai
ką jame veikė. 1933 buvęs nu
teistas 5 metus kalėti už komu
nistinę veiklą. Rašinėjęs komu
nistinėje spaudoje. 1960 baigęs 
Vilniaus Universiteto teisių fe- 
kultetą. (Elta)

J

Nauja knyga “Lietuvos TSR 
ekonomika ir kultūra” yra Lietu
vos ūkio 32 metų apžvalga. Lai- 
dinys daugiau kaip 500 puslapių 
dydžio — statistikos duomenys. 
(E) -

Mokytojų ruošimas
Vilniaus valstybinio pedago

ginio instituto neakivaizdinio 
skyriaus lietuvių kalbos ir lite
ratūros bei biologijos ir istori
jos specialybių studentai, išlaikę 
paskutiniuosius valstybinius 
egzaminus, gavo diplomus. Ba
landžio 8 įteiktas penkiatūkstan- 
tinis diplomas. Jį gavo M. Viz
girda, Žaliosios aštuonmetei 
mokyklos mokytojas. Neakivaiz
dinis mokymas buvęs pradėta 
1950, o paskutiniu metu į in
stitutą užsirašą apie 400 studen
tų per metus. (E.)

1972 m. pradžioje vandentie* 
kis buvo 1143 respublikos kai
mų gyvenvietėse, o kanalizaci
ja — 392 gyvenvietėse. Vanden
tiekio tinklų ilgis kaime sudari 
1145,5 km, kanalizacijos tinklų 
— 233,1 km . (“Liaudies Ūkis’, 
Nr. 2, 1973, 51 psl.). (E.)

JUetutriikam rajone — ____
UETUVMKA GiLIŲ PARDU0TUV1

Alic^s Florist Shop 

107-04 JamaiM Ae*. Mtitaond BiU, N. T.
—------Gėlė* įvairiom progom----------

Maloniai kviečiame kahniriyttėje gyvenančia* taatiečfa* 
atsilankyti arba patkambinU telefonu 846-5454 • 9527; va-

A

A

■ Lietuviško stiliaus paminkle* 
sukuriami ir veltai priiteto-

• • mi į visas kapines New York,
New Jeney ir Connectfcut 
valstijose

u Fasolino *
* Memorials CO

- Tai yra mūsų vienintelė vieta . 
Gausi parodų salė

66-86 80th Street (prieš St John’* kapines) 
Midtfle ViDage, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Rdmas Kezyt, Pm.
2129 Knapp St, Brookl/n, N.Y. 11229 ~ T«L 763-3309

• Paskutinės informacijos apie femlanslat kąfaas
• Kelionė* } visus pasaulio kontinentus

lėktuvai (*RtaMMta
viešbučiai • ■
LAIVAI (Grota*) GRUMH*
.AUTOBUSAIS Itatal vistą JAUNIMUI



.. ........................................................................?' ...................................

‘ . .......................... . "•

910 *WILLOUGHBY AVĖ. 
BROGKLYN, N. Y. 11221

Second-cU'.s p<»Ucv jųid at Brooklva Pi>'t Office
• Pubfi5»ed,T»e«-kK *

'Eina nuo 1915 metųU-- .
—1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organų DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

Editorial OfficeGL 5-7281 Busine»s Office GL 2-2923

IHE NORKER bjr FRANCISGAN FATHERS

- Popiežius Paulius XI jau pa
skelbė, kad 1975 metai bus 
Šventieji metai, kokius katalikai
turi kas 25 metai.

Šventasis 'Tėvas patvirtina, 
kad buvę abejojimų, ar tokia tra
dicija tinka mūsų .laikam. Po 
svarstymų ir pasitarimų jis nu-
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Į ŽMONIJOS SĄŽINĘ
Ruošiantis 1975 šventiesiem
VYSK. VINCENTAS BIRZGYS

metam

? L^kraStf tvarko RED AKCINE KOMISIJA
■Straipsnius ir karcsponrk-ncijas redakcija, taisu savo nuožitkni.. Nenaudoti straipsniai saugoini 
ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos

Wt akelbitiay turinį ir'kaiha redakcija ncaftako. 2Z š -.j

7-.: . .-.;t . r.. ■

įvykių antra pusė
Minėjome birželio ,14 (1941) i. dividualėjo. Tai jaučiame, prisi- 

deportš&jas,rodančias kenkian- - mindami ir reikšdami pagarbą
■>fią tautą - ----- simboliniam šiandieninės kovos
Ite r 23 vienas su kitu.tesu-

.atskleidžia kovo- sietienr, ne organizaciniais, ry
jančios tautos MeSdą/. t J: ‘ \ 7. ?_ Šiais £ ‘(ĮFtflt’; ryžto ir pasiaukoji- 

“Kiekviena kova reikalinga mo dvasia — S. Kudirkai,. kun. 
^dlnįip J.'Z4e^^^,.k/,Kyąntai./ '

—nepriklausomybės kovų • po- pir-------Žvilgsnis į naują kovos formą
‘ trfo pašaūlmfb kato.- > -« : ' ‘ '/ galėtų V ■būti paskata revizuoti 
*^r^o{^|l^lįįio difyvi’ai, žuvę ar dažno apkartimą, kad Li'etjįvos 

su to sukilimo vadu *, 17- kariuotnenė nepasipriešino dn- 
•TMi>tfo1fenitf * Jpėrhai' ‘pišitriiū- ;' vazijar. Taip, įsakymo kąriųdme- 

į^eJ^pageF^H. ’ b^pą^fiekinĮi nebuvo. Bet >a- 
fjit iBūsųiaamtysėt nes jų drąsa t >Wij?ari<priešino. pasipriešino ta 

m^-auką ifetivo-1naujas^ impulsas - nauja kovos forma. Iš 1941į$u- 
tautos likimo raidai — artesnei "kilimą rengusio ir vykdžiusio 
•4r ' • t}' *• - 1 * Į’ ’ V1 j ^ogrihdad :.rete^ kuris; nebuvo

j-r^ ^iiįmaš; , w,
panaikino sovietinį mitą, kad
tauta sava’vaK'a’įsijungusi į So-‘ 

-vietų Sąjungą. Sukilimas sudarė- 
t- Laikinąją Vyriausybę,* kuri per 6- 
w^vb yeikfok samanes ^uspėjo šu- 
^įsidiZUOtLadnųnlsėracini apa-_ 

ratą, galėjusį sėkmingai trukdyti 
„naujo okupanto žmonių bei gė- 

«lybių naikinimą ir eksploa-

Kariuomenėje, kaip ir mokyk
lose, buvo išauginta. rieprikĮau- 
spmo žiuogaus "dvasia- Tai-, buvo 
patvariausias laimėjimas, :kurį 
davė nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis. Juo ir šiandien gyve
na Lietuva.

sprendęs, kad mūsų laikam to
kie metai yra gal net reikalin
gesnių negu buvę praeityje. Ta
čiau dabar popiežius Paulius VI 
įveda vieną naujenybę.

Šventieji metai būdavo at- 
švėnčiami Romoj, kur atsilankę 
maldininkai galėdavo gauti už 
tai skiriamus atlaidus. Kitiem 
metam atlaidai būdavo pratę
siami visame pasaulyje lankan- 
tiem bažnyčias ir atliekantiem 
religines praktikas, kokias pa
skirdavo arba pats Apaštalų Sos
tas, arba vyskupai savo diecezi
joj. Šį kartą skiriama pusantrų 
.mętų; .pasiruošti 1975 šventie
siem metam. Pasiruošimo laikas 
prasidėjo Sekminėmis birželio 
10. įŠvęnta^iSj T(ėvas kol kas dar 

. nepaskelbė nurodymų ar patvar- 
■ kymų šiam pasiruošimo laikui.

.Tai bus. padaryta vėliau. Iš dvie
jų jo pasakytų kalbų Šv.Petro 
bazilikoj gegužės 9 ir 16 atrodo, 
kad vienokios, ar kitokios religi
nės praktikos įr atlaidai gal bus 
tik Šventųjų.rpetų pasekmė.

Šventiesiem metam pasiruošti 
sjdriamp. tema ragina tikinčiuo- 

. sius į ilgesnio laiko ir metodišką 

. įsimąstymą. Tokiam įsimąsty
mui skelbiamas vidinis dvasinis 
atsinaujinimas, kurio pasekmė 

' būtų’susitaikj'inas. ‘ '
■: Vatikario II susirinkimo pa- 

1 skelbtą atsinaujinimą daugelis

kunigų ir pasauliečių, jei teisin
gai suprato, tai klaidingai pra
dėjo vykdyti. Užuot pasaulį 
krikščioninę, jie nuėjo paskui 
pasaulio net neigiamiausias ten
dencijas.

Kalbėdamas apie atsinaujini
mą, Šventasis Tėvas pamini ei
lę pavyzdžių, kaip pakrikęs ir 
pilnas prieštaravimų yra mūsų 
laikų žmonių gyvenimas. Jis sa
ko, ir kiekvienam aišku, kad to
kių pavyzdžių galima rasti dar 
daugiau ir ^psose gyvenimo sri
tyse. \

Turėdamas protavimo galią, 
mąstydamas ir besiekdamas 
tiesos, žmogus pasimetė, nesusi
gaudydamas, kur tiesa, net sua
bejojęs, ar iš viso yra kokia pa
stovi tiesa.

Dirbąs bei kuriąs žmogus pa
sijuto paskendęs savo kūriniuo
se, viršiniuose dalykuose, o pra
radęs vidinį gyvenimą. Sukur
tas laimei, bet beieškodamas 
malonumų ir džiaugsimo, jis ra
do tik nuobodulį ir nusivylimą. 
Persisotinęs ir gyvenąs pertek
liuje jaučiasi nelaimingesnis už 
daugelį beturčių ir vargšų. Jis 
net susierzinęs, kad, būdamas 
visko pilnas, nesijaučia laimin
gas. Žmogaus susikurta civiliza
cija pateikia daugybes pato

gumų ir malonumų, tačiau žmo
gus taip neišmintingai jais nau
dojasi, per juos praranda svar
besnius savo reikalus, kad, už
uot buvęs dėkingas ūž juos Die
vui ir mokslo žmonėm, ima jais 
bodėtis ir net juos niekinti. Taip 
šiandien daro daugybė jaunuo
lių.

Jaunieji ir jų tėvai stengiasi 
vis iškilmingiau atšvęsti dviejų 
jaunų žmonių santuoką, o kaip 
dažnai ten slepias nerimtas pa
viršutiniškumas. Vieno antram 
ištikimybė, paremta sakramenti
ne priesaika, vis dažniau ir daž
niau lengvabūdiškai sulaužoma.

Žmogus mokslą ir viską pa
naudoja saugoti užaugusiųjų 
sveikatai ir gyvybei, o vis ciniš- 
kiau ir viešiau žudo savus kūdi
kius, neleisdamas jiem užgimti; 
vis garsiau ir garsiau kėsinama
si į ligonių, į senelių gyvybes. 
Valstybė, jai vadovaujantieji, jos 
institucijų tarnautojai, visokios 
tarptautinės institucijos yra iš
laikomi dirbančių žmonių lėšo
mis ir yra tų žmonių teisių ap
saugai, gerovės pažangai, o tuo 
tarpu kiek ten visokio piktnau- 
dojimo, ištisų tautų teisių uzur- 
pavimo ir net vergijos.

Panašių gąsdinančių prieš
taravimų šiandieniniame žmoni
jos gyvenime galėtume priskai-

tavimą.
Tolesnei raidai:— 1941 m. su- 

y lęĮlimas sustiprino tautos dva- 
•vsią, kaip kondensatorius su-

Ar ne-ta pačia tose instituci
jose tada išauginta dvasia tebesi
laiko ir išeivijos gyvybė?

i'SSMnį Is .n; Bątšaiprieš tūlą
vė jaunesnei kariais Nėrą hero-i • i:. lt. <, ’ . * i.' ’ 1~ , National Catholic Register

n

čiuoti labai daug. Jų katastrofiš
kos pasekmės gali nepataisomai 
sugriauti pasiektos civilizacijos 
pagrindus, gali išnaikinti ne tik 
atskiras tautas, bet ir ištisas ra
ses. Iš daugelio simptomų gali
ma bijoti, kad gali susinaikinti 
labiausiai civilizuotos rasės ir 
tautos, nes ne vienas iš čia su
minėtų ir kitokių prieštaravimų 
yra labiau įsigalėjęs civilizuotų 
tautų tarpe negu necivilizuotų. 
Iš tų pavojų žmonija gali išsi
gelbėti tik pati. Išsigelbės, jei 
susipras ir stengsis. Tikėtis, kad 
“laikas viską pataisys”, būtų 
iliuzija. Pats laikas be žmogaus 
pastangų nieko netaiso ir nieko 
negadina, o tik artina žmogų 
prie karsto. Žmogus pats arba 
kuria, arba griauna.

Popiežiaus Pauliaus VI žo
džiais, žmonijai yra būtinas at
sinaujinimas ir susitaikymas su 
Dievu, su žmonėmis, su savim. 
Vienkartinio atgailos darbo, 
trumpalaikio apsimarinimo, at
gailos sakramento ar vienkar
tinių, kad ir visuotinių, atlaidų, 
čia nepakanka. Kad žmonijos lai
mėjimai nenueitų nepataisomų 
nuostolių keliais, laikas patik
rinti visą žmogaus gyvenimo fi
losofiją: kaip suprantam save, 
savo gyvenimo prasmę ir tikslą, 
ko iš tikro siekiam. Reikia patik
rinti visą savo mentalitetą: koks 
yra mano protavimų, jausmų, el
gesio ir viso gyvenimo santykis 
su Kristum, su krikščioniškais 
principais, su artimu, su pasau
liu. Popiežius Paulius VI sako, 
kad žmogui laikas išsamiai pa
galvoti ir apsispręsti, su kuo 
esam: ar esam tikri Kristaus mo
kiniai, ar tokiais tik užregist
ruoti, ar krikščionys, krikščioniš
kai ir gyveną, ar tik fariziejai.

Yra daug žmonių, kurie buvo 
kieno nors taip paveikti, kad, 
save nuosekliai ištyrę, drąsiai ir 
atvirai apsisprendė, kas yra tai
sytino, ir radikaliai bei pastoviai 
pakeitė savo gyvenimą. Tokios 
šviesos ir drąsos padaryti reikia
mom išvadom, tokio drąsaus 
ryžto išvadom įgyvendinti reikia 
šiandieninei žmonijai. Kiekvie
nas esam žmonijos narys, kiek
vienas savu teisingu ir drąsiu 
sprendimu keisdami asmeniškai 
save, panaudodami savo įtaką 
visuomenėj, turėsime įtakos ir 
visai žmonijai.

(nukelta į 6 psl.)

Philadelphijoje gegužės 20 Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioj vysk. V. Brizgys 22 asmenim 
suteikė sutvirtinimo sakramentą. 20 iš jų lankė ar tebelanko šeštadieninę mokyklą. Nuotrau
kos vidury — vysk. V. Brizgys,jo kairėje — klebonas kun. Jurgis Degutis, dešinėje — kun. 
Kajetonas Sakalauskas. Nuotr. K. Čikoto

- Uodegų Oje irPletų Afrikoje .Bir
želio 17 to laikraščio skaitytojas 
M. Deelan Bransfield,-III, iš 

.< Ne*y Torko, dėl . Vatikano .ano 
balso rašo: y

“Atrado, kad mes daug laiko 
skiriame rūpesčiui apie diskri
minaciją nekomunistiniuose 
kraštuosi, bet esame nuolankūs, 
kai klausimas kyla dėl komunis
tų vykdomo katalikų paver
gimo.”'1 *

“Lenkija? Lietuva, Vengrija 
yrą kataĮikiškiausi kraštai, sovie-

' šils ti^^e"^irifįsė; lUi takiame 
pulk. Kazimieraičio, kapitono 

trSISSšTFėftėfiaftf 8" ’Mtrt^ftb' var-' 
dus.

■Sukilimas paliko ir naujas ko
vos organizacines formas — 
pogrindžio, konspiracijos. Kovai 
su Sovietų invazija tiko jau ne 
reguliari kariuomenė, o pogrin
dinė rezistencija. Ši kovos or- 
gilhiząČiDė forma Išpopuliarėjo 

itfr/ .' šii'" arftfubjii " pasauliniu y______________________,__
ii^pokariuf Ji ir dabar po- tinių aleistų pavergti. Bet ar ka

talikai -pasmerkia tokią padėtį?

$ 
I

*

ptdiariausia visuose kontinen-
j -“^tuose. Tik šiandieninėje lietu- 
Į vi u kovoje toj formoj dar mažiau 
I •rffhungg. žltfoigc vi-.:-j-•.* | orgą^z^cią^j ji dar ląbiąu sųm-

Gal nedaugelis, o daugumas yra 
suinteresuoti ‘tiltų į komunizmą 
statyba* **..

JMiiri , . .i; .i
phcY

Nora. ir. ankstyvo vakaro vėsa 
vėsino skara neapdengtą galvą, 
pradžioje Judas tik tiek težino- 

■■" je, tead-eina į-Jeruzalę.- Taratsi-
didelio • pykčio- metu,* 

| .nebeturi nei žodžių, nei

ė'fttė baisus noras keršy- 
k‘.n,ėžinojo, nei kaip, nei 
im-Jcada. Jis ėjo atmaukęs 
.ąjĮeĮcųr nesidairė, nieko 

nematė, nieko negirdėjo. Tik
vienas su savimi kalbėjo:

— Aš turiu Šitą “viešpatį” 
pamokyti, aš turiu jį pamokyti!

Jau gana toli nužingsniavus, 
jajn pradėjo darytis aiškiau: jis 
e^ila susitikti Barabą ... Taip! 
Jis eina susitikti* Barabą.

jau buvo vidurnaktis, kada Ju- 
' t das pasibeldė į savo tėvo Simono 
; vyninę. O čia jis išgirdo, ko ne- 
I norėjo išgirsti.

■ Barabą praeitą savaitę romė- 
t nai sugavo... Ne tik Barabą, 
f bet ir abu jo galvų piaustyto- 
| jus. Žydai nurodė romėnams Si- 
j mono vyninę kaip Nazarėno už- 
S eigą. Mat, -matė Judą čia už

einant.. Ieškojo Jėzaus — rado 
Bambą.

Žinia apie Barabą kaip perkfl-

nas trenkė Judą. Jis čia pat su
smuko už stalo ir susiėmė ran
komis galvą. Jiedu abu su tėvu 
iTgai dėTtb dejavo’: jiedviem la
bai" gaflžTbuvo Barabo. “Šitoks 
įžvalgus vaikinas ir . .. Šitokia 
Sveikata! ..”

Apie apyaušrį Judas sudrebė
jo ir suabejojo:

— Taigi Jėzaus romėnai dar 
negaudo, tik žydai... Taigi Ba
rabo jau nebėra ... Taigi Jėzus 
dar niekuo romėnams nenusi
kalto .. Taigi, kai šitaip su Bara- 
bu>tabff ta puodžiaus dirva da
rosi bereikšmė ...

Tada jie abu sutarė, kad prieš 
dieną reikia nors truputėlį nu
migti.

Dar prieš pusryčius Judo tė
vas Simopas, ką tik atrakinęs sa
vo vyninės duris, metė Sūnui 
Judui, kaip ant stalo, paskutinę 
kortą:

— Sūnau! Mudu turime išva
duoti Barabą! Ir... Kaip tėvas 
prašau tave, nebeblūdyk su tuo
Nazarėnu. Kaip sakiau, pirk tą 
puodžiaus žemę! Kiek stinga? 
še, padėsiu!

— Dėl to stigimo gal kaip 
nors ir susitvarkytume, bet... 
Ką aš darysiu su ta žeme, kada 
Barabo jau nebėra?!

Tėvas dabar jau visai rimtai 
pašoko nuo stalo ir suriko, net 
šaukštu daužydamas į stalą:

— Kas?! Sutingai bebindzinė- 
damas?! “Ką aš darysiu?!” Ži
nau! . . Šitokių gyvenimas pasi
baigia su elgetos lazda ... Ar tik 
to tave ir moko tas tavo “mo
kytojas”?

— Tik jau tu čia man ne- 
sidraskyk tiesiai po nosimi! — 
pamojo atbula ranka Judas. — 
Iki šiol kalbėjom gražiuoju ir to
liau galime kalbėti gražiuoju: aš 
gi jau nebe vaikas .'..

— “Nebe vaikas” ... — ištie
sė rankas Simonas: — Judai! . . 
Tu man buvai vaikas ir tebesi!..
Supranti? .. — jau su ašaromis 

akyse dejavo ir dūsavo.

— Na, tik to bestigo?! — su
nerimo Judas, pamatęs tėvo aša
ras; bet čia pat pats pakėlė 
balsą: — Geriau tu man pasaky
tumei, kaip išvaduoti Barabą ... 
Supranti? .. Jis mano draugas!..

Žmonės kažkur skubėjo pro 
Dovydo vartus į Betanijos pusę. 
Vaikai bėgo net rėkdami, o nie
kas nesirinko pas Simoną pusry
čių. Simonas pakreipė kairę au
sį, nutilo ir ėmė klausytis.

— Girdi? — pamojo galva Ju
dui atsikelti nuo stalo ir prieiti 
arčiau prie durų. — Kas ten ga
lėtų būti?

Judas išsižergė tarp durų, at
statęs barzdą, paklausė, žengė 
į kiemą, panarino galvą. Dar 
įsiklausė: ten lyg dainavo, lyg 
valiavo, lyg šaukė Hosana.

— Ar tik nebus mūsiškiai?! 
— lyg palinksmėjo. — Taip, tai 
jie ateina iš Betanijos ... Tai 
gal tada ir lik sveikas, tėvai!..

— A ... Tai vėl kvailioji?— 
pasigavo tėvas sūnų už skverno 
ir pasitempd arčiau savęs. Taigi 
ir čia gali palaukti, abu pažiū
rėsime, jeigu jau taip labai niež
ti... Klausyk! Dėl to Barabo ... 
Kol dar nenuėjai... Manyčiau, 
tau reikėtų pasišnekėti su vy
riausiais kunigais: jie pažįsta pa
ti Pilotą ir $u juo pasikalba... 
Jie gali padalyti, jeigu panori.

i
Nebežinia, kiek Judui patiko 

tėvo mintis, nes čia pat jau ki
tapus vartų raliavo ir valiavo ir 
..aukė: “Hosana Jėzui iš Naza
reto!”

Va, jau minia sustojo bėgusi į 
aną pusę, va, jau traukiasi at
gal; va, jau susigrūdo. Simonas 
nebeištūrėjo: uždarė vyninę ir 
kartu su Judu nuskubėjo į tarpu
vartę.

Ju^Įas, uždėjęs kairę ranką tė
vui ant peties, žiūrėjo žiūrėjo ir 

pradėjo kikenti. Kikeno jis pik
tai. Kaip rupūžė . . . Kaip devyni 
velniai lyg būtų jį tampę už pa
žastų: toks juokingas atrodė da
bar jam tas jo “karalius”, sėdin
tis ant asilaitės.

— Ei! Siono dukros! . . Šauki
te: Valio! Jūsų “karalius” ateina! 
— dar pasityčiojo prisimin
damas psalmę. Tada suplojo 
plaštaka tėvui per petį ir nuėjo.

Kur Judas eina, tėvas nebe
klausė. Tik dar pamatė, kaip jis 
susimaišė su minia ir prisijungė 
prie “savųjų”. Taip jis juos va
dindavo.

Tą pačią dieną neilgai trukus 
vėl po miestą sklido gandas, kad 
Jėzus vėl susirovė su Rašto ži
novais, paliepęs jiems sugriauti 
seną šventyklą ir pažadėjęs per 
tris dienas pastatyti naują .. . 
O kada vyresnieji jį visai prirė
mė prie sienos, reikalaudami 
jiem duoti kokį nors ženklą, ar 
jis tikrai tas, tai jis, esą, jiems 
pasakęs, kad jiems nebus duotas 
kitoks ženklas kaip pranašo Jo- 
nos . .. Taigi. Ir tu suprask da
bar! Pykstasi, barasi, erzinasi...

Vyriausias kunigas Kajifas jau 
buvo padaręs sprendimą (už tau
tos suvedžiojimą) Jėzų nužudy
ti. Beliko tik surasti būdą, kaip 
jį suimti, kad nesuerzintų dau
gybės varguolių, kurie Jėzumi 
jau tikėjo. O tokių jau buvo 

daug. Ypač po aklo gimusio pa
gydymo ir po Lozoriaus pri
kėlimo. Net Lozorių buvo nutar
ta nužudyti, kad neliudytų ... 
Ir. . .

Kada Judas, įleistas pas vy
riausiąjį kunigą, paklausė: “Ką 
man duosite?” —jie labai apsi
džiaugė . ..

Kada viskas buvo sutarta — 
kur, kada, kaip ir kiek, Judas vėl 
sugrįžo pas “savuosius” ir kaip 
niekur nieko toliau su jais vaikš
tinėjo ir laukė sutarto laiko. O 
tas laikas atėjo greit: trečią die
ną po susitarimo.

Kaip jau žinome, jie, atvykę į 
Jeruzalę, dažniausiai nakvodavo 
tarp uolų ir alyvmedžių Get- 
semane darže; kartais Betani- 
joje, kartais netolimuose tyruo
se.

Tą naktį, kaip buvo sutarta, 
Judas su vyriausiojo kunigo ka
reiviais ir tarnais atėjo į Get- 
semane, ir taip, kaip buvo su
tarta, pabučiuodamas, parodė 
Jėzų jo budeliams. Jie suėmė 
jį ir surišę nuvedė pas vyriausią
jį kunigą Kajifą. Po kelių valan
dų jis buvo nuvestas pas Pilotą 
ir išmainytas į Barabą ... Dar po 
kelių valandų buvo nupirkta ir 
puodžiaus žemė ...

Jėzus buvo nukryžiuotas, o 
per vyriausiojo kunigo agentus 
buvo pasakyta mokytiniui Ma
tui, kad Judas pasikorė ...
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PAVASARIO KURSAI
Studentų ateitininkų pava

sario kursai įvyko gegužės 26- 
28 §v. Jono parapijos stovyk
lavietėj, netoli Wasagos, Kana
doj. Tema buvo “Kraštutinumų 
derinimas ateitininkų " per
spektyvoj”. Vytai Narutis, Stu
dentų Sąjungbš pirmininkas, ati
darė kursus šeštadienį po pusry
čių, sveikindamas atvažiavusius 
ir apibūdindamas Jyąirįąs pro-

TEGYVUOJA ATEITININKIJA!
Kai buvo Nėw Yorko ateiti

ninkų moksleivių šventė balan
džio 29 V. Atsimainymo parapi
jos salėj, ten dalyvavo ir dr. Do
mas Jasaitis ir pasakė šią svei
kinimo kalbą.

k 
i: 
S 
i
t;

Kursų akademinę programą 
užbaigė kun. Yla, kalbėdamas 
apie ateitininkų veiklos istoriją, 
tymo dinamiką ir susumuo
damas visą kursuose pereitą me
džiagą. '

Buvo ir dvi vakarinės progra
mos. Šeštadienio vakarą Ramū
nas Underys ir Vaidotas Vaičiū
nas su gitaromis dainavo Ra
mūno ir, kitų sukurtas dainas, 

graznos dalis. Tuojau., po atięla- , kurios įvedė mus į dainų ir šo- 
rymo kursantai .bųyp sukviesti kių linksmavakarį.

■ Sekmadienio vakarą bandyta 
pravesti linksmavakarį, bet buvo 
sunkiau, nes daugelis kursantų 
buvo išvažiavę į namus.

klausytis pinuos, paskaitas.

Pasaulėžjįrų konfiiĮrtas

MIC., kalbėję ąpie1 pasaulėžiūrų 
konfliktą. Norsjjaęelęgęntas kal
bėjo atskirais kartais ta pačia te- 
ma,aipą<foUnsTOlasjĮąlbpč įęlvr . Vytas Narutis — programos ko- 
dalis: yįspotiBoji įptęfrąbmė.pa- ordinatorius, Ramūnas Underys 
saulėžiūBą it ikįįMčio^įŠkųs j pa
saulėžiūros filosofija ir teologi-

, Kursų valdyba buvo maža, 
bet gerai atliko savo darbus:

— berniukų vadovas ir „ ko
mendantas, Laima Gustainytė— 
mergaičių vadovė, Almis Kuolas 
ir Rimas Čepulis — ūkvedžiai.

Kritinės pastabos
Pažvelgus į kursų medžiagą, 

reikia pasakyti, kad prelegentai 
kalbėjo paskirtom temom. Kar
tais pasitaiko, kad ima ir pakei
čia temas arba jas laisvai in
terpretuoja.

Kun. V. Bagdanavičiaus pa-

Mylimi ateitininkai, šlovingi 
tencializmą buvo įdomi ir davė; mūsų svečiai ir bičiuliai!
nauju filosofinių minčių. Jo Irai- Su virpančia širdimi ir 

džiaugsmu sveikinu ateitininkų 
pirmūnų vardu (aš ateitininkas 

nuo 1910) visus čia susirinku
sius mūsų draugus, bičiulius, 
mus mylinčius, mum tiesiančius 
talkos ranką, gal per retai mus 
pabarančius. J j j i . - .■:

Sveikinu - ateitininkus sen
draugius ir ypatingai sveikinu 
jaunąjį spiečių apsisprendusių 
ne tik vadintis, bet būti ir tapti 
ateitininkais, homo christianus 
— Kristaus žmonėmis.

Ateitininkijos žengimui pir
myn ir jos vertikalinės įtakos 
ugdymui reikalingi apaštalai. 
Apaštalavimas yra didžiųjų tiesų, 
pasaulio santvarką pakeičiančių 
universalinių vizijų skelbimas ir 
neatlaidus jų įgyvendinimas eg
zistencijos koordinatose — 
žmogaus būtyje, laike ir erdvėje.

Neužmirškime, kad gerais no
rais pragaras grįstas.

Prasidėjusi ir vis plačiau įsi
banguojanti revoliucija Bažny
čioj, gyvenančioj ir veikian- 
čioj visuomenėj, netekusioj do
rinių iš Dievybės kylančių, pra
dų, gali baigtis pagonizmu, mis
ticizmu ir net politeizmu. Baž
nyčia nežus, jos pragaro vartai 
nenugalės, bet ji patirs nemažų 
nuostolių, nes aplinka, kurioje 
jai tenka veikti, darosi vis prie
šiškesnė.

skaita apie krikščionišką egzis
tencializmą buvo įdomi ir dai ‘

ba apie ateitininkų derinimą ne 
taip gerai pasisekė. Tema turėjo 
būti kaip kursų įvadas, tada būtų 
geriau pasisekus.

Kun. St. Ylos paskaitos buvo 
per sunkios. Per greitai buvo 
perbėgta per keleto šimtmečių 
filosofines mintis ir per maža ' 
jos buvo išaiškintos. Nėra taip 
lengva suvokti visų minčių spe
kuliacijas. Be to, žmogui gali 
susidaryti įspūdis, kad ateitinin
kai derina tik kraštutinumus. 
Prelegentas daugiau įtaigojo sa
vo dinamiška asmenybe, o ne 
paskaitos turiniu.

Laimos Garbonldenės ir Kęs
to Kliorio paskaitos buvo daug 
aktualesnės ir sukėlė gyvas 
diskusijas. Studentam lengviau 
diskutuoti su jaunesniais prele
gentais nei su vyresniais.

Kursų reikšmę dar sunku būtų 
nustatyti. Reikia spręsti, kad ji 
nebus per didelė. Vienam kur
sai yra tik pramoga, tik proga 
pasižmonėti. Kai sutikau vieną 
pažįstamą iš Toronto, jis manęs 
paklausė: “Tu net iš New Yor
ko atvažiavai šitam?” Taigi, 
buvo duota suprasti, kad aš laiką 
gaišinu.' Didžiausia problema 
yra ne kursų medžiaga, paskaiti
ninkai ar vietovė, svarbiausia, 
kad trūksta noro mokytis, kurti ir 
keisti. , Algis Norvilą

savitarpinę brolybę. Kiekvienas 
iš mūsų teskuba į talką su ge
riausiomis mintimis, su švel
niais jausmais, su apjungiančio
mis pastangomis, o visi sutelkti- 
nai su gera valia. Mūsų didin
go sąjūdžio tikslai dar nepasiek
ti ir dar negreitai bus užkopta 

__ r______________________ į kalną, kur buvo tautos amžius 
sutriuškinčiau ją kaip minkšta-., sudrebinančios mintys. Kalno 
kūnį kirminą.

Ateitininkija yra didingas me
dis. Ir šimtmetiniame ąžuole 
nėra prarąjų tarp šaknų, liemens 
ir šakų. Ir kol mes paliksime iš
tikimi amžinom kristinėm idė
jom, tų prarąjų negali būti pas 
mus. Visų kartų ateitininkai turi 
bendras šaknis, stuomenį, šakas. 
Mūsų sąjūdis toks ilgaamžis ne 
dėl to, kad likimas jį lepino, 
bet dėl to, kad jo nariai neven
gė vargo kieto. Tik todėl, kad są
jūdis turėjo didžius idealus ir 
visuomet visose sąlygose atsi
rasdavo žmonių apsisprendusių 
ir . žodžiu ir darbu ir gyvybės 
auka juos ginti, jų siekti. Im. 
Kantas pasakė, kad idealai, jei 
jie nesiekiami, yra tuščiavidu
riai, o siekimai be idealų yra ak
li. . _ .

Išraukime iš mūsų sąjūdžio Ir būkime Dievo mūrininkais, 
visa, kas žaloja organizacijos vie- Tegyvuoja ateitininkija! Moritu- 
nybę, giedrią darbo nuotaiką ir rus te salutat. . ’ .

Che Guevara, orgazmo-chlo- 
kratinės jaunuomenės idealas, 
grasinančiai pasakė: Jei pats 
Kristus stovėtų mano kelyje, aš

pamokslo žodžiai yra negriūvan
tys lieptai, pervedantys žmogų 
į sudvasintą būseną, ir gemančių 
žvaigždžių liepsnomis apšvies
tos gailės, rodančios žmogui ke
lius į substanciniai pakitėjusią jo 
ateitį.

Toj nuotaikoj gema mintys: 
žmogus, visuomenė, valstybė 
kristinėm tiesom. Tik jų apsupi
me ir apsaugoje jis gali surasti 
išsigelbėjimą ir egzistencinę pa
žangą ir tobulą išsiskleidimą.

Supraskime mūsų mąstančio 
dainiaus Jurgio Baltrušaičio žo
džius:

“Dievo pasaulis dar nesukur-

Dievo šventykla dar nebaig
ta... 

Tik pilkas akmuo išdalintas, 
Tik raumenims jėga duota.”

New Yorko ateitininkų metinė šventė
New Yorko ateitininkų metinė 

šventė buvo balandžio 27-29. 
Štai keletas to savaitgalio- prisi
minimų, įspūdžių, kurie negreit 
bus užmiršti.

Worcesterio moksleivių ateitininkų 
St. Šalkauskio kuopos šeimos šventė

Penktadienis
Šventė iš tikrųjų daugeliui 

prasidėjo net penktadienio rytą, 
kai buvo skubama į aerodromus, 
autobusų stotis pasitikti atvažia
vusių moksleivių. Turėjom tik 
vieną šoferį, ir aš vis nesuvo
kiu, kaip mes tai suspėjome pa
daryti.

Penktadienio vakarą jau visi 
buvo atvykę, ir šventė prasidėjo 
susipažinimo vakaru. Tikru
moje, mes visi jau buvome pa
žįstami. Turėjome nugalėti ke
lionių nuovargį. Rengėjai, turėjo 
užmiršti nervinimąsi, kad vaka
ras būtų visiem smagus. <

< Pirmoje dalyje buvo įrodinė-
< jama, kad krikščioniškai pasąplė-
; žiūra yra visuotinė, integralinė

ir sintetinė — ji nieko neišski
ria ir viską derina/ Taip pat bu
vo užsiminta apie krikščionišką 
pasaulėžiūrą ateitininkų ideolo
gijoje.

Antroji dalis buvo ilgesnė ir.
suiikęsnė. Kūn. Bagdanavičius 
vartojo ištraukas iš savo straips
nių, kurie buvo atspausdinti 

‘J<'“‘t)raiigd’*,'i:laikrašČi6 antrojoj
dal^L^-' (19573,lV.7‘ W: 83 —

• ■ “‘Religinėms patirties’ beieš
kant”.

^Uk^Wį®ms 3tSGi^itavo *' Vieno'1 ■' Mūsų šventė įvyko gegužės 6. 
krikščibhio 'fitosofo Lesliė De- Buvom kvietę ateitininkus iš 
wart egzistencialistinę filosofiją. 
Dewartas yra išdirbęs egzisten- 

''ciaiistfhęktikščionišką filosofi- 
" ■' jągTtšiii bando išaiškinti žmogų,

* ‘Diėvą ir jį Susitikimą, vartojant 
egzistencialistines taisykles.

Antrasis straipsnis pasirodė 
Draugo “Kertinėje paraštėje” 
(1973.IV.4). Prelegentas laikė šį 
straipsnį įvadu į krikščionišką 
teologiją ir dar palietė tris pro
blemas: ar Kristus tikrai yra Die-

’ vas; ąr Marijos garbinimas kata- 
likų’tarpe^ira perdėtas, ar pb- 
pieŽiatišneklaidihgumas yra ne
sąmonė?

' £. n *?' Žvilgsniai į žmogų
'" ' Prieš Vakarienę visi įsijungė į
^tįišrąs. Per vakarienės antrasis

’’n kursų prelegentas' kun. Štasys 
.”r”'Ylą kalbėjo tema “Kryžiuojasi 
* ' ’žvilgsniaiį Žmones”, pažvelgda

mas' i įvairias1 filosofijas apie 
Žmogų ir kaip’jis turi gyventi. 
Buvonagrinėjamanozityvizmas, 

’ ‘' materializmas,' egzistencializ-
rrias ir t.f. Paskaita buvo tęsia-

1 ma sekmadienio rytą.

■! Studentai diskutuoja
• Sekmadienio ’ popietinę pro- 

; - gramą dalinai perėmė studentai:
Vytas Narutis skaitė iš užrašų

■ knygos apie ateitininkų misiją
' Ir sąjūdį. Po jo Laima Garbon- 

kienė-Nainytė ir Kęstas Kliorys
* diskutavo klausimą: “Ar dabarti- 
'' niai ateitininkai yra pasiruošę 
•' darbui?” Laima teigė, kad stu

dentai nėra pasiruošę, o Kęs-
* tas priešingai. Iš jų kalbų kilo 

gyvos diskusijos ta pačia tema.

kitų kuopų, bet daugelyje vietų 
vyko panašios šventės, todėl 
svečių neturėjome. Šventė pra
ėjo labai gražioj pavasario 
džiaugsmo nuotaikoj.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj buvo aukojamos mišios. 
Dalyvavo organizuotai visa kuo
pa. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kuopos dvasios vadas 
kun. J. Budzeika, MIC.

Po mišių parapijos svetainėj 
vyko tolimesnė šventės pro
grama. Atsilankė dvasios va
das, Worcesterio organizacijų 
tarybos pirm. P. Stanelis su 
žmona, LB apylinkės pirm. V. 
Židžiflnas su žmona, kuopos 
globėjos. O. Vaitkienė ir Z. 
Pauliukonytė, Marijos Nek. Pra
sid. seselių vyriausia vadovė se
selė M. Margarita. Ir daugiau 
svečių turėjome, tarp jų ir mū
sų tėvelius.

Iškilmingą posėdį atidarė 
kuopos pirm. Asta Dabrilaitė, 
visus pasveikindama ir padė
kodama už atsilankymą. Atsisto
jimu pagerbta įnešta vėliava, 
prie kurios jaunesnieji mokslei
viai, Teresė Miliauskaitė ir Pau
lius Vaitkus, davė vyresniojo 
moksleivio įžodį. Po jo nuskam
bėjo ateitininkų Credo ir him
nas.

Kuopos pirm. A. Dabrilaitė 
pasveikino davusius įžodį ir 
trumpu žodeliu paaiškino, kodėl 
ši šventė pavadinta Šeimos 
švente.

Dvasios vadas kun. J. Budzei
ka, MIC, įžodininkam linkė
jo būti tikrais ateitininkų ideo-

logo filosofo St. Šalkauskio mo
kiniais. n.
. Kuopos globėja O. Vaitkienė 
linkėjo Teresei ir Pauliui, ku
riuos nuo seniau gerai pažįsta 
kaip uolius ateitininkus, būti dar 
geresniais ir uolesniais ir duoti 
pavyzdį kitiem. Pasidžiaugė 
gražia šių metų kuopos veik
la. Ji dirbo tyliai, ramiai Už
brėžtus planus įgyvendino. Kuo
pos eiles palieka trys akademi
kai, bet “nežiūriu į tai pesimis
tiškai”, — kalbėjo kuopos glo
bėja, — “nes kun St. Ylos žo
džiais tariant: ateitininkus mes 
užauginame ir juos atiduodame 
kitiems.”

Įžodį davusių vardu padėkojo 
T. Miliauskaitė.

Kuopos pirmininkė pristatė 
pagrindinę kalbėtoją Marijos 
Nekalto Prasid. seselių vy
riausią vadovę seselę M. Mar
garitą, kuri sukoncentravo min
tis į ateitininkų šūkį: “Visa at
naujinti Kristuje”.

Daiva Danilevičiūtė ir Algia Poteris studentų ateitininkų pa
vasario kunuOSe.Nuotr. Algio Norvilo*

Pirmiausia, mes turime at
sinaujinti Kristuje, o tada atnau
jinti pasaulį, kuriame gyvena
me. Iškėlė keletą faktų ir būdų, 
kaip mes tai galėtume padary
ti ir kaip tą atsinaujinimą vyk
dome. Dievas-Kristus ateitinin
kui turi būti artimiausias drau
gas, kuris niekada mūsų neap
vils. Ateitininkas nėra minios 
žmogus. Jis neturi sekti populia
rių gyvenimo pavyzdžių, kurie 
dažnai keičiasi. Kristus vakar, 
šiandien ir rytoj bei visada tas 
pats naujas, ir tik jis turėtų bū
ti jaunimo herojus, kurį ypatin
gai ateitininkai turėtų sekti ir jo 
paliktus idealus įgyvendinti.

Pabaigoj A. Dabrilaitė padė
kojo kleb. kun. A. Miciūnui 
už suteiktas patalpas, kuriomis 
pasinaudojome; dvasios vadui 
už atsilankymą; mamytėm už 
prisidėjimą ruošiant pusryčius, 
ypatingai p. Garsienei už skanų 
tortą, kuriuo visi buvome pa
vaišinti; ir bendrai visiem.

Baigiant mūsų šeimos agapę, 
per duris įbildėjo jaunučių glo
bėjos K. Valiušldenė ir A. Kairie
nė su būreliu jaunučių, atvyku
sių iš Providence, R. I. Visi 
buvo pakviesti prie vaišių. Susi
darė dar linksmesnė nuotaika.

B. Miliauskaitė

Dalis N. Y. jaunučių ateitininkų — Audra, Asta, Algis 
Lukoševičiai ir svečias Pauliukas Sabalis. Nuotr. L. Tamošaičio

Šeštadienis
Kai rytą pasirodėme Kultūros 

Židinyje, visi jautėmės gerai. 
Nerimaudami laukėm, kol prasi
dės programa.

MAS pirmininkė Elenutė 
Razgaitytė skaitė įdomią paskai
tą apie madas, modernizmą, 
jaunystės pergyvenimus, sie
kimus bei viltis. Po paskaitos 
grupėmis toliau disktifayoAie iš
keltas mintis, idėjas.

Po moksleivių skaniai pa
ruoštų vaišių susiskirstėm į gru
pes ir išvažiavom į miestą —į 
Manhattaną. Turėjom laiko tik 
tris valandas, tai ir negalvojom, 
kad galėsime daug ką pamaty
ti. Bet mum sekėsi, Svarbiausia, 
buvo puikus oras, nors buvo sa
kę, kad lis.

Paskui nuvažiavom į savo 
nakvynių vietas ir pasiruošėm 
šio vakaro šokiam.

Kai pasidedam knygas
su draugais, kaip užsiimti, kad 
nenusibostų, kaip apsiginti nuo 
pavojaus.

Tad jaunuolis vasaros metu iš
moks tą, ką jo aplinka išmokys. 
Ir aplinka, kuri savo tikslu turi 
jaunuolio ugdymą kilniem tiks
lam, išmokys tą jaunuolį dau
giau, nei sugrūsto miesto gat
vė.

Sekmadienio New York Ti
mes dažnai reklamuoja įvai
riausias stovyklas su įvairiau
siais tikslais — svorio numeti
mo, arklių jodinėjimo, teniso ir 
k. Pas lietuvius irgi nemažas pa
sirinkimas. Vieni ateitininkai 
ruošia šešias stovyklas vasaros 
metu gimnazijos amžiaus jauni
mui, ir dar kitas jaunesniem ir

Sekmadienis
Su sekmadieniu prasidėjo ir 

formali pagrindinė šventės da
lis. Po prel. J. Balkūno laikytų 
mišių V. Atsimainymo parapi
jos bažnyčioje visi suėjom į pa
rapijos salę. Čia buvo studentų 
ir moksleivių įžodis, sveikini
mai ir linkėjimai.

Po visų įžodžių, sveikinimų 
sesuo Onutė Mikailaitė skaitė 
paskaitą apie arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį. Paskaita buvo vaiz
dinga ir patraukli, ir mes visi 
nuoširdžiai jos išklausėme. Esu 
tikras, kad bet kokia padėka 
neatlygintų jai už tuos žodžius, 
kuriuos ji su mumis pasidalino.

Ir kokia galėjo būti tinkames
nė šventės pabaiga? Žmonės net 
nepajuto, kad šventė buvo pasi
baigus.

Po įtemptų mokslo metų artė
ja vėl tas laikas, kai planuoja
me vasaros programas. Daugelis 
jaunimo randa vietos savo pla
nuose ir keletą savaičių praleisti 
stovyklose. Stovykla — tai drau
gai, puikus oras, skaidrus dan
gus, iškilminga gamta, mėgia
miausi vadovai, nepakenčiami 
vadovai, kool-aid, talentų vaka
ras, maudymasis, pavyzdin
giausias stovyklautojas, nu
baustas stovyklautojas, ir visa ei
lė prisiminimų bei laiškų ra
šymų. Stovyklos yra peikiamos, 
kad nepasiekia savo tikslo. Sto
vyklos giriamos, kad jaunimą 
perkelia iš sugrūsto miesto gat
vių į puikios gamtos erdves. 
Toliau noriu pažvelgti į stovyk
lavimą ir jo reikšmę jaunuoliui, vyresniem

Jau birželio mėnesio pra
džioje jaunuolis džiaugiasi, kad 
nebeturės rūpintis nei paišeliu 
nei knygomis. Bet tai dar ne
reiškia, kad jis nebesimokys. 
Jaunuolis pakeičia vienokį mo
kymąsi kitu. Visus mokslo me
tus jis praleidžia, kraudamas ži
nių ir patarimų lobį, kuris bus 
reikalingas jam suprasti, ko
kiame pasaulyje jis gyvena, mo
kėti išskaityti pasirinktos profe
sijos naująsias žinias, užpildyti 
taksų blankas, susikalbėti ir su
sirašinėti su draugais ir gyven
ti pilną gyvenimą. Vasaros metu 
jis mokosi toliau, bet jau kito
kiu būdu. Jis žinių nebekrauna, 
bet jas bando, taiko prie savo ap
linkos. Mokosi kaip susikalbėti

O stovyklos aplinka yra pa
traukli tuo, kad jos pagrindas yra 
draugiškumas. Šeimos nuotaika 
uždeda naujas pareigas, užmez
ga platesnius ryšius. Silpnes
niem duoda pavyzdį, stipres
niem duoda progos dalintis sa
vo pajėgumais.

Be abejo, jaunuolis gali ir be 
stovyklos išaugti tvirta asmeny
be visuomenėj, bet kuo daugiau 
progų duosime .jam pasi
reikšti savųjų tarpe, tuo bus ge
resnės viltys, kad tai įvyks.

Šią vasarą vėl rinksis jaunimas 
įvairiose stovyklose. Raginkim 
juos važiuoti, paremkim juos ir 
stebėkim jų ateitį.

Antanas V. Razgaitis

Šventė praėjo gražiai ir buvo 
gražiai sutvarkyta. O tai nėra 
taip lengva. Dabar visi su šypse
na žiūri į praeitį, kad šventė 
taip pasisekė.

Paulius Rajeckas

kur, kas ...
Sendraugių ateitininkų sto

vykla įvyks Kennebunkporte, 
Maine, rugpiūčio 19-26. Regist
ruotis pas Tėv. Joną Dyburį, 
Franci scan Fathers Monastery, 
Kennebunkport, Maine, 04046.

Studentų ateitininkų stovykla 
bus Dainavoje rugpiūčio 26 — 
rugsėjo 3. Registruotis pas Vytą 
Narutį, 6441 South Washtenaw, 
Chicago, III., 60629.

Moksleivių ateitininkų rytinio 
pakraščio stovykla bus Neringo
je rugpiūčio 12-26. Informacija

tį, 361 Highland Blvd^ Brook- 
lyn, N. Y. 11207.
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Į KUNIGUS ĮŠVENTINTAS JURGIS ŠARAUSKAS
St. Mary of the Lake kunigų 

seminarijos koplyčioj Mua-
* delein, gegužės 9 kartu su li

tais trisdešimt septyniais į kuni
gus buvo įšventintas ir vienas

• lietuvis — Jurgis šarauskas
Kunigų šventinimo apeigas at

liko Chicagos arkivyskupas kar- 
' dinolas J. Cody, dalyvaujant ke
liem šimtam kunigų iš visos ar
kivyskupijos, daugeliui vienuo- 

'• lių seselių ir tūkstantinei mi
niai pasauliečių. Apeigos buvo 
įspūdingos, šventinimo mo-

• mentai tokie gražūs, kad ne tik 
artimiesiem; bet ir kitiem iš
spaudė ašaras. Iškilmėse dalyva-

‘ vo penki vyskupai, daug prelatų 
-ir Chicagos miesto burmist
ras R. Daley, kurio giminaitis 
taip pat buvo įšventintas kunigu.

Iškilmių metu įspūdingai 
giedojo specialias giesmes se
minarijos klierikų choras. .

Į koplyčią, kuri gana didelė, 
tebuvo įleisti tėvai, broliai ir se
serys bei patys artimiausieji ir 
tik su specialiais kvietimais.

' Po šventinimo apeigų naujuo
sius kunigus sveikino, juos pa
bučiuodamas, kardinolas J. Co- 

. dy, vyskupai ir keli šimtai ku- 
. nigU,juos laimindami tanioj už
dėjimu ant kiekvieno įšventinto 

-' kunigo galvos.
'Po to seminarijos gražiųjų so
dų prieglobstyje prie koplyčios 
esamose aikštelėse naujieji ku
nigai teikė žmonėm pirmąjį pa- 

> laiminimą. Pirmiausia tėvam, ar
timiesiem, o paskiau ir Idtiern. 
Įdomu, kad prie kiekvieno bu-vo 
ilgos eilės. Daugelis dvasiškių 
bučiavo naujųjų kunigų rankas.

Po iškilmių gražioj seminari
jos valgykloj įvyko bendri pie
tūs, kuriuose dalyvavo ir kardi
nolas J. Cody bei Chicagosbur-

• mistras R. Daley. Čia kupiną 
humoro ir. rimties kalbą pasakė

■ ■ pats -kardinolas, pažymėdamas

’’^®S-'ANOELES,
' Lietuvių diena, jau 20-tą kar

tą rengiama Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos, įvyks birželio 24. 
Dailės parodoj dalyvauja Pranas 
Baltuonis iš Montrealio, Ilona 
Peterienė, Jonas AndraSūnas, 
Pranas Gasparonis, Rasa Ar- 
baitė ir Vytautas Sakalauskas. 
Mėgėjų dailės, skulptūros ir 
rankdarbių parodoj dalyvauja: 
Vilija Mockutė, Julė Šlapelytė, 
Stasė Mockevičienė, Stasys Pin
kus, Rasa Matulaitytė, Ilona 
Brazdžionienė, P. Valiulienė, 
Rimas Narbutas, Jonas Puikū
nas ir Vytas Barauskas. Pašto 
ženklų parodą rengia Kaliforni
jos Lietuvių Filatelistų Drau
gija. Koncerto programoj daly
vauja sol. Arnoldas Voketaitis, 
akt. Vitalis Žukauskas, pianistė 
Raimonda Apeikytė, tautinių šo
kių grupė “Audra”, vadovauja
ma Ingos Tumienės. Loterijoj 
leidžiama 18 vertingų dovanų.

V. Čekanauskas, Altos Los An
geles skyriaus pirmininkas ge
gužės 21 kalbėjo per George 
Putnam televizijos žinių pro
gramą. Toj pačioj programoj ge
gužės 25 jaunimo atstovai Vili
ja Butkytė ir Kęstutis Reivy^das 
kalbėjo Romo Kalantos mirties 
metinių proga ir apibūdino so
vietų okupuotos Lietuvos kan
čias.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla birželio 3 baigė molcslo 
metus. Aštuntą skyrių baigfe 35

Los Angeles LB apylinkės naujoji valda. Ii k. D. Razutytė, 
L. Zaikienė, J. Činp pirmininkas, I. Žukaitė, A. Skirtus, dr.
J. Žmuidzinas ir Adonimas. Nuotr. L. Kanto
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šiais laikais sunkią kunigo parei
gą, sveikino jaunuosius kunigus, 
pasiryžusius tarnauti Dievui ir 
žmonijai, prisiminė ir nuotaikas, 
kokiomis gyveno seminaristai 
studiją metu. Po pietų kardino
las J. Cody, stovėdamas prie du
rų, su kiekvienu svečiu atsisvei
kino, paspausdamas ranką.

Jūsų- korespondentas prisi
statė esąs lietuvis, artimas kun. 
Jurgio Sarausko bičiulis. Tada 
kardinolas pareiškė: “Garbė lie
tuviam, . sulaukus gero kunigo. 
Kun. Šarauską pažįstu gerai. Jis 
geras kunigas. Garbė ir jo tė
vam.”

Tebegyvendami gražiomis 
šventinimo iškilmėmis, gegu
žės 13 skubame į St. Christo- 
pher parapijos erdvią bažnyčią, 
kurioj šiandieną pirmąsias mi
šias aukoja kun. Jurgis Šaraus- 
kas. Prasminga diena. Motinos 
diena. Bažnyčia pilna parapie- 
čių. Gražus būrys lietuvių — 
kun. Jurgio Sarausko tėvelių, 
Marijos ir Stasio Šarauskų mielų 
bičiulių. Daugumą sudaro kita
taučiai. Bet kaip gražu. Neigno
ruojama jokia tautybė, o tiek 
daug jom reiškiama pagarbos.

Didingai atrodo jaunojo lietu
vio kunigo aukojamos mišios. 
Pirmoj eilėj sėdi jo tėveliai, 
brolis Arūnas, sesutė Lina su vy
ru, daug mielų bičiulių. Kon- 
celebracinėse mišiose dalyvauja 
14 kunigų, jų tarpe lietuviai 
Jonas Kuzinskas, Algimantas 
Kezys ir Antanas Puchenskis. 
Šauniai gieda tos parapijos cho

ras, kurį suorganizavo ir paruo
šė kaip tik dabartinis kunigas 
Jurgis Šarauskas. Štai prie alto
riaus aukas neša tėvai — Stasys 
ir Marija Šarauskai, sesuo Lina 
ir brolis Arūnas. Kun. Jurgis, 

CALIF.
mokiniai, jų tarpe 5 lietuviukai: 
Liuda Girskytė, Gregorijus 
Mason, Gintaras Prišmantas, 
Daiva Sakalauskaitė ir Dobilas 
Steikūnas.

Šv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla mokslo metus baigė 
birželio 9. Mokyklą lankė 104 
mokiniai. Mokyklai jau antrus 
metus vadovavo uolus peda
gogas Vladas Pažiūra. Kitais me
tais ši mokykla švenčia 25-rių 
metų sukaktį.

Altos Los Angeles skyriaus 
metiniam susirinkime birželio 3, 
dalyvaujant 20 organizacijų 33 
atstovam, išrinkta nauja valdy
ba: A. Skirtus, V. Mažeikienė, 
A. Telyčėnas, J. Žukas, A. De- 
venienė, S. Dūda ir J. Mitkus. 
Revizijos komisijon išrinkti: E. 
Balceris, A. Mironas ir V. Pa
žiūra.

LB vakarų apygardos valdy- 
bon išrinkti: pirm. — ižd. A. 
Skilius, jaunimo reik, vadovė 
— D. Razutytė, vicepirminin
kai: informacijai I. Žukaitė, vi- 
suom. reik. dr. J. Žmuidzinas, 
organiz. reik. A. Adomėnas, kult, 
reik. L. Zaikienė.

Juozo ir Aldonos Spreinaičių 
Round Robin restoranas gegu
žės 21 sudegė. Pastatas išliko, 
bet sudegė visi vidaus įvengi- 
mai, baldai, kilimai. Šis restora
nas buvo netoli lietuvių bažny
čios ir lietuvių buvo labai mė
giamas. LŽK.

Kun. Jurgis šarauskas

priimdamas aukas, bučiuoja tė
vus ir čia pat nuo altoriaus 
paima gyvų gėlių puokštę ir 
ją įteikia savo mylimai moti
nai, kaip didelio dėkingumo 
ženklą Motinos dienos proga. 
Ypatingai graži yra ir taikos aki
mirka, kada primicijantas, pasi
sveikinęs su koncelebrantais, 
sveikina tėvelius, savo artimiau
sius ir, pakėlęs rankas, visus baž
nyčioj dalyvaujančius.

Specialūs visų kunigų vienodi 
drabužiai, vėliava, ženklinanti 
žiedus ir gėrį, — visa tai puikiai 
derinasi su šios dienos šventiš
ka nuotaika.

Po pamaldų parapijos salėj 
Stasys ir Marija Šarauskai su
ruošė šaunias vaišes kviesti
niam svečiam, kurių buvo virš 
trijų šimtų.

Pokyliui vadovavo tos parapi
jos klebonas kun. Martin Bar- 
num. Sveikinimo kalboje jis pa
žymėjo, kad šiandien jo parapi
joj didelė šventė — pirmąsiąs 
mišias aukoja lietuvis, labai 
darbštus, mielas kunigas Jurgis 
Šarauskas. Jį pamilę parapiečiai 
ir jis pats, klebonas; visi labai 

įįįįpgailestauja, kad kun. Jurgis iš
keliamas į Šv. Anastazo, Evan-
stone, parapiją. Dėkojo jam už 
darbą ir linkėjo šviesių kuni
gystės metų. Kalbą perpynė gra
žiu humoru ir nuotaikomis.

Po šampano tosto lietuviai 
kun. Jurgiui sugiedojo Ilgiausių 
metų.

Tarp kitų kalbėtojų buvo ir 
lietuvių. Kun. Algimantas Ke
zys, SJ, linkėjo sugrįžti į lietu
viškąją parapiją. Jurgis Janušai- 
tis pažymėjo, kad šiuo metu mū
sų mažytė lietuvių tauta yra nai
kinama bolševizmo, kad Lietu
voj yra persekiojamas tikintysis 
žmogus, o ypač kunigas. “Gal 
pati Dievo ranka kun. Jurgį iš
skyrė iš kitų ir pašaukė skelb
ti Dievo žodį vieton nukankin
tų lietuvių tautos vaikų. Ši die
na ypač brangi jo tėveliams. 
Jie paaukojo daug sveikatos, šir
dies ir savo gyvenimo dalį, kad 
Tu, kunige Jurgi, būtum švie
siu švyturiu ir lietuvių tautos 
vaikam. Tu išaugai iš pavyzdin
go lietuviško kamieno — gražios 
šeimos. Niekada nuo jos nenu
tolk. Tau besidarbuojant Kris
taus vynuogyne, tebūnie am
žinas pavasaris; jo grožiu ir 
džiaugsmu dalinkis ilgus metus 
su lietuvių tautos žmonėmis, 
nešdamas visai žmonijai kil
niuosius idealus, ramybę ir 
džiaugsmą.”

Pats kun. Jurgis Šarauskas 
tarė žodį lietuvių ir anglų kal
bomis. Jis pažymėjo, kad ši die
na nebūtų kupina džiaugsmo, jei 
čia nebūtų tėvelių ir lietuvių 
tautos dalies. Dėkodamas myli
miem tėveliam, jis pažymėjo, 
kad jie jam davė gyvenimo turi
nį, kad jų šeima buvo tie na
mai, kur susiformavo ir gyveni
mo prasmė. Jis džiaugėsi esąs 
mažytės, bet garbingos lietuvių 
tautos sūnus ir pažadėjo drauge 
su visais lietuviais kurti gražų 
ir prasmingą lietuviškos minties 
ir turinio gyvenimą. Dėkojo vi
siem už dalyvavimą įšventinimo 
ir pirmųjų mišių iškilmėse.

Po to, svečiam linksminantis, 
jaunasis kunigas salėj teikė pa
laiminimus artimiesiem ir pa- 
rapiečiam.

Kun. Jonui Kuzinskui vado
vaujant, lietuviai pokylio metu 
sudainavo daug gražių, skam
bių lietuviškų dainų, kuo ameri

kiečiai labai gėrėjosi.
Pažymėtina, kad parapiečiai,. 

amerikiečiai ir kitų tautybių 
žmonės daug parodė širdies ir 
dėmesio lietuviui kunigui, ruo
šiant primicijas, dalyvaudami 
bažnyčioj fr pokyly.
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Kun. Jurgio gyvenimo taku
Gimė 1945 balandžio 2 Vo

kietijoj. Būdamas ketvertų metų, 
atvyko Amerikon. Baigęs parapi
nes katalikiškas mokyklas, pa
reiškė norą būti kunigu.

Vėliau jį matom kunigų pa
ruošiamoj seminarijoj ir po to 
8 metus St. Mary of the Lake, 
Mundeleinj kunigų seminarijoj. 
Čia kietas režimas, ypatinga 
drausmė. Klierikas Jurgis Ša
rauskas anas dienas kantriai per
gyveno, niekada nesiskundė ir 
ruošėsi tapti geru kunigu. Jį 
viliojo ir mokslo pasaulis. Jis 
A.B. laipsnį iš teologijos ir fi
losofijos gavo dar būdamas klie
riku. Nesitenkino pradiniais 
diplomais ir poros metų laikotar
py savo tolimesnes studijas ap
vainikavo teologijos, filosofijos 
ir viešosios administracijos ma
gistro diplomais.

Įšventinamas diakonu. Kiek 
pabuvęs parapijose, nutaria ap- 
simąstyti: esą reikia arčiau pa
žinti ir pasaulietišką gyvenimą. 
Su kardinolu J. Cody ilgai tuo 
klausimu tariasi. Pagaliau jis 
bando savo laimę įvairiose dar
bovietėse, kviečiamas profe
soriauti, mokytojauti ir pan. 
Net pasiekia Floridą. Tėve
liai tylūs ir kantrūs. Kiekvie
nas juk kala savo laimę; Tegul 
apsigalvoja .. .

Ir gerasis sūnus Jurgutis rašo 
tėveliam laišką: sugrįžtu į mie
lus tėviškės namus. Pažinau pa
saulį, žmones .. . Mane vilioja 
vertybės, ‘kurios nenyksta, su ■ ,
kuriomis galėsiu dalintis, nešda- LIETUVOS SAVAITE STAMFORDE 
mas žmonijai šviesesnę gyveni- ,t
mo viltį... Aš grįžtu į savo pa
šaukimą, grįžtu 'į-! kelią, apie 
kurį tiek daug mąsčiau,, grįžtu 
priimti pilnų kunigystės šventi
nimų.

■ Svaja: išsipildė. Gegužės de
vintoji jo gyvenimą ženklino 
kunigystės sakramentu.

Prie altoriaus jis buvo ramus. 
Įšventinimo dieną tarė: esu pa
siruošęs ir noriu tarnauti Die
vui ir žmonijai. Po didžiojo ban
dymo, po grumties pasaulietiš
kame gyvenime, po dvasinės ko
vos jis įprasmino savo gyveni
mą, ryždarriasis skelbti Kristaus 
mokslą šių sutemų laike. Jo ke
lius geroji Dievulio ranka telydi 
ilgus metus!

N. Y. tautinių šokių grupės šokėjos iš k. Daiva Bartkutė ir 
Audronė Bružaite. Grupė šoko Stamford, Conn. birželio 10, 
kai ten buvo paskelbta lietuvių savaite. Si nuotrauka buvo 
įdėta Stamford Advocate laikraštyje.
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POETO MYKOLO VAITKAUS
- ATMINIMUI
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Kai vasaros kaišty, kely sudulkėję, 
Palikę toli savo tėviškės sodą, 
Kląjojom, mūs Dainius mums nešė paguodą, 
Iš tyrojo grožio šaltinio ją liejo.

Pavasario bundantys, kvepiantys vėjai 
Sparnais nešė jo palaimingąjį žodį: ■?' 
Mums rožė pražydo lediniame gruody, 
Mums vargas, kaip tyras kristalas, spindėjo.

Į saulę jis kvietė aptemusią dulkę, 
Iš saulės jai meldė jos tyro šviesumo: 
Nušvitus į žemę daugiau nebepulkO

Ir amžino grožio palaima nušvitus, 
Ji kilo link šviesiojo, dievuko rūmo 
Pro erdves, pro tolumas neužmatytu...

2
Pasibaigė žemės diena ilgesinga 
Ir angelas Dievo išvesti atėjo 
Mūs Dainių į šalį, kurioj jis regėjo 
Tą grožį, kurin mūsų žvilgis vis sminga.

Dėl to ir pro liūdesį žinom: Nedingo, 
Kas kurta mūs brangiojo Dainiaus-Kūrėjo: 
Ką žemėje jis palaimingai mums sėjo 
Ir kas joj pražydo kaip rožė žavingi.

O, Dainiau brangusis! mes menam maloniai, 
Kaip degė Liepsnelės, Krislai saulėj švito, 
Kaip liejosi posmai Ramybės Jums klony;

Kaip Tvanas pasruvo, kaip atsiminimai 
Jūs vardą įrašė, kad skaitę matytų, 
Kas vertą ir didelę padėką ima!

ALFONSAS TYRUOLIS

LMK Federacijos Stamfordo 
klubo pirmininkės Aušros Vai- 
tužienės pastangomis miesto 
meras birželio 10-17 paskelbė 
lietuvių savaite Stamforde. Aikš
tė, ir gėlynas prieš miesto rotu
šę pačiame miesto centre tam 
laikui pavadinti Romo Kalantos 
vardu. Birželio 10 šalia Ameri
kos žvaigždėtos vėliavos paka-; 
bintą ir Lietuvos trispalvė. Iš
kilmėse meras Wilenski jautrioj 
kalboj paminėjo žiaurius birže
lio trėmimus, nepalaužiamą tau
tos laisvės troškimą, Romo Ka
lantos auką ir priminė miniai, 
kad čia laisvai plevėsuoja laisvo
sios Lietuvos vėliava, kuri pa

čioj Lietuvoj šiandien reikštų 
persekiojimą ir Sibirą.

Po mero kalbos žalioj Kalan
tos aikštės klevų paunksmėj 
J. Matulaitienės šokių grupė iš 
New Yorko pašoko tautinius šo
kius ir sužavėjo publiką tautinių 
rūbų spalvingumu ir šokių dar
numu. J. Matulaitienė buvo ap
dovanota gėlėmis, o susižavėjęs 
meras, atsidėkodamas šokėjams, 
vadovę pabučiavo.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Po to ten pat esančioj meno 
galerijoj buvo atidaryta lietuvių 
tautodailės ir meno paroda. Pa
roda tęsis ild liepos 13. Ją glo
boja Committee for the Perfor-
ming and Visual Arts, Ine.

Šiai labai vykusiai ir kultū
ringai lietuvių reprezentacijai 
suorganizuoti ir paruošti dau
giausia rūpesčio ir darbo įdėjo 
jauna klubo pirmininkė Aušra 
Vaitužienė, daug talkinama 
Adelės Kozmą ir kitų klubo na
rių bei draugų amerikiečių. 
Džiugu, kad Stamfordo lietuviai 
randa vis daugiau simpatijų ir 
paramos vietos amerikiečių 
valdžioj ir visuomenėj, šis pasi
ruošimas buvo šiltai aprašytas 
vietos dienraštyje ir pakartoti
nai minimas vietos radijo pra
nešimuose.

Didžiausia padėka betgi pri
klauso žydinčiam J. Matulai
tienės atžalynui. Jis ypatingai 
mielas lietuvių širdžiai, bet ly
giai patrauklus kiekvienai akiai, 
kuri turi širdį. Tai yra, be abe
jo, vienas iš šviesiausių taškų 
niūrioj Didžiojo New Yorko 
padangėj. Ačiū nepavargstan
čiai p. Matulaitienei, ačiū šau
niam jaunimui!

Pabaigoj šokėjai buvo pa
kviesti atsikvėpti p. Radzevičių 
namuose Norwalke, kur buvo 
šeimininkų pavaišinti ir turėjo 
progos kelias valandas pasi
svečiuoti su vietos lietuviais.

Ačiū. Mes ir vėl jūsų laukia
me! (DKS)

— Muzikui Jonui Švedui Ant
kainio kapinėse Vilniaus mies
tas pastatyt atitinkamą pa
minklą, prie namo Tilto g. nr. 7 
bus prikalta paminklinė lenta, ir 
Panevėžio pedagoginė muzikos 
mokykla bus pavadinta Jono 
švedo vardu. J. švedas jau 1940 
pagarsėjo suorganizavęs Vil
niaus Filharmonijos liaudies ir 
dainų ansamblį ir jam vadovavo 
iki mirties. (E)
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SAVOTIŠKĄ KRITIKĄ SVARSTANT |
DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, OJP. 'Teilhardo paskutinė valia. Jokio 

. l. • xdvasiškio mokslininko (neišski-
C /ą riant ir Lubaco) nesutikdami' n riant ir Lubaco) nesutikdamiR (Tęttay, H praėjusio n>.) juoA1 59

♦ Štai kodėl, dabar kalbant apie 
Teilhardo "mokslo apysakas”, 
karias vadiname teilhardizmu, 
turėtų rūpėti pirmiausia jo pras
mingumo, bet ne ypatingumo 
klausimas. Teilhardizmo pra
smingumo klausimą turėtume 
kelti ir kritiškai vertinti pagal 
paties Teilhardo raštus, kaip ' 
juos bevadintume, bet ne pagal

bėlių atskiri leidiniai neplonų 
knygų forma, kalbant čia apie jo 
raštų ir tam tikrą seriją, turinčią 
dabar bent 10 atskirų knygų.

3) Visi žvarbiausi Teilhardo 
rankraščiai priklauso ne nuo jė- 

žymiausio ir įtakingiausio savo ^>et nuo ateistų ir jų bi-
rūšies “teilhardisto” Henri de &uhų malonės, kaip tai žinome 
Lubao, S.J., teiUrariinius raJ- ir 18 
tus —teffiiradistik*. Teilhardis- P^4>"sl?s r,.““’ons , 41 
ffla - tai netikras, iškreiptas S®“11 • Pans Gindamas hteji- 
teilhaidizmas. Henri de Lubac, 
S. J. (trumpiau tariant — Luba
co) teilhardistikoje labai dažnai 
(ne visada) randame iš esmės 
pakeistą teilhardizmą. Aišku, tai 
jokiu būdu taip neturėtume atsi
liepti apie Lubacą, — ne vienas 
pagąlvos, žinodamas jį kaip gar
sų teologą. Argi Lubacas toks jau 
nesąžiningas? Kaip jis gali Teil
hardo raštus labai dažnai net iš 
esmės pakeisti? Kadangi jis 
juos taip pakeičia, tai reiškia, 
kad jis gali tai padaryti. O apie 
jo sąžiningumą ar nesąžinin
gumą ne mums čia spręsti.

Lubacas labai dažnai iš esmės 
pakeičia teilhardizmą — au
tentišką Teilhardo mokslą ir 
"mokslo apysakas” svarbiausia 
dėl Šių nelaimingai susidėjusių 
priežasčių:

1) Lubacas — ilgametis, gal 
virš 30 metų Teilhardo draugas, 
patarėjas, nors Teilhardas (kad 
ir labai malonaus būdo) vargu 
ar pasinaudojo Lubaco patari
mais. Teilhardas taip buvo savo 
panteistiškų “vizijų” apsėstas ir 
persękiojamas, kad nei Bažny
čios, mokslas, nei gamtos bei ki
tų mokslų pateiktos tiesos ne
turėjo jam lemiamos reikšmės, 
kaip matysime.
, , 2), Lubacas. tikėjosi kada nors 
ir kaip nors visus Teilhardo 
rankraščius paimti savo globon, 
t. y. perimti iš Teilhardo rank
raščių ištikimiausios globėjos — 
Mile Mortier. Vėl grįždamas į 
Ameriką (tai buvo prieš mirtį 
paskutinis kartas į Ameriką), 
mielai jis sutiko pasimatyti su 
savo ilgamečiu draugu — Luba- 
cu, kuris ta proga pasiūlė jo raš
tus perkelti saugesnėn vieton ir 
pagloboti. Juo labiau, kad Teil
hardo sveikata Lubacui atrodė 
daugiau ar mažiau įtartina. De
ja! Tuos raštus iš Mile Mortier 
perėmė du žymūs mokslininkai 
ir dar žymesni ateistai — tai 
prof. dr. Gaylor Simpson ir Sir 
Julian Huxlėy. Tokia jau buvo

Į ŽMONIJOS SĄŽINĘ
(atkelta ii 3 psl.)
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Tokių sprendimų pirmoji 
praktiška pasekmė būtų susitai
kymas. Susitaikymas su savim, 
pašalinant visus prieštaravimus 
tarp krikščioniško tikėjimo, 
principų, savos sąžinės ir prak
tiškojo kasdieninio gyvenimo. 
Susitaikymas su Dievu. Čia 
tenka prisiminti, ką suprantam 
protu ir išpažįstam tikėjimu, kad 
ne mes esam aukštesni už Die
vą ir ne Dievas yra mums nu
sikaltęs ar skolingas. Taigi, no
rint susitaikyti su Dievu, yra bū
tina, kad žmogus siektų to susi
taikymo su meile ir nusižemini
mu. Baimė be meilės yra pa
remta egoizmu, ji netinka susi
taikymui. Kas nuoširdžiai nori 
susitaikyti, tas užgautąjį atsipra
šo iš meilės, o ne iš baimės. 
Taip pat negali būti tikro susi
taikymo be pasiryžimo jį tesėti.

Susitaikius su Dievu, nebus 
sunku susitaikyti su žmonėmis. 
Norint būti tikroj taikoj su Die
vu, negalima su vienais žmonė
mis susitaikyti, o su kitais pyk
tis. Susitaikymas su žmonėmis 
tada bus tikras, kai galėsim nuo
širdžiai visus žmones vadinti 
broliais: savoj šeimoj, Bažny
čioj, tautoj, visuomenėj. "Jeigu 
jūs neatleisite žmonėm, nė 
dangiškasis Tėvas neatleis jum 
jūsų nusikaltimų” (Mat. 11, 15).

labai didingai atrodantį komite
tą Teilhardo raštams išleisti. Iš
skiriant porą knygų, tie jo raš
tai yra straipsnių, straipsnelių,

____ _  Paris. Gindamas tikėji
mą, mokslą ir savo (kaip garsaus 
teologų) vardą, Lubacas ir tapo 
savo rūšies tariamu teiffiardistu 
tikrąja to žodžio prasme. Todėl 
Lubacas savo net svarbiausiame 
veikale apie Teilhardą yra pa
skelbęs savo kūrybos teilhardis
tiką, o ne paties Teilhardo kū
rybos autentišką vadinamąjį 
mokslą — teilhardizmą.(17) Lu
bacas nėra iš tų, kad jis savo 
didžiai vertingą veikalą apie ka
talikybės dvasią ir esmę taip 
lengvai išmainytų į 
mo dvasią ir esmę, 
džiuoju kardinolu J. 
S.J., pasisakydamas 
dienų modernizmą, 
kesnes herezijas ir 
evoliucionizmą, tuo pačiu pasi
sakė, tegu netiesiogiai, ir prieš 
teilhardizmą. Dėl tų susidėjusių 
priežasčių, kaip minėta, Luba
cas tapo tik vadinamuoju tokiu 
teilhardistu, kuris išėjo prieš 
Teilhardą, jo raštus “krikštyda
mas” — savo teilhardistiką 
skelbdamas. Suprantama, kad 
tokiu būdu Lubacas gina savo 
vardą (kaip teologo), o ne teil
hardizmą, šį jis iš esmės keis
damas tiek, kiek tik jis gali. 
Juo labiau, kad Teilhardo pas
kutinės valios dėka tie jo rank
raščiai pakliuvo ateistų moksli
ninkų globon. Žinoma, skelbda
mas savo teilhardistiką iš dalies 
ir madingumo vardan, Lubacas 
užtektinai pasimokė, kodėl jis 
save “mielai” priskiria net prie 
Teilhardo mokinių (“parmi les 
disciples du Pere Teilhard”).( 18) 
O toks kard. J. Danielou, S. J., 
atsiribojo net nuo to tarptauti
nio Concilium žurnalo, pradėjus 
jame reikštis proceso, evoliu
cinių samprotavimų “teologi
joms” ir panašioms teologijos 
vardo negerovėms. (19)

teilhardiz- 
Jis su di- 
Danielou, 
prieš šių 
naujoviš- 
modemų

Tai geriausiai žinomos prie
žastys, kurios paskatino ar nu
lėmė, kad Lubacas iš dalies pa
vojingai žaistų teilhardistiką, 
dėl kurios neapsigauna, saky-

Svarstydami savą vidinį atsi
naujinimą, svarstykim ne tik šį 
gyvenimą ar motyvus išeinan
čius iš mūsų dabarties bei žmo
nijos ateities, bet prisiminkim 
netolimą savą realybę: mąsty
tam apie tai savo karsto ir po
mirtinio gyvenimo akivaizdoj.

Šia proga popiežius Paulius 
VI primena, kad Dievas, mylė
damas žmoniją, pats ją įspėja, 
kai žmonės patys laiku nesu
pranta iš jų klaidų gresiančių 
pavojų. Dievas taip darė seno
vėj per pranašus, tuo tikslu atėjo ♦ 
Kristus. Po Kristaus įžengimo į 
dangų Dievas kalba per jo pa
liktą Bažnyčią. Kai šį kartą Baž- . 
nyčios vadovybė žmoniją kvie
čia tokiu ypatingu būdu atšvęs
ti šventuosius metus, tai yra rim
to pagrindo manyti, jog per Baž
nyčią šaukia žmoniją pats Die
vas.

Šios jau paskelbtos mintys ir 
visos, kurios Apaštalų Sosto bus 
paskelbtos, besiruošiant šven
tiesiem metam ir jiem atėjus, 
turėtų būti katalikam asmeninių 
mąstymų, misijų, rekolekcijų, 
studijų dienų temomis. Tai lie
čia mus, dabar gyvenančius, ir 
mūsų palikimą ateinančiom 
kartom. Tenebūna tai balsas 
tyruose, o mūsų gerų valių, pro
tų drąsaus ryžto kelrodžiai!

sim, komunistai, bet labai daž-

tingumų mėgėjai, ypač tarlftar- j 
dizmo savotiško Įgilto ir ja in- :1 
fliacijos šalininkai, kaip tai ma- I 
tyti Laiškuose Lietuviams, dar ?| 
daugiau — Aiduose. j

O dabar konkrečiais pevyz- 1 
džiais kalbant apie Lubaco teil- M 
hardistiką, t y. apje tai, kaip jis 1 
iš esmės pakeičia Teilhardo j 
mintis.

1) Teilhardas 1950X4 slap- j 
tame laiške (kuris jau.nuo 1963 I 
ne paslaptis), skiliame vienam J 
buvusiam domininkonui, labai } 
įsakmiai nurodo ; svarbiausias J 
priežastis, kodėl jis esąs. Dievo 
Apvaizdos pašauktas iš pačių J 
pagrindų pakeisti visuoti
nę krikščionybę j"le christia- 
nisme”), o pas Lubacą vietoj žo
džio "krikščionybė” pacituota 1 
žmonija (<<l>Humanite”).(20) Iš 
esmės pakeistas pat svarbiau
sias Teilhardo tikslas, tartum 
Teilhardui rūpėjo šiaip sau žmo
niją pakeisti, o ne patį jos krikš
čioniškumą, t. y. katalikybę, 
kaip tai liudija to laiško kon
tekstas.

2) Lubacas pateikia tokią cita
tą, pakeisdamas ir kitą labai 
svarbų žodį — visumą 
sudarąs vieningumas ("Inte
gralite’) išmainomas į kitokią vi
sumą reiškiantį žodį — vien
tisumas (“Integrite”). Teilhar
das pagal savo "vizijų” vadi
namąją aiškiaregystę jokiu būdu 
negalėtų iš pagrindų pakeisti 
krikščionybės religinės prigim
ties, jeigu jam rūpėtų krikščio
nybėje pakeisti tik tokią, ne es
minę jos savybę ar ypatybę, 
kuri nesudaro tos (krikščiony
bės prigimties) visūmos.(21)

3) Teilhardas tame (1950.X.4) 
laiške štai dar ką labai konfi
dencialiai išpažįsta:

a) Visuotinei krikščionybei- 
katalikybei, o ne šiaip sau žmo
nijai, būtinai reikalinga tokia re
forma (pagal Teilhardo “vizi
jas’^, kuri pakeistų tos krikščio
nybės pačią esmę, o ne tik jos 
institucinę santvarką ir papro
čius. Tai reforma, kuri privalo 
būti daug griežtesnė už 16-ame 
amžiuje įvykusią (Liuterio) re
formaciją (“La Reforme ... 
beaucoup plūs profonde que 
celle du XVIe siecle”).

b) Pirmiausia reikalinga tokia 
radikali reforma (”reforme 
necessaire”) pačiai Bažnyčiai 
(“l’Eglise”), sulaukusiai maž
daug 2000 metų ("de deux mille 
ans”).

c) Viskas keičiasi. Tai kodėl 
toji (Katalikų) Bažnyčia ir pati 
jos krikščionybė neturėtų keistis 
po tiek tūkstančių metų? Tos 
Bažnyčios romėniškoji dvasia 
yra pasenusi, sustingusi (“la 
vieille tige romaine”), negalinti 
įvykdyti tokios radikalios re
formos, nežiūrint jos (Bažny
čios) visų enciklikų ("malgre 
toute Encycliąue”).

d) Krikščioniškoji, t. y. katali
kiškoji Dievo samprata turi būti 
iš esmės pakeista, reformuotame 
pagal tą romėniškąją dvasią, bet 
pagal Teilhardo dinamiškas 
"autentiškos” krikščionybės ta
riamąsias ' vizijas, kuriomis jis 
veikiąs Bažnyčioje iš vidaus (du 
dedans”, — Teilhardo pabrauk
ta!). Kokia ta teilhardinė Dievo 
samprata turėtų būti, priešinga 
Katalikų Bažnyčiai ir iš viso 
krikščionybei? Tai vienos rūšies 
Dievas, kuris žmogų kelia aukš
tyn (“l’En-Haut”) ir kitos rūšies 
Dievas (rašomas didžiąja raide, 
nors jis nėra joks Dievas!), kuris 
neša žmogų pirmyn (“l’En- 
Avant”). Pirmojo Dievo ir ant
rojo dievo būtina, organiška sin
tezė — tai esąs tikras Dievas, 
apie kurį jis yra rašęs daug aiš
kiau ir konkrečiau, negu tame 
laiške, 1934JC.28. Apie tai dar 
kalbėsime.

e) Teilhardas sako, kad Bažny
čia net 50 metų (“depuis 50 
ans”) yra atsilikusi nuo jo "au
tentiškos” krikščionybės va
dinamųjų vizijų, sukūrusių nau
ją ("sintetinį”) dievą ir naują

Maudymosi baseinas Kennebunkport, Manė, pranciškonų vasarvietėj. Kas metai čia šuva* 
žiuoja daug vasarotojų. Dabar yra praplėstos vasarojimo galimybės, padaryti gražūs kambariai 
iš buvusių gimnazijos klasių. Baseinas turi jūros vandenį, kuris kasdien keičiamas.

(krikščionybei priešingą) religi
ją, kaip vėliau patysime. .'

Tai pagrindiniai to laiško 
(1950X4) ir ryšium su tuo laiš
ku pavyzdžiai, liudiją tikrąjį 
Teilhardo užmojį, dar labiau jo 
paties išryškintą kituose jo raš
tuose ir rašiniuose. Tai esminiai 
Teilhardo užmojo ir jo pasaulė
žiūros pavyzdžiai, apie kuriuos 
Lubacas nesiteikia net užsimin
ti, nors ir cituodamas tą laišką 
net savo svarbiausiame veikale 
apie Teilhardą (plg. išnašų ir pa
stabų Nr. 20 ir 21). Galėtume 
pateikti visą eilę tokių ar pana
šių pavyzdžių, aiškiausiai liudi
jančių kaip Lubacas kuria savo 
teilhardistiką, “krikštydamas” ir 
iškreipdamas Teilhardo užmojį 
ir pasaulėžiūrą. Įdomu ir tai, kad 
Lubacas savo tame svarbiausia
me veikale, teilhardistikos 
“evangelijoje”, paskelbė to laiš
ko tik keturias eilutes (ir tas pa
čias iš esmės iškreiptas), o ne 
patį, laišką ištisai (plg. .išnašų 
ir pastabų Nr, 20, p. .340). Irgi 
ne paslaptis, kad Lubacas tame 
savo veikale (apie Teilhardą) 
pateikia Teilhardo vardu ir tokių 
citatų, kurias randame, supran
tama, ne Teilhardo raštuose, bet 
sakysime', tokio garsaus Claude 
Cuenot biografinėje teilhardisti- 
koje, nors pastarasis būtų labai 
suklydęs, cituodamas Teilhardą. 
Tas Cuenot yra pats žymisusias, 
kaip žinome, Teilhardo biogra
fas. Aišku, tai nepateisina Luba- 
co nekritiškumo, nurašant net ir 
klaidingai to Cuenot pateiktas 
citatas, kaip tai Lubacui ne vie
ną sykį yra pasitaikę. Tokį Luba- 
co pavyzdžio nekritiškumą la
biausiai yra pralenkęs Antanas 
Paškus, aprašinėdamas daž
niausiai vien tik teilhardistiką 
Aiduose (ypač 1972 Nr. 9 ir 
1973 Nr. 1-3) ir Drauge (1973 
balandžio 28 Nr. 100 ir 1973 
gegužės 5 Nr. 106).

Suprantama, kodėl Lubacas 
ir jo šalininkai štai kaip teikia
si “pakrikštyti” visą Teilhardo 
pasaulėžiūrą:

“Katalikų Bažnyčia gali save 
su džiaugsmu atpažinti, kad ji 
yra ta, kuri Petro Teilhardo de 
Chardin asmenyje pagimdė au
tentišką Jėzaus Kristaus liudyto
ją, kurio jau seniai reikėjo mū
sų laikams” (“un authentiųue 
temoin de Jesus-Christ”, — 
Henri de Lubac, S.J.; mano 
pbr.).(22)

Pats Teilhardas visiškai ki
tokiu savo autentiškumu atsilie
pia į tą Katalikų Bažnyčios su 
"džiaugsmu” savęs atpažinimą:

1) Teilhardas labai aiškiai ir 
dažnai yra pabrėžęs, kad jis gi
mė autentišku panteistu ir tokiu 
jis yra visa savo prigimtimi 
("J avais toujours eu une ame 
naturellement pantheiste”).(23) 
Taip Teilhardą apšvietė jo “vi
zijos”, kurių šviesoje jis matęs 
net savo gimimo dieną, liudijan
čią jo panteistišką' kilmę, visiš
kai priešingą, aišku, Dievo ap
reiškimui, Kristaus ir Bažnyčios 
mokslui bei gyvenimui.
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VISAIS KELIAIS Į WASHINGTONĄ
Kvietimas į PLB Seimo 'talką

Jaunimo centro choras, vadovaujamas muziko Fausto Strolios, pirmojo koncerto metu Chica- 
goje.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Tai buvo didelis Įvykis tiek rengimuose, 
savo idėja, tiek programa, tiek 
dalyvių skaičium. Jo reikšmę 
tada iškėlė sveikinamuoju žo
džiu Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona: “šis kongresas 
yra {stotingos reikšmės: jis yra 
pirmas, jis deda pastovius pama
tus7 visų kraštų lietuviams bend
rauti” . Prezidentas taip pat 
kongresą susiejo su likiminiu iš
eivijos rūpesčiu: “Būdami lo
jalūs tiems kraštams, kurie tapo 
jums antroji tėvynė, jūs niekuo
met nepamirškite tos meilės, ku
rios esate skolingi savo pirmajai 
tėvynei, savo motinai Lietuvai”.

Tai, ką pradėjo 1935 metų 
Pasaulio Lietuvių Kongresas, to
liau tęsia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimai: palaiko

žu būtų,kad į Washingtoną bū
tų rengiamos specialios lietuvių 
ekskursuos.

3. Yra leidžiamas PLB IV Sei
mo leidinys, priimami apmoka
mi aukosfinrmos sveikinimai bei 
skelbimai. Tokius sveikinimus 
kviečiamos atsiųsti Bendruo
menės apylinkės, lietuvių orga
nizacijos, paskiri asmenys, \o 
skelbimus — mūsų verslininkai, 
profesionalai ir kt.

4. Yra sakoma, kad kilnumas į- 
pareigoja. Tokioj padėty yra 
PLB Seimo atstovai. Tad ir jie

ir gilina pasaulio lietuvių bend
ravimą, jungia juos bendrie
siems tautiniams tikslams bei 
uždaviniams, telkia vienon lie- 
tuviškon šeimon, kad žinotume, 
dr. Vinco Kudirkos žodžiais, iš 
kurių pagalbos prašyti ir ku
riems teikti.

PLB IV Seimas įvyksta 1973 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 3 Wash- 
ingtone, JAV. JAV Lietuvių 
Bendruomenė, mūsų prašoma, 
mielai sutinka jam teikti visoke
riopą savo paramą. Tokios para
mos taip pat tikimės iš artimiau
sio kaimyno — Kanados Lietu
vių Bendruomenės ir iš visų ki
tų kraštų lietuvių bendruome
nių. Todėl PLB Valdyba visus, o 
ypačiai JAV ir Kanados lietuvius 
prašo:

1. Dalyvauti PLB Seime jo 
svečiais. Gausus visų dalyvavi-

Atsiųsta paminėti
. r Vytautas Alantas • —• ŠVEN
TARAGIS. Istorinis romanas. 
Pirmas tomas. Išleido Vilties 
Draugijos leidykla 1972. Aplan
kas Telesforo Valiaus. Aplanko 
nuotrauką darė A. Norus-Naru- 
ševičius. 408 psl. Kaina 5 dol., 
kietais viršeliais 6 dol.

Leonardas Dambriūnas, An
tanas Klimas, William R. Sch- 
nudstieg — INTRODUC- 
TION TO MODERN LITRUA- 
NIAN. II-oji peržiūrėta laida. 
Išleido Tėvai Pranciškonai 
Brooklyne, New Yorke, 1972. 
Nuotraukos V. Augustino. VIII, 
472 psl. Kaina 8 dol.

Dail. Eugenija Bernotienė

DAIL. EUGENIJOS 
BERNOTIENĖS 

VEIKLA
WATERBURY, CONN.

Waterbury, Conn., gyvena 
dail. Eugenija Bernotienė, kuri 
daug dirba ir dažnai - dalyvauja 
amerikiečių parodose. Ji siekia 
Waterburio apylinkės mies
tus, miestelius, kur tik vyksta 
kokios meno parodos.

Nuvažiuoja ir toliau. Jau šeš
tą kartą dalyvauja metinėj paro
doj Atlantic City, N. J. Toji pa
roda šiemet buvo birželio 16-17. 
Visi paveikslai išstatomi lauke 
prie pajūrio pasivaikščiojimo. 
Dailininkų priėmimas buvo 
Chalfonte viešbutyje.

Ji yra laimėjusi ir atžymėji- 
mų. Watertown Art League pa
rodoje laimėjo atžymėjimą — 
geriausia parodoj.

prie Seimo pasisekimo kvie
čiami dėtis ne tik aktyviu daly
vavimu, bet ir kitais būdais 
— kas aukų parinkdamas, kas 
skelbimą surasdamas ir t.t.

Pirmąjį Pasaulio Lietuvių 
Kongresą parėmė Nepriklau
somos Lietuvos vyriausybė. Da
bar tokios paramos Lietuva teik
ti negali, nes pati yra spaudžia
ma okupanto vergijos. Viską tu
rim pasidaryti savo jėgomis ir iš
tekliais. Todėl PLB Valdyba ir 
kreipiasi į visus: Ateikime PLB 
Seimui į talką! Padarykime jį 
didelį ir didingą!

PLB VALDYBA
Visa ne vėliau kaip iki 1973 

liepos 1 siųsti PLB Valdybos 
finansų vicepirmininkui: Dr. 
Vytautas Majauskas, 22900 
Thomcliffe, Southfield, Mich. 
48075 USA.

Jurgis Gliaudą — Taikos rytas. 
Novelių rinkinys. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 88, 1972 m. 
232 psl. Kaina 4 dol.

Alė Rūta — PO ANGELŲ 
SPARNAIS. Novelės. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 89, 
1973 m. 192 psl. Kaina 4 dol.

Jonas Juodvalkis — MANO 
DIENOS. Atsiminimai. Išleido 
Anatolijus Kairys 1973. Redaga
vo Bronius Kviklys. 112 psl. Kai
na nepažymėta.

Jurgis Jankus — UŽKANDIS. 
Pasakojimai. Išleido Ateitis 
1973. Literatūros Serija Nr. 7. 
Virželis bei aplankas Rimo La- 
niausko 220 psl. Kaina 4.50 dol.

Aloyzas Baronas — ABRAO
MAS IR SŪNUS. Premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1973. Viršelis 
bei aplankas Kazio Veselkos. 
206 psl. Kaina 4.50 dol.

Liūnė Sutema— BADMETIS. 
Eilėraščiai. Išleido Jūrų Skauti- 
jos korporacija Gintaras. 1972. 
Aplanką piešė Dalia Lukošiū- 
naitė. 88 psl. Kietais viršeliais. 
Kaina nepažymėta.

JOURNAL OF BALTI C STU- 
DIES. Volume IV, Number 1. 
Spring 1973. Redaktorius Ar- 
vids Ziedonis, Jr. 96 psl. Šio 
numerio straipsnių ir apžvalgų 
autoriai: Oswald P. Backus, 
Henn-Jiiri Vibopuu, Nicholas 
Balabkins, Maya Valda Sapiets- 
Tucker, David C. Danahar, Paul 
F. Saagpakk, Earl W. Jennison, 
Jr., Valdis J. Zeps, Anatole C. 
Matulis, Rimas Krisciunas, Ro- 
muald J. Misiūnas ir kiti.

Janina N art nė — TRYS IR 
VIENA. Jaunystės atsiminimai. 
Išleido Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija 1972. Ilius
truota nuotraukomis ir vinjetė
mis. 172 psl. Kaina nepažymėta.

Knygoje prisimenami ir ap- .. 
rašomi šie lietuvių rašytojai: 
Gabrielė Petkevičifltė-Bitė, Ba
lys Sruoga, Jurgis Savickis ir 
Juozas Balčiūnas-Švaistas. Kaip 
autorė sako, “Su jais riša toli
mos mano jaunystės dienos, kai 
gyvenome nepriklausomoje Lie
tuvoje ir dar anksčiau (prieška
riniais laikais), pilni jauno opti
mizmo ir energijos.”

ŠIMTAS DAINUOJANČIO JAUNIMO
JURGIS JANUŠAITIS

Du jauni, energingi vyrai — 
kun. Algimantas Kezys, SJ, ir 
muz. Faustas Strolia — daug ką 
nustebino. Jie ryžosi suburti 
jaunimą į Jaunimo centro cho
rą. Pastangos pavyko. Jaunų 
choristų, įvairaus amžiaus, šim
tinė. Mergaičių daugiau, ber-

PAGERBTI TRYS ŽEMAIČIAI
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

centro valdybos pastangomis, 
birželio 3 Menėj, Chicagoj, bu
vo pagerbti trys didieji žemai
čiai, uolieji rašto vyrai: Juozas
Pronskus, Jackus Sonda ir Kos
tas Augustas. Jie visi trys yra ki
lę iš tos pačios apylinkės, gimę 

i teis ■ pačiais 1893 metais, įišįę- 
met visi atšventę aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį.

Pagerbimas buvo ruoštas Są
jungos garbės nariui Juozui 
Pronskui, tačiau tuo džiaugsmu 
ir nuotaikomis šia proga buvo 
pasidalinta su visais trim sukak
tuvininkais.

LŽS-gos cv vardu sveikino 
pirmininkas kun. J. Vaišnys, SJ. 
Po to visi cv nariai įteikė Juo
zui Pronskui garbės nario ad
resą.

A. Pužauskas charakterizavo 
Juozo Pronskaus asmenį, jo 
būdo savumus, spaudos darbų 
našumą.

Vytautas Kasčiūnas per
skaitė Jeronimo Cicėno įdomų, 
Juozo Pronskaus gyvenimo kelią 
ženklinantį, žodį.

Akt. Leonas Barauskas, taip 
pat žemaitis, davė trumpą, 
bet labai gyvą iškarpą iš Butkų 
Juzės apie žemaitišką kantrybę 
ir interpretavo mūsų rašytojų 
kūrybos pluoštą.

Sukaktuvininką sveikino įvai
rių organizacijų atstovai — prof. 
M. Mackevičius, A. Budreckas, 
A. Regis, Naujienų — Šmotelis, 
Margučio radijo vedėjas P. Pet- 
rutis, Lietuvių radijo forumo ir 
A.M. Rudžių vardu — V. Kas
niūnas, buv. kauniškės Eltos 
— Edv. Boreiša, Bostono rašto 
žmonių vardu — J. Sonda ir akt. 
St. Pilka.

Atidžiai buvo išklausytas poe
to Nado Rastenio įrekorduotas 
žodis.

Raštu sukaktuvininką sveiki
no A. S. Grušai iš Floridos, Alf. 
Nakas iš Detroito, Juozas Pa
jaujis iš New Yorko, A. Kuolas 
iš Kanados, Jonas Leonas iš Cle- 
velando, Kostas Strikaitis iš Ka
nados.

— Dail. Ona Kreivytė-Naruše- 
vičienė 30-me tarptautiniame 
keramikos konkurse Faencos 
mieste Italijoj už dekoratyvinę 
lauko keramiką buvo apdovano
ta diplomu. Ankstyvesnėse šio 
miesto parodose aukso medalius 
yra gavę L. Šveginas ir M. Ban- 
kauskaitė, šiemet parodoj su sa
vo keramikos kūriniais dalyvau
ja O. Kreivytė-Naruševičienė, A. 
Laucius ir G. Viencevičienė. (E) 

niūkų kiek stokojama. Yra vilčių, 
kad į gražiai tvarkomą chorą 
jungsis ir berniukai.

Muz. Faustas Strolia turi Die
vo dovaną: jį greitai pamilsta 
jaunimas, jo klauso. Tad kada re
peticijose suploja jis delnais,

Pabaigoj padėkos ir savo cre
do žodį tarė sukaktuvininkas 
Juozas Pronskus.

Pobūviui vadovavo šių eilučių 
autorius. Tai buvo gerai organi- 
zuotas ir nuotaikingas pobūvis. 
Sukaktuvininkai palydėti ilgiau-
šių metų linkėjimais.

? Juozas: Pronskus; J. 'Sonda ir 
K. Augustas savo gyvenimą yra 
pašventę lietuviškam žodžiui, 
spaudai, ėję redaktorių pareigas, 
visą gyvenimą rašę aktualiais 
lietuvių tautos klausimais. Jie 
nusipelno lietuvių visuomenės 
šiltos padėkos ir pagarbos.

‘Jurgis Janušaitis

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

1000 dol. — M. Garolienė, 
Verona, N. J., anksč. 10 (Tėvų 
dienos proga įamžina savo mi
rusius tėvelius Joną ir Karoli
ną Lapelius).

500 dol. — J. Dailydė (101 
m. amžiaus), Woodhaven, N. Y., 
anksč. 5.

150 dol. — kun. V. Dabušis, 
Paterson, N. J., anksč. 725.

120 dol. — E. Pavelites, Broo- 
klyn, N.Y., anksč. 1000.

Po 100 dol. — J. Budzeika, 
New York, N. Y., anksč. 25; 
E. Čepas, Poughkeepsie, N. Y., 
anksč. 200; Br. Spudienė, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 100 (a.a. 
Pranui Spūdžiui atminti).

65 dol. — Z. Vitaitienė, Brook- 
lyn, N. Y., anksč. 35.

60 dol. — Delia Burkurt, On- 
tario, N. Y., anksč. 60.

Po 50 dol. J. Alyta, Elmhurst, 
N. Y., anksč. 120; V. Gintautas, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 50, 
pažad. 300; Pranė Nakutavičius,
R. Hill, N. Y., anksč. 100; N.N.
Providence, R. L, anksč. 100; 

D.V. Anonis, Forest Hill, N.Y., 
anksč. 265; V. Vaškūnas, Brook- 
lyn, N. Y., anksč. 450.

40 dol. .— V. Savukynas, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 110.
35 dol.— E. L. Ramančioniai, 

Brooklyn, N. Y., anksč. 253.
Po 25 dol. — Ann Oesterei- 

cher, BaySide, N. Y., anksč. 20.: 
J. Pliauskas, . Bayside, N.Y., 
anksč. 252; Dominic Fasolino, 
Middle Village, N. Y., anksč. 
100; V. Budnikas, Elizabeth, N. 

Laukiama aukų na tik grynala pinigais, pasižadėjimais, 
bet Ir užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

Bulldlng Fund 
Franclecan Monastery 
680 Bushwlck Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

tuoj įsivyrauja tyla, ir netrukus 
suskamba dainų posmai. Ir taip 
keletą valandų per savaitę. O' 
jaunimas džiaugiasi; jis’ mėgsta 
tokį didelį jaunatvišką sam
būrį. Ir dirba. Darbo vaisiais jau 
gėrėjomės jo pirmajame koncer
te šį pavasarį.

Koncertas buvo puikus. Dainų 
dainužių tiek daug ir tokių gra
žių. Net ir mūsų muzikai bei 
meno kritikai susidomėję gal
voja, kad šis choras, gražiai pri
sistatęs visuomenei, augs, tvir
tės ir bus vienas iš gražiųjų 
jaunųjų ansamblių. O juk į chorą 
jungiami ir Jaunimo centro gru
pės tautiniai šokiai, Grupei su
maniai ir kantriai vadovauja L. 
Braždienė.

Kun. Algimantas Kezys, S.J., 
sakyčiau yra šio choro galva.
Jis visur suspėja, su kiekvie
nu jaunuoliu yra bičiuliš
kai draugiškas. Su jaunimu dir
ba eilę metų; Jį pažįsta sujuo 
stiSigyvėnęs. '""r

Choro pirmininkas — jaunuo
lis Kazlauskas. Su choro valdyba 
jis administruoja šį vienetą, pla
nuoja darbus. Sveikintina ini
ciatyva. Patys tvarkydamiesi, il
giau ištvers, glaudžiau bursis, 
darbas bus našesnis.

J., anksč. 25, pažad. 300; R. 
Smith, Jericho, N. Y., anksč. 
100; Barbara Sabecky, Linden, 
N. J., anksč. 129.

Po 20 dol. — A. Keblys, Mont- 
real, Kanada; W. Mille, Brook
lyn, N. Y., anksč. 20, pažad. 100;
S. Rūkštelienė, R. Hill, N. Y., 
anksč. 10, pažad. 100.

16 dol. — A. Kondratas, R. 
Hill, N. Y., anksč. 412, pažad. 
100.

15 dol. — Barbara Sabecky, 
Linden, N. J., anksč. 129.

Po 10 dol. — J. W. Boris, 
Rockavvay Park, N. Y., anksč. 
14; M. Gorellick, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 10, pažad. 100; 
P. Akelis, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 55; A.M. Fedronas, New 
Hyde Park, N. Y., anksč. 50, 
pažad. 200; J. Mender, Ozone 
Park, N. Y., anksč. 10, pažad. 
100; M. Yurkunienė, Ozone 
Park, N. Y., anksč. 10, pažad. 
100; A. L. Dargis, Rochester, 
N. Y.; P. Zuyus, Maspeth, N.Y., 
anksč. 190; Šv. Rožančiaus Dr- 
ja, Linden, N. J..

7 dol. — I. Lubus, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 205.

Po 5 dol. — A. Maknarick, 
Ozone Park,, N. Y., anksč. 9; 
Phil Shimkus, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 170; V. Stasiukynas, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 5, pažad. 
100: M. Galdikienė, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 1110; E. Kumete, 
Brooklyn, N. Y.; J. Jakučionis, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 300. A. 
G aidi s, Ozone Park, N. Y., 
anksč. 5, pažad. 100.

— Twin Girde, Amerikos 
katalikų savaitraštis, birželio 8 
pirmam puslapy įsidėjo spalvo
tą, tautiniais drabužiais pasi
puošusių lietuvaičių Irenos 
Navičiūtės, Vitos Kevalaitytės ir 
Rasos Arbaitės nuotrauką. Tam 
pačiam numery aprašoma Albų 
šeima, kartu pridedama ir nuo
trauka, kurioj matyti Arbai, sū
nus ir dukra Rasa.

—Šveicarijos LB surinko 5000 
vokiškų markių įrengti vienam 
kambariui Vasario 16 gimna
zijoj, Vokietijoj. Bendruomenė 
taip pat nutarė nupirkti b komp-' 
lektus Lietuvių Enciklopedijos 
anglų kalba ir juos padovanoti 
Šveicarijos universitetam ir 
valstybinei centralinei biblio
tekai. Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenei ir šiemet vado
vauja ta pati valdyba: pirm. dr. 
P. Radvila, vicepirm. dr. Hofer, 
ižd. p. Linderienė. Valdybos ir 
prof. dr. J. Jūraičio pastangom:^ 
buvo surengti Vasario 16 minė
jimai Berno ir Brigo miestuos^.

— Laiko, Buenos Aires lei
džiamo lietuvių laikraščio, vely
kinio numerio išleidimą finan
savo ten viešėjęs prof. dr. An
tanas Ramūnas. Laikraštis įdėjo 
prof. A. Ramūno nuotrauką'ir 
aprašė jo mokslinius darbus |- 
vairiomis kalbomis. Naūjausidj 
išvykoj į užsienį prof. Ramūnas 
apie 2 savaites skaitė pedagogi
nio ir filosofinio turinio , paskai
tas Meksikos universitetuose.

• • ; - > ; i k.-
— Karalienės Elžbietos II To

ronte lankymosi metu didžiajam 
stadijone birželio 26 bus bend
ras chorų pasirodymas, į kurį į- 
sijungti pakviesti ir lietuviai. 
“Birbynės” choro vedėja Dalia 
Viskontienė ruošia lietuvių jau
nimo grupę šiam iškilmių kon
certui. f

— Venecuelos “ElUniVersri” 
1973 balandžio 6 atspausdino Il
goką Jan Piene Bertrand straips
nį “Didžiųjų gaiybMį aHU?’. 

c Kalbėdamas 'apie 'Lietuvą, 
duoda trumpą pastarųjų dešimt
mečių istorinę apžvalgą, kaip, 
Molotovo-Ribbentropo sandė
ris ir kt. Aprašo paslėptą fermen
tą Lietuvoje ir jo p. m. viešus 
pasireiškimus. Visa tai sudarą 
Brežnevui nemaža rūpesčio, nes 
duodą “blogą pavyzdį” ir kitom 
nerimaujančiom nerusų tau
tom.

Smerkdamas religinius perse
kiojimus, autorius cituoja gar
siojo rusų rašytojo Aleksandro 
Solženytsino posakį iš joatviro 
laiško Maskvos Patriarchui: jei, 
klausia jis, Sovietuose iš tikrų
jų yra religinė laisvė, tai “ko
dėl gi man reikėjo parodyti pa
są įžengiant į cerkvę, kai norė
jau pakrikštyti savo sūnų?”----

Straipsnis baigiamas šiais go
džiais: “Lietuvių protestas ne
siriboja peticijomis. Keli susi
degino viešai, ir ši auka iš
šaukė masines demonstracijas, 
kur minios šaukė “Laisvės Lie
tuvai!” (Elta)

— Adelaidėj gegužės 15-17 
suruoštas lietuvių jaunimo suva
žiavimas praėjo darbingoj nuo
taikoj. Iniciatoriai buvo Augusti
nas Kubilius ir kun. Alb. Spur- 
gis. Lietuvių katalikų centre to
mis dienomis gyveno ir nakvojo 
21 jaunuolis. ■ <

— Kun. Antenas Rubšys, Man
hattan College, Bronx, N. Y, 
Šv. Rašto profesorius, pasibai
gus mokslo metam, keletai sa
vaičių sustojo pailsėti Los Ange
les, Calif. Liepos pradžioj jis iš
vyksta į šv. Žemę, kur Šv. Raš
to archeologinėm studijom pa- 
švęs šešias savaites.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Adams, Plandome, N. Y., 
M. Eizerytė, Montreal, Que., 
A. Kamichaitis, Kearny, N. J., 
A. Gerbut, Newington, Ct., R. E. 
Maziliauskas, Montreal, Que.,
T. Prapuolenis, Worcester, Ma. 
Užsakė kitiem: P. Vileišis, Wa- 
terbury, Ct.—B. Vileišytei, Prin- 
ceton, N. J. ir G. Sefiokui, 
Middlebury, Ct., P. Turelis, 
Hollis, N. Y. — W. Juškai, 
Woodhaven, N. Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 7 dol.
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Ką man davė lietuviškoji mokykla
mano laišku labai džiaugėsi.

Dabar praėjo aštuoneri moks
lo metai, ir pilnai suprantu, 
ką ta lietuviška mokykla man da
vė. Aš dabar žinau apie savo 
tėvų gimtą kraštą Lietuvą ir 
galiu rašyti ir skaityti lietuviš-

Prieš aštuonerius metus aš 
pradėjau lankyti pirmą lietuviš
kos mokyklos skyrių. Aš nesu
pratau, kodėl man reikėdavo va
žinėti į lietuvišką mokyklą. Tais 
laikais mokykla buvo Williams- 
burge, ir reikėdavo labai anksti 
kelti ir važiuoti. Aš nežinojau, 
kodėl buvo svarbu praleisti tiek 
daug laiko, ruošiant lietuviškas 
pamokas.

Praėjo keleri metai, ir pra
mokau skaityti ir rašyti. Tada 
pradėjau suprasti, kokią naudą 
man duoda ta lietuviškoji mo
kykla. Aš buvau labai patenkin
tas, kuomet galėjau parašyti 

. bent trumpą laiškelį savo močiu
tei, kuri gyveno Lietuvoje. Ji

Aš norėčiau mivažiuotiį Lie- • 
tuvą, kuomet ji' biis laisva; Da
bar aš galiu didžiiiotis, kad lietu- - 
viškoji mokykla rįiane taip išmo-: 
kė apie Lietuvą. ‘Nežinant visiš
kai’ nieko apie savo tėvų gimtą 
kraštą, mari būtų gėda nųvažiuo- ! 

' ti į Lietuvą ir susitikti su lietu
viais, o man ypač būtų gėda su- ; 
sitikti sii giminėmis.

Raimundas Sližys, 8 šk; mok.

ATSISVEIKINIMO ŽODIS,
Pasakytas abiturientų išleistuvėse
Gerbiami mokytojai, mieli tė- mokslo metus. Ir štai šian-. 

vėliai, brangūs svečiai ir moks- dien, kai pavasaris pasipuošęs 
leiviai. .■ žiedais, mes, dar vienas būrelis,, ir kiti.

Maironio lituanisrinės mokyk: rrS,i'tnedid^S’jaUn6SiOSkar‘ T°dėl dėk°jan;e ">«”» ?°- 
los dar viena laida užbaigė 'OS ahtoVU’ užrer<1'a"> *av° g™’■ kytojams už suteiktas žinias lie- 

.' žiausio gyvenimo laikotarpio la- ; tuviškoje mokykloje ir esam pa-

Maironio lituanistinės mokyklos 4 skyriuje tikybos pamoką dėsto sesuo M. Urbana. Nuotr. Lino 
Vytuvio

lenčiu tautą iš miego “Varpu”, . x
> atgimimo poetas Jonas Maironis PADĖKA IS LIETUVOS

įspūdžiai iš dail. Romo Viesulo 
darbų parodos

Aš labai apsidžiaugiau ir ko 
greičiausiai pasimatavau. Jis man 
labai tiko. Aš noriu jums, gerieji 
vaikai, parašyti laišką ir pa
dėkoti už dovaną. Taigi tūkstan
tį kartų dėkoju už jūsų gerumą. 
Aš jūsų niekada neužmiršiu. Aš 
nerašau dažnai laiškų, todėl ne
labai moku juos rašyti, bet jūs

Lietuvių tauta, iškentėjusi il- 
Rašo Philadelphijos lituanistinės mokyklos mokiniai ,gų šimtmečių vergiją, .dvasioje 

• 1 * nepalūžo, bet kovose užsigrū
dinusi kėlėsi laisvam gyveni
mui. Jos prisikėlimui reikėjo 
žmonių, kurie sugebėtų savo 
mokslu ir dvasinėmis vertybė
mis įrodyti tautos pajėgumą. 
Tą darbą atliko j^irmieji mokslo 
žmonės, kai dr. Basanavičius 
su “Aušra”, dr. Kudirka su ke-

Dailininkas Romas Viesulas 
pakvietė Philadelphijos šešta
dieninę mokyklą į jo darbų pa
rodą. Paroda įvyko Tyler meno 
mokykloje, Temple universi
tete.

Mokiniai nuo penktojo sky
riaus važiavo pažiūrėti. Dail. 
Viesulas mums paaiškino apie 
meną ir aprodė visą mokyklą. 
Taip pat paaiškino, kaip daroma 
litografija. Kaip išpiaustomas 
medis, arba vynai, kad galėtum 
spausdinti ant popierio. Paskui 
mes ėjome į keramikos skyrių, 
kuriame iš molio viskas daroma. 
Ten studentas parodė, kaip da
ryti puodus ir visokius panašius 
dalykus.

V. Surdėnas, 8 sk.

Kai mes atvažiavome į R. Vie
sulo parodą, aš išgirdau labai 
seną lietuvišką dainą. Tai buvo 
“Raudos”, labai liūdnos dainos, 
Įcurias pasamdyti dainininkai 
dainuodavo per laidotuves, ves
tuves ir kt. Tame pačiame kam
baryje buvo ir labai liūdni dail. 
Viesulo darbai.

Iš pradžių man viskas buvo 
labai neaišku! Kai susirinkome 
visi į vieną kambarį, ten daili
ninkas mums parodė tris pa
veikslus ir apie juos mumspa- 
aišldno ... Man patiko ši paro
da, ir mes esame dėkingi dail. 
Viesului už pakvietimą.

A. Dragūnas, 8 sk.

.. .Prie įėjimo buvo trys labai 
didelės litografijos. Ponas Vie
sulas pasakojo, kad jam padėjo 
spausdinti jo žmona ir kaimynas. 
Daugumas jo meno buvo pava
dintas “Raudos” . ..

P. Jurskis, 7 sk.

■Pereitą žiemą, artėjant Kalė
dų šventėm, antro skyriaus rno-' ■ 
kiniai nutarė padaryti gerą dar- 

pą ir išeinam iš šios mokyklos, .-siriiošę. ir toliau nešti šviesą • helį ir pasiųsti dovaną nelaimin-
pasiryžę skleisti. lietuvybę* ko- , tėvynei Lietuvai, stengdamiesi gam lietuviukui. Jie rinko aukas
voti už savo lietuviškas tradicis^.Tieįsijungti į svetimo krašto ; savo draugų ir tėvėliųriarpe, pa-

-- - - . , .'..I. ,. iau<u I11URU JUU5 1A5VU, uci juorašė laišką ir pasiuntė ,pak«telĮ esa(e |abaj ir man atleisi.
į Lietuvą.-Koks didelis buvo, vi- > j '• ' >■

są džiaugsmas, kai už poros mė- eAŠ ' mokausi vidurinis mo- 
nesių jie gavo iš Lietuvos laišką kyklos ketvirtoje klasėje Moky.

■ jas ir,tautos egzistenciją ir, visa, miestietiškus papročius, kad visi 
kas lietuvio širdžiai miela. , mūsų idealai nenueitų niekais.

Taip pat linkime pasilikusiam 
/.Maironio lietuviškos mokyklos

jaunimui nesubyrėti pusiau- ir nuošuką savo - nepažįstamo ’ į7m7n7eka7neb^ 
kelėj, bet ištęsti iki galo ir baigti draugo! Štai keletą to laiško iš- - 
šią lietuvišką mokyklą, o septin- traukų: 
tokam užimti mūsų vietas ir 
baigti šiuo laiku kitą metą taip 
pat, kaip ir mes baigiame šian
dien. Dabar priimkite simbolinį 
mokyklos raktą. Ačiū!

Paulius Švitra, 8 sk. mok.

. . . Vėliau mus pervedė per 
tris pastatus. Viename matėme 
daug paveikslų, kuriuos buvo 
dailininkas pats nupaišęs. Šie 
visi paveikslai buvo moderniški. 
Kitame kambaryje dainavo 
“Raudas”. Ten taip pat buvo pa
veikslų. Labiausiai man patiko: 
Sagota, Tiktis, Saka. '' ' <• >

Antrame pastate matėme’, kaip X -,-,4 17 ’T’ AQ
daromos iš molio ir gipso fi- SEIMOS POK1 HE TAS
gūros, lėkštės, puodai ir t.t. Pa- . >■
rodė, kaip krosnys juos išdegina.b.'“;^^ ^i^a y^^^I^ela:'

Trečias paistalas buvd -toš po-.;, • ... ----
nios, kuri padovanojo ridmą ir Mk kartu ėdžiam savo< 
visą žemę mokyklą. Ten moko, problemas> iSlgifti'kaiti., ke-’

hauja'm kartu, fel, sViAjausia,' 
mes visi'draugaijarrrteartu; Maj 
rid šeima ir’rridn labai svarbi, eina į: lauką ir žaidžia su Šuni- 
Ji man padėjo užaugti ir suprasti 
kitus žmones.

Ritonė Ivaškaitė'

“Mieli moksleiviai, šiandien 
mane, grįžtantį iš mokyklos, pa
sitiko mamytė. Ji šypsojosi, ir 
man buvo smagu, kad jos svei
kata šiandien pagerėjusi. Kai 
įėjome į kambarį, ji padavė man 
gražų megztuką ir pasakė, kad 
tai i dovana nuo tolimojo .kraš- 

v to moksleivių. ■■

blausiai patinka aritmetika. Po 
’ pamokų greitai bėgu į namus, 

nes mamytė dažniausiai serga. 
Aš turiu patvarkyti kambarius 
ir reikia nueiti į parduotuves 
parnešti maisto produktų . . .

Dar kartą dėkoju už dovaną ir 
linkiu sėkmės moksle. Su Die
vu, mieli moksleiviai.
.Gediminas”

matėme, kaip daro visokius pa
puošalus. •: .!<: -.j

V. Bendžiūtė, 7 sk.

“SAKA” — pasaka, legenda
Man šis paveikslas labai pati

ko, nes turi gražų išdėstymą. 
Turi mažus trikampius ir kai 
kurie, išpuolę iš vietos, krenta į 
kitą vietą. Man jis patiko ir to
dėl, kad jis išspaustas ir visas 
juodas ... ’'

“My Neck Flares”
Šis yra skirtingas nuo pirmojo. 

Turi tik dvi spalvas, rudą ir bal
tą. Labai gerai išreiškė skausmą. 
Nupieštas kumštis parodė 
skausmą. Man padarė geresnį ir 
aiškesnį įspūdį negu kiti.

D. Pliuškonytė, 7 sk.

. . .Dail. Viesulas parodė ir 
auksakalystės studiją ir ten susi
pažinom su p. Lechtin, kuris yra 
vienas iš geriausių auksakalių.

Baigus apžiūrėti kūrinius, po
nia Viesulienė mus skaniai pa
vaišino sumuštiniais ir kakao.

G. Gečytė, 8 sk.

PAS MUS ■ w •■ ■ ■■■; ■ ;

'“Wšf<Mtt>a .va'-U^^ela:1' ‘iii p^o;-'laB'ai ‘‘A^,'bėdo8. Linas Smiefes ....
Mėš dai,feumąvil^-tedihe.1<ar--‘ ’ jts labai mėgstalaužyti Mnsmna.-
-■ " ’ - Lne kiekvieną rytą "aus motany* gavo Jmrn ^dro 3. Neringa Žade.kytė

• J ,. t A operatorleidimą, iptadedan-
pusę septynių prižadina. Jo mė- gmnėie Telecrafuoia naši giarriiausras valgiš yra guma. Kai grupėje. J ęlęgratįjpją paS1
mes išeiname į mokyklą, jis iš-

TĖVELIS
Mano tėvelis yra geras žino-; 

gus, kuris visada , padeda man. 
Kai Tnlri^reikėjo' knygą? skaityt, 
bet gerklę skaudėjo., jis man 
padėjo. Jis rūpinasi, kad aš bū
čiau geras vaikas ir eičiau į uni
versitetą. Mano tėvelis yra ge
riausias pasaulyje. <

Justas Vilgalys

MAMA - -
Mano mama yna labai miela ir 

gera. Ji rūpinasi mano broliu ir- 
manimi. Ji myli mus visus ir no
ri, kad mes užaugtumėm geri ir' 
protingi. Jj yra geriausia.ir.gra
žiausia mama, kokią kas gali tu
rėti.

E. Zikaraitė

BROLIS
Mano brolio vardas yra Pau

lius. Jis gimė 1970 birželio 22.

II-jo skyriam mokiniai Maironio mokykloje pasakoja apie žmones, kurie jiem padeda. Nuotr.
Lino Vytu vi o

mis. Jo geriausias draugas yra 
šuo.

i- r III 
įkalbėjimus 10* 15 ir.-.80 metrų 1. 
bangomis. Jo stoties ženklas yra 2. 
WN20QG. 3.

Adria Nemickaitė 
Kristina Kirkylaitė 
Rūta Bobelytė

Tomas Ivaška

SESUO

II
1.

2.

Zina Aukštikalnytė 
Laura Gudelytė 
Dana Senkutė 
Ramunė Jasaitytė

■ Auksė Jankauskaitė

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus užbaigė nuotai
kinga iškyla į parką. Keletą va
landų visi linksmai žaidė, lenk
tyniavo ir užkandžiavo pušų pa-. .

Nors aš su seserim nemažai ,vėsyje- Sugrįžę mokyklon, su-. ■ 
pešuosi, aš negalėčiau įsivaiz- . sirinko salėje, kur buvo trumpa 
duoti gyvenimo be jos. Ji man meninė programa ir goriausiųjų 
pagelbsti mano darbuose ir, mokinių apdovanojimas, 
parėjus iš mokyklos, man papa- 
sakoja visokius nuotykius. •
Mums abiems labai patinką žiū- , r Geriausi mokiniai .< 
rėti ledo rutulio žaidimus ir , ....
mes daug kalbame apie mūsų Šiais metais mokykloje pir 
mėgiamiausios komandos žai- mavo šie mokiniai: 
dėjus. Aš mėginsiu jai parodyti, <r
kad aš ją myliu, duodama jai 
geras dovanas Kalėdoms ir jos 
gimtadienio proga.

Valentina Leleivaitė

VIII 
L

2.

Loreta Orentaitė

ŠUO
3.

I
1.
2.

Nina Jankauskaitė 
Darius Montvila 

3. Matas Reventas

’ Vyresniųjų pagelbinėj klasėj: 
Juozukas Milukas 
Anna Česnauskas 
Onytė Beleckaitė 
Danutė Liogytė

1.
2.

3.

Mano Šuns vardas yra Zoro. 
jis yra dešimties metų. Jis gimė 
vasario 5. Jis yra vilkinis šuo. 
Jam labai patinka gaudyti mu
ses, lėktuvus ir sviedinius. Jam 
taip pat patinka žaisti su malka. 
Naktį Zoro visą laiką nori eiti į 

. lauką.

VAš gavau Zoro, kai aš buvau 
>• vienerių metų. Jis labai daug 

- loja. Kai kurie žmonės jo bijo.
Jis tik porą žmonių įkando. Jis 

■manęs niekad neįkando. Zoro 
yra didelis, bet geras šuo.

Paulius Gudelis

Raimundas Sližys 
Paulius Švitra 
Rasa Bobelytė 
Daina Jurkutė 
Raminta Blažaitytė

Nė vienos dienos per visus 
metus nepraleido: Petras Po
cius, Daina Penikaitė, Ramunė 
Šidlauskaitė, Algis Kulpa, Gedi
minas Bivainis, Linas Vebe- 
liūnas, Jolita Gudaitytė, Rai
mundas Sližys, Rasa Bobelytė.

VII 
L
2.
3.

VI 
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Valentina Leleiyaitė 
Jolita Gudaitytė ., 
Ritonė Ivaškaitė

Daiva Bobelytė
Indrė Žadeikytijr
Nida Milukaitėij

Rūta Dragunevi 
Paulius Gudeiąį 
Rima Vebeliflna
Laura Naronytė

PAGALVOK!
Išbrauk nereikalingas raides 

ir surasi daiktus, kuriuos galima 
matyti vasarą.
SOAPURLIKĖ 
VEAŽNERMAS 
DORAPUGAKS 
KU MOLDRASE 
GRYTVARTOĖ 
LI ARIVEATS 
BSMOĖKLAIS 
RALU DLĖROA 
egrėltiemo
2 DOURVAIST

(atsakymai 11 pusi.)
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Adv. Dr. M. ŠVĘHCAUSK1ENĖ sutiko 
Šamo laikraštyje duoti paankmimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Maunant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Mau
simai sfųstinbjos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomoy-ut-Lawa Co- 
operafive Bank Haza, 1864 Centre 
Street, West Roabury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

WORCESTER, MASS.

Atsakymas
Jei yra testamentai, nesvarbu, 

kada jie buvo sudaryti. Jie tuoj 
(po 30 dienų nuo mirties) turi 

Mūsų geras draugas ir kaimy- būti pristatomi Probate teismui, 
nas mirė prieš du mėnesius. Jis 
buvo našlys; jo žmona mirė prieš 
metus. Vaiky jie neturėjo. Abu 
turėjo ir tebeturi giminių Lie
tuvoj. Jis, rodos, turi brolį ir 
sesers vaikų ji turėjo vieną bro
lį ir dvi seseris. Kol buvo gyvi, 
siųsdavo sirintinjų visiem.

Tiesa, jie buvo sudarę testa
mentus (labai seniai, gal prieš 
20 metų). Pagal tuos testamen
tus, kaip man draugas pasakojo, 
jie buvo palikę viską vienas ki
tam; kitaip sakant, jei vienas 
miršta, viskas pasilieka kitam. 
Giminių Amerikoj jie visai netu
rėjo: nei artimų, nei tolimų.

Jie turėjo dviejų butų namus, 
kurių vienas butas dabar tuščias. 
Be to, turėjo nemaža santaupų 
banke ir “bonds”’.

Mes, gyvendami kaimynystėj, 
prižiūrim, kiek galim, namus ir 
priimame nuomas, bet, ką su tais 
pinigais turim daryti, nežinom. 
Tas advokatas, kuris buvo sura
šęs testamentus„ dabar yra jau 
miręs, ir nes nežinom, kur 
kreiptis ir ką daryti. Jei pasiim
tame advokatą, reikėtų jam už
mokėti; vargu, ar užtektų tam 
nuomų. Be to, mes manom, kad 
už tas nuomas reikėtų nudažyti 
namus arba nusiųsti į Lietuvą 
siuntinių; betnežinom, ar turim 
teisę tai daryti-- Kiti žmonės 
sako, • kad mes galim ir taip į 
bėdą pakliūti, trik gero norė
dami.

Prašom skubiai mum pranešti, 
ką daryti.

Skaitytojai, Massachusetts

AR TU1M TEISĘ TAI 
DARYTI?

Kadangi Tamstų kaimyno 
žmona mirė prieš savo vyrą, pa
likdama visą savo turtą jam, — 
visas paliktas turtas priklau
so vien vyro giminėm. Tas turtas 
karianti jo žmona mirė prieš jam 
mirus, bus padalintas tokiu bū
du, lyg jis būtų miręs be testa
mento (Interstate).

Jei jo testamente buvo numa
tytas vykdytojas (executor), ku
ris dar yra gyvas, tai galėtų 
reikalą kiek palengvinti. Jei nu
matytas vykdytojas yra miręs ir cijas 
testamente nėra numatyta, kas 
turėtų jį vykdyti tokiu atveju, ir 
kadangi Tamstų kaimynas mirė 
nepalikęs vietinių giminių 
(beirs), valdžia paskirs “public 
administrator” — pareigūną, ku
ris rūpinsis testamento vykdy
mo reikalais. Deja, tokie paskir
ti pareigūnai neturi supratimo 
apie mūsų žmonių specifinius 
reikalus.

Lietuvoj esantieji giminės ne
gali būti dabartinėmis sąlygomis 
laisvai atstovaujami, ir susidaro 
visokių komplikacijų ryšium su 
paliktu turtu.

Tamstom patarčiau neužsiimti 
nei kaimynų namų taisymu, nei 
nuomų priėmimu. Tamstos vi
sai neturite teisės tų dalykų da
ryti. Visas reikalas turi būti per
duotas Probate teismui.

Waterga:s..
(atkeltais IpsL)

Magruder pasakojosi, kad mo
kėsi Willians kolegijoje politi
nius mokslu. Klausė William 
Sloane Cofiin e-tikos paskaitų. 
Tas Cofiin tebėra Yale universi
teto kapelionas. “Jį aš didžiai 
gerbiau”. Cofii* buvo aktyvus 
veikėjas judėjime prieš Vietna
mo karą. Mitinge prie paminklo 
Washingtonuisalcė kalbą ir ragi
no studentus deginti naujokų 
šaukimo lapelius, demonstruo
ti prieš vyriausybę.

Kai po universiteto atėjo į 
Baltuosius Rimus, čia, pasak 
Magruder, buvo “ypatinga at
mosfera”: jei disidentai gali lau
žyti įstatymus, kovodami prieš 
prezidentą, tai pae ridento gynė
jai turi atsakyti tuo pat. ..

Čia jauno žmogaus, kurį N. Y. 
Times ir Monitor aprašo kaip 
simpatingą ii nuoširdų, išpažin
tis. Iš jos matyt, kas yra tie tik
rieji Watergate dvasios kaltinin
kai: kai kurie profesoriai, kai ku
rie kapelionai verti girnų ak
mens ant kaklo. Jie skelbė prag
matizmą moralėje (tą prag
matizmo žodjNYT keliais atve
jais kartoj^!). Pragmatizmo tėvų 
bei apaštalų ske Ibiama moralė 
— o tai jokios pastovios moralės 
nebuvimas —suvedžiojo jaunus 
žmones. Sudarfe jiem įsitiki
nimą, kad moralia tai, kas padeda 
pasiekti tikslą.

šie suvedžiotojai atvedė eilę 
jaunų žmonių į asmeninę kata
strofą.

Magruder pasaakyrnas, kad to
kia “ypatingi atmosfera” buvo 
Baltuosiuose Romuose, rodo, 
kaip plačiai ir aukštai ta prag
matizmo sėjama galvojimo dege
neracija pasiekė ir kokią kata
strofą pridarė vyriausiai respub
likos institucijai. Laimė, kad 
nėra ženklų, jog prezidentas yra 
aktyvus tos korupcijos dalyvis. 
Tačiau tragiška jau ir tai, kad 
apie jį turėjo susisukti tokie vo
ratinkliai.

Iškeliavo į amžinybę
Balandžio 19 anksti rytą Day 

Kimball ligoninėj, Putnam, 
Conn., mirė žymi. Moterų Są
jungos veikėja, lietuviškų vie
nuolynų rėmėja ir uoli darbuoto
ja lietuvių tarpe a.a. Marcelė 
Akelaitis-Watkins, 77 metų am
žiaus.

Į šį kraštą Marcelė atvyko bū
dama jauna. Worcestery išgyve
no 62 metus.

Jaunąją Marceliukę ypatingai 
patraukė Moterų Sąjungos 5-oji 
kuopa, kuri tuo laiku žengė pir
muosius žingsnius. 1917 ji tapo 
jos nare ir buvo aktyvi įvairio
se valdybos pareigose, nuo ku
rių neatsisakė ir sukūrusi šeimos 
židinį.

Užaugino ir į aukštuosius 
mokslus išleido sūnų ir keturias 
dukteris.

Naujosios Anglijos apygardos 
Moterų Sąjungos direktore ji iš
buvo iki mirties. 1958 buvo iš
rinkta į Moterų Sąjungos centro 
valdybą vicepirmininkės parei
gom. Aktyviai buvo įsijungusi 
į seimų rengimą bei jų priėmimą. 
Ne mažiau rūpesčio buvo įdė
jusi ruošiant įvairias konferen- 

Worcesterio apylinkėj. 
Daug darbo valandų ir triūso 
skyrė silpnesnių kuopų sustipri
nimui, naujų steigimui, važinė
dama po lietuvių kolonijas. Savo 
maloniu būdu daug yra pritrau
kusi moterų į sąjungiečių eiles, 
o 5-jai kuopai atidavė visą savo 
širdį.

Ji suorganizavo 1000 dolerių 
fondą Jurgio Matulaičio na
muose Putname įrengti kamba
riui.

1957 rugsėjo mėnesį su savo 
dukrele Genovaite Kaneb buvo 
nuvykusi į Romą dalyvauti Pa
saulio Katalikių Moterų Organi
zacijų Unijos kongrese. G. Ka
neb yra pirmutinė Amerikoj 
gimusi lietuvaitė, atstovavusi 
Amerikos ir Lietuvos katalikėm 
moterim didžiajame kongrese.

1970 a.a. M. Watldns vėl nu
vyko į Romą ir dalyvavo Lietu
vių Kankinių koplyčios šventi
nime, kurį atliko pats Šv. Tė
vas Paulius VI. Ji tada turėjo 
laimę priimti komuniją iš Šv. 
Tėvo rankų. Jos žodžiais tariant, 
tai buvo nepaprastai jaudinąs 
momentas.

Daugelį metų velionė buvo 
Moterų Sąjungos 5-osios kuopos 
pirmininke. Iš šių pareigų pasi
traukė praėjusių metų gruodžio 
mėnesį, kada jai teko atsigulti į 
ligos patalą. Nuo 1955 — Mo
terų Sąjungos garbės narė.

Velionę randam Šv. Kazimie
ro seselių rėmėjų skyriaus narių 
eilėse. Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seselių rėmėjų skyriaus pir
mininkės pareigas ėjo iki mir
ties. Kurį laiką buvo ir tėvų 
pranciškonų rėmėjų skyriaus 
pirmininkė. Priklausė prie Wor- 
cesterio Lietuvių Organizacijų 
Tarybos ir keletą metų dirbo 
valdyboj. Rengiant Vasario 16-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Daina, Baltimorės vyrų cho

ras, birželio 24, per Jonines, ren
gia savo pikniką Galkų vasarvie
tėj, Marley Creek, prie Chesa- 
peake Bay vandenų. Piknike da
lyvauja choristai su šeimomis. 
Bus visokių valgių ir gėrimų. 
Vakare bendras laužas su daino
mis.

Gordonas Matulionis, gimęs ir 
augęs Baltimorėje, turi savo 
elektros reikmenų firmą, pava
dintą “Bisco”. Parduotuvė yra 
Key Heiway gatvėj. Čia pardavi
nėjama elektros reikmenys, sta
tybos reikmenys — Industrial 
Supplies. Gordonas yra susipra
tęs lietuvis, dalyvauja visuose 
lietuviškuose parengimuose, 
bosu dainuoja Dainos vyrų cho
re, gražius namus turi prie Li
berty Dam, augina keturis sū
nus ir tris dukras.

Lietuvių svetainės šėrininkų .osios minėjimus, a.a. M. Wat- 
metinis piknikas bus gražiame 
Conrad Ruth Vilos parke liepos 
1. Šeimininkės pagamins viso
kių valgių, šokiam gros Edvar
do Karčausko orkestras. Bus ir 
loterija, kur bus galima laimėti 
visokiausių daiktų. Šėrininkai 
kviečia visus atsilankyti ir tuo 
paremti svetainę ir jos remontą.

Karolina Tamašauskienė, 
ankstesnės kartos lietuvė ir ilgai 
gyvenusi Baltimorėje, po sun
kios ir ilgos ligos mirė birže
lio 8 savo namuose. Velionė

Praėjusiais metais miesto bur
mistras T. Early per MS 5- 
osios kuopos pietus Maironio 
Parke jai įteikė miesto raktą.

Paskutines gyvenimo dienas 
velionė praleido Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seselių globoj. 
Matulaičio namuose. Neilgai jai 
teko žvelgti į praeitį, džiaugtis 
atliktais darbais ir ramia širdim 
laukti gyvenimo saulėlydžio. 
Ankstų Didžiojo Ketvirtadienio 
rytą Dievo siųstas mirties an
gelas ją pašaukė į amžinybę.

Giliai nuliūdę liko sūnus dr. 
E. Watkins, keturios dukterys, 
Kenneth A. Kaneb, 16 vaikai
čių bei kiti giminės čia ir Lie
tuvoj. _  ___

A. a. M. Watkins buvo pa
šarvota laidotuvių direktoriaus 
Dirsa namuose. Ten ją aplankė 
Šv. Kazimiero seselės, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselės, 
prel. V. Balčiūnas. Sąjungietės 
meldėsi prie jos karsto. Gausiai 
rinkosi ankstesnieji ir naujieji 
ateiviai, nes a.a. M. Vatkins juos 
visus mylėjo.

Žvelgiant į baltose gėlėse pa
skendusį karstą ir prisimenant 
malonią šypseną, su kuria ji 
kiekvieną pasitikdavo, sunku 
buvo įsivaizduoti, kad ji yra am
žinai užmigus.

Didžiojo Šeštadienio rytą ve
lionė buvo nulydėta į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią, prie 
kurios ją pasitiko 5-osios kuopos 
narės su vėliava ir Naujosios 
Anglijos apygardos delegatės. 
Pamaldose dalyvavo miesto bur- 
mistrras T. Early su žmona, ku
ri yra lietuvė ir priklauso prie 
MS 5-osios kuopos. Dalyvavo ir 
prelatai P. Juras ir V. Balčiū
nas iš Putnamo, Šv. Kazimiero ir 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės, kun. J. Bakanas, sąjun
gietės iš 69-sios kuopos, buvu
sios Moterų Sąjungos veikėjos 
su įkūrėja U. Daukantiene ir 
daug mūsų kolonijos lietuvių. 
Klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, sugiedojo Libera ir pasakė 
pamokslą, iškeldamas dalį ve
lionės atliktų darbų.

Pamaldom pasibaigus, a.a. M. 
‘Watkins buvo išlydėta iš jos nuo 
jaunystės dienų numylėtos Šv. 
Kazimiero bažnyčios, ne vienai 
sąjungietei braukiant nuo veidų 
ašaras. Ilga automobilių vilksti
nė palydėjo ją į amžino poilsio 
vietą Notre Dame kapinėse šalia

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga veikia ir Adelaidėje, 
Australijoje. Nuotraukoje Adelaidės skyriaus valdyba. Iš k. 
sėdi: Rasa Kubiliūtė, Milda Staugaiti, Rūta Bielskytė, Val
donė Mikeliūnaitė, stovi Kęstutis Kuncaitis, Algis Atraus
imas, dr. Antanas Steponas — pirmininkas, Arūnas Reivy- 
tis ir Jonas Mockūnas. Trūksta Lino Varno.

mylimo vyro, mirusio prieš tre
jus metus.

šeima prašė, kad vietoj gėlių 
būtų skiriama Širdies Fondui ar 
kitokiam tikslui pagal savo norą.

Ilsėkis, mieloji Marcele, ra
mybėje, palikusi giliame nuliū
dime šeimą, gimines, visą mūsų 
koloniją, o ypatingai 5-osios 
kuopos nares, su kuriomis dau
gelį metų žygiavai po dangaus 
spalvos Moterų Sąjungos vėlia
va. Mes likusios žygi uosi m to
liau po ta pačia vėliava, kol 
Aukščiausias vieną po kitos pa
šauks ir mus ten, kur tu nuėjai. 
Tavo kilnios idėjos teatsispindi 
mūsų širdyse!

Šeimos pageidavimu iš kapi
nių visi buvo pakviesti pusry- tuvis Tomas Michalskis. 
čių į Maironio Parką.

Mišios už a.a. M. Watkins 
sielą bus aukojamės Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj ge
gužės 20, sekmadienį.

Organizacijų Tarybos posėdis
Worcesterio lietuvių organi

zacijos savo veiklai pagyvinti 
yra sudariusios Lietuvių Or
ganizacijų Tarybą, į kurią įeina 
visų organizacijų atstovai.

Ši taryba išrenka ir savo val
dybą, kurią šiais metais suda
ro: P. Stanelis, pirmininkas, jau 
keliolika metų einąs šias parei
gas labai pavyzdingai, A. Mi- 
nikauskas, vicepirmininkas, 
žymus vyčių veikėjas, B. Mi
liauskaitė ir L. Pauliukonytė, 
sekretorės, aukštesniųjų mokyk
lų mokinės, K. Podolskis, iždi
ninkas. Revizijos komisija: V. 
Dabrila ir Tomkus.

Buffalo, N. Y.
Radijo pusvalandis 
birželinių proga

ErieCommunity kolegijos de
kano pavaduotojo Tomo Mi- 
chalskio pastangomis, radijo sto
tis WBEN-FM (banga 102.5) 
birželio 28 d. 7:30 vai. vak. 
transliuos programą apie tris 
Pabaltijo tautybes: lietuvius, lat
vius ir estus. Programa vadina
ma Square Table Discussions. 
Jai vadovauja Erie Community 
kolegija. j ' •

Lietuviam atstovaus dr. Anta
nas Musteikis, latviam — Vi- 
tauts Alks ir estam — Peter Oja. 
Programos moderatorius — be

Kas šią transliaciją girdėtų, 
malonėkite savo pastabas siųsti 
Buffalo lietuvių klubui — 56 
Lovering Avė., Buffalo, N. Y. 
14216.

Lietuvių klubo sekr.

ROCHESTER, N, Y

kins visada būdavo rengimo ko
mitetuose.

buvo susipratusi lietuvė ir išti
kima Šv. Alfonso parapijos narė. 
Kai sveikata leido, dalyvavo pa
maldose, lietuviškuose paren
gimuose. Trys kunigai aukojo 
mišis už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioje birželio 11. Palaidota 
New Cathedral kapinėse. Liko 
nuliūdime dukra Louise, sūnus 
Antanas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Sao Paulo, Brazilijoje, šv. Mykolo gimnazijos lietuvaitės gim- 
nastikės ir tautinių šokių grupė gegužės 12 mokyklų olim
piadoje laimėjo aukso medalį. Tautinius lokius moko Regina 
Bagdžiūtė. Mokyklos direktorė yra sesuo Bernarda ir vy
resnioji sesuo Julija, abi lietuvaitės, vienuolės prandškie- 
tės, kurių centras yra Pittsburghe, Pa. Nuotr. A. Saulaitfo

NE GĖLĖS, BET PLUOŠTAS PRISIMINIMŲ 
PRIE AA. DR. MOTIEJAUS IR SALOMĖJOS 
NASVYČIŲ PAMINKLO

Išnyksiu kaip dūmas, neblaš
komas vėjo, 

Ir niekas manęs neminės! 
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, 

kentėjo,
O kas jų bent vardų atspės?

Maironis

Prieš porą metų, fiziškai iš
sekus, grūmėsi su mirtimi a .a. 
Salomėja Nasvytienė, tarsi ne
norėdama palikti savo mylimos 
ir taip ilgai globotos šeimos. 
Grūmėsi visą gyvenimą, kad tik 
apsaugotų savo šeimą nuo žiau
rių gyvenimo vėjų.

Prisimenu vieną iš daugelio 
velionės pasakojimų iš pirmojo 
pasaulinio karo laikų Rusijoj. 
Gyvenimo sąlygos — sunkios. 
Vyras — gydytojas; jis turi būti 
ten, kur reikalingas. Jauna žmo
na jaučia pareigą būti šalia vyro 
su pirmgimiu kūdikiu — dukry
te. Patalpose, kuriose reikėjo 
gyventi, nebuvo šilumos nak
čiai. Temperatūra krisdavo taip i 
žemai, kad būdavo sunku pakęs
ti ir suaugusiom, o ką bekalbė
ti apie kūdikį ... Skara prisivy- j 
niojus dukrytę prie savęs, mo
tina dalinosi su ja savo kūno 1 
šiluma. Visko atsižadėjus, savo * 
gyvenimą pašventė šeimai. Ty
liai mylėjo, tyliai didžiavosi, ty- 1 
liai kentėjo ... Smulkutė mo
teris, bet didžios dvasios ir iš- ' 
minties. Stipri atrama, globos 
skraistė vyrui ir vaikam. Be ga
lo maloni ir kitiem. Niekada ne- I 
siskųsdama savo nedalia, kant
riai, su užuojauta išklausydavo 
kitų dejonių. Pati kankinama 
kojų sąnarių skausmo, ypatingai 
globojo ir prižiūrėjo savo vyrą 
aJL dr. M. Nasvytį, sunegalavo- ' 
sį širdimi.

Ypatingoje žmonos, dukters 
Salomėjos ir žento priežiūroje 
daktaras gyveno normalų gy
venimą ir juo džiaugėsi. Domė
josi viskuo. Sekė lietuvišką veik
lą, pasaulinę politiką. Skaitė 
medicinos veikalus ir džiaugėsi 
didele pažanga. Knygas gaudavo 
iš visų New Haveno bibliotekų 
be jokių formalumų, kaip “old 
charming gentleman”.

Žmonos nykimą, kaip medi
kas, matė ir pilnai suprato, 
tačiau tikėti tuo negalėjo. Save 
ir kitus įtikinėjo, kad gerėjanti, 
bet įvyko, kuo taip nenorėjo 
tikėti .. . Mirtį ir atsiskyrimą pri
ėmė ir, atrodė, su likimu susi
taikė. Deja, per kelias dienas 
nustojo noro gyventi be jos. 
Įsitikinęs savo mirties artumu, 
susitvarkęs žemiškus reikalus' 
išėjo paskui savo paukščiuką (jo 
žodis), kurį prieš daugelį metų 
netikėtai, eidamas Kauno gatve, 
pamatė stovint prie lango Salia
mono Banaičio (jos tėvo) spaus
tuvėj ...

Abu ilsisi greta vienas kito 
gražiose, lietuviškose Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų kon
gregacijos kapinėse, Putnam, 
Conn.

Duktė Salomėja ir Vytautas 
Valiukai, norėdami įamžinti jų 
brangų atminimą, pastatydino 
paminklą, suprojektuotą dail. 
Lijolės Židonytės. Birželio 3 
paminklas buvo pašventintas.

Sunkaus granito paminklas, 
lyg sargybinis, primins juos 
praeiviui ir, savo svoriu prispau
dęs, saugos jų dulkes, kad ne
išnešiotų amžių vėjai.. .

Albina Lipčienė

Sėkmingi poezijos ir meno 
vakarai

praėjusią žiemą ir pavasarį 
vietos LB meniniai pobūviai bei 
vakarai buvo sėkmingi ir gana 
gausūs. Dailiojo žodžio ir meno 
mylėtojai yra dėkingi šių paren-i 
girnų vadovam dr. J. Dėdinui 
ir rašyt. J. Jankui. Tokiu būdu 
praėjusios žiemos ir pavasario 
subatvakariais turėjom progos 
susipažinti su rašytoju Kaziu Al
menu, dail. Lapiniene ir jos me
niškais paveikslais, poetu L. 
Andriekum, dail. A. Galdiko po
mirtine dailės darbų paroda, ku
ri čia buvo itin sėkminga, prof. 
dr. J. Puzinu ir jo paskaita 
Vilniaus 650 metų proga, poetu 
ir dramaturgu St. Santvarų, 
skautų rengtu AVindsoro, Ont., 
šaunių lietuvaičių neuž
mirštamu dainų koncertu ir tų 
pačių skautų rengta Kaziuko 
muge.

Labiausiai perkainos knygos
Šiuo metu labiausiai per

kamos yra šios neseniai išspaus
dintos knygos: Br. Kasias “US- 
SR — German Agression 
Against Lithuania”, Kazio Ali
šausko “Kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės”, St. Raštikio 
“Įvykiai ir žmonės”, Jurgio 
Gliaudys “Sunkiausiu keliu”. 
Al. Barono premijuoto romano 
ribotas egzempliorių kiekis bu-; 
vo tuojau išpirktas. Su nekant
rumu yra laukiama nauja Jurgio 
Jankaus knyga “Užkandis”.

Šias ir kitas lietuviškas knygas 
ir lietuvių dainų bei šokių plokš
teles galima gauti Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos žemutinėj salėj, 
sekmadieniais, nuo 10:30 iki 
12:30 vai. p. p.

— Vilties Draugijos narių ir į- 
galiotinių susirinkimas įvyko 
gegužės 27 Detroite, ALT S-gos 
seimo proga. Nauja valdyba pa
reigom pasiskirstė taip: pirm. 
Kazimieras Pocius, vicepirmi
ninkai — T. Blinstrubas, dr. P. 
Švarcas, dr. V. Čekas, inž. E. 
Cibas, P. Mitalas, inž. A. Mažei
ka, sekt. — A. Juodvalkis, iždo 
sekr. - S. Lazdinis.

— Raiytojo Juozo Grušo raštų 
serijos knyga “Laimingasis — 
tai a!” išleista Vilnioje. Sudėti 
jo apsakymai, parašyti nepri
klausomoj Lietuvoj, ir kiti raši
niai. 295 psl. knygą išleido “Va
gos” leidykla.
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TH
' l^ėrfaigoi ątovyHų datM: ber- Lietaivių ludbri Jtmokti ge
niukų —- liepos 1-14, mergaičių riausiai.. tinka Intt>dučtion to
i' liepos 15-28, anglų kalboj Modem Lithuanian (gramatika

__ _  Įjgj lietuvių kilmės vaikam — liepos su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li- 
šoid^Vviįohjų žemė, Kur lygūs 29 " ll, moksleivių at- 
lanktoi Svainniii n>wrilra Knki«iR kų— rugp. 12-25. Norint dąu- 
keliS ^kelilu^Z . sfereo, «<•« ^formacijos, iki birželio 15 

ldekvi«mapo6dol^ 5 «šyti: Camp Neringr 
i Kur gimta padangė, Anoj pu- Conn. 06260.
sėj H^hlunėlio, Tykus buvo va- 
karėlis. Jūreivių keliai, Gimti
nės dangus — stereo, kiekviena 
po 5 dcd.

Chorų bei solistų įdainuota: 
|^KnČfogio> G- Gapkau^o^įės^ 

gėlės (Hamiltori^nefgai- 
čm^su sol. V. Verikaičiu), Oi 
»jfe,/toli. (Phila., Vilties cho- 
fas), Labą rytą (N. Y. vyrų cho
ras .Perkūnas),.;— sterpo, kiek
vieną: po. 6 dol.; Vai lėkite, dai
nos (Chicagos vyčiu choras) — 
stereo, 5 dol.

Taip pat gaunamos ir seniau 
išleistos plokštelės. Tarp jų: 
Lionės Jodytės; Mano Lietuvos 
prisiminimai jir Dainuojame su 
Lione —? po 5 doL 

šios bęį. kitos . lietuviškos 
plokštelės ir lietuviškos knygos 
bei ^sųvepyrai gaunami Darbi-

DAR GAUNAMOS ŠIOS 
KNYGOS;

HOUSEKEEPING COTTAGES AND 
ACCOM.IN MAIN HQJJSE

*>?»

SUVENYRAI 
. 1 

ibiėtuvoto Vytis — rankų dar
bo, si) aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta-emblema. Dugnas— 
tamsiai taMas aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spfldingas^ tinka reprezen
tacijai. Kama su persiuntimu 65 
dol. .<r-..

‘ Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo Formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13“. Kaina20dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugfae; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 
įrašyti žodžiai: ; “ĄųkŠČiausįojb 
malonė telaimina 1 kelionę“ ir 
kviečių vaipos su ąžuolo lapais 
ąr Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su Vilniaus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis 
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

thdanian languagė rėcord 
(plokštelė su 20 pamokų — 5 
dol. Tai geriausia Sdovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 
baigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar, drau
gam. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride
dama knyga “Vytautas. > the 
Great“. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko adminis
tracija, ,910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. <

Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos 
romanas, lietai^ viršeliais 5 dol.

Aidai ii ieSėliai, V. Kavaliūno 
premijuotai -lOmanas, kaina 5 
dbl. i -i.’ i >.

Užkandis;! Jurgio Jankaus no
velės. Kaina 4.50 dol.
4 Pro vyinh^ sodą, Vlado Šlai
to eilėraščiai - Kaina 3 dol.' ‘

TO PLACK
YOUBAB 1 - 

CANCEL ORCHĄNGB 
. Tol: GL2-2923

MARTIN COURT NORTHAEĄCH v <
SERVICE

ItMkUUN. Ttl-n^Vįįt

Rm. Mr. CALMvMb ta») .W-HTb

PAINTING — DECORATING
Colony Motei 46 Ashworth §t- Hamp- 

ton Beach, N JI. Netfest \fotef in^Keart 
of Beach” Plūs Cottages, AM vith Private 
Baths. TVs W/)V .Carpetj, j/Įfany with 
Kitchenettes. Free Continental Bread- 
fast. Reasonable Rates. Write or Call 

EHzabeth D. Oates. OwūMgr. Tel.
(603)926-5544

Per KuitūroaŽIdlnį 
lietuvybę dlėlnll

;. Jų$VQ Jankaus (nauja nove
lių knygą:‘‘Užkandis” ką įtik iš
ėjo AŠ i spaudos. Kaip ir ankstes* 
ąėj aayri'kūrybojj tašp.-ir čia mū
sų jžyuu^ia proriirinka£,veja in
triguojančią pasakojimo giją, at
veria skaitytojui daugelį įdomių 
charakterių.
- > Maloni naujiena p<>ezijosį mė
gėjam bus neseniai pasirodęs 
Vlado šlaito eilėraščių rinkinys 
“Pro vyšnių sodą”. Knyga iš
leista skoningai, kietais virše
liais, o viduje — nuoširdus, ne
vaidintas poeto žodis, nugink
luojantis skaitytoją savo atvi
rumu. Abi knygas galima gauti 
pas platintojus, arba užsisakyti
tiesiog t“Ateities” - leidykloje, į Drožinėti rankų darbo ant

/.r".;,. J Si,-- | sienos pakabinanti kryžiai su
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš .minėti suvenyrai gauna- 
rųi Darbirtip^o a^ntimstracijoj. ’

.< r . ■
Naują dokumentinę kny- . 

gą Vliko pastangomis .ir 
Tautos Fondo lėšomis įšr„ 
leido Robert Speller jlęį- . ,’ 

'dykla New Yoike. Tai dr. . 
Bronio. J. Kaslo redaguota . 
knyga “THE UŠSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITĘljANIA”. 
Didelio formato ((543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san- . 
dėq> privedusį prie Lietu? , 
vos nepriklausomybės su
žlugdymo.; Kaina 15 doL i 
Gaunama ir Darbininkę ;ąd- , 
mipįstracijoj. . . . -

Kiauros rieškučios, A. Mustei
kio romanas, kaina 4,50 ,dob t

Vėjas lelda lygumą, A. Barono 
romano anįra laidą, kaitrą 4 dęl.

Abraomas .ir ^ūnus, Au, Barono 
premijuotas, romanas, 4.50 dęl.

Kreiptis į. Darbininko admi 
nistracįjĮ ...... , ;

A moderste priced resort in the 
Northern..Catskilli, feąturing, thę fipest 
Italiaii Ameriaini cuisine. 3 rrieaTs, Fish
ing, Pool/'Pri-vate'- liafltė, 'Childreh's 
Counseforf Oriving Riange, 
EntertainnjeiV 13Q-Acres, Minules to 18 
hole Golf Coursė. ivrite' ior rates and 
Broėhufe. ;CŠF '• -Collect-> -for 1 Rėiefvt- 
tions t516)134-3444.Sunny.Ceest R.F.£1.

■i 1 i"'.1.fūui m..* .—'u .■ rr-_ J j»l

.: i įsam vacAticn RssoRT > J,.z 
From sas ptfiylc- Two. M^alf Daily. Daily Rataa 
•vallabla. S«Nl6g antfBŠAirig‘ik priima sprtog 
tad. laka. MtBKrtu&rat-Fopd. OM^aRai 
Cottagas. fakto. CąU (717) 839-9028 or wrtte 
Falrvlaw LaiVMa Raaiort Box 92 Mt Pocono

Faiatiac. W«llpap«fag, Plaatarinf Woad Faąalk^ 
Soap. CaiL Carpaatry, Vary Raaaooabla Ratai, Frea 
Eit AMERICAN HOME IMPROVEMENT’SERV/ 
Moo-FrL JIS MA 4-4970 9XM. - 5 F. M. . , ,, -

LATE MODEL AJC Car & Driwr foj hire.is’

' 'Pay'for 6 Days'Stay for'Sėvėt)
15 HouSekėeping and norf rtousekeep- 
infc, ęettages . wiĄ jshowęr- .baths, free 
TVj heąt, pląygręund. Box 104 Twin Mt 

HostsTherėsa ahd^Jancy
Under New OwnetM»ip''' ”

-".j. ) ■ • :<• idn:-;. . ■
603-846-5574 .

'j.;* ui-■ .-.-h •

(' itaiy vi^atknl sataa Do«tfn9ošp«c» ''
. p. į • i. A^toaNisM !*•

Dapart Ju>y 4th ln.ttą A.M. Ratam Juty *0^ In tha P.^L 
IneUdU R'ountf -Hlp *A1f>ara,’ :H«ttat A^dcmAxla- 
tlonaj * Mp• OaM*nW«ahifiae WgMy, Cpet 
OAf Poraon 6229
"VI ckmbseėi cdoNsasNG'iirtMcĖs ;- 

!9tdHAąmsBTReąri
WESTPORT, CONN. (203) 220-8043

ii

Cuttsrs. ąnd Exp. Opata'tors 
'■ 5 ' Fahtasy ■'Fashfonš 11 e

> i: 1155 Manhattan Ave> zrid ( ’(
Brooklyn, New York .

Call 389-6130, .. 
t:.. .Zl *■<(

I ..Tni (iirHi iC-ir įiiiliaiViiH.iiiiy I
. i .-V • n ^.i-. zobEV tn

FLUTTS COTTAGO AN0 APARTMEN7» _ 2n<f Oeaan M Alba Srtoarf W’biy,:)rtiWJdfc 

Saneb, 0< Modan»aS9Rtwta4H.
Also Waakiy. Contaet Caroilaa Haydpn — FLATFS 

J ’ totOE WORtb'(3Č2) ’2M-74d ii 1« *

kandį” ir. $3;00 už “Pro vyšnių 
jodą”) adresu: c/o Mrs. M. Ba- 
joranięnėk. ,.17689. Golcįydn, 
^uth^&,Micbv.48O75.

^ŠACHMATAI
tMto Kiny* Mirkh

— Leningrado tarp zoninė s e į 
lyderius iškopė sovietų did
meistris Korčnojus, kai jam pa
vyko įveikti pirmavusius daną 
Larseną ir amerikietį Robert 
Byme. Po 9 ratų lentelė atrodė 
šitaip:
’ 1. Korčnojus — 7 tš.

i ^'4
4. Larsen — 6
5. Radulov — 5

* 6. GllgOrič — 5
t Reikia pasidžiaugti, kad JAV 
didmeistris Robeyt Byrne šias 
pirmenybes įpusėjo pirmam tre- 
letukė. jei jam pavyktų išlaiky
ti šią padėtį, jis kvalifikuotus! į 
kitų metų pasaulio „kandidatų . 
mačius. Apie tai svajoja kiekvie- 
|ias šių pirmenybių dalyvis. Vie
lok 15 meistrų turės atkristi; 
jh . .......  h.

Wbite

2 P-d*
3 M-QB
4 P-K4
5 N-B3
C B-K2
7 0-0 
» ?-Q?

N-KB3
P-KN3
B-N2

P-K4
N-B3
N-K2

Ines iš 18 dalyvių tik trys toliau 
• žengs. Iš devynių suloštų parti- 
jų Robert Byrne laimėjo 5

1 (prieš Rukaviną, Radulovą, Tor- 
rę, Estavesą ir Tukmakovą). Ly
giomis sulošė prieš čeką Smej- 
kalą, vokietį Huebnerį ir jugos- 

į lavą Gligoričių.
Daugelio pranašautas favo

ritas rygietis M. Talis labai 
prastai varosi, teturėdamas 1 
tašką, panašiai kaip ir kitas so- 
yręty-atstovas.’ T ųkmakovas .-Tie- 5

— Lenkijos šachmatininkai iš 
Lodzės viešėjo Kaune. Jų rung
tynės prieš “Pluošto” šachmati
ninkus baigėsi 3:3 ir 3,5:2,5, ‘ 
kauniečių naudai. Pirmose * 
rungtynėse po tašką laimėjo K. j 
Kaunas ir M. Ostrauskas. Antro- : 
se K. Kaunas, o kiti sulošė ly
giomis.

— Čia pateikiame Korčnojaus ’ 
labai stipriai suloštą partiją prieš , 
Robert Byrne, Leningrade.

10 PxP(e4>.)PxP 
U B-N5 “
12 P-B5
13 PkP-
14 Q-R4
IŠ B-K3

B-K3 
N-Kl 
5SP 

O-B2 
KR-N1 
B-KBI 
N/2-B1 
Q-B2

WHte

B-02 
O-K2 
Q-N2 
K-Rl

K-Rl 
Resigno

22 N-N5
23 Q-R6
24 B BS.
25 O-B4ch ------
2BN-B7eb K-Nl
27 NxPeh -------

Grand Mountain Hotel — 
Greenfield Park, N. Y. Nice va- 
cation, swimming pool, fishing, 
3 great meals daily. Entertain- 
ment every night. Rates from 11 
to 15 dollars a day per person. 
For reservation call (212) 441- 
3668.

0DBCTER PARK 
PHARMACY 

a na stosi, B. 8.
77-01 JAMAICA A\.OWU«

WoodhaVwt, N.Y. 114*1 
w» muvnt 

Mkhiųan 24130

C AP E COD 
vasarvietė “Jūra” 

Vasarvietė yra visai arti prie “šiltosios srovės 
paplūdimio — Craigville Beach” — 5 min. 
pėsčiom. Patogūs kambariai, geras lietuviškas. 
maistas ir rami aplinka.
Su užsakymais kreiptis:

O. Slepavi&enė
P. O. Bos 307, Mane Avė. 
Centerville, Mass. 02632 

Telef. (617)775-4146

. UŽEIKITE IR PAMATYKITE ® ■ ® 
' ' SCHRAGER’S

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

felDŽIAUSIAS PASIRIM KIMAS 
SCHRAGERS

Salionų. ir Miegamųjų Komplektai,pįnetps^ Bufętai, 
< - Atverčiamo&Sofos,i Foteliai, At/o^ianil Foteliaif JaJp pat 

Kilimai, Lempos, ^Matracai, Vieniški Bilcfai., “

SCHRAGEIt’Š
7 / ;i 33Į6 Ęast«5|h St. (tarp 1 Ir2Aves.į/<u

New York City c Tel.: TR >0400
: . ; tum Atidarą kasdien iki 8 vii.

; iantiad.dr-Šeštad. iki6nl.
Mokėjimo sąlygos . pagal pirkėjo pageidavimą^

come GROVVvith us 
in NONDEFENS[work

•GENERAL FACTORY HELP.....PLUS
• MECHAMCS
• ELECTRHSAR

• GENERAL MAiNTENANCE MAN
2hd3h***«

2nd shift: 6 PM - 6 AM ;

Good for Good Pėopiitl.Pfijf >!
• AKRMAMENT JOB ‘ T !

with om of tha ftetast jroarinf W irt ' 
tha Merrimack Valley. ;į n;? ŪT. '■

• A.GOOD CHANCE TO BETTW0IIRSELF
4 out of avary 5 of our suptoriM 
promotad Into thair jobt t./ r

• 6000 MASES s p-,.;
aoual or battar than anyorta ata'UMT 
indmtry in our araa . 5;.

• UBERAL FRIMGE BEMEFITS ■</

Como in 8:30 AM -12:00; 1- 4 PM 
Mdnday thru Friday oTphont'

617— 469-2161. Contačt PimdnfMrt Dopt.
Intorviews at other tirhes <an burrariflod.

PandollBnMI,inCi

LowH, ManactM/rsūlįSi 
Tfphooa(917)»4191 

Gty HoN sntf '

silorGONTRAGTING •_> >■
1968 — 7th Avė., N.Y.C. •

Home Improvements, Carpeptiy, Paint- 
ing, Plumbing, Electrical Free Esti matos

Call: 866-4570, 9 AM. to ė PM.
7 Days a Week a

PAINTER
Interior and Exterior, Free Estimates 
Quality Workmanshiį>. MaiiįP’Referen- 
:'C-ni;nedsiGaHj516-98M8i4'.’ ■ >r!

WorkrSeM>Hm«i >r
Experienced. Machine (oeij Operators. 
Day and Nite shifts. Steady work, Good

r ^nroiaiTToor/& ca—
738 Schuyler Ave^ i.N J.’
’ No Phone Calls — Apply^in Person

Elka Park, N. Y. Tto 518-5W-51«7

>•■■ ms.-hkB O ‘.icic*

■ -■ FAMILY
;.i VACATION FUN ,/ ,: 

tocta BSRA mNK SU KMRJ ■» nMRtntktatMKCSi U israitiM; -~ 
3Ism cmM sukto), tirti ,>•
Um uuts. CHM'S Af su t(. fSM HL 
utk tori stotortu teito Imu t tad 
<Mk PS t o M,<Mito. M,
ĮtaąbMi.taontoaHtate.iraitt

ss^itototoiEstelim^fn^fę Oi
5iq; h. .L;<ęM.«7-6ą22:-lijiUiU2

rUlir.

COUGHLIN FUNERAL HOME 
For Integrity, Dependabflity Jc Ethics 
Califon, N. J. Call 201 832-24'14 Daniel

. ’ CVrATGE PAINTING SERVICE ?
Any 12x12 Room $25 You Supply the 
Paint Call: 941-1567 Mr. O’Grady or

_ Mr. La Monica.

Mato. ttU7 Tel. 268-0480.

*1

MR. WILLIE KELLY į 
Floor Scraping & Polishing for Homes^ 

A. Coughlin, Douglas Martin, C. Gary | C«mmerci^ * I^ustria!. Ali WorE 
Deckhut, DireetHr t Guaranteed.

>rter:'F^;;/;c '- r; ;>t • t int iA' 'm'V'Z 
, _ _ _ . ' Į

YORK”— f ietuvos“afsiminimų radijo valanda šeštadieniais nUtr4' ifcb ^'va‘- 
VVEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

vaL ryto WHBI10W FM banga. V^ttjaa Ronaa K~jrąrT^ 4-UM

BoiKnr, woRtiBSTi£*Bricittto!t.'"Ium. X vedtju p. |t»

FCTT

Ū. t

? rj
"5 3

‘ ifcVe^TAtf IMAS — TAUPYMAS

PASKOLOJ KELIONĖS
__ okiniahpaTarimai ‘ ’

DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSMShrBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAŠ
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212)441-6799
eht- • • t -

Litas Travel Service,

i

luitas 1 ra vėl aervice, -j
87-18LefFert*Blv.,RichmondHill,N.Y.1141^

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAV/C/US

(212)846-1650



DARBININKAS • 1973m.birželio22,nr.25

PERKONIEČIAI GRAŽIAI ATŽYMĖJO rotorius Stasy* Vaftys. <

CHORO DEŠIMTMETI certų, išleido dvi plokšteles ir
*; • ' į, ■ dabar pasidarė vienu iš pirmau-

Birželio 15, penktadienio Liuberskį ir Joną Remezą. Jie. jančių dsorų. (Apie choro veiklą 
vakarą, Kultūros Židinyje buvo buvo pagerbti atsistojimu. plačiau kitame Darbininko nu-

.ttymgo savo originalumu, tytata akambto, ir nuotaikingi choro
dumiu ir IjJu. Čia urvo vrik- Aoro ddnoa.
los sezoną užbaigė Perkūno cho- 
ras ir drauge atžymėjo choro 
de&ntmetį.

Choras
L7 kon-

Tarpuose vėl buvo gražios, KALANTA IR MOKYKLOS

---------------------.. ■ ■; u*.' ■ "•

Jų tarpe staiga nuo stalo pakir Birželio 9 vyko Bostono litua-
nistinės mokyklos mokslo metų

pirm. Gediminas Rajeckas, Strofos palydėtos pianu, labai 
sekretorių* Stasys Vaikys, iždi- Puikiai padainavo išmauką iš 
-ninkas Jonas Jankus. Kornevilio varpų -vokiečių

Tolimesnei programai vado- gėrimo dainelę —r Giliam rūsy- 
vauti pakvietė mn-riką Algirdą i®* Daina įdomi tuo, kad finale 
Kačanauską. Ir jis vadovo solisto balsas vis žemėja ir žemė- 
vaidmenyje tiesiog sužibėjo Ja -iki rūsio gilumos.

Perkano Ukaba. Turi ir slapųrandelį sienoje, kur laiko bar, to?“? "P“?"*- 

ir gaidas.
^ šitame kambaryje repeticijos 
būna kiekvieną ketvirtadienį. 
Po repeticijų dalis lieka dar pa
vakaroti ilgiau, aptarti administ
racinių reikalų, akordeonu pa
groti. Taip susidaro jauki dide
lės šeimos atmosfera.

užbaigimas. { šį užbaigimą buvo

Perkūną*, New Yorko lietuvių 
choras, Kultūros Židinyje turi 
gražų kambarį, kurį patys įsi-' 
rengė, įdėdami daug triūso. Ir 
tas jų kambarys jaukus, išmuštas 

. medžio lentutėm, padekoruotas

sekretorius Stasy* Vaiky*, iždi-
įjungtas baisiojo birželio
mų minėjimas, Romo Kalantos
susideginimas ir visa lietuvių
tragedija.

Mokyklos užbaigimas pra
dėtas mišiomis Sv. Petro lietu

: Į šių metų darbo užbaigimo 
‘šventę . susirinko choristai su 
savo žmonomis, visi pasipuošę, 

. su gera nuotaika. Iš svetimų
jų buvo vos keletas žmonių.

Spalvinga programa
Visą programą suplanavo cho

ro vadovas ir dirigentas Vytautas

gų, kad tik vakaras ir pati va
karienė būtų įvairesnė ir kultū
ringesnė.

Iš Perkūno kambario suėjus į 
. pirmąją salę ir susėdus už ap-

savo išdaigom, sąmojais, grei- 

šalimais tavo švediškas sta
las, visi pasiėmė, ko kas norė
jo, ir vėl grįžo prie stalų. Čia 
jie valgė, gėrė, kalbėjosi, o tar
pais vis buvo naujos programos.

Atvedamas smuiką*
Pirma visus nustebino sve

čias Julius Veblaitis su savo 
smuiku. Jis seniai mėgsta groti 
šiuo instrumentu, dirbdamas 
amerikiečių mokykloje, dažnai 
pasmui kuoja.

Jį surado ir ištraukė ir čia at
vedė pats muzikos entuziastas 
Vytautas Strolia. Jis ir palydėjo 
pianinu. Pagrojo tris dalykėlius. 
O publika nepagailėjo plojimų 
šiam raudonu švarku apsivilku
siam smuikininkui, truputį ne
drąsiam, bet visada bičiuliškam 
ir mielam.

Choras vėl uždėjo dainą, ir va
karo vędėja* pranešė, kad vaka
rienė baigta. Šokiai ir kitos pra
mogos Perkūno kambaryje.

šokius buvo suorganizavę iš 
garsinių juostų, juos gerai su
tvarkę ir perdavę. Tai irčia pra
ėjo sklandžiai ir nuotaikingai.

-O*
Sėdint svečio teisėmis už sta

lo, buvo malonu pasidžiaugti 
programa. Tai reta progrrama, 
retas vakaras, kur jautei kūry
bingumą, gerą skonį ir kur gir
dėjai puikią dainą. Daug kur 
dainuoja per tokias vakarienes, 
bet čia vyrų choras dainavo su 
profesinio lygio pąjautimu ir 
atsakomybe. Tai buvo netikėtas 
vakaras, netikėta vakaronė, bet 
tikrai pakili ir džiuginanti.

vių parapijos, bažnyčioj So. Bos
tone. Klebonas kun. Antanas
Baltrušūnas pamoksle prisiminė

Tegu Perkūnas trankosi Kul
tūros Židinio požemiuose ir te
gu jis sunkiai dirba, nes tik ta
da daina gražiai skamba;

. ___ ___  - , O kad jis dar gražiau skambė-
skritų stalų, maestro staiga pra- maestro *\ytatrtas Strotia ’atsi- tų, kviečiami ir kiti vyrai. Tik-

jėga, kad pianinas net gaudžia. 
Svečiam atrodė net keista, bet 
greitai visa paaiškėjo. Tai buvo 
tik introdukcija.

Staiga prie visų stalų sėdėję 
vyrai pradėjo dainą. Tai buvo 
linksma skambi, su atskirais so
listais daina iš “Hofriianno pa- _ ______ __
sakų. O dainavo jie puikiai, pa-t pasidžiaugdami šių metų 
taciNta. darbu, išleista plokštele. Jie taip

Tada prabilo dabartinis cho- pat atžymėjo ir choro dešimt- 
Aro pirmininkas Zenonas Jūrys., mefj_ choras savo veiklą pradė- 
' Sumaniai^jTs^^^&akojo apie jo 1963 gegužės 12. 

choro darbą, prisiminė mirų- Apie choro darbus ir visus 
sius choro nanus — Mykolą koncertus kalbėjo valdybos sek-

Nelauktos deklamacijos 
Tokia pat staigmena tavo, kai

d^o skambinti pianu. Deda visa stofo ir pradėjo teatraKSkai dek
lamuoti. Tai buvo Petro Babicko 
eilėraštis “Dramblio kojos". 
Deklamavo su visu tempera
mentu. Paskui pridėjo dar ir ki
tą eilėraštį.

rai nesigailėsite atėję. į šią drau
gišką perkūniečių šeimą ir atida
vę porą valandų lietuviškai dai
nai. Po vasaros atostogų prisi
minkite: vyrai renkasi į kalną re
peticijom. (p.j.)

į'

Choro veiklos apžvalga 
Jie čia sėdėjo ir linksminosi

VASAROS STOVYKLOS
Nek. Pr. M. Marijos Seserų Vedamos

NERINGOJ: Berniukam— liepos 1-14 
Mergaitėm — liepos 15-28 
Lietuvių kilmės anglų kalba: 

liepos 29-rugp. 11
DAINAVOJ: Mergaitėm— liepos 15-28
(At-kai ruošia Neringoj moksleiviam rugp. 12-25)

Norint daugiau informacijos prašome kreiptis: 
Camp Neringa, I.C.C., Putnam, Conn. 06260

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS
Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atostogų 

kraite — Maino valstybėje pas pranciškonus prie At
lanto vandenyno Kennebunkporte.

Vasarvietė veikia nuo birželio 30 iki rugsėjo 3 
dienos.

Kambarius rezervuotis: 
Franclscan Monaatery, 

Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

VISI | PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE 
liepos 1 dieną, 1973

11:00 — HHcRmlngos iv. Mliios Llurdo Grotoje 
12:00 — Pietos

4:00 — Meninė programa: įvairių tautų (lietu
vių, airių prancūzų) tautiniai Šokiai —

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS atsilankyti 
Siamu lietuviškame aambOvyje, pedaUtl atoetogų 
krašte, paeldžlaugtl Maine gražiąja gamta, peboti

(valrhMM želdlmuoee, paragauti UetuvMkų vai* 
ghi bei gėrimų.

ATSAKYMAI
(Galvosūkis 8 pusi.) 

Saulė 
Ežeras 
Draugas.
Uodas 
Gyvate 
Laivas 
Smėlis 
Audra 
Gėlė 
Žuvis

kalbos svarbą.
Po mišių pobažnytinėj salėj 

vyko tolimesnė -dienos progra
ma. LB apyl. pirm. Antanas Mat- 
joška, atidarydamas minėjimą, 
sakė, kad tai yra dvigubas minė
jimas — džiaugsmingas ir liūd
nas. Džiaugsmingas, nes mūsų 
jaunimas dar mokosi savo tėvų 
gimtos kalbos, o liūdnas, nes čia 
minima baisūs išvežimai iš Lie
tuvos ir jaunuolio Romo Kalan
tos auka dėl Lietuvos laisvės. '

Ant scenos buvo susodinti 
abiturientai. Jų buvo devyni. Pa
gal mokyklos vedėją ' Antaną 
Gustaitį, nors tai kuklu* skai
čius, bet geriau negu Vasarib 
16-sios gimnazijoj, kur būna kar
tais tik vienas abiturientas^; J

Baigusieji ynu Jonas Alekso
mis, Vilija Eildnaitė, Tomas Gir
nius, Algis Baltušis, Ramunė Ci- 
baitė, Reda Veitaitė, Janė Venc
kutė, Asta Danosaitė ir Leonar
das Bacevičius..

Jiem visiąm vedėjas Gustai
tis įteikė baigimo pažymėjimus 
ir po knygą; Rcurios buvo paau
kotos LB Bėatono apylinkės ir 
inžinierių s-^os skyriaus.

Abiturientų vardu kalbėjo 
*' Jonas Aleksoms. Jis dėkojo 

tėvam, kad jie juos leido į šią 
? mokyklą, mokyklos vedėjui ra

šytojui Antanai Gustaičiui ir vi-

BAYONNE, N. J.
Kun. A Matulio sukaktis .■ ■■'

Kun. Albertas Matulis, Šv. 
Mykolo lietuvių parapijos admi
nistratorius, birželio. 3 atžymėjo 
savo kunigystės 15 metų sukak
tį.

Jis koncelebravo mišias 
drauge su kitais kunigais, kurie 
tuo pačiu laiku buvo įšventinti. 
Pamaldose dalyvavo ir jo tė- 
vai iš Newarko, sesuo Miš. Mae 
Matulis, brolis James. Pamokslą 
pasakė Msgr. John Davis, prisi
mindamas kunigą sukaktuvi
ninką, jo tėvus, dabarties Baž
nyčios rūpesčius ir sunkumus. 
Pamokslas buvo įspūdingas.

Mišių metu giedojo choras, 
kuriam vadovavo A. Jakup- 
čionis. Solo Panis Angelicus su
giedojo Joseph Mikalski. Aukas 
mišių metu atnešė James Matu
lis ir Edward Stanulis, sukaktu
vininko giminaitis.

Pietūs buvo tuoj po mišių 
parapijos salėj, čia dalyvavo 
grupė žmonių iš jo gimtosios 
švč. Trejybės parapijos Newar- 
ke< Buvo pristatyta parengimo 
komiteto pirmininkė France s 
Mockus; Vicepirmininku buvo 
Michael Grigaluna*.

Kun. A. Matulis į kunigus į- 
Šventintas 1958 gegužės 31, 
pirmąsias mišias atlaikė birželio 
1 švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioj. Sveikiname su
kakties proga kun. A. Matulį ir 
linkime jam kuo sėkmingiausio 
darbo Bažnyčios labui T.V.

m vietą PabalHe-
Programos vedėjas Keto Soosaai 
Jūratę Vebhritytę-IJchtfield, laim 
čių jaunųjų menininkų varžybose.

žmonių herojizmą. Apie Simą 
Kudirką, kada jis net teisme 
reikalavęs Lietuvai nepriklau
somybės. '

Po kun. Ylos kalbos pasirodė 
kiekvienas skyrius ir klasė atski
rai. Mokiniai deklamavo, skaitė 
savo rašinėlius, vaidino, dai
navo net komp. Juliaus Gaidelio 
diriguojamas mažųjų choras.

• Visa programa baigta Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

šuĮs metads mokykloje moky
tojavo: Antanas Gustaitis, Algis 
Makait/s^AtišTa Kubiliutė, Aldo
na Dabrilier®, ^Nijolė Baškytė, 
Jarunė Gimiutė, Aldona Dabri- 
laitė, Paulina Kalvaitienė, Re
gina Makaitienė,JuzėLapšienė, 
Liuda Senutieriė ir Renata Špa- 
kevičienė. Penki iš mokytojų yra 

■ buvę šios mokyklos mokiniai.
Taip pat buvo apdovanoti visų 

skyrių ir klasįį geriausieji moki
niai.

Kun. Stasys Yla, kalbėdamas 
daugiau į jaunimą, pradėjo, kad 
jis aplankęs daug lituanistinių 
mokyklų Amerikoj ir Kanadoj, 
bet linksmiausia esanti Bostono, 
nes čia vedėju esąs rašytojas An
tanas Gustaitis. Šis kunigo Ylos 
pasakymas išplaukė greičiausiai 
iš vedėjo atidaromosios kalbos ir 
apibūdinimo kiekvieno abitu- •: 
riento, įteikiant jam pažymėji
mą. Toliau prelegentas kun.

' Yla kalbėjo apie auką, kokią yra 
atidavęs Romas Kalanta savo tė
vynei Lietuvai. Tai pati didžiau
sia auka — jo gyvybė. Toliau 
kalbėjo apie pirmąją rusų okupa
ciją, apie vokiečių okupaciją ir 
visas sudėtas aukas. Apie jaunų

Metinis parapijos piknikas ir 
bazaras, ruošiamas Sv. Mykolo 
parapijos naujos klebonijos nau
dai, įvyks birželio 24, sekma
dieni, gražiajam parapijos parke, 
15 East 23rd St., Bayonne, 
N. J. Pradžia 2 vai. popiet Bus 
(vairių laimėjimų ir užkandžių, 
lokiam nuo 5 v.v. gros orkest
ras. Klebonas kun. Albertas Ma
tulis nuoširdžiai kviečia para- 
piečius ir kaimynus dalyvauti.

partamente, darbo reikalais -yra 
apvažiavę* visą Ameriką. Dabar , 
jau yra įsikūrę* Bostone. Ramin
ta Kaiėdaite gimusi SveicarŲojė. 
Jos tėvelis inž.' Kęstutis ir Ka
zimiera Kalėdos išvyko į Kotam- 
biją. Aukštesniąją mokyklą bai^ 
gė lietuvaičių globoje Putnatoė, 
Conn., kalbų jętudOaS Bogotoj 
universiteteKOTOtobijcje. Dabar 
dirba i^etų Amerikon iekttivų 
bendrovėje Bostone? BostotttJir 
susipažino jaunavedžitf.Įve*^ 
ture* buvo atvykęs jaunosios ten 
velis iš Kolumbijos; ŠeštaIr 
brolisdėl egzaminų unfvenftete 
negalėjo-atvykti. Buvo svečių 1* 
Chicagosir iš kitų miestų. Ves
tuvių vaišės buvo pas jaunojo 
seserį Živilę, Statot^ < Ma**?Po- 
vestuvioei keUtetei jiedu-tšvy- 
ko įGtsikiją, kurlaivua^lankys 
Graikijos salės Viduržemio j6- 
roje. Grįžęapsigyvensimos tono 
prietaertyjeQuincy.

viri 1*13,000,doo7

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

• Ragtdara/e—£%% 
ę Sptabl Nodcea/c — 616

—— An AcdMtato OanpauattM MRy

Algis Mockus ir Raminta Ka- 
lėdaitė susituokė gegužės 19 
§v. Petro parapijos bažnyčioje. 
Sutuokė kun. A. Baltrušūnas. 
Algis Mockus yra mirusio visuo
menininko ir pedagogo Kazio 
ir Marijos Mockų sūnus, gimęs 
Telšiuose. Užaugo Amerikoje ir 
pradėjo studijas, paskui tarnavo 
kariuomenėje, grįžęs baigė eko
nomijos mokslus. Dirbo fede
ralinės valdžios transporto de-

| BANGA
I Cape Cod, Mąs&M

Lietuviška 
; ; vasarvietė

_ Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės :štWoixxy V‘.^;
garsaus Graigville Beach. \
’-jf- •Kąrribąriai Ąf patogūs atskiri namv&ttV 

L pečiais ir šaldytuvais, kur patiems galima' gamititis‘“ "'' 
valgį.

. -tt Skanūs lietuviški valgiai.' . - 
.... — Grynas pušų oras ir ratftf vfetolte?' 

r Norintieji puikiai praleisti ato»togasjWfttoDai su 
užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A Pakštienė 
BANGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod^Mass. 
Tek (617) 775-4633 ■

460 We«t 8roadWay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo rmiųpfms 
ALRtBD AWCHIBAtD, frftoffritt

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA Į EUROPĄ
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu - laiku j Europoje 
— praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

Bus aplankyta

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviams jęje

dalyvauti* a .
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

Londone — DidŽ. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras)
•į Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius 

Romoje — prel. A. Jonušas

Į ekskurrijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vietų, įdomes
nių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacŲonris. Keuonėt Jtarifct^M^pie 100 

dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organizacijas-

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Romee Kazys, prae.

2129KnappBL 
BrooMyn, N. Y. 11229
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W dakcija užims antrąjį aukštą Pa-
grindinei pertaisomi kambariai, 
įdėti šoniniai laiptai pagal New 
Yorko miesto statybos reikalavi
mus. Ten kambariai buvo per 
dideli, dabar jie sumažinami, 
nuleidžiamos lubos, statomos 
naujos sienos, išklojama paneH- 
nėmis lentelėmis. Už redakcijos 
kambarių tuoj prasidės spaustu
vės antrojo aukšto — rinkyklos 
kambariai: Šios redakcijos per
tvarkymo darbus atlieka kon- 
traktorius statybininkas A. Jan
kauskas. Pirmasis aukštas skiria
mas Darbininko administracijai. 
Šis aukštas nereikalauja tiek 
daug remonto, nes turi gražių 
ąžuolo medžio išpiaustytų orna
mentų ir papuošimų.

Brolis Jurgis Petkevičius 
O.F.M., ilgą laiką dirbęs Dar
bininko spaustuvėj, dabar gyve
nąs Kennebunkporte, šiemet 
minėjo savo vienuoliško gyveni
mo 25 metų sukaktį. Iškilmės 
buvo gegužės 27 Scrantone, Pa. 
Dabar jis yra išvykęs ilgesnei 
kelionei į Europą, kur aplankys 
žymiąsias šventąsias vietas, 
sieks net Šv. Žemę.

Darbininkas nuo liepos 1 išeis 
tik 8 puslapių. Redakcijos perso
nalas pradeda savo atostogas. 
Sumažintas laikraštis išeis lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais.

Magdalenos Galdikienės iš
leistuvės buvo birželio 17 Kul
tūros Židinyje. Atsilankė per 50 
žmonių. Pasakyta kalbų. Ji pati 
į Putnamą išvyko birželio 19. 
(Plačiau kitame nr.).

Dail. J. Bagdonas, Balfo reika
lų vedėjas, abiem susiginči- 
jusiom pusėm susitaikius, ir to
liau paliktas tarnautoju Balfo 
namuose Brooklyne, kol bus su
šauktas Balfo seimas Clevelan- 
de.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Brooklyne, su kun. Felik
su Jucevičium, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonu 
Montrealyje, drauge išvyko ato
stogų į pietines šio krašto vals
tybes. ”

A. a. Vytautui Gobužui at
minti Kultūros Židiniui aukojo: 
25 dol. — Marytė R. Šalinskie
nė, 20 dol. — Vytautas ir Irena 
Alksniniai; po 10 dol. — Ha- 
rold Goldenberg, Vida ir Algis 
Jankauskai, Živilė ir Zenonas 
Jūriai, Vanda ir Stasys Karma
zinai, Mirga ir Dan. Šulaičiai, Al 
Vedeckas, 5 dol. — S.A. Nutau- 
tai. Velionies artimiesiem reiš
kiame užuojautą, o aukotojam 
lietuvišką ačiū.

Redakcija ._455-7»I 
------ 4584983

Spaustuvė ....~..~~.~...A584918 
Vienuolynas ~~..,.......~.455-7948 
Kultūros Židinys. .....^827-9865

BATUN — Baltic Appeal to 
the United Nations išleido trijų 
tautų atstovų pasirašytą atsi
šaukimą, kviesdamas visus į de
monstracijas.

Šeštadienį, birželio 23, New 
Yorko apylinkės baltiečiai ren
kasi prie Jungtinių Tautų — 
Dag Hammarskjold Plaza, 47 St. 
ir 1 Avė. Tom demonstracijom 
bus pasveikintas draugas Brež
nevas, kuris dabar lanko Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Demonstracijų pradžia 12 vai.

Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčioje penktadienį, birželio
22, 8 v.v. bus pamaldos už iš
vežtuosius į Sibirą ir už pa
vergtą Lietuvą. Pamaldos baig
sis palaiminimu Švč. Sakramen
tu. Pamokslą pasakys kun. V. 
Pikturna.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas šaukiamas birželio
23, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Bus aptarta ateities 
veikla, renkama nauja valdyba, 
priimami nauji nariai. Kas no
rėtų prisijungti prie šios patrio
tinės organizacijos, prašom at
vykti tą dieną į susirinkimą.

A. a. dr. Juozui Pajaujui at
minti Kultūros Židiniui aukojo: 
100 dol. — Aldona ir Gedas Gri
mai, 40 dol. — Renata ir Ta
das Alinskai, po 25 dol. — Lu- 
cija ir Gediminas Alinskai, Ma
rytė R. Šalinskienė, po 20 dol. — 
Irena ir Jonas Vilgaliai, Živilė 
ir Algis Ratai, po 10 dol. — Vita 
ir Motiejus Simonaičiai; S.D. Ja
saičiai. Veliones artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam lietuvišką ačiū.

Darbininko redakcijoje svečiavosi iš Romos atvykę du jauni 
kunigai, iš k. Domininkas Valenti ir Norbertas Vogtas. Abu 
jie kalba lietuviškai. Kun. Valenti šią vasarą talkina Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj, kun. N. Vogtas — Apreiškimo parapijoj.

Baisiojo Birželio išvežimų minėjimas

Įvyksta birželio 24 d. 1 vai. p.p. Flushing Meadow parke 
prie lietuviško kryžiaus:

1. Vėliavų paradas nuo N.Y. pastato iki kryžiaus.
2. N. Y. valstijos šen. Martin J. Knorr vainiko 

padėjimas už žuvusius.
3. Vėliavų pakėlimas, himnai ir invokacija — 

prel. J. Balkūno.
4. N. Y. Valstijos gubernatoriaus N. Rockefeller 

proklamacijos skaitymas.
5. Dovanos Šen. Martin J. Knorr ir “Rldgewood 

Times” leidėjui Dorsey Short.
6. Vėliavų nuleidimas Ir asmeniški pokalbiai parke.
Kviečiamas ypač jaunimas su vėliavom.

Lietuvių kryžiaus komiteto pirmininkas 
Peter C. Wytenus, Ass. K. Vainius

Poeto Jono Aisčio mirtį pami
nėjo The New York Times bir
želio 16 laidoje. Paminėta, kad 
jis buvo poetas, esaistas, kad mi
rė vėžiu George Washington 
universiteto ligoninėj, kad į 
Ameriką atvyko 1946, kur mokė, 
ką dirbo, kada nusikėlė į 
Washingtoną ir kas liko iš jo 
šeimos.

Dr. V. Paprocko gydymo ka
binetas nuo birželio 21 iki 24 
bus uždarytas.

Petras Pusnikas, Jr., 49 metų 
amžiaus, mirė birželio 16, laido
jamas birželio 21, ketvirtadienį, 
9:30 v.r. iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Šv. Karoliokapi- 
nėse, Farmingdale, L. L, N.Y. 
Buvo pašarvotas Šalinskienės 
laidojimo koolyčioje. Nuliūdime 
liko tėvas Petras Pusnikas, sesuo 
Olga Grisaitienė ir kiti artimi gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.

Vladas Baltrušaitis, kadaise 
buvęs Apreiškimo parapijos var
gonininkas, dabar Marųuette 
Parko lietuvių parapijos vargo
nininkas Chicagoje, buvo susir
gęs ir buvo paguldytas ligoninė
je, kur jam buvo padaryta opera
cija. Dabar iš ligoninės grįžo ir 
stiprėja namuose, kartu jau eina 
ir savo vargonininko pareigas.

Pranciškonų spaustuvėje šią 
savaitę atspausdinta ir iš spaus
tuvės išleista nauja knyga — 
Viktorijos Genytės — Šmaižie- 
nės — Gyvenimas ir darbai, 
eilėraščiai. Knyga turi 96 pus
lapius, išleido Jonas Šmaižys, 
redagavo Leonardas Žitkevi
čius, iliustravo jos duktė Liuci
ja Poscente, vinjetes piešė Pau
lius Jurkus.

A. a. Vytautui Gobužui staiga 
mirus, nuliūdime likusi žmona 
Aldona, motina ir brolis su šei
ma nuoširdžiai dėkoja visiem, 
kurie už velionį užprašė mišias, 
aukojo gėles, lankėsi laidotuvių 
koplyčioj, velionies vardu auko
jo Kultūros Židinio statybai, da
lyvavo gedulingose pamaldose 
bažnyčioj ir palydėjo į kapines. 
Taip pat dėkojama visiem už 
išreikštas užuojautas ir kitaip 
lengvinusiem skaudžią dalį.

Šv. Pranciškaus Varpelis šie
met švenčia 50 metų sukaktį. 
Ta proga išleistas gražus specia
lus sukaktuvinis numeris. Var
pelį 11 metų redaguoja Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.. 
Sukakties proga jis birželio 15 
surengė vaišes spaustuvės tar
nautojam ir Darbininko redakci
jai. Apie patį Varpelį, jo nuei
tą kelią Darbininke parašysim 
plačiau.

Grandinėlė šoka birželio 17 Garden State Arti Center teatre baltiečių festivalio metu. Nuotr.
R. Kisieliaus

LIETUVIŲ DIENA NEW YORKO 

KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE
Jau kelinti metai iš eilės ren

giama lietuvių diena New Yor
ke kankinių šventovėj, Auries- 
ville, N. Y. Šiemet tokia diena 
bus rugpiūčio 12, sekmadienį.

Kankinių šventovė yra didelė 
ir graži. Didžiausias jos pasta
tas — koliziejus yra apskritas ir 
turi net 72 duris. Per visą vasa
rą, pradedant gegužės pirmu 
sekmadieniu ir baigiant spalio 
paskutiniu sekmadieniu, čia 
vyksta atskirų tautų, organiza
cijų dienos. Šiemet jau buvo ar 
dar bus filipinų, slovakų, Loty
nų Amerikos, libaniečių, uk
rainiečių, lenkų, italų ir lietuvių 
dienos. Rengiamos įvairios 
maldininkų kelionės iš artimes
nių ir tolimesnių vietų. Atke
liauja maldininkai ir iš New Yor-

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami metinę prenumeratą, 
parėmė spaudos darbus, prisidė
dami prie Darbininko naujų pa
talpų įrengimo: po 12 dol. — 
kun. W. Masiulis, ir kun. Fr. A. 
Ruggles, B’klyn, N. Y., 9 dol. L 
Kilk, San Leandro, Calif., 8 dol.
M. Yucis, Baltimore, Md., po 7 
dol. B. Kubilius, New Britain, 
Ct., K. Rinkevičius, Jersey City,
N. J., kun. A. Račkauskas, 
B’klyn, N.Y., 6 dol. dr. V. Pa- 
prockas, Richmond Hill, N.Y., 
po 4 dol. A. Ustjanauskas, W. 
Hartford, Ct., F. Janušonis, New 
Britain, Ct., J. Silks, New Ha- 
ven, Ct., M. Starkus, Keamy, 
N. J., L. Davidonis, Athol, Ma., 
E. Marsin, Pgh., Pa., po 3 
dol. J. Kennedy, Anchorage, A- 
laska, W. Achenbach, Waterbu- 
ry, Ct.

Padėka aukotojam už įvertini
mą lietuviškos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

Paterson, N. J. LB apylinkės 
visuotiniame susirinkime gegu
žės 20 buvo išrinkta nauja valdy
ba. Birželio 12 pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. — F. Mi
siūnas, vicepirm. — Z. Šaulienė, 
sekr. — J. Sabaliauskas, ižd. — 
V. Matusaitis. Išreikšta padėka 
buvusiam apylinkės valdybos 
pirmininkui A. Rugiui, kuris su
tiko rūpintis Balfo ir Tautos 
Fondo reikalais. Visi valdybai 
skiriami raštai siunčiami jos sek
retoriaus adresu: J. Sabaliaus
kas, 106 Preakness Avė., Pater
son, N. J. 07502.

ko ir iš Bufialo. Pati šventovė 
yra netoli Amsterdam, N. Y.

Kaip atsirado ši šventovė?
Šitoj vietoj gyveno Mohawk 

indėnai. Jie čia nužudė krikš
čionybės skleidėjus jėzuitus. 
1642 rugsėjo 29 nužudė Rene 
Goupil, 1646 spalio 18 nužudė 
Isaac Jogues, gi spalio 19 nu
žudė Johan Lalande. Visi jie pa
skelbti šventaisiais kankiniais. 
Drauge su šiais trimis buvo pa
skelbti ir kiti penki jėzuitai, nu
kankinti Kanadoj. Šventaisiais 
paskelbti 1930.

Be to, čia, Auriėsville, yra gi
musi Kateri Tękakwitha, indėnų 
mergaitė, pasižymėjusi savo 
šventumu, dabar laikoma kandi
date į šventuosius.

Šiem Amerikos kankiniam 
ir šventiesiem pagerbti jau 1885 
buvo pradėta, statyti šventovė. 
Dabar be apskritos- bažnyčios 
čia dar yra visa eilė kitų pa
statų.

Kodėl ten lietuvių diena?
Vasaros metu per šią šventovę 

praeina daugybė turistų, maldi
ninkų. Suvažiuoja nemaža ir 
apylinkės lietuvių iš įvairių 
miestų. Taip pradėta rengti ir 
speciali lietuvių diena, kad pri
mintų religijos persekiojimą 
Lietuvoj, lietuvius kankinius.

Tos apylinkės pora lietuvių 
redakcijai atsiuntė informacinį 
lapelį ir laiškutį su prašymu, 
kad iš New Yorko atvyktų kuo 
daugiau lietuvių. Labai prašo 
muziką Algirdą Kačanauską ir jo 
Apreiškimo parapijos chorą, kad 
nesibijotų vasaros karščių ir 
atkeliautų tą dieną į jų švento
vę ir čia giedotų. Kviečiamas ir 
prel. Jonas Balkonas, kad čia su 
visos apylinkės lietuviais kuni
gais aukotų mišias.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Cypress Hills sekcijoj iš
nuomojamas 4 kambarių butas, 
mėnesiui 175 dol. Pageidaujama 
dirbanti pora. Taip pat baldais- 
apstatyti du kambariai, pa
geidaujama dirbanti moteris. In
formacijai tel. 235-3946.

BALTIEČIŲ 
FESTIVALIS

New Jersey erdviose pievose 
Woodbridge, N. J., birželio 17 
į Garden State Arts centrą susi
būrė truputį virš 3,000 lietu
vių, latvių ir estų. Valentino Me- 
linio pirmininkaujamas gausus 
komitetas suruošė tikrai gražią 
tautinio meno šventę. Tris va
landas trukusi ir į dvi dalis su
skirstyta programa pradėta JAV 
himnu.

Latvių kuklios apimties tau
tinis ansamblis, prisitardamas 
kanklėmis, padainavo septynetą 
dainų. Estų tautinių šokių grupė 
iš Lakewood pašoko 5 šokius. 
New Jersey lietuvių Žibuoklių 
sekstetas, vadovaujamas L. Stu- 
ko, padainavo 4 dainas ir su
laukė išskirtinio publikos į- 
vertinimo ir gausių plojimų. Dvi 
dainas sudainavo estų tenoras 
Heinz Riivald. Estų pianistui 
Priit Paabo paskambinus F. 
Chopin polonezą, pirma dalis 
baigta estų mergaičių gimnas
čių pasirodymu.

Antrą programos dalį atidarė 
žavioji Clevelando Grandinėlė. 
Su įprastu grakštumu pašoko 
Kepurinę, Aukštaičių kadrilį, 
Blezdingėlę, Pakeltkojį, Lenciū
gėlį, Rezginėlę, Greitpolkę, Do
vanų šokį ir Suktinį. Vėl grįžo 
į sceną tenoras H. Riivald su 
sopranu Carmen Animagi. Estė 
pianistė Maaja Tobias-Dues- 
berg paskambino porą kūrinių. 
Vėl pasirodė estų gimnastės, tik 
šį kartą mažesnėj grupėj. Pabai
gai latvių choras iš Long Island, 
N. Y., sudainavo 5 latvių kom
pozitorių dainas. Baigta visiem 
artistam ir publikai giedant God 
Bless America.

Programai vadovavo prof. dr. 
Jokūbas Stukas. Jis pradžioj 
glaustai supažindino ir su Balti
jos kraštais bei jų kančiomis iš 
okupantų pusės.

Antano Vitkaus įpėdiniam
Prieš kurį laiką VVisconsin 

valstijoj mirė Antanas Vitkus, 
Amerikoje žinomas kaip Anto- 
nio Witkus. Paliko šiek tiek tur
to, bet nepaliko testamento. Yra 
žinoma, kad Antanas Vitkus į 
JA. Valstybes atvyko 1905, mirė 
sulaukęs apie 80 metų amžiaus.

Giminės, arba apie juos ži
nantieji, malonėkite rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsulatui 
New Yorke: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 Street, 
New York, N. Y. 10024.

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBOS KONTRAKTORIUI SUMOKĖTI 
DAR TRŪKSTA $150,000.

Ne visi esame pajėgūs prieš atostogas paaukoti 1000 dol. Kam yra per sun
ku Šiam reikalui duoti ir 100 dol., atslųsklme nors 25 dol.

— 50,000 dol. prižadėjo parūpinti pranciškonų provincija.
— 20,000 dol. atneš ketvirtadienio Ir penktadienio parengimai.

— 80,000 dol. turime suaukoti mes patyi New Yorko Ir New Jersey
apylinkės lietuviai.

| Išsiuntinėtus 6000 laiškų, prašant papildomos sukos statybai užbaigti, 
Iki šiol teatsiliepė tik 1%.

Siunčiant tavo auką, prašom naudoti prisiųsto loldlnėllo atkarpų, nas Jojo 
sutelkta Informacija bus naudojama Kultūros Židinio atidarymo proga lei
džiamam leidiniui.

Aukas prašom siųsti:
Franclscan Fathars Bulldlng Fund, 

680 Bushwlck Avė. 
Brooklyn, N. Y.,11221


