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Savaitės 
įvykiai

Sovietų žvejybos laivam pa
kartotinai žvejojant JAV teritori
niuose vandenyse, pakrančių 
sargyba sulaikė du laivus, bet, 
Sov. S-gai įsakius savo laivam 
nežvejoti JAV vandenyse, vie
nas sulaikytų laivų buvo pa
leistas.

Prancūzijos lėktuvai nuga
beno į Zairą 1.500 Maroko karių 
padėti kovoti su ten iš Angolos 
įsiveržusiais kariais ir ginti Ko- 
lowezi srity esančias vario ka
syklas.

JAV, nenorėdamos, kad Sov. 
S-ga įsigalėtų Afrikoj nuo Ango
los iki Mozambique, bet, veng
damos tiesioginio karinio įsiki
šimo, pasiuntė į Zairą karinių 
reikmenų už 13 mil. dol. Gink
lai ir šaudmenys tuo tarpu ne- 
siunčiami.

Ispanijos vyriausybei legali
zavus komunistų partiją, jos lai
vyno min. adm. Gabriel Pita da 
Veiga y Sanz atsistatydino, bet 
kiti karinės tarybos nariai vy
riausybės žygiui iš patriotizmo 
pritarė.

Izraelio darbo partija savo va
du ir kandidatu į min. pirm- 
kus išrinko dabartinį gynybos 
ministerį Shimon Pėrės.

Sov. S-gos stačiatikiam nuo 
bažnyčių lankymo per Velykų 
šventes atitraukti buvo suor
ganizuota plataus masto pasi
linksminimų, užsieninių filmų 
rodymų ir net rock ir roll kon
certų, bet Maskvos bažnyčios 
negalėjo sutalpinti maldininkų.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
priėmė Kinijos diplomatą Wa- 
shingtone Huang Chen ir jį pa
informavo apie vykusias dery
bas su Sov. S-ga.

Jau kelintą kartą savo pareiš
kimus atšaukęs ir apgailestavęs 
JAV ambasadorius prie JT And- 
rew Young vėl pareiškė, kad 
JAV santykiai su Afrikos valsty
bėm pasunkėję dėl to, kad Ame
rikos politika yra remiama ko
munizmo baime.

JAV, Britanijos, Kanados, 
Prancūzijos ir V. Vokietijos am
basadoriai bendrai spaudė P. Af
rikos min. pirm. John Vorster 
sudaryti visiem priimtiną planą 
pietvakarių Afrikos nepriklauso
mybei užtikrinti.

Indijos vyriausybė sudarė 
specialų organą nusiskundimam 
dėl buvusios vyriausybės veiks
mų tirti.

Kubos prez. Fidel Castro pa
reiškė, kad, prieš pradedant de
rėtis dėl santykių pagerinimo, 
JAV turi pirma atšaukti preky
bos su Kuba draudimą.

Pagerėjus JAV ekonominei 
būklei ir neradęs kongreso pri
tarimo, prez. Carter atsisakė 
savo ankstyvesnio siūlymo grą
žinti kiekvienam mokesčių mo
kėtojui po 50 dol.

Angolos prez. Agostino Neto 
griežtai pasmerkė Prancūzijos ir 
Maroko teikiamą karinę pagalbą 
Zairui.

Prez. Carter numato pa
siūlyti kongresui energijos įsta
tymą, pagal kurį naminio alie
jaus kainos būtų sulygintos su 
importuojamo aliejaus kainom, o 
benzino federaliniai mokesčiai 
per 10 metų kasmet būtų didi
nami po 5 et. už galioną.

Vietnamo vyriausybė pa
skelbė, kad dar 6 mil. miestų 
gyventojų turės būti iškelti į 
krašto gilumą ryžiam auginti.

Britanijos užs. reik. sekr. Da- 
vid Owen ir Rodezijos min. 
pirm. Ian D. Smith pareiškė, kad 
į Rodezijos reikalų sprendimą 
aktyviai turi įsikišti ir JAV.

Rytų Europos komunistinių 
valstybių spauda pradėjo didelę 
sutartinę akciją vakarų valstybių 
socialiniam ir ekonominiam gy
venimui suniekinti.
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MARKSIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
DAR NESUDERINAMI
Pasikalbėjimas su prof. V. Miano enciklikos 
“Divini Redemptoris” paskelbimo 40- ųjų metinių 
proga.

1937 kovo 19-oji yra atminti
na data bažnytinio mokymo isto
rijoj. Tą dieną popiežius Pijus 
XI paskelbė encikliką apie 
bedieviškąjį komunizmą — “Di
vini Redemptoris”. Tai pats iš
kilmingiausias oficialus Bažny
čios dokumentas bedieviškojo 
komunizmo klausimu. Viešosios 
pasaulio opinijos susidomėjimas 
šiuo dokumentu šiandien yra nė 
kiek ne mažesnis kaip prieš 40 
metų.

Minint enciklikos “Divini 
Redemptoris” sukaktį, kreiptasi 
į Vatikano sekretoriato santy
kiam su netikinčiaisiais palaiky
ti generalinį sekretorių salezietį 
kun. prof. Vincenzo Miano; pra- 
šytaatsakyti į keletą klausimų.

-o-
Kunige Profesoriau, ką galė

tumėt pasakyti apie marksistų 
santykius su katalikais, žvelgda
mas iš atsakingo Bažnyčios pa
reigūno pozicijų? Ar moksliniai 
krikščionybės ir marksizmo 
prieštaravimai, praėjus 40-čiai 
metų nuo enciklikos “Divini

Pabaltijo Moterų Tarybos 30 metų veiklos šventėj iš k. Regina Žymantaitė, Mail Jurma — 
estė, Latvijos pasiuntinybės VVashingtone patarėjas Vilis Tomson, Estijos gen. konsulas 
Emst Jaakson su žmona, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis su žmona, latvė Helga 
Ozolins. Nuotr. L. Tamošaičio

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS SUKAKTIS

Vengrų namuose New Yorke 
Pabaltijo Moterų Taryba kovo 

27 iškilmingai atžymėjo savo 30 
metų sukaktį. Programai suma
niai vadovavo Tarybos pirm. Re
gina Žymantaitė. Po Amerikos 
himno pasveikinusi pobūvio da
lyvius, ji papasakojo, kaip buvo 
įkurta PMT, ir trumpai apžvelgė 
jos veiklą.

1947 kovo 8-9 Esslingen, V. 
Vokietijoj, esčių, latvių ir lie
tuvių moterų atstovės įkūrė Pa
baltijo Moterų Tarybą, suside
dančią iš 24 atstovių, po 8 iš 
kiekvienos tautybės . Lietuvių 
atstovybę sudarė: dr. M. Žilins
kienė, O. Saulaitienė, A. Rasla- 
vičienė, A. Augustinavičienė, E. 
Garbuzaitė-Jurkuvienė, S. Jasai
tienė, M. Milvidaitė, O. Tugau- 
dienė.

Tarybai pirmininkavo estės, 
latvės ir lietuvės, kiekvienais 
metais pasikeisdamos rotaciniu 
būdu. Pirmąja PMT pirmininke 
buvo dr. Marija Žilinskienė. Yra 
pirmininkavusios šios lietuvės: 
dr. M. Žilinskienė, B. Novic- 
kienė, L. Bieliukienė, G. Ži-

Redemptoris” paskelbimo, nėra 
sušvelnėję?

Manau, kad patys marksistai, 
ypač sovietiniai marksistai, pir
mieji atmeta bet kokią galimy
bę suderinti doktrinalinėj plot
mėj krikščioniškąjį tikėjimą su 
marksistine ideologija . . . Tiesa, 
kai kurie marksistai sutinka, kad 
krikščioniškasis tikėjimas gali 
tam tikrais atvejais įkvėpti socia
listinio pobūdžio revoliucinį są
jūdį, bet marksistinė pasaulio, 
žmogaus ir istorijos samprata 
tikriausiai yra nesuderinama su 
krikščioniškąja samprata. Mark
sistam pasaulis nėra Dievo kū
rinys. Žmogus jiem yra savęs 
paties kūrinys, išsivystęs tarpi
ninkaujant darbui. Anot marksis
tų, ne žmogaus asmuo suteikia 
orumą darbui, bet priešingai, 
darbas suteikia orumą žmogaus 
asmeniui. Marksistinės ideolo
gijos žmogus yra palenktas ko
lektyvui. Vienintelis istorijos ju
dintojas esanti socialinė kova, 
kurioj žmogaus nesaistanti jokia 
moralė. Bet kokia dieviškosios 

lionienė, ir šiuo metu R. Žy
mantaitė.

Pradėjusi gyvuoti dar Vokieti
joj, Taryba įvairiomis progomis 
apeliavo į laisvojo pasaulio są
žines, ieškodama tiesos, garsin
dama pavergto Pabaltijo kraštų 
bylas, rūpinosi, kad pabėgėliai 
geičiau galėtų emigruoti į pa
sirinktus kraštus ir kad jų šei
mos nebūtų atskiriamos.

1950 PMT persikėlė į Nevv 
Yorką. Ryšininkėmis su PMT 
Nevv Yorke buvo išrinktos Vo
kietijoj liekančios: B. Mašalai- 
tienė, A. Grinienė, I. Banaitie
nė, J. Landsbergienė.

Nevv Yorke įsikūrusi, PMT 
smarkiai išplėtė savo veiklą. 
Kiekvienais metais Tarybos pir
mininkė dalyvavo General Fe- 
deration of Women’s Clubs kon
vencijose, kur turėjo progos vie
šai skelbti Sovietų neteisėtą Pa
baltijo kraštų užgrobimą ir pra
šyti paramos pabaltiečių kovai 
už savo tautų laisvę. Nors bū
davo ir tokių laikotarpių, jog 
atrodė, kad Pabaltijo reikalai 
beviltiški, tačiau pabaltietės 

Apvaizdos idėja, žinoma, yra 
griežtai atmetama.

Bet ar nebūtų galimas krikš
čionių ir marksistų bendradar
biavimas praktinėj plotmėj? Juk 
ne vien krikščionys, o ir mark
sistai sakosi kovoją už žmogų, 
už žmogaus išlaisvinimą.

Marksizmas savotišku būdu 
taip pat siekia žmogaus išlaisvi
nimo iš įvairių susvetimėjimo 
formų, skelbdamas, kad vieną 
kartą bus sukurta beklasė bend
ruomenė, kurioj nebus jokios 
prievartos. Šiuo atžvilgiu 
marksizmas taip pat yra huma
nizmas, bet ateistinis humaniz
mas. Tarp marksistinio ir krikš
čioniškojo humanizmo nėra 
bendro pagrindo, nors jie abu 
rūpinasi žmogum. Dėl to man 
atrodo, kad tarp krikščionybės ir 
marksizmo bendradarbiavimas 
yra neįmanomas. Žmogus ir 
žmonių bendruomenė, už kurią 
kovoja krikščionys, nėra mark
sistinis žmogus, nėra marksisti
nė bendruomenė.

(nukelta į 2 psl.)

niekada nerezignavo, siuntė 
Amerikos valdžios pareigūnam 
memorandumus, protestų raš
tus, neleido Pabaltijo bylai likti 
užmirštai.

Pirm. R. Žymantaitė sutrauk
tai pranešė ir apie savo pasku
tiniosios metinės kadencijos žy
gius. Ji Pabaltijo reikalais lankė
si Amerikos kongrese. Jai daž
nai tekdavo susitikti su įtakin
gais asmenimis, kuriem ji visada 
primindavo apie žmogaus teisių 
paniekinimą pavergtuose Pa
baltijo kraštuose. Dalyvavo ke
liose komisijose A. Jurgučio šei
mos sujungimo reikalu. Darė žy
gius, kad gyvuotų Radio Liber
ty. Buvo pakviesta į prezidento 
priėmimą “rožių sode”. Ši jau
niausia PMT pirmininkė negai
lėjo savo laisvo laiko, važinė
jo, rašė raštus, kad pabaltie
čių balsas būtų išgirstas. Visos 
pabaltietės nepaprastai įvertina 
savo jauną, gabią reprezentantę.

Po R. Žymantaitės pranešimo 
sveikinimo kalbas pasakė Esti-

(nukelta į 5 psl.)

— Balandžio 4 Vilniuj mirė 
senesniosios kartos lietuvių vei
kėja Marija Piaseckaitė-Šlape- 
lienė. Buvo gimusi 1880 Vilniuj. 
1900 Vilniuj baigė gimnaziją ir 
pradėjo aktyviai reikštis lietuvių 
kultūrinėj veikloj: vaidino slap
tuose lietuvių vakarėliuose, jau 
spaudą leidus, 1905 vaidino 
Agotą Keturakio “Amerika pirty
je”, taip pat vaidino M. Šikš
nio “Pilėnų kunigaikštyje”, dai
navo chore ir M. Petrausko ope
retėj “Kaminkrėtys ir malūni
ninkas”, to paties kompozi
toriaus operoj “Birutė” 
dainavo ir vaidino Birutę. 1904- 
1906 dirbo “Vilniaus Žinių” 
knygyne. Nuo 1906 iki 1940 
turėjo savo vardo knygyną, kurs 
buvo ypač svarbus lietuvybės 
centras lenkų okupacijos metu. 
Knygynas leido vadovėlius, ka
lendorius, grožinės literatūros 
raštus (K. Donelaitį). M. Šla
pelienė buvo didelė Jurgio 
Šlapelio darbų talkininkė.

— Kovo 28 Lietuvoj mirė 
dramos aktorius Stepas Jukna. 
Buvo gimęs 1910 rugsėjo 2 Ra
seiniuose, 1931 baigęs Kauno 
teatro dramos studiją. Vaidino 
Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno teat
ruose, nuo 1940 perkeltas į Vil
nių, ilgiausiai vaidino Vilniaus 
akademiniame dramos teatre. 
Teatrinės karjeros pradžioj dau
giausia vaidino antrinius perso
nažus, vėliau atlikdavo ir pa
grindinius vaidmenis. Sovie
tinės valdžios jam buvo suteik
tas Lietuvos nusipelniusio artis
to (1954) ir Lietuvos liaudies 
artisto (1970) vardas.

— Prieš įsigalėjusias lietuvių 
kalboj nereikalingas svetimybes, 
atėjusias daugiausia per rusų 
kalbą, pasisako lituanistas 
Aleksandras Žirgulys (Literatūra 
ir Menas, 1977 Nr. 12, str. 
“Kalbos mada”).

— Apie sukolektyvinto Lietu
vos kaimo negeroves pasisako 
Literatūroj ir Mene (Nr. 12) 
Lietuvos TSR Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto direk
torius Antanas Būdvytis. Jis 
pripažįsta sodybinių sklypelių 
našumą ir reikalingumą, pasisa
ko už medžių saugojimą, už gam
tos apsaugą, bet mato daugybę 
naujojo kaimo tvarkytojų neap
dairumo, darbų neplaningumo, 
skelbiamos statistikos, kuri ne
atitinka tikrovės.

— Tenykštėj spaudoj paminėta 
žinomojo literatūros vertėjo Ed
vardo Viskantos 75-erių metų 
amžiaus sukaktis. Jis gimė 1902 
kovo 13. Išlandžių kaime, netoli 
Marijampolės. Baigęs Kauno 
universitete lituanistines stu
dijas, E. Viskanta daug metų 
mokytojavo. 1946-48 literatūrą 
dėstė dar tuo metu veikusiame 
Kauno universitete. Jis yra iš
vertęs daug pasaulinės li
teratūros kūrinių: V. Hu- 
go, K. Hamsuno, A. Fran - 
ce, G. Maupassanto, J .J. Rous- 
seau, L. Tolstojaus, B. Brechto 
knygų.

— Šių metų pradžioj Vagos 
leidykla išleido rusų kritikų pa
sisakymus apie lietuvių literatū
rą, surinktus ir išverstus į lietu
vių kalbą, knygoj “Lietuviško 
žodžio atgarsiai”. Ją paruošė 
kritikas S. Lipskis, pritariant ko
misijai — K. Korsakui, rusui L. 
Ozerovui, leidyklos direktoriui 
K. Ambrasui. Knyga apžvelgia 
36-erių metų “tarybinės” lietu
vių literatūros laikotarpį.

Dėmesio verta 1976 išleista 
mokslinė smulkiosios tautosa
kos tyrėjo Kazio Grigo knyga 
“Lietuvių patarlės”. Autorius 
lygina mūsų patarles su dauge
lio kitų tautų patarlėmis. Dau
gelis patarlių yra tarptautinio tu
rinio (nauja šluota, žiūrėjimas į 
dantis, rankos mazgojimas, 
karšta geležis, jauno medžio len
kimas, savo lizdo teršimas), ta
čiau patarlių forma, jų ritmika 
jau turi tautinį savitumą. Ypač 
išskirtiniu tautiniu bruožu pasi
žymi humoristinės patarlės.

— Vilniaus Dailės rūmuose 
buvo apžvalginė skulptoriaus 
Juozo Kėdainio paroda. Buvo 
rodoma per 80 kūrinių: skulp
tūrų, bareljefų, medalių ir tapy

bos darbų. Kūriniai — įvairios 
technikos, įvairios medžiagos: 
medis, bronza, aliuminijus, va
ris, geležis, granitas, tarakota. 
J. Kėdainis yra gimęs 1915 ne
toli Kupiškio, 1939 baigęs Kau
no meno mokyklą. Nuo 1945 
meno dalykus dėsto Lietuvos 
meno mokyklose. Atiduoda 
duoklę ir sovietinei tematikai. 
Už tai jam suteiktas nusipel
niusio Lietuvos meno veikėjo 
(1961) ir Lietuvos liaudies dai
lininko vardas (1965). Vertin
giausi jo darbai yra žymių žmo
nių (Žemaitės, P. Rimšos, J. Mi
kėno, L. Stuokos-Gucevičiaus ir 
kitų) biustai, knygų iliustracijos.

— Anykščiuose pastatyti Kul
tūros rūmai. Tenykštė spauda 
rašo apie atidarymo iškilmes, 
pasakytas politines kalbas. Rū
mai turį 700 žiūrovų salę su 
erdvia scena, 14 kambarių savi
veiklininkam. Rūmus pastatė ar
chitektas R. Šileika ir konstruk
torius G. Povydis.

— Spalio revoliucijos šešias
dešimtmečio minėjimo košma
ras jau yra apėmęs visą paverg
tos Lietuvos gyvenimą. Štai, Vil
niuj buvo Lietuvos meno savi
veiklos dekada “Vainikas Spa
liui”, į kurią iš visos Lietuvos 
buvo suvežta 4000 scenos ir dai
nos mėgėjų. Į Rokiškį ir apylin
kes — į muzikos šventę “di
džiajam Spaliui” — buvo nu
siųsti koncertuoti Vilniaus me
nininkai: Filharmonijos styginis 
kvartetas, Ąžuoliuko choras, tele
vizijos ir radijo ansamblis Armo
nika, solistai J. Stasiūnas ir R. 
Maciūtė, deklamatorius V. Ky
bartas, pianistas Ch. Potašins- 
kas, dirigentas L. Abarius. Vis
kam vadovavo Filharmonijos di
rektorius komp. R. Žigaitis, ati
daryme kalbėjo ir Kultūros mi
nisteris J. Bielinis. Koncertai vy
ko Rokišky, Obeliuose, Duokiš
ky, Juodupėj, Onušky. Į naują 
vietovę atvykstančius meni
ninkus prie papuoštų vartų pa
sitikdavo raiti komjaunuoliai. 
Suprantama, kad greta meninių 
dalykų buvo ir nudėvėtų pro
pagandinių kalbų apie socialisti
nę “laimę”. Sukakties minėjimo 
ženklu yra pažymėta ir Lietuvos- 
Gudijos socialistinio lenktynia
vimo sutartis, iškilmingai pasi
rašyta Vilniuj ir įpareigojanti 
dirbančiuosius įvykdyti komu
nistų partijos XXV-ojo suvažiavi
mo nutarimus (besaikis dirban
čiųjų išnaudojimas!).

— Ateistinės indoktrinacijos 
draugija Žinija (ir to paties var
do asteistinių knygų leidykla) 
turėjo Vilniuj savo suvažia
vimą. Iš ataskaitinio tos drau
gijos pirmininko V. Niunkos 
pranešimo sužinom, kad tos 
draugijos lektoriai per metus 
perskaito daugiau kaip ketvirtį 
milijono ateistinių paskaitų. Tai 
veltėdžių parazitų armija, min
tanti iš darbo žmonių triūso ir 
nuodijanti tautos dvasią. Suva
žiavime nusiskųsta ir menkais 
ateistinės propagandos vaisiais, 
pasižadėta veiklą “gerinti”.

— Okupantų tarnui Lietuvos 
užsienio reikalų “ministeriui” 
Vytautui Zenkevičiui suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio kultūros 
veikėjo vardas. Palaižūnam oku
pantai negaili net kultūrinių 
vardų!

— Lietuvos Kino studijoj ruo
šiamas naujas propagandinis fil
mas “Dulkės po saule”, kuria
me vaizduojamas pasižymėjęs 
komunistas J. Vareikis. Režisuo
ja M. Giedrys.

— Tenykštėj spaudoj paminė
ta generolo Vlado Karvelio 75- 
erių metų amžiaus sukaktis. Šis 
senas Lietuvos generolas ger
biamas už didelę duoklę, kurią 
jis atidavė Lietuvos pavergėjui 
II-ojo pasaulinio karo ir pokario 
metu.

— Prie pat Kauno surasta la
bai sena laukinė obelis, turinti 
19 metrų aukščio ir pustrečio 
glėbio storio. Spėjama, kad jos 
amžius yra per 300 metų. Me
džio globa pavesta gamtos ap
saugos žinybai. Obelis dar žydi 
ir veda vaisius.

Pr. N.
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ka; žmogaus puolimas jį įkalino į 
medžiaginį kūną, iš kurio jis 
pats negali išsilaisvinti be atpir
kėjo pagalbos;

3. Tikėjimas, kad, tik turėda
mas šį dvasinį pažinimą, žmo
gus gali ištrūkti iš šio jam sveti
mo ir nesvetingo pasaulio ir su
grįžti į savo pirminę dvasišką 
būtį.

' Reikia pabrėžti, kad gnostikų 
bendrijų būta įvairių, viena nuo 
kitos besiskiriančių smulkmenų 
margumu savo raštuose ir dori
niame gyvenime. Doros nuosta
tuose buvo einama nuo nuosta
bios savitvardos iki ištvirkimo

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA NEW 
YORKE. Greitas išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. 
Negalint atvykti, sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsa
kymus. SUDAROMI GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. 
Persiunčiamas iš Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo 
valandos: trečiadieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 12 Iki 
6 vai. Šeštadieniais nuo 10 vai. Iki 4 vai. Sekmadieniais, pirma
dieniais Ir antradieniais patarnaujame iš anksto susitarus telefonu- 
296-5250. 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel., 
296-5359.

NEVV YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. što
kas, 1467 Force Dr., Mountė.in- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

Illinois valstybės lietuvių demokratų organizacijos atstovai pas Chicagos burmistrą Michael 
Bilandic. Iš k. Anne Paprota, John Galminas, Charlotte Brazdžionis, Paul M. Smith, Jr., 
Norman Burstein, John Drevin, Charles A. Beacham, Tom Petraitis, Harry Petraitis, 
John Paukštis, burmistras M. Bilandic, Christine Austin, Stanley Balzekas, Jr. — de
mokratų organizacijos pirmininkas, Bruno Gramont, Sue Cowan, Mae Miller, Hilde 
Ruzas, Lorraine VVilliams, Kazimieras Baltramaitis. Nuotr. V. Noreikos

LAIKO PILNATVĖ: ISTORINIS 
KRIKŠČIONYBĖS LOPŠYS
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE
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Žmogaus bandymai apvaldyti 

bauginančią visatą
Astrologija gimė ir brendo 

Mezopotamijoje. Čia per amžių 
amžius buvo sekami ir užrašomi 
tikslūs žvaigždžių ir planetų ke
liai. Buvo prieita išvada, kad 
žvaigždės valdo žmogaus gyve-

Savaitės 
įvykiai

n imą, kad žvaigždžių sąranga, 
žmogui gimstant, nulemia jo li
kimą. Jei nori pasiekti laimę, 
žmogus turi suprasti ir, jei rei
kia, permaldauti žvaigždžių dva
sias. Platono galvojimas, kad 
žvaigždės yra dievai (Timaeus, 
40), buvo ryšys tarp Mezopota
rnuos astrologijos išvadų ir Grai
kijos filosofinio kraičio. Kiti 
helenistai filosofai, rišdami 
astrologiją su matematika, išryš
kino nuostabų tikslumą ir damą 
žvaigždžių keliuose. Visa tai tu
rėjo tokią įtaką, kad vėlesnio he- 
lenizmo ir ankstyvosios Romos 
imperijos metu žmogus ėmė 
būkštauti dėl galios žvaigždėse. 
Jis ėmė naudotis astrolo
gija pažinti žvaigždžių pa-

satos paslapčių supratimą, jiems 
apreikštą per regėjimus ir ora
kulus. Jie ir kitiems siūlėsi pa
dėti suprasti savo likimą ir užsi
tikrinti laimingą ateitį. (Ora
kulas — vieta arba šventovė, kur 
buvo pranašaujama, pvz. Delfų 
orakulas buvo žynys, kuris klau
siantiems duodavo jam dievybės 
apreikštus atsakymus.)

Nepaisant kelių valst. sekr. slaptims ir sau užsitikrinti jų 
Cyrus R. Vance susitikimų su 
Sov. S-gos ambasadorium A. 
Dobrynin, Sov. S-ga vis dar ne
sutinka pradėti konkrečiai derė
tis dėl strat. ginklų apribojimo 
sutarties.

Jugoslavijos disidentas rašyto
jas- Milovan Djilas Romos socia
listų dienraščiui LaP Rdpubliėa 
pareiškė, kad korhuriištiriėm 
valstybėm nepavyks sunaikinti 
disidentų sąjūdžių.

Pralaimėjusios Indijos par
lamento rinkimus kongreso par
tijos vadas Dev Kant Barooah 
ir 18 kitų partijos pareigūnų 
atsistatydino.

Kinijoj plinta prieš areštuotus 
keturių grupės narius nauji kal
tinimai, pabrėžiant, kad jie ir se
niau išdavinėjję komunistus na
cionalistam ar kad buvę nacio
nalistų agentais.

Buv. JAV prez. Richard Nixon 
1972 buvo pažadėjęs Kinijai ant
rosios savo kadencijos metu už
megzti diplomatinius santykius, 
bet užklupę VVatergate įvykiai 
tai sutrukdė.

Indijos min. pirm. Moraiji R. 
Desai pareiškė trečiojo pasaulio 
valstybių konferencijai, kad atsi
likusios valstybės turinčios pa
čios išspręsti savo problemas ir 
nelaukti pagalbos iš kitų.

Sovietų Georgijos nacionalis
tas ir Helsinkio susitarimų vyk
dymui sekti komisijos narys ra
šytojas Zviad Gamsakhurda ir 
Viktor Rtskhiladze buvo areš
tuoti už Georgijos nepriklauso
mybės propagavimą.

Sov. S-ga ir Kuba pažadėjo 
ir toliau remti partizaninę veiklą 
ir išsilaisvinimo sąjūdžius Azi
joj, Afrikoj ir P. Amerikoj.

Etiopijos karinės tarybos na
rys ltn. Negussia Negassa neži
nomų asmenų buvo nužudytas.

Jugoslavijos organai areštavo 
Milovan Djilas pusbrolį advo
katą Vitomir Djilas už tai, kad jis 
pasiuntė Belgrado laikraščiui 
straipsnį, kuris nebuvo išspaus
dintas.

V. Vokietijoj 
Baader-Meinhof 
grupės nariai nužudė Vokietijos 
prokurorą.

Rumunijos organai areštavo 
disidentą rašytoją Paul Goma, o 
kitus 8 išsiuntė į darbo stovyk
las. Be to, policijai buvo įsaky
ta neleisti gyventojam lankytis 
vakarų valstybių atstovybėse.

JAV diplomatiniais keliais 
stengiasi sustiprinti Libano 
^.;sez. Elias Sargis galią, kad jis 
galėtų kontroliuoti ir pietinę Li
bano sritį.

veikiančios 
teroristinės

palankumą. Tokiu keliu eida
mas, žmogus tikėjo sau užsitik
rinsiąs laimingą likimą.

Magika. Našus troškimas už
tikrinti malonę dvasių, kurios 
valdo žvaigždes, ir nuolatinis 
bandymas apvaldyti ir kitas 
gamtoje esančias jėgas,pagimdė 
magiškas formules, kurių pagal
ba žmogus galėjo apsisaugoti 
nuo blogio, -numalšinti skaus
mą ir išvengti nelaimių. Atsira
do bendrijos, kurios gyrėsi tu
rinčios žvaigždžių pažinimą arba 
žinančios, kaip permaldauti 
Asklepijų, gydymo dievą. Magi- 
kos pagalba žmogus norėjo pri
versti dievus jam paklusti. Ži
nąs daugiausia magiškų formu
lių ir mokąs jomis kreiptis į 
didžiausią skaičių dievų galėjo 
užsitikrinti laimę anapus.

Karalystėms griūnant ir kas
dienai tampant vis miglotesnei, 
pavieniai asmenys ir diduome
nėje, ir liaudyje vis daugiau 
dėmesio skyrė gyvenimui ana
pus ir su nerimu bandė ištrūk
ti iš šiapus nelaimių. Ilgainiui 
net ir magiškos formulės atšipo. 
Žmogui reikėjo ieškoti naujų ke
lių į gyvenimo mįsles ir į mirties 
paslaptis. Atsirado tokių, kurie 
gyrėsi turį gilesnį istorijos ir vi-

Gnostieismas. Pirmojo krikš
čionybės amžiaus metu Bažny
čiai nuolat teko grumtis su 
bendrijomis viduje ir šalia savo 
organizacijos, kurios gyrėsi gi
lesniu Dievo ir jo tikslų pažini
mu. Antrajame amžiuje šios 
bendrijos buvo žinomos gnos
tikų vardu. Gnostikai tai tie, ku
rie žino, turi pažinimą. (Gnosti
kų vardas kilęs iš graikiško žo
džio gnosis; žinojimas arba paži
nimas.) Neturime tikslių duo
menų apie šių gnostikų bendri
jų pradžią, net nežinome, ar jos 
gimė pagonių ar žydų tarpe. 
Aišku tik, kad gnosticismas buvo 
stiprioje pagoniškų religijų ir fi
losofinių srovių įtakoje. Ryškus 
gnostikų galvojimo dualizmas 
su šviesos ir tamsos, gėrio ir blo
gio, medžiagos ir dvasios kont
rastais .turi šaknis persų visa
tos sampratoje. Nežiūrint to, 
sunku apčiuopti prieškrikš
čionišką gnosticizmą ir jį aptarti. 
Bendrais bruožais galima jį api
būdinti kaip “dualistinę ir mito
loginę atpirkimo religiją per ap
reiškimą ir žinojimą”.

Gnosticizmo raida ir jo ryšys 
su krikščionybe

Vėlesnį, jau sužydėjusį gnos
ticizmą galima tiksliau aptarti. 
Jam būdinga:

1. Tikėjimas, kad Aukščiausia
sis Dievas yra labai, labai toli 
nuo pasaulio ir jokiu būdu nėra 
atsakingas už jo sukūrimą; pa
saulį sukūrė arba puolę angelai, 
arba demiourgos (mažesnė bū
tybė negu Dievas, dirbąs žmo
nių labui), kuris yra viena iš 
daugelio būtybių, ištekėjusių iš 
Aukščiausiojo Dievo;

2. Tikėjimas, kad žmogaus pir
minė būtis buvo grynai dvasiš-

MARKSIZMAS
(atkelta iš 2 psl.)

Išvadoj turėtume sakyti, kad 
Pijaus XI enciklika apie bedie
viškąjį komunizmą ir šiandien 
nėra nustojusi savo reikšmės. 
Kaip Jum atrodo, ar ir šiandien 
popiežius apie komunizmą rašy
tų tokiu pat būdu?

Keturiasdešimt metų mūsų 
laikais, kada istorija vystosi to
kiu dideliu greičiu, yra didelis 
laiko tarpas. Nuo “Divini Re- 
demptoris” enciklikos paskelbi
mo dienos yra įvykę labai daug 
pasikeitimų. Jei sugrįžtų Pijus 
XI, jis greičiausiai rašytų naują 
encikliką, pasisakydamas apie 
naują šiandieninę padėtį, kaip 
savo laiku rašė encikliką “Qua- 
dragesimo Anno”, naujom aplin
kybėm pritaikydamas “Rerum 
novarum” enciklikos socialinį 
mokslą. Bet tai nereiškia, kad 
“Divini Redemptoris” būtų ne
tekusi reikšmės mūsų laikam. Ji 
ir šiandien įspėja krikščionišką
jį pasaulį, nurodydama tas pa
čias, nepasikeitusias ateistinio 
komunizmo klaidas. Ji ir šian
dien nurodo baisias fų klaidų 
pasekmes. Tada Pijus XI kalbė-

jo apie žiaurius antireliginius 
persekiojimus ir nusikaltimus 
prieš žmoniškumą Rusijoj, 
Meksikoj, Ispanijoj, Kinijoj. 
Šiandien tų nusikaltimų sąrašas 
būtų žymiai pailgėjęs, suminint 
kitus kraštus, kurie yra tapę 
bedieviškojo komunizmo
aukomis.

Kzl.

kraštutinumo. Nors šie bruožai 
nuolat užtinkami prieškrikščio
niškoje gnostikų raštijoje, bet jų 
negalima rasti, kartu vienoje 
vietoje.

Kai kurie mokslininkai teigia, 
kad Negyvosios jūros ritiniai įro
do, jog gnosticizmo būta prieš 
Bažnyčios gimimą. Tačiau ri
tiniuose nėra jokios užuominos 
apie gnosticizmui būdingą gal
vojimą. Čia nekalbama, kad kū
rinija yra bloga, medžiaginės 
gėrybės neniekinamos. Nėra nė 
kvapo ano atpirkėjo iš dangaus. 
Nėra sampratos, kad nuodėmin
gas žmogus įkalintas kūne arba 
kad žmogaus atpirkimas yra jo 
išlaisvinimas iš medžiaginio kū
no varžtų. Todėl čia naudosime 
žodžius “gnostiškas” ir “gnosti
cizmas” tik tada, kai bus kalba
ma apie tas religines bendrijas, 
kuriose anie trys bruožai buvo 
ryškūs. Atrodo, kad gnosticizmo 
elementai jau buvo helenizme 
ir net žydijoje prieš pirmąjį 
amžių prieš Kristų, tačiau jie su
augo į būdingą ir savitą visumą 
tik antrajame amžiuje po Kris
taus.

Dar neseniai apie gnosticiz
mą žinojome tik iš Bažnyčios 
Tėvų raštų antrajame amžiuje 
po Kristaus. Svariausi veikalai, 
liečią gnosticizmą, buvo para
šyti Ireniejaus, kuris paliko savo 
gimtąją Mažąją Aziją antrojo am
žiaus po Kristaus viduryje ir ta
po Lijono, Prancūzijoje, vysku
pu. Mums geriausiai žinomas jo 
veikalas Prieš herezijas (Adver- 
sus Haereses,, tiksliau verčiant 
būtų: Atmetimas ir sugriovimas 
“žinojimo”, klaidingai taip save 
vadinančio). Čia Ireniejus 
duoda gnostikų raštų ištraukas ir 
atmeta jų teigimus, juos sugriau
damas Šventraščio ir Bažnyčios 
tikėjimo kraičio (padavimo) 
pagalba.

Pagrindinis klausimas, kuris 
gnostikus labai kamavo buvo: 
kaip galima eiti į gerąjį Dievą ir 
tuo pačiu gyventi blogiu per
sunktoje kūrinijoje? Gnostikams 
labai rūpėjo žmogaus įsipainio
jimas medžiaginiame pasaulyje, 
jo kančioje ir mirtyje. Ir pats 
žmogus, būdamas kūrinijos da
lelė, drauge su medžiaginiu pa
sauliu išgyvena kančią ir mirtį. 
Kaip jam išsinarplioti iš tos ne
geros ir nykstančios medžiagos?

Žmoguje gnostikai matė su
skilusią ir dvilypę būtį — nyks
tančios medžiagos belaisvį ir 
Aukščiausiojo Dievo kibirkštį. 
Kibirkštį Dievo, kuris neturi 
nieko bendra su medžiaginio 
pasaulio tamsa, nes jis gyvena 
amžinoje šviesoje. Gnostikai 
dėjo visą savo viltį į slaptin
gąjį žinojimą ir deramą dievybių 
garbinimą, nes tik tokiu būdu 
žmogui įmanoma pakilti į švie
sos dausas.

(Bus daugiau)

Putnamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA
Box 134 c, R.F.D. No.4 

W. Brattleboro, Vermont 05301
Berniukų (7-14 metų) — birželio 26-liepos 9 
Mergaičių (7-16 metų) — liepos 10-30 

(Putnamo piknikas liepos 24)
Lietuvių kilmės, anglų kalba mišri, 7-16 metų— 

liepos 31-rugp. 13
Atlanto Apygardos At-kų — rugp. 14-27

Vietų skaičius ribotas! Pereitais metais vietų pritrūko! 
Registracijai ir informacijai kreipkitės:

Camp Neringa 
I.C. Convent 
Putnam, Conn. 06260

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.. 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas'įdėdah?naujas dariš._Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės 
Paremk ją savo auka!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spiritą Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima- 
jftą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haver 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

..........................II .. ........... I ! I 'L t 

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Ką pensininkui veikti
J

Ne vienam tenka susitikti 
pensininką ir išgirsti: vaje, kaip 
nuobodu, neturiu ko veikti. 
Dienos tokios ilgos, vakarai bai
sūs. Dažnai net vieniši.

Ir daug yra tokių, kurie ne
randa savęs, nemoka susikurti 
naujo gyvenimo stiliaus. Kai pa
leido iš darbo į pensiją, taip 
ir pasimetė. Nebėra tos rutinos^ 
kad reikia kelti, skubėti į darbą. 
Grįžęs turi atlikti apyvokos dar
bus. Taip ir laiko net stinga.

Dabar — pensininkas turi tiek 
daug laiko. Gali daryti ką tik 
nori, ir — nieko nedaro, nes ne
moka organizuoti savo naujo gy
venimo. Taip ne vienas pasime
tęs jaučiasi visai nereikalingas. 
Tokia būsena blogai veikia svei
katą ir žmogų be laiko suėda, 
sunaikina.

Šiuo klausimu, ką veikti išėjus 
į pensiją, yra prirašyta nemaža. 
Yra išleista knygų, nuolat ir pe
riodinėj spaudoj pasirodo atskiri 
straipsniai, kurie nagrinėja tai 
vieną, tai kitą aspektą. Visų 
knygų ir straipsnių mintis — 
kaip sugrąžinti žmogui gyveni
mo tempą, kaip sukurti jam to
kią būseną, kad jis būtų užsi
ėmęs ir patenkintas.

Pirmiausia siūloma pensinin
kui susikurti naujus jo mėgsta
mus darbus, į juos įsitraukti. 
Čia gali būti visokiausių dar
bų darbelių. Labai rekomenduo
ja daržininkystę, gėlininkystę. 
Teigiamai žmogų veikia jo ryšys 
su gamta. Žmogus kažkaip išsi- 
išsitiesina, kai mato, kaip auga jo 
pasodintos gėlės, jo daržas kles
ti.

Gal kas mėgsta kokį amatą? 
Čia plačiausios sritys. Čia gali
ma visai pasinerti ir net užmirš
ti, kad kažkur yra pensininko 
dienos.

Šalia tokio darbo reikia susi
kurti ir sau tinkamą bei mėgs
tamą pramogą. Vieni susirinkę 
lošia kortom ir tuo pailsi, pajuo
kauja. Diena užsisklendžia leng
vai. Kurie mėgsta skaityti kny
gas, sudaro savo klubus, susiren
ka kas savaitę ir pasidalina, kas

Šatrijos Ragana

Viktutė
Vakar pas mus buvo svečių. 

Butautai ir dar kelios panos ir 
ponai; buvo, žinoma, ir daktaras. 
Šoko, grojo, dainavo . . . buvo 
linksma. Prasidėjo mano savaitė 
šeimininkauti; turėjau daug dar
bo ir mažai tesėdėjau salone. 
Nepykau dėl to: sėdėdama te
nai, būčiau gavus nuolat šokti, 
o dabar tik retkarčiais tesisuki- 
nėjau. Šokius mėgstu, bet, šok
dama daug, negalėčiau pasi
kalbėti su daktaru, kuris nešoka. 
O dabar galėjome prisikalbėti 
lig soties, nes jis man padėjo 
šeimininkauti, stalą padengti, 
pripilti, sudėti viską, trumpai sa
kant, buvo tikru tarnu. Kalbos 
mums niekados nepritrūksta, 
kaip iš maišo lenda vis nauji 
klausimai ir temos. O su kitais 
jaunikaičiais visai nemoku šne
kėti. Pakalbėsi apie orą, apie 
ūkį, apie panas — ir stop! Ne
moku linksminti svečių—žinau 
gerai. Daktaras, matyti, patinka 
visoms panelėms; sako, kad gra
žus, simpatingas, tik nelaimė — 
nešoka. Vargšės panelės labai 
nuliūdo, tai išgirdusios. Pasa
kiau jam:

— Kaip gaila, kad tamsta ne
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ką skaitė, kas jam patiko. Drau
ge išgeria kavos, arbatos, pasi
kalba ir apie kasdienybės reika
lus.

Tokie žmonės, kurie nuolat 
kurs savo naujas darbo atmosfe
ras, planuos savo darbus, nieka
da nesiskųs vienatve, kad jie ne
turi ko veikti.

-o-
Bet pensininkas gali toliau 

nužengti, nepasitenkinti pasau
liu, kuris baigiasi jo namais. 
Pensininkas gal ateiti į visuome
ninę — bendruomeninę veiklą. 
Ten labai ir labai laukiami veik
lūs, sumanūs ir pasiaukoją žmo
nės.

Galima įsijungti į savas lietu
viškas organizacijas ir jom skirti 
daugiau laiko, pvz. padėti rink
ti solidarumo mokesčius, tvarky
ti kartotekas, raštines. Tokie dar
bai iš karto sustiprins organiza
cijas. Pvz. jei atsirastų keli pen
sininkai, kurie savo kvartale 
rinktų Liet. Bendruomenės soli
darumo mokesčius, kaip jie pasi
tarnautų savo apylinkei.

Galima įsijungti ir į amerikie
čių organizacijas. Ir ten mūsų 
laukia. Ir ten plati veikla. Štai 
turime gražų pavyzdį — Vilių 
Bražėną. Ir jis pensijoj. Ir jis gy
vena Floridoj. Jis ten buvo nusi- 
kėlęs su savo darbu, ir dabar, 
būdamas pensininkas, pasidarė 
tikras tribūnas — kalbų sakyto
jas. Per mėnesį pasakė apie 30 
kalbų. Ir tai vis amerikiečiam. 
Ir jo tema — parodyti, kas yra 
komunizmas, bolševizmas, kaip 
sovietai spaudžia okupuotą Lie
tuvą. Koks tai puikus ir reikalin
gas darbas. Jei tokių kalbėtojų 
būtų daugiau, kaip būtų galima 
paveikti, formuoti bendrą opini
ją

Jei kitam sunku keliauti, gali 
vietoj įtaigoti amerikiečių bend
ruomenę, rinkti įvairiom petici
jom parašus, priminti ir kalbėti 
apie Lietuvą.

Taigi su pensininko amžiumi 
prasideda nauja plati veikla. Tik 
reikia iniciatyvos, drąsos, ir bus 
naujos prasmingos dienos.

šoki! Gailėkis ir pats: visos pa
nelės tamstą vieną rinktų į fi
gūras. Būtumei tamsia lyg inks
tas taukuose. Argi iš tikro nesi
gaili nemokąs šokti? Prašau pri
sipažinti! Argi ir nenori visiš
kai?

— Nori tamsta tiesos? Gerai. 
Norėčiau šokti ir šokčiau tik 
su tamsta. Bet kadangi su vie
nu tiktai asmeniu šokti negali
ma ir reikėtų ir su kitomis, ne
sigailiu.

Ką man reikėjo į tai atsakyti? 
Apsisukusi nubėgau į saloną 
šokti. Ponas Jonas, Dievas žino 
dėl ko, buvo liūdnas, o man 
buvo linksma, gera, tik sunku 
darės pažiūrėjus į pono Jono 
rūstų veidą. Norėdama jį suju
dinti ir palinksminti, vis jį rin
kaus į visas šokių figūras. Ma
no paklaustas, kas jam yra, atsa
kė, kad nieko ypatingo, kaip ir 
visados. Kažin ko nubėgome su 
Onyte į savo kambarį. Tenai ta
riau:

— Dievas žino, kas yra tam 
ponui Jonui! Šįvakar toks apsi
blausęs . . .

— Ir dar klausi! Kokia tu naivi, 
Viktutė! Ir kuo jis džiaugsis?

(tąsa iš praeito nr.)

Visi dalykai 
yra daug didesni, kurie sukasi 
čia pat apie mus, o tolimieji 
dingsta atstumų miglose. Ne
nuostabu, kad daug kas ima bo
dėtis ir Vasario Šešioliktosiom 
renginiais, ypač prikiša jų vieno
dumą. Sako, kasmet tas pats, 
kasmet tos pačios kalbos, ta pati 
istorija, ir kai kas jau užbaigi!. 
klausimu: “Ar beverta?”

Ką kalėjime kalinės giedojo, 
rusai nesuprato, o ką darom čia, 
jiem yra rakštis panagėj. Oku
pantas didesnio džiaugsmo var
gu ar besulauktų, kaip laisvam 
pasauly švenčiamų nepriklauso
mybės prisiminimo švenčių atsi
sakymo. Nemanau, kad, naudo
damasis šio krašto laisve, jis per 
savo pakalikus nemėgina tos 
minties ir mum ko stipriausiai 
įkalti. Niekas taip gerai neat
baido eilinio žmogaus nuo po
zityvaus darbo, kaip to darbo pa
juokimas. O kas nežino, kad Lie
tuvos okupantas yra pajuokimo 
meisteris? Normaliai anapus pa
juokimo yra stiprus moralės 
principas. Pajuokiama, kas že
ma, nemoralu, neteisinga, o mū
sų okupantui jokia moralė ir jo
kia teisybė neegzistuoja. Jis ap
verčia viską aukštyn kojom ir 
pajuokia tik tą, kas moralu, kas 
šventa, kas teisinga. Iš Vasario 
Šešioliktosios tiesiogiai jis dar 
nesijuokia, tik juokiasi iš tų, 
kurie neleidžia jai visiškai už
gesti. Ir tas veikia. Prisipažin- 
kim, kad vaduotojo ir veikėjo 
terminai jau daugumui ir mūsų 
yra pasidarę visiškai atžagari. 
Kitas net ir kokio darbo imtis 
vengia, kad nebūtų imtas pra
vardžiuoti veikėju ar vaduotoju.

Yra faktas, kad mūsų Nepri
klausomybės šventės švenčia
mos gana atkištinai. Surandama, 
kas pakalbės, pasikviečiamas 
vienas kitas vietos politikas, kar
tais dar pridedama kokia maža 
meninė programėlė, ir viskas. 
Tokia šventė neretai surengia
ma nedidelėmis vieno žmogaus 
pastangomis. Kai geriau nėra,
B

Rochestery, N.Y., Elena Juciūtė tariasi su prof. Antanu Klimu 
dėl Vasario 16-tosios

Ar tuo, kad rivalį gavo?
— Kokį rivalį? Sakyk aiškiau!
— Tarsi nežinai! Ogi daktarą, 

žinoma! Kokio dar kito bereikia! 
Mato, kad jis vis aplink tave su
kas, o kas tavo širdyje, kas gi gali 
žinoti? Daktaras šimtą sykių 
daugiau turi Šansų už poną Jo
ną: savarankis žmogus, partija 
gera. Kvaila būtumei, pasirinkus 
ne jį, bet poną Joną. Jis, matyt, 
tai nujaučia ir sėdi lyg debesys.

— Ar iš galvos išėjai?! Ei
kit sau su savo įtarimais! Aš 
nenoriu nei tų partijų, nei kava
lierių, pasilik sau, jei nori!

Nuo tos valandos dingo mano 
linksmybė, kilo kažkoks sunkus 
jausmas. Apmaudas ėmė ant 
žmonių, ieškančių visur partijų, 
įsimylėjimo, Dievas žino ko!

Tarsi palytėjau kokį slieką — 
taip man ant širdies buvo šlykš
tu. Kad bent sykį būčiau pamąs
čius, katras jųdviejų geresnė 
partija, ar kad vieną jųdviejų ga
lėčiau už vyrą pasiimti! . . Nė į 
galvą man tai nebuvo atėję. Ir 
vienas, ir antras — žmonės švie
sūs, geri, galima su jais protin
gai pasikalbėti, jų draugija labai 
maloni mano protui ir dvasiai. 
Ar jau ta Onytė viso to negali 
suprasti? Su daktaru maloniau 
man, nes daugiau sutinkame, 
bet mėgstu ir pono Jono drau
giją. Klausant Onytės, reikėtų 
padaryti išvadą, kad kartu du įsi
mylėjau . . . Cha? cha! Tikri juo
kai iš tokių išvadų!

VASARIO 16 PRIETEMOJ
JURGIS JANKUS 

gera ir tas, bet jau kyla balsų, 
ypač iš veiklesnių jauntjjų, kad 
Vasario Šešioliktosios šventėm 
būtų teikiama gilesnė prasmė, 
negu tik pinigų parinkimas lais
vinimo darbui, kuris ligi šiol yj. 
toks “slaptas”, kad niekada nie
kam neteko išgirsti, kas už tuo 
pinigus padaryta. O juk tam rei
kalui ligi šiol buvo sumesta bent 
milijonas, jeigu ne gerokai dau
giau.

Iš tikrųjų Vasario Šešioliktoji 
turėtų būti ne tik pasidalinimas 
sentimentais, bet ir demon
stracija mūsų gyvumo, demon
stracija mūsų kultūrinių ir visuo
meninių pasiekimų. Turėtų būti 
sudėta krūvon, kas padaryta vie
toj, kas padaryta laisvam pa
sauly ir kas pasiekta pavergtam 
krašte. Pabrėžiu — mum reikia 
žinoti ir kas padaryta paverg
tam krašte, nes ten gyvena lietu
viai ir tik ten Lietuva. Ir dar 
kaip gyvena! Rusų saujoj su
gniaužti rangosi, sukasi, kad 
kaip nors galėtų išlikti savim, 
kai mes čia per tinginį ir tautinį 
apsileidimą, kartą per metus 
pajudinę pirštą, dedamės hero
jais ir ieškom pagarbinimo, o į 
besiplakančius pavergime dar 
mėgstam žiūrėti iš kažin kokio 
skaistybės sosto aukštybių, lyg 
pavergime tauta būtų tapusi su
jauktu išdavikų gumulu, kurio 
nebeverta nei matyti, nei girdė
ti, lyg laiku pabėgimas per sieną 
mus būtų jau pašventinęs ir pa
kėlęs į aukštesnio sąmoningu
mo laipsnį.

Iš tikrųjų mūsų pabėgimas juk 
buvo padiktuotas daugelio prie
žasčių. Labai nedidelis skaičius 
bėgo sąmoningai, kad galėtų čia 
priešintis, kad galėtų dirbti tą, 
ko niekaip negalės tenai. Dau
gumas išėjom be aiškaus tikslo, 
kad tik nepatektume rusam į

27 gruodžio.
Vakar visi nukeliavome pas 

Butautus. Važiavome mažais šla- 
j ūkais, aš su ponu Jonu.

— Šiandien pakenčiamai, — 
tariau pakelyje, — bet vakar įer
zinai tamsta mane: tiek buvo 
panelių, linksmų, gražių, o tams
ta, užuot linksminęsis su jomis, 
sėdėjai kaip juodas debesys.

— Ne visados galima žibėti 
lyg saulė, ką padary si! Panelėms, 
manding, dėl to buvo maža ne
laimė: visos jos težiūrėjo į dak
tarą kaip į saulę. Tikrai, jis turi 
laimės su gražiąja lytim!

— Dėl ko tamsta kalbi taip 
ironiškai? Juk jis pats nėmaž 
neieško tos laimės ir galvos sau 
dėl to nelaužo.

— Aš to nesakau . . . sergėk 
Dieve! Nežinojau, kad jis toks 
pamaldus žmogus, tas daktaras: 
šiandien ,žiūriu, bažnyčioj be
stovįs, iš knygos besimel- 
džiąs . . . visiems pavyzdys!

— Ar tai taip nuostabu? Taip ir 
reikia. Jis bažnyčioje beveik 
kiekvieną šventadienį ir, žino
ma, ne tam, kad skaitytų is
toriją ...

— A-a, tai į mane šauta! Na, 
ką padarysi? Aš negaliu būti avi
nu, kurs bėga paskui kitų avinų 
būrį; negaliu taip užtemdyti 
savo protą, kad tikėčiau, ką tas 
piemuo sako.

— Tai dar klausimas, kas 
didesnis avinas. O ar tamsta ne
bėgi paskui būrį? Ir dar prieš
tarauji pats sau, nes, atmesda
mas tikėjimą, dėlto tiki tokiais, 

nagus, kad išvengtume neap
rėpiamo Sibiro. Iš tų pastarųjų 
kai kurie išėjom dar su neaiš
kios laisvės vizija, o kiti bėgom 
tik nuo ant kulnų griūvančio 
siaubo. Kiekvienas rūpinomės 
savo siauru saugumu, o ne visos 
tautos reikalu. Ir tebesirūpinami

Atsimenu, keturiasdešimt ket
virtaisiais šnekėjau, kad savo 
tautos nei prieš vieną, nei prieš 
Kitą galybę apginti negalim. Sa
kiau, kad reikia vado, kurio 
žodžio paklausytų tauta ir visa 
ligi vieno išeitų. Tada turėtume 
balsą, kurio turėtų paklausyti 
pasaulis. Ne išgirsti, bet pa
klausyti, o paklausęs gal ap
daužytų besočiui imperialistui 
nagus. Bet gerai, kad tokio va
do neatsirado ir neišvedė tau
tos į pasaulio sąžinės dykumas. 
Po kelerių metų tie patys pa
saulio “teisingieji” išvarė kitą 
tautą ne į pasaulio sąžinės, bet į 
tikras dykumas ir tenai paliko. 
Juos šiandien vadinam pales-' 
tiniečiais. Jie labai panašūs į 
mus, tik ne patys išėję, o galin
gųjų varyte išvaryti ir palikti. 
Gal todėl ir jų kova už savo 
vietą šioj žemėj kiek aštresnė 
negu mūsoji, jeigu tą, ką darom, 
apskritai galima būtų pavadin
ti kova. Kiek iš mūsų parizi- 
kavo ne gyvybe, ne laisve, bet 
kokiu nors didesniu asmeniniu 
nepatogumu? Ir kas net ir pini
gų atskaitėm tam reikalui ligi 
tol, kol asmens patogumai ar po
mėgiai ėmė kentėti? O juk rei
kėtų. Nėra kovos, kuri būtų lai
mėta be skausmo ir kančios.

Vasario Šešioliktoji turėtų bū
ti ne tik mūsų kovos ir pasie
kimų metinis balansas, kurin 
būtų sudėta viskas, kas pozity
vaus yra padaryta, bet ir apma
tai, kas dar turėtų būti padary
ta, kad mūsų gyvybė ne tik čia 
neblėstų, bet kad būtume mora
linė, o jeigu reikėtų, ir mate
rialinė parama lietuviškam at
sparumui pavergtam krašte. Tas 
darbas ir atsakomybė yra mūsų 
visų, o ne vienos organizacijos, 
vieno sambūrio, vienos kurios 
nors klikos ar net kokio į aukš
tybes pasišovusio karaliuko.

Man visada buvo ir tebėra 
keista, kad bet koks darbas Lie
tuvos laisvės reikalu ar net ir 
menkiausias prasižiojimas ta 
prasme yra antspauduojamas po
litikos terminu. Atsimenu lai
kus. kai Lietuvių Bendruomenė 
baisiai bijojo tuo susitepti. Kar
tą bene Filipinų atstovas Jung
tinėse Tautose labai nedvipras
miškai dūrė rusam į akis Pa
baltijo reikalu. Tą patį vakarą 
paskambinau Stasiui Barzdukui, 

kaip anas “Dievo Motinos gyve
nimo” autorius et consortes; 
tiki taip pat, kad Dievo nėra, 
nes ar tai įrodyta? Ar žinai 
tamsta, verčiau meskime tą te
mą! Jau viską žinau, ką tamsta 
pasakysi apie šį dalyką, ir 
tamsta daug iš manęs esi gir
dėjęs . . . neverta burnos aušinti! 
Prašau kalbėti apie ką kita, ne 
apie daktaro pamaldumą ir 
Dievą.

— Gerai, nebeerzinsiu. Kalbė
sime apie ką kita. Dabar jau 
tamsta tikra lietuvė: susipaži
nai su mūsų judėjimu, daug 
skaitai lietuviškai, pramokai 
mūsų kalbos, tuojau mane, pra
lenksi.

— O, dar daug reikia! Bet jau 
bent kiek eina lengviau. Po Ka
lėdų rašysiu tamstai geresnius 
laiškus, ne tokį šiupinį, kaip lig 
šiol.

— Tai tamsta vis dėlto žadi 
rašinėti? Tikrai?!

— Kodėl ne? Nesuprantu, ko
dėl tamsta manai, kad Bau
siuos? Rodos, atsakydavau aku- 
račiai.

— Taip sau pamaniau . .. Dė
kui už prižadėjimą. Tamstos 
laiškai labai malonūs, daugiau 
juose pasakai, nekaip lūpomis. 
Šiaipjau tamsta retai teatidarai 
savo sielą.

— Per laiškus drąsiau kalbė
ti. Dabar atidarysiu sielą, jei 
tamsta nori , štai esu be galo 

tada JAV L B-nės valdybos pir
mininkui, kad sukeltų visas apy
linkes ir tą gerą žmogų už
tvindytų padėkos laiškais, bet jis 
galvojo, kad čia Altos ir Vliko 
reikalas. Gerai pamygtas, paža
dėjo tartis su valdyba, ir po ko
kio mėnesio gavau raštą, kad 
LB vaidyba netrukdys, ar 
nesipriešins, jei Jankus imsis 
padėkos laiškų rašymo propa
gandos.

Antrą sykį, atsimenu, vykau 
Chicagon į LB tarybos posėdį. 
Pakeliui sustojau Detroite ap
lankyti sūnaus. Čia išgirdau, kad 
Jungtinėse Tautose vėl buvo iš
keltas Pabaltijo reikalas. Sume
čiau, kad tarybos suvažiavimas 
yra labai gera proga padėkoti tą 
klausimą kėlus iem žmonėm. 
Kaip išmanydamas, susirezgiau 
net padėkos tekstą ir buvau pa
siryžęs posėdžio pradžioj jį pa
siūlyti tarybai. Bet kitą rytą rū
kas bent valandą sulaikė lėk
tuvą Detroite, ir aš į tarybos 
posėdžio pradžią kiek pasivėli
nau. Pasirodo, kad tokia mintis 
kilo ne man vienam. Man įėjus 
į posėdžių salę, V. Adamkus jau 
skaitė labai panašų padėkos 
tekstą ir siūlė jį priimti.

Po to prasidėjo diskusijos. Ir 
reikalas ėjo ne dėl padėkos 
teksto, bet dėl paties principo: 
kam mum kištis ne į savo rei
kalą, kam lįsti į politiką. Tam 
yra Altą, tam yra Vlikas, tam yra 
Lietuvos pasiuntinybės. Atrodė, 
kad gražios Adamkaus intencijos 
jau kaip ir palaidotos, nes dau
gumas net labai karštai kalbėjo 
prieš padėkos žodį žmonėm, 
kurie mūsų tautos laisvės klau
simą, nors ir labai trumpam, 
pabandė iškelti tarptautiniam 
forume. Tas mane ir skaudino, 
ir pykino.

Pagaliau, pasiprašęs balso, pa
sakiau, jog, jei savo tautos lais
vės reikalas yra politika ir jei 
jaučiam, kad net padėkojimas už 
viešumon iškėlimą mūsų tautai 
svarbiausio klausimo yra ne mū
sų reikalas, tai kas mes patys 
esam ir ko čia renkamės. Jeigu 
esam jau net taip toli nutolę 
nuo savo tautos kentėjimų, kad 
net padėkos žodžiui burnos pra
verti nebegalim, skirstomės tuoj 
pat ir vykstam, iš kur atvykę. 
Po panašiai pasakytų kelių žo
džių daugiau kalbėtojų nebeat- 
sirado. Balsuojant tik keli nesi- 
kišėliai pasisakė prieš, o daugu
ma — už padėką.

Ir bene nuo to laiko LB už 
kiekvieną “įsikišimą” gauna pef 
galvą, bet nemeta rūpinusis tuo, 
kuo kiekvienas čia esąs lietuvis

(nukelta į 4 psl.)

laiminga, išmokus lietuviškai. 
Tamsta jau esi iš manęs girdė
jęs, kad vis daugiau trokštu 
veikti pasaulyje; dabar turiu 
tam tikslui daugiau priemonių. 
Rinksiu dainas, pasakas, užra- 
šinėsiu gaidas ir siųsiu tiems, 
kurie jas sunaudos. Dabar galė
siu gerai mokyti skaityti ir ra
šyti; stengsiuos kokiu nors bū
du rinkti pinigus lietuviškiems 
reikalams . . . Ak, kad nors kris
lelį atneščiau naudos tėvynei! 
Nors krislelį! Bet taip sunku pa
daryti, ko siela trokšta! Žmogus 
esi suvaržytas, atsikvėpti nega
li; bijok kiekvieno žmogaus, 
saugokis nuolat, kad drąsesnio 
žodžio neištartume!... Dieve 
mano!

— Reikia darbuotis atsargiai, 
bet darbuotis būtinai! Tėvynei 
šimtą sykių didesnė nauda iš to
kio sūnaus, kurs nors tiktai per 
vienus metus, bet iš visų jėgų 
dirbęs, paskui visą savo amžių 
yra priverstasgyventi svetur, 
negu iŠ tokio, kurs lig mirties 
sėdi tėvynėje lyg straigė kauše. 
Žus vienas darbininkas, pakils 
jo vietoje trys, jo darbų įkvėp
ti.. . Lietuva nepražus, nors ir 
žudo jos žadintojus ...

— Negražus!

(Bus daugiau)
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PRIEŠ TITANIKUI IŠPLAUKIANT

Titaniko žuvimo 65 metų sukakčiai (2)
Prieš Titanikui išplaukiant, 

kun. Juozas Montvila buvo su
stojęs Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijoj. Į Londoną jis 
atvyko kovo 20, o Titanikas iš
plaukė balandžio 10. Tai Londo
ne jis praleido apie tris savai
tes laiko. Čia jis sakė pamoks
lus, draugavo su vietos lietu
viais, džiaugėsi nauja bažnyčia, 
kurią buvo pastatęs kun. Kazi
mieras Matulaitis.

Keliaudamas į Londoną, kun. 
J. Montvila turėjo plaukti laivu 
per kanalą, iš Europos konti
nento į salą, į Angliją. Kelionė 
trumpa, bet laivas jį pasupo, ir 
jis sirgo jūros liga. Kas gi bus, 
kai jis plauks per Atlantą, kur 
laivą dar labiau sups?!

Tai ir buvo svarbiausia prie
žastis, kodėl jis Londone dairėsi 
tokio laivo, kuris mažiausiai 
suptų. Čia jo dėmesį ir pagavo 
Titaniko skelbimai — didžiau
sias pasaulio laivas. Su tokiu ke
liaudamas, nesirgsi jūros liga.

Kodėl jis keliavo į Ameriką?
Į Ameriką tuo metu iš Lietu

vos keliavo daug jaunimo. Dau
giausia tai buvo tie, kurie neno
rėjo eiti į Rusijos kariuomenę. 
Slapta bėgo per sieną ir pa
traukė į Ameriką. Buvo agentai, 
kurie vertėsi tokių keleivių per
vežimu.

Kun. J. Montvilai nereikėjo 
bėgti nuo kariuomenės, bet rusų 
valdžia jį buvo atleidusi iš vika
ro pareigų. Jis buvo “nusikal
tęs” valdžiai.

-o-
Jis buvo gimęs 1885 sausio 3 

Nendriškių kaime, Marijampo
lės apskrity, apie 5 km nuo Ma
rijampolės. Buvo jis šeimoj vy
riausias. Toj šeimoj buvo 10 vai
kų, iš jų išaugo 8. Mokėsi Ma
rijampolės pradžios mokykloj, 
kur vedėju buvo lietuvis 
Endziulaitis. Paskui mokėsi Ma
rijampolės gimnazijoj, 1903 iš
laikė egzaminus į Seinų kunigų 
seminariją.

Į Seinų seminariją važiavo 
jaunimas iš Užnemunės, į Kau
no seminariją iš Žemaitijos ir 
Aukštaitijos. Abi seminarijos jau 
buvo sulietuvėjusios. Nors dės
tomoji kalba buvo lenkų, bet

VASARIO 16 PRIETEMOJ
(atkelta iš 3 psl.)

privalo rūpintis, nes kitaip išei
tų, lyg mes čia atsiradom tik 
sotaus gyvenimo ieškodami, o 
ten paliktas kraštas tegu sau 
svyla. Mes čia turim kelis pasi- 
šovėlius į Vliką, porą ar trejetą 
į Altą, ir tegu jie sau “laisvina”, 
jei žino kaip ir ką nors išmano, 
o jei neišmano ar nenori pas i* 
judinti, ir tas gera . . . Tas jau 
nebe mūsų reikalas. Jeigu nori, 
tegu šaukia ir akmenys, bet 
mes tylėsim.

LB kelinti metai Vasario Še-' 
šioliktajai išleidžia The Viola
tions of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania, bet to
se šventėse, kur man teko būti, 
nemačiau nė vieno egzemplio
riaus. Ir prašydamas negavau. O 
jų turėtų būti ir saviesiem nu
sipirkti, ir svečiam po egzemp
liorių dovanoti. Vasario Še
šioliktosios proga ta knyga turė
tų būti išdalinta kiekvienos vie
tovės laikraščių redakcijom ir 
žurnalistam. Kas nors paskaitys 
ir kas nors kur nors joj sukaup
tą medžiagą panaudos. Tuo Lie
tuvos neišvaduosi, bet vis pa- 
krapštysi netobuloj pasaulio 
struktūroj tebegyvą žaizdą, vis 
neleisi jai užgyti, kaip to net 
susiriesdamas norėtų okupantas. 
Nenoriu nieko nei kaltinti, nei 
įtarinėti, bet galvon lenda ne
kviestas klausimas: gal minėtos 
knygos tose Šventėse nebuvo tik 
todėl, kad jas rengė Altą, o kny
gą išleido L. Bendruomenė ku
riai nevalia kištis į “politiką”.

Prieš keletą metų, būdamas 
Clevelande, mūsų vadovų ir 
“vadovų” nevienybės klausi
mais išsišnekau su vienu bičiu
liu. Jis man išdėstė net planą, 
kaip galėtų visi veiksniai suei

Kun. Juozas Montvila, nu
skendęs su Titaniko laivu 
1912 balandžio 15.

klierikai, atėję iš lietuviško kai
mo, buvo susipratę lietuviai ir 
troško dirbti savo žmonėm. To
kia gyva patriotinė nuotaika 
viešpatavo ir klierikų tarpe Sei
nuose. Tokiu patriotu išaugo ir 
kun. Juozas Montvila.

Seminariją jis baigė, bet nebu
vo kam įšventinti į kunigus. Sei
nuose nebuvo vyskupo. Visas 
kursas važiavo į Varšuvą, kur 
juos įšventino vysk. Kazimieras 
Ruškevičius-Ruškys. Jis buvo 
lietuvis, kilęs iš to paties Mari
jampolės krašto, baigęs Seinų 
seminariją, bet visą savo gyveni
mą atidavęs Varšuvos lenkam. 
Šis vyskupas Juozą Montvilą į 
kunigus įšventino 1908 kovo 22.

Pirmas jo paskyrimas buvo — 
vikaru į Lipską. Miestas dabar 
vargiai kam žinomas. Jis yra tarp 
Augustavo ir Gardino, ant Bebro 
upės kranto. Šio miesto augi
mu kadaise rūpinosi karalius 
Steponas Batoras, bet iš to nie
kas neišėjo. Mieste ir apylinkėj 
buvo nemaža unitų. Jie turėjo 
net savo bažnyčią, kurią rusų 
valdžia 1876 pavertė cerkve.

Rusų valdžia labai persekiojo 
unitus, verste vertė juos pereiti 
į pravoslaviją. Unitai slapta 
glaudėsi prie katalikų kunigų. 
Katalikai kunigai slapta atlikda
vo religinius patarnavimus. Tai 
buvo griežtai draudžiama. Idea
listas kun. Juozas Montvila pa
krikštijo unitų vaiką ir išklausė 

ti krūvon ir rasti bendrą kalbą. 
Grįžęs namo, negalėjau to pasi
kalbėjimo išmesti iš galvos. Pa
galiau parašiau bičiuliui, kad 
žadu mudviejų šneką papasakoti 
spaudoj, ir nustebau, kai bičiu
lis nesutiko, kad minėčiau jo 
vardą. Sakė nenorįs prarasti ke
leto draugų, be to, galį tekti 
pakelti ir asmeniškų nemalonu
mų. Kiek pyktelėjęs, padėjau 
viską į šalį, nes negalėjau ti
kėti, kad negalima būtų viešai 
svarstyti viešų reikalų. Argi mū
sų atsitiktinai sumesta organi
zacinė struktūra tokia jau šven
ta, kad net žodžiu jos pakedenti 
nebevalia?

Tik kai Chicagoj prasidėjo 
šlykštus bruzdėlynas, negalįs 
net ir ligi šiol aprimti, tada 
suvokiau, kad bičiulis, maišyda- 
masis tarp valdyti pasinešusių 
žmonių, žinojo, į kokį neproduk
tyvų širšėlyną gali patekti, ir 
apsisprendė verčiau patylėti, 
nes šiuo metu ir iš geriausio 
pasiūlymo teišeis tik darbą ga
dinąs erzelis. O jo planas buvo 
labai paprastas: kad sueitų krū
von visi veiksniai, sudarytų vy
riausią, visiem atstovaujantį vie
netą, kuris ir krūvon sutelktus 
finansus, ir žmonių jėgas pa
skirstytų taip, kad niekur ne
reikėtų duplikuotis, kojas kaišio
ti ir vienų dirbamą produkty
vų darbą kitiem griauti.

Diktatūrinės nuotaikos, ypač 
menko kultūrinio rūgimo žmo
nėm, pasirodo, labai užkrečia
mos. Mūsų nelaimei, esam 
pergyvenę kelias diktatūras 
(nuo švelniausios ligi pačios 
žiaurių žiauriausios) ir, deja, 
nors pačių diktatūrų ir nekęs
dami, užsikrėtėm jų dvasia ir 
niekaip negalim iš jos išsilais
vinti. O gal tas užsikrėtimas toks 

išpažinties. Reikalas pamažu iš
aiškėjo ir atsidūrė valdžios įstai
gose. Jo laukė teismas. Už tokį 
krikštą valdžia nubausdavo 30 
rublių pinigine bauda ir 3 mėne- 
sius neleisdavo eiti pareigų.

Tuo laiku kun. J. Montvila 
persikėlė į Liubavą, kuris yra 14 
kilometrų į pietus nuo Kalvari
jos. Jis pats prašė, kad perkeltų 

kitur, nes skundėsi gerkle ir 
ieškojo sausesnio klimato. Liu
bavas buvo lietuviškesnė para
piją, čia buvo trys lietuviai ku
nigai. Čia jis vikaro pareigas pra
dėjo eiti 1910 sausio 1. Bylos 
vis nebuvo, tik buvo pagrasini
mai. 1911 balandžio mėn. jį 
be teismo valdžia atleido iš vi
karo pareigų.

Tada jis nukeliavo į Seinus ir 
pradėjo dirbti Šaltinio redakci
joj. Šaltinis buvo sumanytas ir 
pradėtas leisti 1906. Jį leido ku
nigai patriotai, kurie norėjo 
pakelti savo krašto kultūrą, su
stiprinti lietuvybę, tobulinti lie
tuvių kalbą, pakelti žemės ūkį. 
Laikraštis buvo taikomas ūki
ninkam. Jį plačiausiai skaitė Už
nemunėj. Prieš I-ąįį pasaulinį 
karą jis turėjo 15,000 skaitytojų.

Redaktorių tvirtindavo rusų 
valdžia. Jis buvo atsakingas už 
laikraščio turinį. Laikraštis gana 
aštriai rašė prieš rusų valdžią. 
Tai redaktoriui tekdavo už tai 
atsakyti. Ir tuo metu, 1911 va
sarą, redaktorius kun. J. Vailo
kaitis valdžios buvo nubaustas, 
kam jis rašė prieš rusų policiją. 
Jis turėjo bausmę atlikti Lom
žoj. Jo vietoj į redakciją buvo 
pakviestas kun. Juozas Montvi
la. Jau ir anksčiau jis čia buvo 
dirbęs, pažino redakcijos darbą. 
Čia jis dirbo, kol iš Lomžos grį
žo kun. J. Vailokaitis. Jam grį
žus, kun. J. Montvila liko be 
darbo, gyveno tik iš skaitytų 
mišių. Nesimatė jokių perspek
tyvų, kad valdžia jį greitai grą
žintų į pareigas.

Jau ir anksčiau jam kildavo 
mintis — keliauti į Ameriką. 
Taip 1911 gale ta mintis sustip
rėjo. Jis apsisprendė keliauti. Į 
kelionę išsirengė 1912 pradžioj, 
turėdamas ir kvietimą atvykti į 
Worcesterį, Mass.

Pirmas kelionės tikslas buvo 

saldus, kad net nemėginam lais- 
vintis. Kaip iš kokio narkotiko. 
Apskritai diktatūros psichologija 
yra labai keista. Tos ligos pa
gautas žmogus jaučiasi dides
nis už patį reikalą, už siekia
mą uždavinį, lyg būtų priartė
jęs prie visagališkumo. Kiekvie
nas kitaip galvojąs, tuo pačiu 
reikalu turįs kiek kitokią, nors ir 
pačią sveikiausią, mintį yra pa- 
smerktinas, sunaikintinas, o ne
retai ir iš tikrųjų sunaikinamas, 
jei ne fizinėmis, tai kitokiomis 
priemonėmis. Tą, atrodo, mano 
čia paminėtas bičiulis jautė ir to 
bijojo.

O, rodosi, mum tiek nedaug 
tereikėtų. Tik suprasti, kad Lie
tuvos laisvės reikalas yra ne vie
no ar kito “karaliuko”, bet mūsų 
visų kartu ir kiekvieno atskirai, 
kad jis yra didesnis už visas mū
sų ambicijas. Gana jau to nusi
teikimo: “Tik duokit mum pini
gų, o jau mes žinosim, ką da
ryti.” Ateina laikas, kai ne tik 
duodam pinigą, bet norim žino
ti ir kas už jį padaryta, nes iš
eina taip, kad tie, kuriem duo
dam, beveik jokių darbų nepa
rodo, o dirba visiškai neduoti 
arba tik trupinius numesti. Ar 
ne sarmata, kad “viršūnėse” 
krašto laisvės minties išlaikymo 
kova virsta kova, kuriam dides
nį pluoštą suaukotų pinigų gau
ti? Ir gauti visiškai be darbo 
plano, be pasakymo, ką su jais 
žada daryti.

Ar ne protinga būtų, kad visi 
veiksniai dar kartą sueitų, su
dėtų visus pinigus į vieną krūvą, 
sudarytų planą, kas pirmiau
sia darytina, sutelktų kiekvienai 
sričiai kompetentingus, su ini
ciatyva, dirbti norinčius žmo
nes ir pradėtų tikrai darbą. Kai 
bus planas (dabar, atrodo, tik LB 
vadovybė šiokio tokio plano 
griebiasi), kai bus žinia, atsiras 
keleriopai daugiau ir pinigų, 

atvykti į Londoną pas kun. Kazi
mierą Matulaitį, su kuriuo jis 
susirašinėjo, kuris kun. Juozą 
traukė savo energija, sumanu
mu, organizuotumu. Tai buvo 
retas kunigas, kuris mokėsi, 
veikė, dirbo žmonių labui.

Kun. Kazimieras Matulaitis 
buvo kilęs iš Sasnavos valsčiaus, 
Marijampolės apskrities. Buvo 
baigęs Seinų seminariją, kunigu 
įšventintas 1891 kovo 19. Norė
jo būti marijonu, bet valdžia ne
leido. Mokėsi Šveicarijoj. Iš ten 
nukeliavo į Ameriką, kurį laiką 
buvo Scrantone, Pa., paskui 
buvo pakviestas į neseniai įsi
kūrusią Brocktono lietuvių pa
rapiją, kur per šešis mėnesius 
išmokėjo 6900 dol. bažnyčios 
skolų. Į Lietuvą grįžo 1901. Ru
sų valdžia jį baudė, kad be 
leidimo buvo užsieny. 10 mėne
sių netvirtino paskyrimo vieton. 
1905 jį pakvietė Anglijos lietu
viai. Jis atvyko į Londoną ir 
čia klebonavo net 30 metų. Jis 
Londono lietuviam pastatė nau
ją Šv. Kazimiero bažnyčią, kuri 
tuo laiku, kai atvyko kun. J. 
Montvila, buvo baigta.

Pro šį veiklų kun. K. Matu
laitį prakeliavo daug lietuvių, 
ir visiem jis padėdavo. Ir dabar 
jis mielai pagelbėjo savo drau
gui, jaunam kunigui kun. Juo
zui Montvilai, kuris jau turėjo 
nusipirkęs II klasės laivakortę 
Titaniko laivu išplaukti į Ame
riką. To išplaukimo jis ir laukė 
Londone, (p.j.)

(Bus daugiau)

Į LB ATEITĮ ŽIŪRIU
SU DIDELIU OPTIMIZMU

RAIMUNDAS 
KUDUKIS 3

Aš nekalbu čia vien tik apie 
forumą, kuriame diskutuojamos 
skirtingos politinės pažiūros. 
Ta idėjų pasikeitimo koncepci
ja eina žymiai plačiau. Pavyz
džiui, žvelgiant į jaunimo prob
lemas ir jo galimą atitolinimą 
nuo lietuvių veiklos, tas idėjų 
gvildenimo aspektas yra labai 
svarbus. Yra organizacijų, kurios 
jaunimą lyg vestų. Bet jos ne
duoda jam tikros progos pasi
reikšti. Jaunimui tokios orga- 

bus galima ir keleriopai dau
giau padaryti.

Reikia susitikti ir su politi
kais, kad mūsų tautos žaizda 
ne užgytų, bet tas yra visos lais
vės kovos pats menkiausias ir 
mažiausiai pastangų reikalaująs 
darbas. Ypač prieš rinkimus 
politikai patys ieško būdų, kaip 
su kuo susitikti ir kokiomis min
timis didesniam skaičiui rinkėjų 
pasigerinti. Jiem ir vienas bal
sas labai svarbus. Mum irgi to 
reikia, bet reikia ir daug dides
nių, daug solidesnių darbų.

Nieko nenoriu užgauti, bet 
negaliu susilaikyti nepasakęs 
minties, kuri lindi ne mano vie
no galvoj ir ne nuo šiandien. 
Juk jeigu kad ir Altos žmonės 
būtų nesiriboję vien “garbe” 

sykį ar kitą per metus pasi
trinti pečiais su kuriuo nors po
litiku VVashingtone ar pasiekti 

tokią “garbės” viršūnę, kaip 
užeiti į Baltuosius Rūmus, o bū
tų sugebėję pažvelgti per poli
tikų plinkančius pakaušius į to
limesnius horizontus, šiandien 
tikrai turėtume bent poros tuzi
nų biblioteką kapitalinių veika
lų Lietuvos laisvės reikalu. Ne
reikėtų būti tuščiomis rankomis, 
kokiam reikalui priėjus. Knygos 
būtų universitetuose, viešose 
bibliotekose ir daugelio žmonių 
lentynose. Nereikėtų nė dabar 
gąsčiotis dėl šiandieninių 
ekstremistų žydų puolimų, nes 
tie priekaištai būtų buvę atsa
kyti gal prieš dešimt ar penkio
lika metų. Kai atsakymai būtų 
buvę, gal nė puolimų nebebū
tume sulaukę. Bent nebūtume 
sulaukę tokia forma. Ant palin
kusio medžio visos ožkos lipa.

Mus likimas labai skaudžiai 
nubaudė, bet išminties nepamo
kė. Ir nepamokys. Turim mo
kytis patys per save. Šiuo tuo 
imponuojam laisviesiem ir tuo 
pačiu “šiuo tuo” erzinam ir į

LF Bičiuliai Detroite balandžio 2 surengė muzikos ir li
teratūros vakarą. Nuotraukoj — iš k. pianistė Raimonda 
Apeikytė ir rašytoja Alė Rūta-Arbienė, abi iš Los Angeles, 

su dr. Vytautu Majausku, kuris vadovavo programai. Nuotr. 
Jono Urbono

nizacijos nusibosta, ir jis jas 
palieka. Pas mus to nėra. Jauni
mas gali įeiti į visus Bendruo
menės organus ir juose dalyvau
ti kaip pilnateisis gairių ir būdų 
formulavimo narys.

Juo ilgiau tą demokratijos 
principą organizacija išlaikys, 
juo labiau ji atspindės tikrą 
lietuvių išeivijos veidą Ameri
koj. Tai darydama, Lietuvių 
Bendruomenė niekados nepa
sens. Ji visados bus reikšmin
ga, atspindėdama savo narius.

Todėl į Bendruomenės ateitį 
aš žiūriu su dideliu optimizmu. 
Aš matau gyvą organizaciją, pri
taikytą šių dienų reikalavimam, 
priglaudžiančią visus lietuvius. 
Matau organizaciją, kuri prisi
taikys ir prie naujų ateities rei
kalavimų . . . save tobulinančią 
su naujais laikais, tad ir pilna to 
žodžio prasme atstovaujančią 
lietuviam išeivijoj.

Aš matau organizaciją, kuri 
didės savo įtakingumu Ameri
koj ir bendrai pasauly. Ji vys
tysis toliau į tikrą lietuvių balsą 
už Lietuvos ribų. Jos įtaka di
dės Amerikoj ne dėl to, kad ji 
su kokiom kitom organizacijom 
konkuruos dėl amerikiečių dė
mesio. Tai vyks vien dėl to, kad 

piktumą varom okupantą, bet 
tikrai imponuoti ne tik kitiem, 
bet ir savo pačių jauniesiem 
tegalima besąlyginiu tautiniu 
vieningumu ir kultūriniu bran
dumu, o to mum labiausiai ir 
trūksta. Bet ar begalima? Ar ne 
per vėlu po tiek metų blašky
mosi? Ar beverta mėginti?

Kodėl ne? Reikia tik nusimes
ti dirbtines karūnas pasuolėn, 
sueiti krūvon ne kaip išsigalvo
tų markių atstovam, bet kaip 
lietuviam, kurie nebenori ginti 
jokių tuščių garbių, bet teturi 
mintį dirbti kartu savo krašto 
laisvei, išlaikyti laisvą pilnuti
nį lietuvį laisvam pasauly ir 
remti lietuvį Lietuvoj. Niekas 
kitas jo ten taip nerems, kaip 
tautinis ir kultūrinis pateisini
mas mūsų čia buvimo ir gilus 
nuoširdus supratimas jų, tenai 
okupacijoj kenčiančių ir visaip 
besisukančių. Ir visą tą darbą, 
visus nusiteikimus į gerą grįsti 
neblėstančia laisvės viltim. 
Laisvės ne sau, ne savo vai
kam, bet visai savo tautai. O tai 
siekimas, dėl kurio reikia ne tik 
tartis, bet ir susitarti, susišnekė
ti taip, kad jokie okupanto šnibž- 
dalai nebepajėgtų išsklaidyti. 
Argi mes jau būtume taip de
moralizuoti, kad ir to nebegalė
tume?

patys amerikiečiai, ypač val
džios atstovai, kreips vis dides
nį dėmesį į tokią organizaciją, 
kurios struktūra ir principai yra 
panašūs į tuos pamatus, ant ku
rių stovi pati Amerika. Tokios 
organizacijos jiem ir geriau su
prantamos, ir artimos.

Aš matau organizaciją, kuri 
pritrauks visą mūsų jaunimą, 
duodama jam pilną spektrą pro
gramų: kultūros, švietimo ir so
cialinėse srityse. Ji ruoš mūsų 
jaunimą išvystyti tiem uždavi
niam, kuriem mes esam įsiparei
goję. Turėdamas pilną progą pa
sireikšti, mūsų jaunimas tuos už
davinius tęs toliau ir gal net už
baigs.

Aš matau Lietuvių Bendruo
menę kaip organizaciją, kurios 
veikla plėsis ir ne tik apims 
tautinius, dvasinius, kultūrinius 
ir religinius uždavinius, bet 
taip pat suteiks ir tam tikrą 
materialinę pagalbą visiem lie
tuviam, gyvenantiem išeivijoj.

Aš matau organizaciją, kuri 
patenkins visų Amerikoj gyve
nančių lietuvių norą išlaikyti sa
vo tautinį paveldėjimą. Matau 
organizaciją, kuri skiepys savo 
nariam tą tautinę ištikimybę ne 
pasiaukojimo motyvais, bet dėl 
to, kad tautiškumas jiem duos 
platesnę ir gilesnę gyvenimo 
prasmės perspektyvą. Siekiant 
savo tautiečiam žmogaus teisių, 
tas gilesnis gyvenimo prasmės 
supratimas suteiks mum progą 
pagerinti bendrai žmogaus būvį 
šiam pasauly. Tai savybės , 
esančios organizacijoj, kuri turi 
universalią apimtį savo pažiū

rose ir veiksmuose.
Matau organizaciją, kuri, lai

kui bėgant, stiprės, didės skai
čiais ir susilauks daug didesnės 
įtakos. Tai vyks pagal tokius pa
vyzdžius, kaip Basanavičiaus 
(nuo kurio mirties šiemet suėjo 
50 metų), kuris, gyvendamas 
daugiau kaip 20 metų išeivijoj, 
turėjo tokią didelę įtaką Lietu
vos nepriklausomybei. . . Tai 
vyks pagal pavyzdžius organiza
cijų, kurios tais laikais irgi iš 
užsienio reikšmingai prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir jos pripažinimo 
pasaulio valstybių bendruo
menėj.

Aš matau ir Lietuvių Bendruo
menę užsieny tampančią ta pa
grindine jėga, kuri, laikui atėjus, 
prisidės prie mūsų pavergtų 
brolių ir seserų pastangų ir bus 
įrankiu mūsų tėvynės Lietuvos 
antram atgimimui.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!
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LATVES KRITIKES ATSILIEPIMAS
APIE DAIL. K. ŽOROMSKĮ

Dail. Kazimiero Žoromskio 30 
metų apžvalginę parodą Kultū
ros Židiny Brooklyne kovo 19 ir 
20 aplankė beveik 400 žmonių. 
Į atidarymą ir kitą dieną į paro
dą buvo atvykęs gražus būrelis 
latvių ir estų, daugiausia meni
ninkų, kurie savaitę prieš tai 
(kovo 13) entuziastingai daly
vavo pabaltiečių meno skaidrių 
popietėj, bendromis jėgomis 
(lietuvių, latvių ir estų) sureng- 

toj Estų namuose.
Žinoma latvių meno kritikė 

Eleonora Šturms, viena iš 
Latvju Maksla (Latvių Meno) 
žurnalo redaktorių ir nuolatinė 
meno parodų recenzente, sako, 
jog toj meno skaidrių popietėj 
sukeltas gyvas susidomėjimas 
kitų pabaltiečių menininkų pa
siekimais ir buvo paskatinimu 
latvių menininkam ir meno ger
bėjam aplankyti dail. K. Žo
romskio parodą Kultūros Židiny.

Ji dail. Žoromskio parodą ap
rašo New Yorke leidžiamam 
latvių laikrašty Laiks, balandžio 
2.

Recenzijos pradžioj apžvelgia 
dail. K. Žoromskio nueitą kelią 
per pirmus du tremties dešimt
mečius — nuo “figūratyvinės” 
vaizdinės tapybos, veikiamos 
kelių modernių 20 a. srovių, 
iki abstraktaus ekspresionizmo 
poveiky pradėtų naujos meni
nės išraiškos ieškojimų ir ban
dymų surasti savitos individua
lybės braižą abstraktinėj tapy
boj.

Paskui sustoja prie vėlesnės 
dail. K. Žoromskio kūrybos ir 
taip apie ją rašo:

“Laisvų abstraktų laikotarpy 
įdomiausi jo darbai buvo 1960-

PHILADELPHIJA, PA.
Įdomi paroda

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
kovo 20 įvyko įdomi Prano Bal- 
tuonio, svečio iš Montrealio, Ka
nados, medžio šaknų skulptūrų 
paroda, kurią trumpu žodžiu 
atidarė skulpt. prof. Petras Vaš- 
kys.

Pirmą kartą Baltuonio parodą 
Philadelphijoj matėm 1972. Šį 
kartą buvo išstatyta daugiau ir 
įvairesnių eksponatų. Skulpt. P. 
Baltuonio kūryboj vyrauja sur- 
realizmas. Buvo apstu ir ab
strakti nių skulptūrų. Matėsi ke
letas ir realistinių kūrinių. Ti
pingas šio žanro atstovas buvo 
lyg vėju lekiąs arklys.

Žiūrovų dėmesį daugiausia 
patraukė surrealistinės skulptū
ros, nes ir eiliniam stebėtojui 
nebuvo sunku suvokti, ką auto
rius jose nori pavaizduoti. 
Daugumoj Baltuonio kūrinių 
buvo jaučiama stipri išraiška. 
Daugely skulptūrų buvo galima 
įžiūrėti buvusios šaknies lieka
nas. Tai skulptūras darė dar įdo
mesnes.

Eksponatai buvo gražiai, ne- 
sugrūstai išstatyti. Tad parodos 
lankytojai galėjo pajusti pilną 
menininko skulptūrose sukaup
tą grožį. Iš viso matėme 60 
kūrinių. Parodą aplankė didelis 
žmonių skaičius. Nemaža lan

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS SUKAKTIS
(atkelta iš 1 psl.)

jos generalinis konsulas E. Jaak- 
son, Latvijos atstovybės patarė
jas V. Tomson, Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis. Visi 
pripažino, kad pabaltiečių mote
rų veikla yra labai reikšminga jų 
kraštų laisvinimo bylai.

Savo įspūdingoj kalboj Lietu
vos generalinis konsulas pa
brėžė, kad moterys gali būti la
bai drąsios, ryžtingos. Moterim 
pavyzdžiu jis pristatė Nijolę Sa- 
dūnaitę. Pacitavo jos kalbą, pa
sakytą teisme, paminėjo Oną 
Lukauskaitę-Poškienę, kuri šiuo 
metu drąsiai kovoja už žmogaus 
teises Vilniuj. Šios lietuvės pa
sisako prieš sovietinę santvar
ką, rizikuodamos savo gyvybe. 
Apie jas jau žino ir laisvasis 
pasaulis. Kitataučiai organizuoja 
komitetus gelbėti Sadūnaitei, 
rašo peticijas Amerikos kong
resui ir kitom institucijom.

1970 dešimtmety sukurti pa
veikslai, kuriuose laisvos ab
strakčios formos ir jų deriniai 
primena žemės ir uolų formaci
jas ir kurie nutapyti žemei gi
miningais spalvų tonais, su intri
guojančia paviršiaus tekstūra.” 
Toliau ji rašo:

“Palaipsniui nuo laisvo ab
strakto Žoromskis perėjo į griež
tai sutvarkytą spalvų ir šviesos 
sąrangą — į optinį abstraktą. 
Tai abstrakčios išraiškos būdas, 
pagal kurį paveikslai pa - 
jungiami Spalvų ir švie
sos santykiavimo taisyklėm. 
Šie paveikslai susideda iš lais
vo, švelnaus fono, nutapyto sub
tiliom ir besimainančiom spal
vom, virš kurio uždėta lyg visai 
atskira, griežta ruoželių sistema, 
nutapyta gana neutraliom, bet 
kontrastingom spalvom. Šie ele
mentai sudaro optinę sistemą, 
kurioj santykis tarp fono spalvų 
ir ruoželių sukuria ryškią gilumą 
ir taip pat spektrinę šviesos vib
raciją. Šiuose paveiksluose Žo
romskis, be jokios abejonės, pa
rodo savo individualybę.”

Eleonora Šturms yra buvusi 
ir dailininkų Kasiulių parodoj 
Kultūros Židiny Brooklyne; ir ją 
buvo aprašiusi pernai tam pa
čiam latvių laikrašty Laiks. Ji 
yra viena iš aktyviausių narių 
naujoj iniciatorių grupėj, kuri 
surengė meno skaidrių popietę 
ir kuri planuoja bendrą įvairių 
meno šakų veiklą pabaltiečių 
tarpe New Yorke. Į tą iniciato
rių grupę įeina ir dail. K. Žo
romskis ir eilė kitų lietuvių me
nininkų.

A. Stkn.

kytojų P. Baltuonio skulptūromis 
papuošė savo namus.

Vinco Krėvės šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas, kuris 
šią parodą suruošė, turėjo gra
žių, lituanistiniam švietimui la
bai reikalingų, pajamų. Pranas ir 
Jadvyga Baltuoniai buvo dėkin
gi rengėjam už jų pakvietimą į 
Philadelphiją.

Tėvų komitetas svečius paro
dos metu vaišino skaniais už
kandžiais ir kava. Šis komitetas 
yra jaunas, pilnas energijos ir vi
sokių gražių idėjų bei užsimo
jimų ateičiai. Komitetą sudaro: 
pirm. Romas Botyrius, nariai 
Roma Krušinskienė, Milda Mel- 
nikaitė-VVallace, Valdonė Rama- 
nauskaitė-Gaver ir Loreta Šiugž- 
dienė.

-o-
Laimos Rastenytės-Lapins- 

kienės lėlių teatras įvyks balan
džio 23, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Lietuvių namuose, 2715 E. Al- 
legheny Avė., Philadelphijoj. Šis 
teatras sudomins ne tik vaikus, 
bet ir suaugusius. Minėtam teat
rui muziką pritaikė muzikas Da
rius Lapinskas. Rengėjai — Vin
co Krėvės šeštadieninės mo
kyklos tėvų komitetas — malo
niai kviečia Philadelphijos ir 
Pietinės New Jersey lietuvius 
atsilankyti.

B.V.

Po kiekvieno pabaltiečių kon
sulo kalbos buvo giedami jų 
tautų himnai.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Barry Farber, politikas, 
siekiąs New Yorko burmistro 
vietos, žinomas radijo komenta
torius. Jis savo komentaruose 
visada stipriai pasisako už žmo
gaus teises ir smerkia sovietus 
už žmogaus teisių niekinimą jų 
okupuotuose kraštuose. Sovie- 
tiją vadina žiauriausiu diktatū
riniu kalėjimu. Tvirtina, kad 
Amerika niekada nepripažins 
Pabaltijo kraštų Sovietijai. Jam 
buvo smarkiai paplota.

Toliau pirmininkė pristatė pa- 
baltiečius veikėjus, organizacijų 
pirmininkes, garbės svečius. Pa
žymėtina, kad iš lietuvių PMT 
steigėjų, kurios dalyvavo 1947 
steigiamame suvažiavime, mi
nėjime buvo tik viena — dr. 
Anastazija Goeldnerienė. Esčių

Dail. Kazimieras Žoromskis savo kūrinių parodoj Kultūros Židiny. Paroda vyko kovo 19-20.
Nuotr. V. Maželio

JO ILGAMETIS RŪPESTIS — SIELŲ GLOBA
Kun. Zenonas Gelažius balan

džio 2 tyliai atšventė savo pen
kiasdešimties metų kunigystės 
sukaktį.

Šiuo metu jis gyvena Chica
goj, bebaigiąs savo 74 metų 
amžių. Yra guvus, darbin
gas ir kasdien talkina Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo lietuvių 
parapijai.

Kun. Zenonas Gelažius yra gi
męs 1903 birželio 23 Joniškio 
mieste, Lietuvoj, pavyzdingų 
ūkininkų šeimoj. Dar lankyda
mas Šiaulių gimnaziją, pajuto 
pašaukimą tapti kunigu. Kauno 
kunigų seminariją baigė 1927. 
Tų pačių metų balandžio 2 Kau
no katedroj arkivyskupo Juozo 
Skvirecko buvo įšventintas ku
nigu, o birželio 26 savo gimtojo 
Joniškio bažnyčioj aukojo pir
mąsias mišias. Po to dar studi
jas tęsė Kauno Vytauto Didžio
jo universitete. 1930 gavo baž
nytinės teisės licenciatą.

Baigęs mokslus, pastoracinį 
darbą vikaru dirbo Kavarske, 
Josvainiuose, Viduklėj. Paskuti
nį dešimtmetį buvo klebonu 
Girdžių parapijoj' Dirbdamas" 
parapijose, ypatingą dėmesį sky
rė jaunimui, jų organizacijom; 
aktyviai jungėsi į organizacijų 
veiklą. Buvo labai malonaus bū
do, ramus, giliai mąstantis, ge
raširdis, didelis tolerantas, visa
da kuklus. Nuoširdžiai bei tėviš
kai dalinosi su savo tėvynai
niais džiaugsmais ir rūpesčiais, 
jiem nuoširdžiai padėdamas, 
patardamas.

Grįžtant bolševikam į Lietu
vą, anksčiau patyręs jų žiauru
mus, tėvų ir brolių ištrėmimus į 
Sibirą, kun. Z. Gelažius pasirin
ko nežinomą tremties likimą, iš 
tėvynės išsinešdamas meilę jai 
ir savo žmonėm. Pokario metais 
jį sutikom didžiojoj Hanau lie
tuvių stovykloj, Vokietijoj, ei
nantį klebono, o drauge ir Hes- 
seno dekano pareigas. Jis ten 
liko tokia pat šviesia asmenybe. 
Drąsino likimo išblokštuosius. 
Mokėjo tėvišku žodžiu apramin
ti net ir tuos, kurie kartais kel
davo nerimą.

1949 atvyko į Ameriką ir pa
teko į St. Louis Šv. Tomo Akvi
niečio amerikiečių parapiją, kur 
praleido besidarbuodamas vie- 

ir latvių steigėjų buvo daugiau.
Buvo daug sveikinimų žodžiu 

ir raštu. Po to perduotos PMT 
pirmininkės pareigos, kurios ro
taciniu keliu teko latvei H. Ozo- 
lins. Koncertinę dalį atliko lat- 
vaitė dainininkė, pritariant 
pianinui.

Skoningas vaišes paruošė 
LMKF New Yorko klubas.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija sveikina Pabaltijo Moterų 
Tarybą, visas jos buvusias ir esa
mas pirmininkes, steigėjas 30 
metų sukakties proga. Ypatin
gai reiškia pagarbą ir padėką 
PMT steigėjom, nes jos pirmo
sios pašaukė pabaltietes vienin
gam darbui — savo kraštų lais
vinimo žygiui. Pirmųjų PMT 
pirmininkių pėdomis seka kitos 
— tvirtos ir ryžtingos, žadančios 
neapvilti savo pirmtakūnių.

I. Banaitienė

Kun. Zenonas Gelažius

nuolika metų. Vėliau vyskupo 
buvo paskirtas į labai apleistą, 
vargingą Šv. Juozapo parapiją, 
kurią, pats vargingai gyvenda
mas, gražiai sutvarkė, o šven
toriuj pastatydino menišką lietu
višką kryžių. Į šią parapiją su
būrė St. Louis ir apylinkėj gy
venančius lietuvius. Vyskupas 

ypatinga^vertį7j 
no. 1968 išleido jį į užta^n^ųtą 
pensiją su visom kunigarn pri- 
deramom privilegijom, drauge 
išlydėdamas su gražiausiu padė

MANYLAND BOOKS LEIDINIŲ 
PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

(nuo kovo 25 iki balandžio 25)

GROŽINĖ LITERATŪRA
Aloyzas Baronas: THE THIRD WOMAN (romanas) $5.— 

dabar $2.50
Jurgis Gliaudą: SONATA OF ICARUS (apie M. K. Čiurlionį) 

$5.— dabar $2.50
Vincas Krėvė: THE TEMPTAION $3.— dabar $2.—
Ignas Šeinius: REJUVENATION OF SIEGFRIED IMMER- 

SELBE (romanas, kuriame išjuokiamas vokiškas rasizmas, 
išspausdintas Hitlerio galybės metais) $5.— dabar $2.—

Ignas Šeinius: ORDEAL OF ASSAD PASHA (linksmi Miss 
America nuotykiai) $2.— dabar $1.—

Mykolas Vaitkus: THE DELUGE (apie biblinį tvaną) $3.95 dabar 
$1.50

Ant. Vaičiulaitis: NOON AT A COUNTRY INN (novelės) $3.95 
dabar $2.—

Vaižgantas: SIN AT EASTER (apysakos) $5.95 dabar $3.—
Vincas Krėvė: HERDSMAN AND THE LINDEN TREE

(apysakos) $3.95 DABAR $2.— ,
Vincas Kudirka: MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE 

(apysakos ir Varpas) $2.— dabar $1.—
Decker & Angoff: MODERN STORIES FROM MANY LANDS

Alg. Landsbergis: FIVE POSTS IN A MARKET PLACE (drama 
apie partizanus) $4.— dabar $2.50

Marija Saulaitis: AND YOU (eilėraščiai) $2.95 dabar $1.— 
Danguolė Sealey: RECOLLECTIONS OF A CHILDHOOD (eilės) 

$4.— dabar $1.—
Danguolė Sealey: REGIONS OF NO ADMITTANCE (eilės) 

$4.— dabar $1.—

ISTORIJA, ATSIMINIMAI IR KITOS KNYGOS

J. Daumantas: FIGHTERS FOR FREEDOM (išgarsėjusi vieno iš 
partizanų vadų knyga) $9.95 dabar $8.—

Stasys Yla: A PRIEST IN STUTTHOF (lietuviai nacių 
kone, stovykloje) $7.95 dabar $4.—

Dr. A. Gerutis, ed. LITHUANIA: 700 YEARS (4-ji laida) $12 — 
DABAR $10.00.—

Jurgis Gliaudą: SIMAS (istorija apie jūrininką Simą Kudirką) 
$5.— dabar $2.50

Neužmirškit pridėti 40 centų už pirmąją knygą ir po 20 centų už 
sekančias knygas pašto ir persiuntimo išlaidoms padengti.

ČEKIUS IR PERLAIDAS SIŲSKIT ŠIUO ADRESU: 
MANYLAND BOOKS, INC. 
84-39 90th Street
VVoodhaven, N.Y. 11421

(pabaltiečių kūryba taip pat reprezentuojama) $7.95 dabar 5.— 
Stepas Zobarskas: YOUNG LOVE & OTHER INFIDELITIES 

(novelės) $4.95 dabar $2.50.
Stepas Zobarskas: BOBBY VVISHINGMORE (apysaka vaikams) 

$1.95 dabar $1.00

kos raštu. Ir dabar vyskupas 
įvairiomis progomis pagarbiai jį 
prisimena su dideliu dėkingu
mu.

Gyvendamas St. Louis, buvo 
vienas iš LB organizatorių, uo
liai dirbo šalpos darbe, visus lie
tuvius būrė į vieną darnią šeimą. 
Persikėlęs į Chicagą, jis dar nuo 
talkos parapijoj neatsisako.

Šios garbingos sukakties pro
ga kun. Zenonas Gelažius balan
džio 24, sekmadienį, 10 vai. 30 
min. aukos koncelebruotas mi
šias Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo lietuvių bažnyčioj Mar- 
quette Parke.

Savo gyvenimo kely jis pali
ko daug gražių artimo meilės ir 
tikėjimo darbų. Jam linkim, kad 
su ta pačia giedria nuotaika 
ir gera sveikata dar ilgus metus 
budėtų Dievo altoriaus sargy
boj.

Jurgis Janušaitis

— Joseph Boley-Bulevičius 
anglų kalba parašė knygelę 
Flames for Freedom. Knygelę 
Romo Kalantos susideginimo 
penkerių metų sukakties proga 
leidžia Tautos Fondas, spaus
dina pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. (E)

Atsiųsta 
paminėti

Feliksas Jucevičius — MIN
TIS DIALEKTINIAME ŽAIS
ME. Filosofijos sampratos raida.
1977. Montrealis. 276 psl.

Tai trečioji to paties autoriaus 
knyga, skaitytojui pateikta tam 
tikrame “žaisme”. Dvi pirmo
sios buvo: Tauta tikrovės ir mito 
žaisme (1970), Menas spalvų ir 
formų žaisme (1975). Šioj tre- 
čiojoj “žaidžiama su filosofija”. 
Yra penki skyriai: Įvadinės pa
stabos, Filosofija kaip mokslas 
apie būtį, Mintis mokslo revo
liucijos sūkuryje, Mintis idealiz
mo ir materializmo kryžkelėje, 
Filosofija ir fizika. Ir šioji, kaip 
ir abi pirmosios, populiariai pa
rašyta, lengvai skaitoma.

Apie meną autorius kalbėjo, 
kad jis yra “nepasotinamoji gro
žio meilė, o tuo pačiu ir būties 
meilė”.

Dabar gi — jo žodžiai apie 
filosofiją:

“Filosofija yra tolima dogma
tizmui ir artima laisvei, skurdi 
radiniais, o turtinga ieškojimais, 
nenaudinga, bet labai reikalin
ga, žinoma, jei prileidžiame, kad 
žmogus yra gyvas ne tik duona. 
Filosofija išsako tiesas ne patari
mais ar pamokymais, o susimąs
tymu. Susimąstęs žmogus išvys
ta savo sielos gelmes. O išvys
ti gelmes — tai priartėti prie 
galutinės tikrovės ir tuo pačiu 
tiesos.”

Ona Mikailaitė — ŠIAPUS 
JŪROS. Lyrika. 1976. Išleido 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys. Išspausdino Immacu- 
lata Press, Putnam, Connecti- 
cut. Piešiniai — O. Mikailaitės. 
Viršelio ir aplanko piešinys — 
A. Korsakaitės-Sutkuvienės. 64 
psl.

Autorę pažįstam iš 1974 išleis
tų jos nuotaikingu pasakų vai
kam “Pupučių pasauliukas”. Ta
da jai pripažinom sklandų, vaiz
dingą, nuoširdžiai paprastą pa
sakojimo būdą, daug turintį ir 
sąmojo.

Ne kitokia ji yra ir šiame de
biutiniame lyrikos rinkiny, į 
kurį yra sudėti 52 trumpi eilė
raščiai. Jos nuoširdus paprastu
mas jungiasi su lyriniu sąmoju. 
Forma — ne klasikinė, tačiau 
ne ekstravagantiška. Eilėraš
čiuose nėra rimų (išskyrus atsi
tiktinius), tačiau neatsisakoma 
ritmo.

Čia cituojam vieną iš jai bū
dingų eilėraščių — Verpėja:

Ratelio giesmelė
Vis vieną, vis vieną
Ir raudą ir dainą

Vynioja į vieną,
Iš vieno į vieną
Kas dieną, kas dieną
Ratelis vis bėga —
Ir mintys,
Ir dienos,
Ir metai,
Ir siūlai
Vis vieną, vis vieną
Vienan kamuolėlin 

Subėgs.

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE. 1886-1976. 
Autoriai: Vytautas Sirvydas, An
tanas Diržys, Algirdas M. Bud- 
reckis. Atsakingasis redaktorius 
— Povilas P. Dargis. Techninis 
patarėjas — Jonas Valaitis. Iš
leido Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, 1976. New York. 
Spausdino VI VI spaustuvė, 
Chicago, 111. Iliustruota nuotrau
komis. Kietais viršeliais. 632 psl. 
Kaina 6 dol. Gaunama: Lithua
nian Alliance of America, 307 
West 30th St., New York, N.Y. 
10001.

Šio stambaus leidinio 
pratarty SLA prezidentas P.P. 
Dargis pasisako, tarp kitko, šiais 
žodžiais: “Mūsų Susivienijimui 
suėjo jau 90 metų. O, kiek pasi
mokyti galima iš tiekos metų 
įvykių — laimėjimų ir bėdų! 
Būtų nedyvas, jei kam suraibuo- 
tų toji kaleidoskopinė panorama, 
kai mūsų eilėse yra buvę per 
100,000 lietuvių.”

Lietuviška knyga — geriau
sia dovana!
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CHICAGO, ILL.
Pokalbis su rašytoju Vincu 

Ramonu įvyko balandžio 1 Jau
nimo Centro kavinėj. Jį pradė
jo kun. A. Kezys, SJ. LB Švie
timo tarybos pirm. Br. Juodelis 
sveikino rašytoją ir gausiai susi
rinkusius svečius. Vakaro svars
tymam vadovauti pakviestas 
Draugo moderatorius kun. Pr. 
Garšva, MIC. Mokyt. Stasė Pe
tersonienė papasakojo apie nau
ją romano “Dulkės raudonam 
saulėleidy” laidą. Akademinę 
paskaitą apie menines priemo
nes, naudojamas Vinco Ramono 
“Dulkės raudonam saulėleidy” 
ir “Kryžiuose”, skaitė Aušrelė 
Liulevičienė. Paskaitininke į- 
žvalgiai atskleidė eilę rašytojo 
gyvenimo bei kūrybos detalių. 
Ji nesiribojo vien tik rašytojo 
aptarimu, daugiau kreipė dėme
sį į patį kūrybinį veikimą, rašy
tojo darbo sąlygas bei aplinką. 
Jos paskaita buvo įdomiai iš
klausyta. Studentai Grasilda 
Reinytė, Marija Andrijonaitytė 
ir Arvydas Žygas paskaitė iš
traukų iš diplominio darbo ir 
naujai išleisto V. Ramono kūri
nio. Po to vyko pokalbis su ra
šytoju V. Ramonu, kuris išsa
miai aiškino apie kūrybinį vyks
mą ir personažus. Jis taip pat 
davė pasikalbėjimą ir Amerikos 
Balsui.

Verbų sekmadienį lietuvių 
evangelikų Tėviškės parapijos 
bažnyčioj įvyko choro 25 m. su
kaktuvės—giesmių šventė su iš
kilia programa. Giesmės skam
bėjo iai ir gražiai, visus gau- 
darnmki lietuviška aplinka. Įvai- 
bė programa pradėta preliudu. 
Mišrus choras atliko keletą re-

LOS ANGELES, CALIF.
Tomo Venclovos literatūros 

vakaras bus balandžio 22, penk
tadienį, 8 vai. vak. UCLA Cany- 
on Recreation Cente r patalpose. 
Svečią poetą pristatys Pranas 
Visvydas. Rengia ir kviečia Bal
tų Studijų Draugija.

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos balius įvyks balandžio 
23, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Pelnas skiriamas jaunimui, 
vykstančiam į studentų sąjungos 
organizuojamus lietuvių kalbos 
kursus ir mokytojų studijų savai
tę Dainavoj.

Radijo valandėlės vakaras su 
solistu Vaclovu Verikaičiu iš 
Kanados bus balandžio 30, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak.

“Palikimas”, B. Pūkelevičiūtės 
premijuota drama, režisuojant 
D. Mackialienei, pirmą kartą 
bus suvaidintas gegužės 7, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Thomas Star 
King Jr. aukštesniosios mokyk
los salėj. Po premjeros garbės 
svečiam vaišės Tautinių namų 
salėj. Priėmimo metu poetas B. 
Brazdžionis atidarys R. Arbaitės 
meno parodą.

Ketvirtasis tarptautinis festi
valis vyks g egužės 22, sekma
dienį, 10 vai. ryto Long Beach 
uoste, šalia Port Administration 
pastato. Programoj lietuviam at
stovaus Los Angeles jaunimo 
ansamblis.

Velykų švenčių metu Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
rinkliavoj parapijos reikalam su
aukota 8,678 dol. — L.Ž.K.

New Yorko vyr. skaučių židinys Vilija M. Jankausko skulptūrų parodoje balandžio 2 K. Ži
diny. Iš k. I. Jankauskienė, I. Vilgalienė, D. Birutienė, R. Kudžmienė, L. Milukienė, 
Mindaugas Jankauskas, G. Simukonienė, A. Ruokis — pirmininkė, R. Česnavičienė, G. 
Kulpienė, I. Alksninienė, V. Jankauskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

ilginių giesmių. A. Buntinaitė 
solo giedojo G. F. Haendelio 
“Jis kaimenę maitins”, Vyrų vie
netas atliko “Padangės giria” 
— L. Beethoveno. Dar pasirodė 
jaunimo ratelio mergaitės, A. 
Buntinaitės ir B. Variakojienės 
duetas, išklausytos B. Variako
jienės ir Gružo solo giesmės. 
Nonetui pagiedojus Bacho “Iš
aušo mums skaisti diena”, miš
rus choras prof. V. Jakubėnui 
atminti atliko jo “Gerą kovą išlai
kiau”. Dar keletą giesmių giedo
jo mišrus choras. Gausius choris
tus į damų vienetą sujungė ve
dėjas Jurgis Lampsatis. Cho
ristai ir visi bažnyčioj dalyvavę 
dar pagiedojo liaudies giesmių. 
Giesmių šventė baigta muz. 
Arūno Kaminsko atliktu preliu
du. Klebonas kun. A. Trakis iš
kėlė religinės muzikos ir lietu
viškos giesmės reikšmę. Klausy
tojų prisirinko pilna bažnyčia. 
Šventėj vyresni, jaunesni ir vai
kai kalbėjosi tik lietuviškai. Po 
giesmių programos parapijos 
salėj vyko choristų pagerbimas 
ir vaišės.

LB Marųuette Parko apylin
kės valdyba, vadovaujama Romo 
Tervydžio, kovo 14 aplankė Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
kleboną kun. A. Zakarauską, ku
ris valdybos narius maloniai pri
ėmė. Pirm. R. Tervydis, svei
kindamas kleboną, supažindino 
su valdybos nariais, pareiškė pa
garbą ir padėką už rūpestingą 
LB apylinkės globą. Jis pareiš
kė, kad LB Marquette Parko 
apylinkė rems parapiją, lituanis
tines mokyklas, organizacijas ir 
glaudžiai bendradarbiaus su 
klebonu. Klebonas pasidžiaugė 
parodytu dėmesiu ir pažadėjo 
paramą. Jis pageidavo, kad para
pijos ribose būtų sugyvenimas, 
kad visos organizacijos vienin
gai veiktų, kad nebūtų skaldy
mosi. Valdybos vardu buvo pa
aiškinta, kad mūsų valdyba per 
eilę metų dėjo pastangas susi
tarti. Mes kvietėm asmeniškai ir 
per spaudą, siūlėm sušaukti 
bendrą LB Marquette Parko 
apylinkės susirinkimą ir iš
rinkti pagal LB įstatus valdy
bą. Lietuvių visuomenė gali at
statyti tvarką, bet reikia būti 
demokratiškiem, baigti ginčus 
ir nesklandumus. Reorganizuo
tieji kviečiami tartis nesutiko, į 
susirinkimą neatvyko, mūsų 
kvietimą atmetė. Kaip tos vieny
bės pasiekti, kad antroji pusė jos 
nenori ir ignoruoja. Teisėtai LB 
Marquette Parko apylinkės val
dybai reorganizuotieji ameri
kiečių teisme iškėlė bylą, kurią 

apeliavo, bet irgi pralaimėjo. 
1976 lapkričio 10 Cook County 
teisėjo B. Estein padarytas 
sprendimas, kuris pripažino Pet
ro Indreikos teisėtą LB Mar- 
quette Parko apylinkės valdy
bą, reorganizatorių bylas atme
tė. Teismo bylos Nr. 74 CH 4372. 
Siekiant vienybės, klebonas 
buvo prašomas daryti įtaką. Visi 
reiškė viltį, kad laikas visus ne
sklandumus išlygins. Drauge 
buvo tariamasi parapijos ir apy
linkės reikalais, kaip geriau tvar
kytis, kad interesai nesikryžiuo- 
tų, kad parapijos gerovė ir re
liginė bei kultūrinė veikla pa
siektų gerų vaisių. Apylinkės 
valdyba kiekvienais metais ruo
šia baisiojo birželio minėjimus. 
Šiais metais valdyba užprašė mi
šias, kuriose dalyvaus LB ir jau
nimo organizacijos su vėliavo
mis. Bus vėliavų prie bažny
čios pakėlimas ir kankinių pa
gerbimas. Minėjimas įvyks bir
želio 12, sekmadienį, 10 vai. 
ryto. Apylinkės valdyba priside
da prie Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos 50 m. sukakties 
minėjimo. Baigiant pirm. R. Ter
vydis valdybos vardu klebonui 
įteikė menišką paveikslą. Klebo
nas su valdyba nusifotografavo.

J. Kaunas

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Eleonoros ir Edvardo Juškevi

čių 50 metų moterystės sukak
ties proga vasario 26 Chicagoj, 
Jaunimo ‘Centro koplyčioj buvo 
aukojamos padėkos mišios. Tau
tiniuose namuose įvyko sukak
tuvininkų pagerbimas. Iškilmė
se dalyvavo r.e tik Chicagoj 
gyveną giminės, pažįstami ir 
draugai, bet ir iš toliau atvykę 
bičiuliai. Iš Californijos atvyko 
Šešplaukių sūnus, o Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, atvykęs iš 
Brooklyno, suteikė moterystės 
palaiminimą ir aukojo mišias. 
Pobūvį surengė sukaktuvininkų 
vaikai: Vytas su žmona Dalia ir 
Regina Richmond.

Sukaktuvininkai — Eleonora 
mokytoja ir Edvardas dvarinin
kas — Lietuvoj gyveno Pajūrio 
miestely. Bolševikam antru kar
tu artėjant prie Lietuvos, su lie
tuvių banga išvyko Vokietijon. 
Emigravę į JAV, kiek laiko gyve
no Maino valstijoj, vėliau Chi
cagoj, o dabar pastoviai įsikūrė 
Hot Springs , Arkansas.

Sukaktuvininkai nuoširdžiai 
dėkoja visiem, ypač vaikam už 
iškilmių surengimą, svečiam už 
dovanas, linkėjimus bei daly
vavimą. — K.P.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

38 dol. — dr. K. G. Ambro- 
zaitis, Chesterton, Ind.

20 dol. — A. Volodkevičius, 
Ridgevvood, N.Y.

13 dol. — J. Roland, San Fran- 
cisco, Calif.

11 dol. — E. Pavelites, Brook
lyn, N.Y.

Po 10 dol. — A. Reivitis, 
Middle Village, N.Y., J. Strimai
tis, Elizabeth, N.J., P. Radvila, 
San Francisco, Calif.

Po 8 dol. — M. Macežinskas, 
Brooklyn, N.Y., A. Draydys, Bal- 
timore, Md., S. Kuchinskas, 
Brooklyn, N.Y., C. Kaster, Belle- 
ville, N.J., A. Puzinas, San Ma- 
teo, Calif., V. Aviža, Brooklyn,
N.Y., K. Silvinskas, Holland, Pa.

6 dol. —V.Liauba, So. Boston, 
Mass.

Po 5 dol. — P. Lanys, A. Kau
nas, S. Ozone Park, N.Y., L. 
Mathews, Brooklyn, N.Y., Y. Si
rutis, Brooklyn, N.Y., A. Taoras, 
Silver Spring, MD, A. Radžius, 
Baltimore, MD.

4 dol. — V. Plečkaitis, New 
Britain, Conn.

Po 3 dol. — S. Vaškys, St. 
Petersburg, Fla., J. Orentas, 
Ridgewood, N.Y., P. Turulis, 
Hollis, N.Y., St. Jasalavich, 
Nashua, N.H., L. Mathevvs, 
Brooklyn, N.Y., J. Cibulskis, 
Brooklyn, N.Y., I. Staškevičius, 
Bronx, N.Y., J. Karpus, Brook
lyn, N.Y., P. Braška, Brockton, 
Mass., J. Ridikas, Norvvood, 
Mass., dr. I. Giedrikis, So. Oran- 
ge, N.J., dr. I.R. Fielding, Naper- 
ville, 111., Vi. Balalis, Port Mon- 
mouth, N.J., M. Korsack, Nas
hua, N. H., R. Vaškys, Vergen- 
nes, Vt., E. Lenk, New Britain, 
Conn., D. Tautvilas, Dands 
Point, N.Y., J. Sprainaitis, Pa
terson, N.J., L. Alinskas, Clifton, 
N .J., L. Almario, Brooklyn, N.Y., 
J. Baužys, Kearny, N.J., S. Ado
maitis, No. Haledon, N.J., N. 
Kulbok, Paramus, N.J., K. Česo- 
nis, Ellicott City, MD, dr. J. Sku
čas, Hilton, N.Y. S. K. Grigana- 
vičius, So. Boston, Mass., E. 
Sudzinskas, Industry, Pa., K. Ši- 
paila, Hillside, N.J., J. Palubins
kas, Baltimore, MD, P. Šlapelis, 
Rochester, N.Y., V. Mėlinis, 
Matawan, N.J., A. Jonys, Delan- 
co, N.J., A. Povilauskas, VVood
haven, N.Y., M.R. Jauniškis, E. 
Northport, N.Y.

Po 2 dol. — P.J. Bernotas, 
Wethersfield, Conn., V. Bagdo
nas, Detroit, Mich., J. Stanai
tis, Sussex, N.J., Lith. Holy 
Name Society, Kearny, N.J., J. 
Stankus, Los Angeles, Calif., M. 
Klimas, Thompson, Conn., V. 
Petrik, Forest Hills, N.Y., kun.
C. A. Patrick, St. Petersburg, 
Fla., O. Rekešius, Butler, N.J., 
B. Mickūnas, Dorchester, Mass.,
M. Saltanis, Montreal, Que., Ca- 
nada, N.E. Kent, Valencia, Ca
lif., A. Gasiūnas, Carmel, N.Y.

1.50 dol. — A. Visockis, Pa
terson, N.J.

Po 1 dol. — B. VVilkinson, 
Baltimore, M D, kun. K. Kuz
minskas, Chicago, 111., K. 
Buitkus, E. St. Louis, 111., J.B.

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

PUZINAS, monografija-al- 
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS, monografija-albumas, 
angliškas tekstas. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA
KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. Taip pat vėl gauna
ma LITHUANIA 700 YEARS, 
dr. A. Gerutis ir kiti, 4-toji ang
lų kalba laida, 12 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Scena iš Antro Kaimo vaidinimo — škicas “Paskutinis po
sėdis”. Vaidina Juozas Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas, Ro
mas Stakauskas. Antras Kaimas svečiavosi balandžio 16 
Kultūros Židiny. Nuotr. G. Peniko

AUKOS LAISVEI
New Yorko Vasario 16-osios 

proga Lietuvos laisvinimo reika
lam aukojo:

New Yorko Altai:
100 dol. —V. ir J. Didžiulis.
Po 30 dol. — dr. A. Goeld- 

nerienė, A. Dimas, A. Verbyla.
Po 25 dol. — I. Gasiliūnas, 

V. Steponis, P. VVytenus, dr.
M. Kregždienė, P. Palys.

Po 20 dol. — A. Vebeliūnas, 
A. Ąžuolas, Z. Rimas, P. Paproc- 
kas, T. Jakelaitis, dr. Legeckas, 
“Darbininkas”.

Po 15 dol. — J. Kiznis, J. 
Landsbergis, J. Bulevičius, V. 
Oniūnas.

Po 10 dol. — J. Valaitis, B. 
Spudienė, L. Špokas, P. Žilio
nis, J. Mikalauskas, neįskaito
mas, V. Vasikauskas, J. Žalia- 
duonis, B. Malinauskas, G. 
Penikas, J. Kiaunė, V. Vaičiu
lis, neįskaitomas, J. Janušaitis, 
Liet. Darbininkų d-ja, dr. J. 
Urbanavičiūtė, S. Bredes, P. 
Minkūnas, A. Ūselis, M. Mace

žinskas, J. Botyrius, R. Pūras, 
J. Stukas, V.R. Kundrotas.

Po 5 dol. — M. Virbickienė, 
neįskaitomas, S. Česnavičius, L. 
Šidlauskas, V. Bagdonienė, V. 
Galinienė, A. Pesys, C. Sodaitis, 
T. Penikienė, J. Klivečka, J. 
Chapukas, J. Jatverskis, S. Lio- 
gys, P. Montvila, V. Dubaus
kas, K. Vainius, V. Padvarietis,
H. Kentakevičius.

Mažesnėmis sumomis 8 auko
tojai suaukojo 21 dol. Viso Altai 
871 dol.

Tautos Fondui per Altą:
Po 100 dol. — E. Mickeliū- 

nienė, R. Markus.
Po 25 dol. — K. Lakickas, 

A. Vakselis, A. Andriušis, J. Ši
leikis.

Po 20 dol. — L. Almario, R. 
Markevičius, V. Anonis.

Po 10 dol. — K. Bačauskas, 
J. Narvydas, K. Krušinskas, S. 
Skobeikienė, kun. A. Račkaus
kas, E. Leleiva, J. Pažemėnas, 
A. Svalbonienė, J. Strazdas, A. 
Šilbajoris, H. Kačinskas, E. Dė-

White, Avon Park, Fla., J. Matu
laitienė, Brooklyn, N.Y., J. Vai- 
čys, Albion, N.Y., A. Andrews, 
Roselle, N.J., M. Wentz, 
Syosset, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

dinienė, R. Graudis, E. Vaišno
raitė, E. Ramančionis, B. Bie- 
liukas, E. Cečetienė, M. Povi
laitis, M. Aleksandravičienė.

Po 5 dol. — V. Kulpa. A. Kru- 
likienė, M. Radikienė, tėv. V. 
Gidžiūnas, neįskaitomas, J. Rau- 
ba, K. Sirgedienė.

Mažesnėmis sumomis 6 au
kotojai suaukojo 14 dol. Viso 
Tautos Fondui per Altą599 dol.

Lietuvių Bendruomenei per 
Altą:

25 dol. — M. Aleksandravičie
nė.

Po 20 dol. — dr. K. Samaitis, 
kun. A. Kardas.

15 dol. — E. Vainienė.
Po 10 dol. — A. Mažeika,

G. Gudelis, H. Andruška, J. Nor
vilą, A. B Balsys, R. Ceilius.

Po 5 dol. — S. Liogys, K. Vai
nius, K. Graudienė, J. Jurkuvė- 
nas, R. Klivečka.

Viso Lietuvių Bendruomenei 
per Altą 165 dol.

Iš viso suaukota 1635 dol.
Visiem aukotojam dėkoja New 

Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba.

LIETUVIŠKOS 

PLOKŠTELĖS
Dainų ir arijų rečitalis. Sol. 

J. Vaznelio įdainuota: Augo 
girelėj, Tamsiojoj naktelėj, Ne
jaugi vėl, o Dieve, Dzūkų kraš
tas, Žaliojoj lankelėj, Laikrodis, 
Klajūnas, Operų arijos: Don 
Carlos — Sevilijos kirpėjas. 6 
dol.

Yakutis. Sol. K. Yakučio dai
nos: Vai didi, didi girios mede
liai, Aš jaunas eisiu, Tėvas su 
močiute savo, Oi mergyte, Rūta, 
Dul, dul, dūdelė, Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka, Stasys, Kur ba
kūžė samanota, penkios arijos iš 
operų. 6 dol.

Stasys Baras. Sol. S. Baras dai
nuoja operų arijas su Stuttgarto 
simfonijos orkestru: Radvila 
Perkūnas, Kamavičiaus, Dangus 
ir marios, Ponchielli, Harmonija 
slaptinga, Puccini, O kad mane 
paskirtų, Verdi, Tave dangus, 
Halevy, Gėlę, kurią man dova
nojai, Bizet, Eit vaidinti, juokis, 
pajace, Leoncavallo, ir k. Nauja 
laida. 7 dol. _

Čia mano brangioji Tėvynė. 
Lietuvos dainų rinkinys. Solistų 
E. Kuodžio ir J. Girijoto due
tai: Gimtinės dangus, Čia mano 
gimtinė, Jaunystė, Aukštai dan
gus, Plaukė žąselė, Oi, užkilokit 
vartelius, Dainavos merginos, 
Prasmingos dienos, Mes me
džioti girion ėjom. Upelis, Bu
riuotojų daina, Kapitone, Pašauk 
vardu, Skrenda paukščiai. 6 dol.

Jūros lopšinė. Solistų įdainuo
ta: Tu ateik į pasimatymą, Jū
ros lopšinė, Kad žaliuotų rūta, 

Skubu gyventi, Kauno tango, 
Mano tėviškei, Jauna naktis, 
Motinos šviesa, Pavasaris gimti
nėje, Bėki, traukiny, Baltija, Jei
gu tau sunku, Ežero šviesa, 
Tavo mielos akys. 7.50 dol.

Svajonių sodas. Solistų dai
nuojama lengvos muzikos kūri
niai: Žaisliukai, Svajonių sodas. 
Žiedai, žiedai, Spinduliai, Pelė
da, Tolyn aš joju, Tu man atleisk, 
Vinguriavo takelis, Su tavim kar
tu, Prie ugniakuro, Gimtojo 
miesto žiburiai, Žalioj stotelėj. 6 
dol.

Šios bei 
kitos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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PAVASARINĖS MINTYS
LITUANISTINIO ŠVIETIMO
A. MASIONIS
Elmwood Park, N.J.

Artėjant lituanistinių mokyklų 
mokslo metam į galą, iškyla ei
lė aktualių reikalų, kuriuos jau 
pats laikas dabar pasvarstyti. Tie 
reikalai yra: LB Švietimo Tary
bos paskelbtas lietuviškos spau
dos platinimo vajus, šių mokslo 
metų užbaigimas, naujiem 
mokslo metam pasirengimas, 
lituanistinio švietimo pratęsi
mas vasaros stovyklose ir pačių 
mokytojų, ypač jaunesniųjų, pa- 
pasitobulinimas mokytojų studi
jų savaitėj Dainavoj. Šiuos visus 
reikalus maždaug tokioj eilėj ir 
mėginsim pasvarstyti.

Švietimo Taryba yra išsiunti- 
nėjusi visų lituanistinių mokyk
lų vedėjam ir tėvų komitetam 
spaudos platinimo reikalu ap
linkraštį ir katalogą, kuriame yra 
išvardintos 57, daugiausia 
Švietimo Tarybos išleistos, kny
gos (vadovėliai, pratimai ir skai
tiniai jaunimui). Knygas galima 
užsisakyti per Švietimo Tary
bą su 25% nuolaida. Tame kata
loge yra taip pat pridėtas dar 24 
vadovėlių ir šiaipjau Švietimo 
Tarybos rekomenduotinų knygų 
sąrašas. Knygas iš šio sąrašo rei
kėtų užsisakyti per Draugo ad
ministraciją, Pedagoginį litua
nistikos institutą ir per J. Šir- 
ką Chicagoj. Jų adresai nurody
ti kataloge. Aplinkrašty taip pat 
suminėti jaunimui leidžiami 
žurnalai — Eglutė, Ateitis, 
Skautų Aidas — bei mokslei
viam skirti skyriai Drauge, Dar
bininke irTėviškės Žiburiuose.

Lituanistinė mokykla pati viena 
lietuviškumo neišlaikys 

Labai teisingai Švietimo Tary
ba primena, kad be šeimos 
bendradarbiavimo su mokykla ir 
bejos susirūpinimo lietuviškais, 
ypač lietuviškos spaudos reika
lais lituanistinis švietimas yra 
visai neįmanomas. Ir tikrai, jei 
kuriuose namuose nėra jokios 
lietuviškos knygos, jokio lietu
viško laikraščio ar žurnalo, ypač 
vaikam ir jaunimui, tai po trijų 
keturių valandų, praleistų šešta
dienį lituanistinėj mokykloj, 
kuri yra tartum lietuviška oazė, 
lietuviška atgaiva, vaikas, pa
rėjęs namo, vėl atsiranda tokioj 
tuščioj dykumoj, kurioj nėra jo 
dvasiai jokio lietuviško peno, 
jokio patrauklaus lietuviško 
spausdinto žodžio. Jei tėvai pa
tys nieko neskaito, jei jie nieko 
nepaskaito savo mažiesiem nei 
iš Eglutės, nei iš kitų jiem skir
tų knygelių ir skaitinių, jei ne
pratina vaikų pačių skaityti, tai 
tokioj dykumoj tik šeštadienių 
trumpomis valandomis želdin

tas daigas tuoj nuvys ir netru
kus visai nudžius.

Lituanistinės mokyklos mo
kytojas yra nei daugiau nei ma
žiau tik kaip tas Evangelijoj mi
nėtas sėjėjas, kurio uždavinys 
yra tik sėti ir karts nuo karto, ki
tais šeštadieniais, išdygusį au
galą kiek pataisyti, apkarpyti 
nereikalingas šakeles, jį ištiesin
ti ir duoti jam augimo kryptį. 
Jis čia atlieka dar, kitaip sakant, 
specialisto sodininko darbą, pe
riodinį, bet ne nuolatinį.

Nuolatinei priežiūrai yra 
šeima. Ji yra vaikui tas pats, kas 
augalui dirva. Tėvai turi tą dir
vą paruošti, gerai išpurenti, žiū
rėti, kad į ją nepatektų jokių 
kalbos ir kitokių svetimų pikt
žolių, jas nuolat ravėti ir tą dir
vą nuolat maitinti gyvu lietuviš
ku žodžiu, daina, pasaka, lietu
viškais papročiais. Kaip ūkinin
kas, norėdamas savo dirvą pa
gerinti, perka dar geriausių rin
koj esamų trąšų, taip ir lietuviš
ka šeima, norėdama susilaukti 
geresnių savo darbo vaisių, t.y. 
išlaikyti savo šeimoj lietuvišku
mą, turi taip pat ieškoti lietuviš
koj rinkoj visų pačių geriausių 
priemonių savo tikslui pasiekti. 
Tos priemonės, tos nepamaino
mos sultys lietuviškai gyvybei 
šeimoj išlaikyti ir yra lietuviška 
spauda ir gera lietuviška knyga.

Turim įjungti į talką ir patį 
jaunimą

Darbininke ir kitoj mūsų 
spaudoj jau buvo minėti ir LB 
krašto valdybos, ir Švietimo Ta
rybos paskelbti spaudos vajai. 
Buvo duota patarimų, kaip tuos 
vajus pravesti, ir net paskelbti 
kai kurie tų vajų rezultatai. To 
viso aš čia nekartosiu, tik no
riu atkreipti skaitytojų, ypač 
švietimo darbininkų, dėmesį į 
galimybę įjungti į šį spaudos 
platinimo vajų mūsų jaunimą, 
ne tik studentus, bet net litua
nistinių mokyklų mokinius. Kai 
kurių mokyklų tas jau buvo ir 
yra praktikuojama. Pvz., Phila

delphijos lituanistinės mokyk
los vien tik dvi mokinės — Auš
ra Gečytė ir Nida Gailaitė — 
prieš dvejus metus išplatino 
įvairių laikraščių ir žurnalų dau
giau kaip už 400 dolerių, o bu
vo dar ir daugiau platintojų. Ma
nau, kad ir kitose lituanistinėse 
mokyklose yra ir daugiau tokių 
pat pavyzdžių.

Čia Amerikoj mes visi esam 
jau labai apsipratę su įvairiais 
visokių dalykų platintojais, ku
rie eina iš namo į namą ir siū
lo savo prekę. Labai daug pra
eina ir moksleivių, kaip skautų 
ir įvairių sporto komandų narių, 
kurie platina ir spaudą, kad su
telktų savo komandai pinigo, 
už kurį būtų galima ką nors įsi
gyti ar padaryti kur išvyką. Tai 
yra darę ir mūsų pačių vaikai 
savo amerikietiškos mokyklos 
naudai. Kodėl neįjungti šių jau
nuolių į talką savam reikalui. 
Tai būtų gražus mūsų jaunimo 
lietuviškas visuomeniškas dar
bas, ir gal būtų pačiam jauni
mui didesnė paskata pamėgti sa
vą spaudą.

Kadangi LB Švietimo Tary
bos vajus jau ne tik įpusėjęs, 
bet eina prie galo, reikėtų li
tuanistinių mokyklų mokytojam 
ir tėvų komitetam šį vajų pasku
binti. Pirmoj eilėj reikėtų įsigyti 
knygų dovanom mokslo metų 
baigimo proga ir iš anksto savo 
mokyklai papigintų mokslo prie
monių kitiem metam. Reikėtų 
taip pat. tarp kitko aplankyti 
spaudos platintojam ypač tėvus, 
kurie dar neleidžia savo vaikų į 
lituanistines mokyklas. Kai ku-

CAMBRIDGE, MASS.

Nepriklausomybės minėjimas

Cambridge ir Somerville gy
veną lietuviai vasario 6 minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 59-ąją sukaktį.

Kas yra ypatinga šiai koloni
jai, tai nuotaika, kurioj šis mi
nėjimas praėjo. Nebuvo ilgų kal
bų nei nuobodumo. Kiekvienas 
išgirstas žodis buvo priimtas 
šiltai. Rodosi, tų žodžių buvo 
net per mažai. Susirinkę jautėsi 
esą vienos Šeimos nariai, šei
mos, kuri yra išblaškyta po visą 
pasaulį ir kuri nėra užmiršusi 
savo nepriklausomybės.

Šventė prasidėjo mišiomis, 
aukotomis 8 vai. 30 min. Jose 
girdėjom giedant “Neapleisk 
mūsų, Motinėle” ,ir šiai dienai 
pritaikytą kun. Jono Klimo pa
mokslą.

Minėjimo esmę sudarė pamal
dos 1 vai. 30 min., kuriom va
dovavo parapijos klebonas kun. 
Simeonas Saulėnas. Per pamal
das turėjom puikią solistę, baž
nytinės muzikos ekspertų Stasę 
Daugėlienę. Ji pasižymėjo dide
liu, sodriu ir išraiškingu balsu. 
Solistei akomponavo ir vargo
nais solo grojo Vytenis Vasyliū
nas. Jos giedojimui pritarė smui
ku Iz. Vasyliūnas. Balsas yra ar
timas smuikui; kai jie abu susi
lieja, klausytojas veikiamas pa
kiliai. Tai išimtinė programa, ro
danti aukštą muzikinį skonį ir iš
siauklėjimą.

Po pamaldų įvykusiame mi
nėjime, įnešus vėliavas ir sugie
dojus himnus, parapijos klebo
nas kun. S. Saulėnas sukalbėjo 
invokaciją. Pagrindinę kalbą pa
sakė Elena Vasyliūnienė. Kalbė
jo apie Lietuvos nemarią dvasią, 
gyvenančią mūsų visų širdyse. 
Klausytojai į jos kalbą atsiliepė 
šiltomis emocijomis. 

rie tėvai teisinasi savo vaikų 
neleidžią į mokyklas ypač dėl 
to, kad jos esančios jiem per 
toli, arba dėl kokių nors kitų 
priežasčių. Yra ir tokių šeimų, 
kurios, jų tvirtinimu, pačios 
moko savo vaikus namie. Kaip 
tik tokiem reikėtų pasiūlyti visą 
įvairumą Švietimo Tarybos turi
mų mokslo priemonių, nes dau
gelis gal net ir nežino, kokie 
vadovėliai, pratimai ar skaiti
niai jaunimui yra išleisti. Kaip 
visur, taip ir čia, mokytojų ir tė
vų padedamas, taip pat galėtų 
pasireikšti ir jaunimas.

Jaunimas, suradęs kokį nors 
reikalą aplankyti savo draugus, 
galėtų pasiūlyti jų tėvam užsa
kyti savo vaikam Eglutę, at
kreipti jų dėmesį, kad Darbinin
kas, Draugas ir Tėviškės Žibu
riai turi vaikam ir jaunimui 
skyrius, kur kaip tik jiem ir net 
jų pačių rašoma, pasiūlyti, kad 
jie nupirktų savo vaikam ir pasi
skaitymui knygelių. O jaunimui 
skaitinių jau yra, ir tik
rai labai įdomių. Pats jaunimas 
yra jais susidomėjęs. Pvz., yra li
tuanistinės mokyklos mokinių, 
kurie, pradėję skaityti Bindokie- 
nės “Parkas anapus gatvės” ir 
Spalio “Gatvės berniuko nuoty
kiai”, negalėjo padėti jų į šalį.

Paskata jauniem spaudos 
platintojam

LB Švietimo Taryba savo ap
linkrašty spaudos platinimo rei
kalu skelbia kartu, mokyklom ir 
jauniem spaudos platintojam 
konkursą. “Trim daugiausia 
knygų bei laikraščių prenumera
tų išplatinusiem mokiniam ir 
trim daugiausia lietuviškos 
spaudos išplatinusiom mokyk
lom bus paskirtos vertingos pre
mijos. Jos bus įteiktos per 
mokslo metų užbaigtuves, o lai
mėtojai bus paskelbti spaudoj.”

Tai labai gera proga mokyk
lom ir mokiniam pasivaržyti; 
juoba, kad šis spaudos platinimo 
vajus, kaip teko sužinoti iš Švie
timo Tarybos pirm. B. Juodelio, 
bus bent savaite prailgintas, ka
dangi šio vajaus pradžioj buvo 
Velykų šventės ir prieš šven
tes nebuvo laiko tėvų komite
tam ir mokyklom šį vajų kaip rei
kia suorganizuoti. Vadinasi, dar 
yra laiko visiem pasispausti ir 
daug laimėti.

(Bus daugiau)

Po kalbos buvo padaryta rink
liava, o po jos buvo meninė da
lis. St. Paniko, geras pianistas, 
tiksliai ir gražiai paskambino 
Čiurlionio “Liaudies dainą”. 
Lietuvių Moterų Federacijos 
pirmininkė Aleksandra Mo- 
riarty, tarusi keletą žodžių, pa
deklamavo savo parašytus eilė
raščius. Vokalinę dalį atliko te
noras Jurgis Lisauskas, kuris turi 
Dievo duotą talentą savo daina
vimu pagauti klausytoją.

Po meninės dalies kun. Jonas 
Klimas tarė keletą žodžių apie 
Lietuvą. Pabaigai klebonas kun. 
S. Saulėnas papasakojo savo į- 
spūdžius iš kelionių po Europą.

Po to sugiedota “Marija, 
Marija”, išneštos vėliavos, ir 
prasidėjo neoficialioji dalis — 
kavutė. Susirinkę turėjo progos

VISIT LITHUANIA IN 1977 
VVITH UNION TOURS ANDJp/J"

TOUR DEP. DATE

405 Sep 22

Christmas —
Nevv Year Dec. 19

*Prlces based on air fares as of 
November 1976 and subject to 
change.

Skelbiamas Viliaus Bražėno atvykimas Mayfield, Ky., mote
lio lentoj.

KELIAUJA SAKYDAMAS KALBAS
APIE KOMUNIZMĄ
Viliaus Bražėno veikla

American Opinion kalbėtojų 
biuras, kurio centrinė įstaiga yra 
Belmont, Mass., žiemos metu 
organizavo paskaitas visame 
krašte. Buvo parengta 10 kalbė
tojų, kurie kalbėjo skirtingomis 
temomis ir keliavo biuro nu
rodytose valstybėse.

Tų dešimties kalbėtojų tarpe 
buvo ir lietuvis Vilius Bražė
nas, kuris gyvena Fort Myers, 
Fla. Jo tema buvo — Detente 
With Monsters. Jis keliavo per 
centrines Amerikos valstybes, 
per Kentucky, Indianą, Ohio, 

Michiganą. Buvo užsukęs į Chi
cagos priemiesčius, kur kalbėjo 
Lansing ir Palos Heights. Ke
lionėj išbuvo mėnesį, nuo vasa
rio 17 iki kovo 14. Per tą laiką 
pasakė iš anksto planuotas 22 
kalbas, 5 papildomas kalbas 

pakalbėti, pasidalinti įspū
džiais.

Bažnyčioj pamaldų metu ir 
minėjimo metu surinkta 330 dol. 
Pinigai buvo išsiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Inž. K. Dau
gėla savo auką skyrė Balfui.

Aukotojai: Vasyliūnų šeima 
aukojo 35 dol. ir suderino pia
niną savo lėšomis (25 dol.); 
Petras Narkevičius ir jo žmona 
iš Somerville, Mass. — 30 dol.; 
Juozas Anieliauskas — 20 dol.; 
Kotryna Narkevičienė — 15 dol.; 
po 10 dol. — kun. S. Saulė
nas, inž. K. Daugėla, J. Mali
nauskas; po 5 dol. — F. Chat- 
ten, St. Luinys, M. Jankauskie
nė, A. Moriarty, A. Rutkauskas 
ir žmona, Kondratų šeima, M. 
Laurinaitis, B. Mikalauskas; kiti 
aukojo po mažiau.

Solistai už dalyvavimą mi
nėjime honoraro neėmė, jį auko
dami tėvynės reikalam. Už tai 
nuoširdi padėia Stasei Daugė
lienei iš Bedford, New Hamp- 
shire, ir Jurgiui Lisauskui iš 
Lawrence, Mass. Taip pat padė
ka St. Paniko ir Aleksandrai 
Moriarty.

Pinigus Amerikos Lietuvių 
Tarybai išsiuntė parapijos kle
bonas kun. S. Saulėnas.

E.V. 

CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

Vilnius (5), Moscovv (1), $ 859.00
Copenhagen (1)
Vilnius (5), Luini ng ra d (1), JĮ5&00
Copenhaguta (D ——’ 
įB»inlr|d įp, Vilnius (5), 1149.00
Riga (5b Copenheg«aj(2X
Lenlngrad (1), Vilnius (5), -----------
Riga (5), Copenhagen (2)
Leningrad (1), Vilnius (5), 1149.00
Riga (5), Copenhagen (2)
Vilnius (5), Leningrad (1), 859.00
Copenhagen (1)
Warsaw (3), Vilnius (5), 1067.00
Riga (5), Copenhagen (1)

UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
Nevv York, N.Y. 10016
Telephone (212) 679-7878

krikščioniškose mokyklose ir 
klubų, kaip Rotary, pietuose. Ke
lionės metu buvo vienuolikoj 
radijo pokalbių, dviejuose TV 
pokalbiuose, dviejose žinybos 
konferencijose ir padarė pareiš
kimus šešiom radijo žinių pro
gramom telefonais iš motelių.

Kalbas vietoj organizavo įvai
rūs komitetai, forumai, prekybi
ninkų klubai, daugumoj atvejų 
American Opinion knygynai ar
ba John Birch Society skyriai. 
Organizatoriai reklamavo jo kal
bas per radiją, per televiziją, į 
laikraščius buvo dedami skelbi
mai. Visur buvo minima, kad Vi
lius Bražėnas yra lietuvis. Skel
bime buvo rašoma, kas nutiko 
Lietuvoj, kaip buvo vykdoma 
masinė deportacija.

Tokie skelbimai, kad atvyksta 
kalbėti lietuvis pabėgėlis, pri
traukė ir antros bei trečios kar
tos lietuvių, pritraukė ir kitų 
pavergtų tautų žmones. Indiana- 
polis, Ind., mieste jį pristatė lat
vis, miesto policijos leitenan
tas Purvitis, o Lakevvood Park, 
Ohio, iškilusis pianistas Anta
nas Smetona.

Daugiau palankumo parodė 
mažesnių miestų spauda bei ra
dijas, gi Indianapolis Star, įta
kingas dienraštis, įsidėjo po 
straipsnį prieš ir po kalbos ir ve
damąjį — Detentės pavojai. 
Vedamas buvo įdėtas tą dieną, 
kai jis kalbėjo, buvo nurodytas 
net adresas ir laikas, kada bus 
V. Bražėno kalba.

Taip jis keliaudamas ir kelda
mas komunizmo pavojų, drauge 
priminė ir okupuotos Lietuvos 
kančias.

Grįžęs iš tos mėnesį trukusios 
kelionės, jis vėl įsijungė į propa
gandistų darbą. Kovo 16 kalbė
jo Quinn Institute, Fort My
ers, Florida, tema “Ame- 
ricanism versus Communism”, 
balandžio 8 buvo svečiu TV po
kalby Albany, Georgia (apie 30 
mylių nuo prez. Carter tėviškės 
miestelio Plains), balandžio 20 
kalba Port Charlotte, Fla., res
publikonų klubui tema “Com
munism — Myth and Reality”.

S.A.B.

ii VISUR
— Kongresmanas Daniel J. 

Flood (D.-Pa.), kovo 31 vadova
vęs Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimui atstovų rū
muose, savo kalboj pabrėžė, kad 
JAV brangina laisvę ir demokra-i 
tiją ir turi nuolat siekti atitai
syti Sovietų Sąjungos padarytus 
nusikaltimus prieš Lietuvą ir 
lietuvius. Tas įsipareigojimas 
turi likti nepakeistas ir nesuma
žintas.

— Lemont, III., LB apylinkė 
per savo pirmininką Kazį Laukai
tį prisiuntė Darbininkui 10 dol. 
auką ir padėką už Lietuvių 
Bendruomenės idėjų skleidimą 
ir talką. Ačiū labai.

— Kun. dr. Jonas Patašius 
balandžio 4 mirė Great Falls, 
Montanoj. Velionis buvo gimęs 
1913 gruodžio 13, kunigu įšven
tintas 1937 birželio 13. Priklau
sė Vilkaviškio vyskupijai. 1950 
Romoj gavo teologijos daktaro 
laipsnį ir netrukus išvyko į JAV. 
Apsistojęs Great Falls, Mon
tanoj, dirbo kurijoj, pastoracijoj, 
dėstė kunigų seminarijoj.

— John G. Rūtenis, vicepre
zidentas, direktorius May 
Design and Construction Co., 
St. Louis, Missouri, kovo 24 
paskirtas Corporate May Co. 
viceprezidentu. Šiuo taisoma 
klaida, įsibrovusi Darbininko 
Nr. 14.

— Inž. Vytautas Bildušas ba
landžio 22, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Chicagoj, Jaunimo 
Centro vakaronėj svečius supa
žindins su Juozu Toliušiu, kurio 
pirmąją knygą “Tryliktoji laida” 
išleido LB Švietimo taryba.

— Grandinėlė, tautinių šokių 
ansamblis iš Clevelando, kon
certuos Montrealy pirmą kartą 
balandžio 23. Koncertą rengia 
Katalikių Moterų Sąjungos 
Montrealio skyrius, minėdamas 
veiklos 25 metų sukaktį. Balan
džio 24, sekmadienį, pamaldos 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioj ir akademija bei pietūs pa
rapijos salėj.

— Kun. prof. dr. Pranas Ma
nelis po sunkios vėžio ligos mirė 
balandžio 10 Brocktone, Mass. 
Velionis buvo gimęs 1907 rugsė
jo 22 Šakių apskr. Baigė Mari
jampolės gimnaziją ir Vilkaviš
kio kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1931. Romoj gavo 
teologijos daktaro laipsnį. Lietu
voj profesoriavo kunigų semi
narijose, atvykęs į JAV dirbo 
pastoracijoj ir kapelionavo.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, šią vasarą vyksta kon
certuoti į Pietų Ameriką. Kon
certai vyks Argentinoj, Urugva
juj, Brazilijoj, Kolumbijoj ir Ve- 
necueloj.

— Vliko valdyba kovo 24 pa
skyrė 200 dol. JAV Lietuvių jau
nimo sąjungai lietuvių politinių 
kalinių reikalam. Šiai sąjungai 
dabar pirmininkauja Birutė Zda
nytė. (E)

— Vakaronė su akt. Jonu Ke- 
lečium rengiama balandžio 29 
Chicagoj, Jaunimo Centro kavi
nėj. Vakaronę rengia “Laiškai 
Lietuviams” žurnalas.

— Solistės Daivos Mongirdai- 
tės koncertas balandžio 30 ren
giamas Omahoj, Nebr. Koncertą 
Šv. Antano parapijos salėj ren
gia Omahos lietuvių moterų klu
bas.

— New Britain, Conn., Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis suruošė 
gavėnios rekolekcijas, kuriom 
vadovavo prel. dr. Vytautas Bal
čiūnas iš Thompson, Conn. Re
kolekcijos vyko kovo 25-27 para
pijos salėj ir bažnyčioj. Sekma
dienį vedėjas aukojo giedotines 
mišias už a.a. Jono Arūno Ber
noto sielą. Per mišias giedojo 
parapijos choras.

— Inž. Vilius Gudaitis, 53 
m. amžiaus antros kartos lietu
vis iš Brocktono, Mass., JAV 
priešlėktuvinių raketų projekto 
administratorius, balandžio 4 
žuvo Southem DC-9 lėktuvui 
nukritus Georgijos valstijoj. Nu
liūdime liko žmona Elena ir aš- 
tuoni vaikai. Velionis buvo giliai 
susipratęs lietuvis ir uoliai reiš
kėsi lietuviškoj veikloj.
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Krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, šachmatai 
Rytu, apygardos pirmenybėse New Yorke

Visos nuotraukos Joseph DiFabio

Irena Jankauskienė, Rytų apygardos 
vadovė, pirmenybėmis yra patenkinta

Akimirka iš moterų tinklinio rungtynių tarp Nevv 
Yorko Lietuvių Atletų Klubo ir Bostono Grandies

ž- - u;

j

Servuoja Veitas (Bostono Grandis). 
Kaip ir 1976, bostoniečiai vėl buvo 
nenugalimi vyrų tinklinio varžybose

Vyrų krepšinio meisteris Nevv Yorko LAK. Klūpo (iš k.): Mikalauskas, Matulaitis, 
Gvildys (jis ir stalo teniso vyrų meisteris), Tutinas, Krulikas, stovi: Skeivys, 
Torney, Šimkus, Birutis, Krivickas. Šiemet Nevv Yorko komanda yra labai pajau
nėjusi. Reikia tikėtis, kad su laiku išaugs į darnų ir gero pajėgumo penketuką

■

Jaunučių D kl. krepšinio meisteris Nevv Yorko LAK. Klūpo (iš k.): A. Vebeliū- 
nas, R. Nemickas, J. Vaitkevičius, Ed. Kezys; stovi: treneris S. Birutis, T. Ne
mickas, Vyt. Kezys, P. Birutis, Rm. Kezys, A. Bagdžiūnas, treneris J. Matulaitis

Trys mažos šypsenos Kultūros Židinio koridoriuje — kovo 
26 - 27 savaitgaly dūzgėjo sportininkai ir sporto mėgėjai. 
Rytų apygardos pirmenybės jau praeitis—liko prisiminimai.

Baltimorės LAK moterys (šiapus tinklo bent pradžioje stipriai priešinosi Nevv Yorko 
LAK, bet ir vienas pralaimėtas setas nesustabdė Nevv Yorko žygio į galutinę pergalę

■/,a Ką Rytų apygardos sportininkai darytų be Kultūros Židinio? Tai vienintelė sava 
pastogė, kur jaunimas gali brandinti savo sugebėjimus įvairiose sporto šakose 

•»• -OFU-A
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IŠ LAIŠKŲ REDAKCIJAI

KAS KAM PASITARNAUJA 
Prof. dr. B. Nemickas vėl pasisako

New Yorkas, 1977.IV. 16

Didžiai Gerbiamas
Pone Redaktoriau!
Dirva, atsišaukdama į š.m. ba

landžio 1 Tamstos redaguojama
me Darbininke Nr. 13 tilpusį 
mano atvirą laišką, išspausdino 
1977 balandžio 14 savo Nr. 15 
skiltyse (vedamojo vietoj) Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkės Emilijos Čekie
nės ir Dirvos redaktoriaus Vy
tauto Gedgaudo sumuštinį 
straipsnį vardu “Ko siekiama?”, 
sklidiną vienur iškreivojimų, ki
tur visiškos netiesos. Todėl, at
sakant į šį straipsnį, prisieina 
ištiesinti grubieji iškreivojimai 

ir nurodyti į netiesą, viešai skel
biamą abiejų rašėjų Dirvos skai
tytojam.

1. Niekur ir niekada Emilijos 
Čekienės nekaltinau rašius ano
niminius laiškus, kaip ji savo 
pramanu klaidina Dirvos skaity
tojus. Aname savo atvirame laiš
ke, paskelbtame Darbininke, tik 
nurodžiau, kad “kai kurių anoni
minių laiškų, išeivystės lietu
viuose skleidžiančių bolševikų 
melą ir šmeižtą, adresai užrašy
ti Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos pačios pirmi
ninkės Emilijos Čekienės ran
ka”. Vadinasi, čia eina kalba ne 
apie anoniminių laiškų rašymą, 
bet apie bolševikinio melo ir 
šmeižto platinimą, į kurį (neži
nia, kuriais sumetimais) įsivėlė 
Emilija Čekienė. Kad ji prie šio 
dalyko yra prikišusi savo piršte
lius, šį faktą patvirtina investi- 
gacijos įstaigos, — kuri yra į- 
teisinta (licencijuota) daryti teis
mines ekspertizes civilinėse ir 
kriminalinėse bylose ir neša pil
ną atsakomybę (bonded) už tyri
mo duomenų tikrumą, — Emi
lijos Čekienės rankraščio ana
lizės išvados, išdėstytos čia pat 
spausdinamuose notarizuotuose 
dokumentuose.

2. Redaktorius Vytautas Ged
gaudas pats prisipažįsta, kad jis 
mielai sutikęs spausdinti ne 
mano, bet Dirvos cenzorių nu
statyto turinio atvirą laišką. To
liau redaktorius teigia, kad Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkė Emilija Čekienė 
ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
pirmininkas Algis Sperauskas 
esą nepagrįstai inkriminuojami 
ir iškeltieji užmetimai prasilen
kę su tiesa. Betgi čia skelbia

PRISIMINTA ARKIVYSK. J. MATULAIČIO SUKAKTIS

Religinis koncertas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj ir akademija parapijos salėj
Verbų sekmadienį paprastai 

Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
būdavo religinis koncertas. Šie
met toji tvarka buvo truputį pa
keista. Buvo iškilmingos pamal
dos, skirtos arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio 50 metų mirties su
kakčiai paminėti. Pamaldos 
buvo sujungtos ir su choro pasi
rodymu — choras atliko W. C. 
Peters mišias in D.

Šis choro giedojimas ir su
teikė visą iškilmingumą, nukėlė 
lyg į senas katedras, į tuos lai
kus, kai pamaldose buco lotynų 
kalba ir kai buvo daug iškil
mingo ir gražaus giedojimo. 
Chorui dirigavo Viktoras Ralys, 
vargonais grojo Algirdas Kača
nauskas, solo partijas atliko: 
Louise Senken, Vyt. Dau
girdas, L. Ralys.

Prie vargonų prisijungė ir 
kamerinis styginis kvintetas, ku
rio švelnų balsą girdėjai intar
puose, perėjimuose, palydose.

Šios mišios ir buvo savotiš
kas religinis koncertas, nutei
kęs pakiliai, kiekvieną pradžiu
ginęs sodriu ir pakiliu giedoji
mu. Mišių pradžioj choras dar 
sugiedojo J. Naujalio — Pulkim 
ant kelių, per aukojimą — O 
Kristau, pasaulio valdove — K. 
Kavecko. Komunijos metu solo 
giedojo Irena Stankūnaitė-Silva. 
Ji atliko Aleksandro Kačanausko 
— Už klystančius žmones. Pa
baigai visi sugiedojo Č. Sasnaus
ko Marija, Marija.

mieji dokumentai sako ką kita — 
jie aiškiai įrodo, kad Emilija Če
kienė savo ranka užrašinėjo ad
resus laiškų, kurių turinį suda
rė bolševikinis melas ir šmeiž
tas.

Algis Sperauskas, nepagrįstai 
teisindamas Emiliją Čekienę, iš 
anksto skonėjosi jos “žygdarbio” 
vaisiais, kad Nemickas būsiąs 
likviduotas, dar tuo metu, kai 
anoniminių laiškų platinimas te
buvo žinomas tik pačiai jų 
skleidėjai bei jos bendrinin
kam. Iš pradžių buvau nusista
tęs nekreipti dėmesio į Algio 
Sperausko mano adresu drėbtus 
šmeižtus ir sudariau jam visas 
sąlygas iš šios klampos išbristi. 
Pasiūliau susipažinti su mano 
turimąja medžiaga šioj byloj, 
kad jam pasidarytų lengviau su
vokti savo neatsakingą veikse
ną. Tačiau jis, pasitaręs su E. 
Čekiene ir, matyt, jos įtaigotas, 
atsisakė pasinaudoti mano pa
siūlymu ir apsisprendė bristi gi
lyn į šią klampą.

Emilijos Čekienės ir Vytauto 
Gedgaudo pasirinktasis jų su
muštinio straipsnio pavadini
mas — “Ko siekiama?” tikrai yra 
būdingas ne tik bolševikinio 
melo platintojam, bet ir jo den- 
gėjam.

Tamstą labai gerbiąs
Bronius Nemickas
-o-

NOTARIZUOTŲ DOKUMENTŲ 
IŠTRAUKOS:

Mutual Investigative Service, 
Ine., Licensed-Bonded, 505 
Fifth Avenue, New York, N.Y. 
10017. — “Having been retain- 
ed by Mr. Bronius Nemickas, 
documents were presented to 
be evaluated by an expert in 
handvvriting analysis. These 
documents were subseąuently 
evaluated by Mr. Robert Was- 
serman, a leeturer and instructor 
in handwriting analysis, and for- 
warded under Mr. Wasserman’s 
letter dated March 15, 1977.— 
Mutual Investigative Service, 
Ine., Thomas J. Bailey, Man- 
ager.”

Robert Wasserman, Hand- 
vvriting Analyst, 418 Oakland 
Avenue, Deer Park, N.Y. 11729.- 
“The various elements in hand- 
vvriting used for comparing 
were: arrangement, alignment, 
spacing, slant, kind of para- 
graphing, punetuation, move- 
ment, coordination, and many

išPamokslą pasakė svečias
Chicagos kun. Vytautas Bagda- 
navičius. Jis kalbėjo tema — ar 
mes pasiruošę sutikti šventąjį. 
Savo pamoksle lietė arkivysk. 
J. Matulaičio beatifikacijos bylą. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Akademija salėj
Po pamaldų tuoj visi persikė

lė į Apreiškimo parapijos viršu
tinę salę. Į akademiją atsilankė 
per 200 žmonių. Pradžioj prieš 
uždangą, žemai, išsirikiavo Ap
reiškimo parapijos choras ir su
giedojo — Garbiname Tave, iš 
oratorijos Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai, muz. T. Du- 
bois. Dirigavo Algirdas Kača
nauskas.

Tai buvo tikrai gražus įvadas į 
akademiją, drauge ir į Didžio
sios savaitės liturgiją.

Po to prasitraukė uždanga, ir 
scenoj pasirodė rengėjų pirmi
ninkas Petras Ąžuolas. Savo kal
boj jis prisiminė, ką davė ma
rijonų gimnazija Marijampolėj, 
ir privedė, kad tos gimnazijos 
auklėtinis yra Antanas Masionis. 
Jį ir pakvietė vadovauti toli
mesnei programai.

Antanas Masionis pirmiausia 
paaiškino, kokie jo asmeniniai 
ryšiai jungia su arkivysk. J. Ma
tulaičiu. Jei ne jis, jis nebūtų 
galėjęs baigti aukštųjų mokslų. 
Jis buvo tas, kuris skatino ir 
globojo.

Trumpą sveikinimo žodį tarė

Baltimorės-VVashingtono vyr. studentų ansamblis Malūnas balandžio 30, šeštadienį, Lie
tuvių namuosse Baltimorėj stato muzikinę pjesę “Rugiapiūtė”. Vaidinimą rengia 
ir globoja Balfo skyrius. Čia dedama nuotrauka padaryta, kai ansamblis gastroliavo Kultūros 
Židiny Brooklyne, Nuotr. R. Kisieliaus

other graphic points as outlined 
in the report. As indicated the 
check marks were used to show 
much the šame kind of strokes, 
as comparing the standard vs 
disputed writing. In the finai 
analysis, the preponderance of 
check marks shows that the two 
envelopes postmarked Jan. 31, 
1977 were written by Cekiene. 
In the event this comparison 
becomes legal, then enlarged 
photographs will be made 
showing specifics. Robert 
Wasserman.”

-o-
REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkės Emilijos 
Čekienės Dirvoj 1977 balandžio 
14 pareikšta, kad Darbininke iš
spausdintas atviras dr. Broniaus 
Nemicko laiškas esąs “grynas 
melas ir šmeižtas. Sąmoningas 
ar nesąmoningas noras niekinti, 
juodinti, kritikuoti aktyviai besi
reiškiančius kovoje prieš Lie
tuvos okupantą asmenis ir jų va
dovaujamas organizacijas.”

Tačiau ką tik paskelbtos no- 
tarizuotų dokumentų ištraukos 
aiškiai byloja, kad ji pati siekė 
“niekinti, juodinti, kritikuoti” 
aktyviai besireiškiantį kovoje 
prieš Lietuvos okupantą asmenį 
— prof. dr. Bronių Nemicką, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto valdybos vicepir
mininką.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkės Emilijos 
Čekienės žodžiais tariant, dabar 
skaitytojai tegu sprendžia, kas 
ko siekia ir kas kam pasi
tarnauja.

Darbininko redakcija

ir Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. Jis prisiminė, kad šv. Ka
zimieras atstovavo aniem lai
kam, o dabar reikia šventojo, 
kuris atstovautų mūsų laikam. 
Toks yra arkivysk. Matulaitis.

Konsulas sveikino visus ini
ciatorius, kurie ėmėsi šios by
los — paskelbti arkivysk. Ma
tulaitį šventuoju.

Tai yra didelis darbas, nes 
Vatikane dažnai lietuvių reikalai 
nėra pilnai suprantami bei 
respektuojami.

Kun. V. Bagdanavičiaus žodis
Svečias iš Chicagos, marijo

nas, kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius pradžioj padėkojo parapijos 
klebonui už iškilmių suorgani
zavimą, padėkojo ateitininkam 
už akademijos surengimą.

Toliau jis savo žody išryš
kino du dalykus, kaip arkivysku
pas Matulaitis, būdamas profe
sorius, įstojo į Marijonų bemirš
tančią vienuoliją ir ją išgelbėjo 
ir kaip jis, būdamas Vatikano į- 
galiotinis Lietuvoj, suorganiza
vo ir įkūrė Lietuvos bažnytinę 
provinciją.

Koncertinė dalis
Po kun. V. Bagdanavičiaus žo

džio buvo koncertinė dalis. Dai
navo solistė Irena Stankūnaitė-
Silva. Jai akomponavo Dalia Sa- valandų. Paskui žemutinėj salėj 
kaitė.

Solistė padainavo: Saulelė 
raudona — Tallat Kelpšos, Ma
no malda — L. Stuko, Eglės 
ariją iš op. Pilėnai — V. Klovos, 
Aleliuja — Mozarto. Bisui padai-

1 z. '
“JĮ

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

balandžio 22 gražioj La Fon- 
taine Bleu salėj pasveikins kun. 
Juozą Antoszevvskį, kuris šiais 
metais minės kunigystės 25 
metų sukaktį. Kunigas Juozas 
buvo klubo dvasios vadas.

Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkės svarbus susi
rinkimas vyks balandžio 24, sek
madienį, 2 vai. po pietų. Lietu
vių svetainėj.

Švč. Vardo Draugija metinį 
seimą rengia balandžio 24, sek
madienį, St. Francis bažnyčios 
salėj, Middle River Baltimorės 
priemiesty. Seimas prasidės su 
iškilmingomis mišiomis. Po 
mišių pietūs ir susirinkimas. 
Šv. Alfonso parapijos draugijos 
nariai dalyvaus seime.

Baltimorės Balfo skyrius ren
gia koncertą balandžio 30, šeš
tadienį, Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Trijų veiksmų mu
zikinę pjesę “Rugiapiūtė” atliks 
Baltimorės-Washington tautinių 
šokių grupė Malūnas. Po vaidi
nimo šokiai. Gros Lekevičiaus 
orkestras. Bus bufetas ir baras. 
Rengimo komitetas ragina visus 
įsigyti savo bilietus iš anksto, 
kuriuos galima gauti pas Balfo 
narius. Pelnas skiriamas Balfo 
labdarybės darbam.

Stasys Sodeika, naujosios kar
tos lietuvis, atvykęs iš Vokieti
jos prieš 20 metų, mirė balan
džio 12. Jo žmona Anastazija 
mirė balandžio 1. Velionis buvo 
vienas iš kelių savanorių, kurie 
apsigyveno Baltimorėj. Kaip su- 

navo vieną ariją iš Donizetti 
operų.

Solistė padainavo gražiai, su 
gražia ekspresija bei vaidyba.

Onos Mikailaitės paskaita
Pagrindinę paskaitą skaitė iš 

Putnamo atvykusi seselė Ona 
Mikailaitė. Ji kalbėjo apie ar
kivysk. Matulaičio gyvenimą ir 
veiklą, pačią paskaitą pavadin
dama — Viltis mūsų laikam. 
Perėjusi per visą jo gyvenimą, 
ji ir ryškino tuos viltingus mo
mentus Matulaičio gyvenime, jo 
veikloj, kaip jis veikė ir sklei
dė viltį. Jis įkūrė net tris nau
jas vienuolijas, jų tarpe ir Put
namo seselių vienuoliją, kuri 
buvo pavadinta Vargdienių se
selių vienuolija, nes Matulaitis 
labai akcentavo vargšų meilę ir 
globą. Suminėjo daugel jo dar
bų, kuriuos atliko Lietuvai.

Paskaita buvo gerai paruošta, 
aiškiai ir sugestyviai perduota 
salėj.

-o-
Po jos paskaitos Petras Tuti

nas paskaitė trumpas arkivysku
po Matulaičio raštų ištraukas, 
kurias parengė Petras Ąžuolas.

Programai vadovavęs A. Ma
sionis sumaniai ryškino pagrin
dines idėjas ir įteikė kun. V. 
Bagdanavičiui (marijonam) 
auką 100 dol. Matulaičio beati
fikacijos bylai vesti.

Pabaigoj padėkos žodį tarė: 
šios parapijos šeimininkas kleb. 
kun. Pr. Raugalas.

Akademija užsitęsė per porą 

buvo vaišės. Buvo didelis stalas, 
apkrautas valgiais, prie kito stalo 
buvo kava ir pyragaičiai. Čia 
visi pasivaišino ir pasišnekėjo. 
Apie 4 vai. jau visi skirstėsi 
namo, (p.j.) 

sipratęs lietuvis Stasys dalyvavo 
lietuviškuose parengimuose. 
Gedulingos mišios aukotos už jo 
vėlę Šv. Alfonso bažnyčioj ba
landžio 15. Palaidotas Oak 
Lawn kapinėse. Nuliūdime liko 
podukra Genė.

Jonas Obelinis

^ŠACHMATAI!
Veda Kazys Merkis

Į pasaulio pusbaigmines var
žybas kvalifikavosi trys preten
dentai: Portisch, sudorojęs Lar- 
seną 6.5-3.5, Korčnojus — Pet- 
rosjaną 7.5-5.5 ir Polugajevskis 
— brazilą Meckingą 6.5-5.5. Če
ko Hort mačas su Spaskiu 6-6 
prailgintas dviem partijom. Pir
moji baigta lygiom, o antroji nu
traukta gana lygioj padėty. Pana
šu, kad jiedviem teks lošti dar 
dvi papildomas partijas, ir jei jos 
neduotų laimėtojo, bus spren
džiama burtais.

Didelė paguoda Larsenui. Po 
pralaimėto pretendentų mačo 
Portischui Larsenas laimėjo 
tarptautinį turnyrą Ženevoj su 
8.5 taško, pustaškiu pralenkęs 
Švedijos dm U. Anderssoną.

VI Europos komandinės p-bės 
iškilmingai pradėtos balandžio 
13, Maskvoj. Dalyvauja 8 ša
lių rinktinės. Pereitas Europos 
p-bes 1973 laimėjo Sov. S-ga, 
2. Jugoslavija 3. Vengrija. Pana
šu, kad šios komandos vyraus ir 
šiose p-bėse. Be jų, dar daly
vauja Anglijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Rumunijos ir Vak. 
Vokietijos komandos.

SPORTAS
ŠALFASS žaidynių informacija

Vadovaujantis š.m. sausio 26 
visuotinio ŠALFASS suvažia
vimo nutarimu, kamuolio žaidy
nės šiemet vyks tris dienas: 
penktadienį — bal. 29, šeštadie
nį — bal. 30 ir sekmadienį 
— gegužės 1. Visi klubai atvyks 
į New Yorką penktadienį ir pra
dės rungtynes St. Thomas Aqui- 
nas ir Queens Community Col
lege (QCC) salėse 5 vai., o K. 
Židiny 4 vai. po pietų. Dėl įvy
kusių pasikeitimų anksčiau 
skelbta Great Necko gimnazijos 
salė nebus naudojama. Šeštadie
nį rungtynės prasidės visose sa
lėse 9 vai. ryto. Specialiai tink
liniui yra išnuomotos Franklin
K. Lane High School patalpos, 
kur šeštadienį visą dieną vyks 
tinklinio rungtynės. Sekmadienį 
planuojama visas baigmės rung
tis sukoncentruoti QCC patalpo
se, kur salės yra erdvios ir žiū
rovam pakanka vietos. Ten nuo 
10 vai. ryto bus tinklinio ir krep
šinio varžybos, iš kurių paaiš
kės 1977 metų vyrų, moterų ir 
jaunių meisteriai. Prieš vyrų 
baigmės rungtynes QCC didžio
joj salėj įvyks žaidynių oficialio
ji dalis ir trumpos iškilmės.

Queens Community College 
sporto sales lengviausia pasiek

ti iš Long Island Expwy, pasu
kant į Springfield Blvd. šiaurės 
kryptimi. Važiuojant Spring
field Blvd., sukti dešinėn į 56 
Avė., po to pirmas posūkis kai
rėn į Cloverdale Blvd., ir vėl 
kairėn į Kennilvvorth Dr. Čia pat 
yra Robert F. Kennedy pastatas, 
kuriame vyks rungtynės. Kieme 
šalia pastato yra daug vietos pa-

( nukelta į 10 psl.)

— Tautos Fondo narių suva
žiavimas šaukiamas gegužės 28 
New Yorke. Tautos Fondo na
riai yra asmenys ir organizaci
jos, bėgamaisiais metais įmokė
ję ne mažiau kaip 100 dol. Tau
tos Fondo nariai dalyvauja TF 
suvažiavimuose renka TF tarybą 
ir sprendžia kitus TF reikalus. 
Aukas T. Fondui galima iš
skaityti iš JAV mokesčių. Če
kius rašyti ir siųsti adresu: Tau
tos Fondas, P. O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421. (E)

— Ateitininkų Federacijos 
premiją religinio turinio veika
lui atžymėti gavo prof. Antanas 
Maceina už “Religijos filosofi
ją”, kurią 1977 išleido Krikš
čionis Gyvenime leidykla. Pre
mijos mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prunskis.

— IX ateitininkų kongrese 
bus akcentuojami pagrindiniai 
ateitininkų uždaviniai religinėj, 
tautinėj ir kultūrinėj srityse. 
Temų moderatoriais sutiko būti 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, Kęs
tutis Girnius ir Daina Kojelytė.

— Kongresmanė M. Fenwick 
(R.-N.J.) nusiuntė M. Jurgutie- 
nei į Vilnių laišką, kuriame už
tikrina, kad ji ir dukra nėra už
mirštos. M. Fenwick, narė ko
misijos sekti vykdymą susitarimų 
dėl saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoj, rodo pastangas 
dėl Jurgučių šeimos susijun
gimo.

— Jonui Mekui buvo suteikta 
Guggenheim fondo stipendija 
filmam gaminti. J. Mekas buvo 
vienas iš 313 asmenų, gavusių 
tokias stipendijas. Bendrai 
4,602,000 dol. sumai buvo pa
duota 3,050 prašymų.

— St. Petersburg, Fla., LB 
apylinkė per savo valdybos kasi
ninkę Jadvygą Pupelienę at
siuntė 25 dol. auką ir laišką, 
kuriame įvertina Darbininko 
teisingai teikiamą informaciją. 
Nuoširdus ačiū.

— Jurgio Gliaudos novelę 
“Merginos širdis” paskelbė 
Australijos latvių laikraštis 
“Australijas latvietis”, leidžia
mas Melbourne. Novelę išvertė 
latvių rašytojas AnŠlavs Eglitis. 
Kartu pateikta ir J. Gliaudos 
kūrybinė biografija.

— Sol. Dalia Kučėnienė atliks 
meninę programą balandžio 30, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Chica
goj, Jaunimo Centre, Lietuvos 
Dukterų d-jos tradiciniame pa
vasario pobūvy,

— Kun. dr. J. Prunskis Pe
dagoginiame lituanistikos insti
tute pravedė studentam praty
bas kaip rašyti laiškus į ameri
kiečių laikraščius, primenant 
Lietuvos reikalus.

— Pasaulio Lietuvių Sporti
nėm Žaidynėm, įvyksiančiom 
1978 liepos pradžioj Toronte, 
pravesti sudarytos informacijos, 
nakvynių, svečių priežiūros, 
parengimų, lėšų telkimo, leidi
nio ir pirmosios pagalbos komi
sijos. Komisijos bendradarbiauja 
su žaidynių organizacinio ko
miteto egzekutyvu.

— Pabaltiečių federacija ko
vo 9 Ottawoj, Kanados sostinėj, 
surengė gražų priėmimą (jau 
penkeri metai iš eilės) Kanados 
parlamentaram, įvairių kraštų 
konsulam ir vyriausybės parei
gūnam. Svečių dalyvavo dau
giau kaip 200, tarp jų ir JAV 
konsulas. Pagrindinę kalbą pa
sakė Kanados žemės ūkio mi- 
nisteris Eugene R. Whelan, iš
keldamas etninių grupių, ypač 
pabaltiečių įnašą Kanados kūri
muisi. Pabaltiečių federacijos 
vardu svečius pasveikino fede
racijos pirmininkas J. R. Simana
vičius. Meninę programą atliko 
lietuvių solistė Gina Čapkaus
kienė, kuri padainavo keturias 
lietuviškas dainas, vieną pran
cūzišką ir bisui — vieną ang
lišką. Akomponavo Govė-
das. Programoje dalyvavo ir estų 
menininkai. Šio priėmimo orga
nizaciniam darbui vadovavo inž. 
Danys. Ottawos LB pirmi
ninkas.
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 721 iki 829 dol.

1977 GINTARAS TOUR

2 SAVAITĖS
gegužės 18, 25, 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3, 13, 17, 27 
rugpiučio 7,10
rugsėjo 4, 7, 18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šiy kelionių, o taip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

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

SPORTAS
(atkelta iš 9 psl.) 

statyti automobiliam. Traukiniu 
geriausia važiuoti E arba F lini
ja ir išlipti 169 St. ir Hillside 
Avė. stoty. Iš ten paimti Q17-A 
autobusą iki QC College. Q27 
autobusas taip pat sutoja prie 
QCC pastatų.

St. Thomas Aųuinas H.S. sa
lė yra ant Flatbush ir Flatland 
Avė. kampo Brooklyne. Ten 
penktadienio vakarą bus krepši
nio rungtynės. Vietą lengviausia 
pasiekti važiuojant Beit Pkwy ir 
išsukant į Flatbush Avė., Brook- 
lyno linkme.

Franklin K. Lane patalpos yra 
ant Elderts Lane, prie pat Jamai
ca Avė. Važiuojant Jamaica Avė.

traukiniu, išlipti Elderts Lane 
stoty. F. K. Lane salėse šeš

tadienį bus tinklinis.
Kultūros Židiny, 361 High

land Blvd., Brooklyne, beveik 
kaimynystėj F. K. Lane gimna
zijos, penktadienio vakarą bus 
jaunių krepšinis ir mergaičių 
tinklinis, o šeštadienį vėl jaunių 
klasių krepšinis. 8 vai. vakaro 
K. Židiny bus susipažinimo po
būvis ir šokiai. Žaidynių infor
macijos centras ir registracija 
vyks taip pat K. Židiny penk
tadienį nuo 1 vai. popiet ir visą 
dieną šeštadienį. Kultūros Židi
nio salės telefonas : 212 827- 
9645.

Atvykę sportininkai nakvynei 
apsistos dviejuose viešbučiuo
se: Howard Johnson’s Motor

Come S&e For Yourself

CHASE

Founded and Run by Educators for PO years..
GOLF: Our own 18-hole Championship course. 40-acre Training 

Center Driving rangės, Practice putting greens.
TENNIS; 68 Outdoor/lndoor courts, Videotape. For Beginners, 

Intermediate and Tournament players.

INTERNATIONAL TENNIS ADVENTURES
Oxford Unlverslty & French Riviera 

Co-ed 14-19 years.

GOLF or TENNIS
CAMPS

COED-

w.fite or Ceil for our brochure

CHASE CAMPS - Golf or Tennis
Box 1446c, Unlverslty Lane, Manchester, Masa. 01944

Tel: (617) 526-7514

L

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 25 — spalio 3 $942.00
2 naktys Maskvoj, 6 dienos Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną. 
Kainon įskaitoma: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj GIT (šios 
kainos įsigalioja 1977 balandžio 1), visi dokumentai ir viza, pirmos 
klasės viešbučiai, du kambary, trysvalgiai kasdien, miestų apžiū
rėjimas, bagažo pernešimas.

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis:
PETRAS LASAUSKAS 

KOBASNIUK TRAVEL INC.
157 SECOND AVENUE
YEW YORK, N.Y. 10003

(212) 254-8779 (201) 761-5472
a>w>y«w—Mii   — 111 f

L
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Lodge (netoli J.F. Kennedy 
aerodromo), 135-30 140 St., Ja
maica, ir Sheraton Inn prie La 
Guardia, 90-10 Grand Centrai 
Pkwy., E. Elmhurst, 445-4800.

Alg. Š.
SĖKMĖS FUTBOLE

LA klubo pirmoji vienuoli
kė lygos pirmenybėse šio pava- | 
sario rate pasiekė trečią laimėji
mą iš eilės. Pereitą sekmadienį 
pirmoji komanda laimėjo prieš 
norvegus 2:1, bet rezervinė su
klupo 1:3 (įvartis V. Kulpos). 
Šį sekmadienį abi komandos 
žais prieš turkus Leaf Erickson 
aikštėj Brooklyne. Rezervinė 
pradės 1 vai., o pirmoji koman
da — 3 vai. popiet. Pirmame rate 
prieš turkus buvo laimėta 1:0.

STALO TENISAS
1977 Rytų apygardos pirme

nybių stalo teniso varžybos pa
baigtos kovo 28-29 Kultūros Ži
diny. Žaidė vien tik New Yor
ko LAK nariai.

Vyrų vieneto meisteris—Pau
lius Gvildys, nugalėjęs Tomą 
Vainių 3-2 (21-14, 11-21, 21-9, 
19-21, 21-11). Žaidžiant dviejų 
minusų sistema, tai buvo trečio
ji abiejų žaidikų dvikovė — 
prieš tai vienas rungtynes buvo 

I laimėjęs Vainius, o kitas

LICENSED CARPENTER
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING & THE NEW STA1NLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON
ABLE PRICESI WORK FULLY GUARANTEED. NO 

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

r

I

CAMP TRUPIU
GARDJO LAKE SALĖM, CONNECTICUT

Co-Ed, youth, recreationai, full 8 week 
season camp. Ali landAvater sports. ARC 
certified. instructors, Atfs & Crahs ■—

Boating /Canoeing/Sailing — Ecology — Journaiism — Thea- 
ter — Watsr Skiing. CIT Program.

LOUIS TAnOR, CAMP TRUPiN
RFD #4, ŠALIM
COLCHISTER; CT. 06415

(103) 859-0420

We’re members
oftne

Amerfcan Camptng Assoc.

aaMaaMaMBHHieaaaMaB—ii—aimini wii sf

PEASE’S SCENIC VALLEY 
GUEST & CAMP

Summer camp for chlldren. Reasonable rates. 
Country living wlth farm animals. Hlking. Swlm- 
mlng, Square Dancing and many other actlvitles. 
Also accomodatlons for guests. Tente and 
camping trallersaliowed.Wrlte:PEASE’S SCENIC 
VALLEY, R.F.D. ORFORD, N.H. 03777 OR CALL: 
1-603-353-9070.

BROTHERS OF THE SACREDHEART

CAMP mTONCE 
FOR BOYS 

AGES S - 15 
BEAR ISLAND

LAKE WINNIPESAUKEE, N.H.

A community of FAITH, PRAYER, LOVE 

Guilding youth to Encounter Christ. 

Dedicatated men serving others as: 

Teacher, missionary, counselor, 

administrator, sočiai vvorker ....

Brother Robert Ziohro, S.C. 
7106 31 st Avenus
East Elmhurst, N.Y. 11370

for mora informoiion wri»a:

Vocation Diractor:

1 SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SV/IMMING CANOEING 

LAWRENCE YMCA 
40 LAWRENCE STREET 

LAWRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

DEVELOPING CHRISTIAN 
ATTITUDES IN YOUNG MEN

WORK CLOSE TO HOME 
JEVVELRY BENCH WORKERS 

f Exp. in bench work 14 k. to include soldering, 
Irnake rings, etc. Wcrk all year round wlth 

established company. Experience and responsi- 
billty regulred. Some English useful. Please call 

į George, 201 243-5510 or wrlte Larter & Sons, 

88 ParkhurstStreet, Newark, New Jersey 07114.

HANDYMAN REPAIR 
SERVICE 

CARPENTER PLUMBING 
BRICK WORK PLASTERING 
CEMENTWORK PAINTING 

ELECTRICAL TILE WORK 
ALL OTHER SMALL JOBS 

LIC 676250 
PERI ENTERPRISES CORP.

848-4845

ALL ROOFING
REPAIRS, NEW FLATS & SHINGLES. LEADERS & 
GUTTERS, SPECIAL RATES NOW FOR SPRING 
SEASON. ALL WORK GUARANTEED. CALL_ 
ANYTIME ALL ROOFING CO 212 843-5363 N.Y.C. 
LIC.

CAMP BERNADETTE
for girls, Woifeboro, N.H.

Brother/sister camps sponsored by the 
Diocese of Manchester. Fatima is situat- 
ed on the shores of Suncook Lake whil« 
Bernadette is located in historic Wolfe-
boro on Lake Wentworth. Both camps 
offer waterskiing, swimming, sailing, 
boating, canoeing, basketball, archery. 
tennis, erafts. softball. horseback and 
trail riding. Mature staff of teachers and 
college students.

NEW * CO-ED PROGRAM - 
“WILDERNESS CHALLENGE” 

NEW 1977 SOCCER PROGRAM
FOR BOYS (no extra charge) 

stafted by 3 International Soccer coun- 
selors from England who play for their 
respective university teams. and have 
extensive coaching experience with 
youih. Both camps are rated EXCEL- 
LENT by N.H. Dept. of Health and ac- 
credited by American Camping Associa- 
tion. Cost is only $650 for 8-week sea
son or $175 for 2-week period.

jFor more information write: 
Į|įp.'j REGISTRAR, Box 1076DC, 

Concord, N.H. 03301

Wholesale Jewelry Speclals
201 3 doz BIRDSTONE RING UNIT $6. 301 Gold 
filled & sterling silver plerced earring unlt 1 
doz $7, 302 Cioisonne sterling silver rings 1 doe 
$18, 303 Gold filled wlth cuitured paari ring 1 ' 
doz unit $12, 901 3 doz fashion ring units $6, 
105 Genuine Turquolse with Gold filled & sterling 
silver chains 1 doz. unit $20. 202 Hypo allergenic 
plerced earrings, 1 doz. assorted $4.50, Verdi 
Jewelry Mfg. 1822 VYestminster St. Provldence,

Rhode island 02902 (401) 621- 8705 i

Gvildys.
Jaunių C kl. (8 dalyviai) lai

mėjo L. Karmazinas, 2. L. Vait
kevičius, 3. P. Birutis. Jaunučių 
D kl. (gausiausia grupė — 15 
žaidikų) 1. L. Karmazinas, 2. 
P. Birutis, 3. Vyt. Kezys.

Mergaičių A kl. (2 dalyvės) 
1. Rama Gvildytė, 2. A. Tursai- 
tė. Mergaičių B kl. (4 žaidikės) 
1. Rama Gvildytė, 2. R. Jasai- 
tytė, 3. R. Bobelytė. Mergaičių 
D kl. (8 dalyvės) 1. M. Vygan- 
taitė, 2. Rita Gvildytė, 3. J. 
Mark, (k)

CUSTOM KITCHENS mm— 
IIMinilE CUSTOM KITCHENS
U NIM u C FORMICA SINK TŪPS

Kome fmprov. Lk N«. 673754
COMPLETE BATHROOMS 1 M

fc VANITIES, STORM 
DOORS fc WINDOWS,

ALUMINUM SIDING || |^{ )|fi 
GUTTERS & BASEMENTS

A PROGRAM FOR
Secure Living

FOR PERSONS OVER 05 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORI GI N

MADISON HOUSE
The Presbyterian Home ■—

NO WORRIES:
® about liaving your sav
ings used up by an unex- 
pected health emergency 
« the difficuHy and espense 
of home care and repairs 
® about living ulone and 
feeiing insecure.

MEDICAL PLAN INCLUDED:
a Decfors care • Nursing care for residents 
• Assistance in dressing and bathing for inter- 

mediate care residents

PROVIDING:
• 3 meais per day • a 
room or rooms © weekiy 
hovse cleantng and linens 
® electricity • freedom 
from househdd care plūs 
companionship.

Mr. Conklin, Administrator
(609) 344-8191

123 S. Sllincis Ave.r A»l. City, N.J. 08401

ALTIC
TOORS

FRANZ COX 
LIMOUSINE SERVICE

24 HOUR A DAY 7 DAYS A WEEK 
AIR PORT PIERS THEATERS WEDDINGS 

FUNERALS CALL 539-4331

TOM HAMS
PLASTERING DRYWALL SPACKLING 

NON ASBESTOS SPRAYED 
CALIFORNIA CEILINGS 
CALL 201 865-6037

EDUCATIONAL VACATION
At Cape Cod. Send your son or daughter to a 
prlvate Island fortheir summer vacatlon. Letthem 
learn Boating, Snorkllng, Marine Blology, Art and 
Cape Cod hlstory, in a relaxlng atmosphore with 
a certlfled teacher. Maximum number — ten 
vacatloners, ages 11-14 at one tlme, with plenty 
of personai attentlon. $125 wkly. Call or write 
203 658-5115. Lynn Nielsen Stucka, 290 Hop- 
meadow St, Weatogue, Conn. 06089. 8 to 10 
weeks $100 per week.

1977 KELIONES Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Rugsėjo 18-26 —- $858, spalio 9-17 — $826

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26 — I iepos 10—$1,253, liepos 17-31 — $1,253 
SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ | LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 —- $1,276

Kelionės kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American 
Worid Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Kiekvienai keliones yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.

SUPERINTENDENT
VVorking Superlntendent for Eastside Girls 
School, Maintaln & supervise staff, knowledge 
of plumbing and eleetrie boller. 3 room apartment 
available. Salary beneflts. References. Write: 
Box CP-100 (Room 915) 350 Fifth Avė., New York, 

N.Y. 10001 SAVE MONEY

ATTENTION LAND OWNERS
2 prima lots for sale In Florida. 11/4 acres 
near Gult of Mexlco. The other prlme 1/4 acre 
land near Palm Beach. Great locatlons. Owner 
wllt also consider exchange for property In Italy. 
Call owner for more Information. (212) 861-2720. 
Before 11 a.m. or Evenlngs.

i; OUEENSBORO FOREIGN 
SCAR, INC.

MERCEDES-BENZ AND BMW

| ELECTRONIC FUEL INJECTION SPECIALIST.
| HIGHLY EOUIPPED AND TRAINED MECHANICS. 

ASK US WHAT KIND OF MILEAGE YOUR CAR 
SHOU LD GET. — FREE EXH AUST EMISSION TĘST. 
ŠAME DAY SERVICE ON SMALL JOBS TEL.: 
(212) 729-7235 — 42-48, 27 St., LONG ISLAND 
CITY (1 1/2 BL. FR. Q. BORO BRIDGE)

ORtTTOnil
For almost forty years, the Priests and Brothers 
of the Congregątion of the Oratory of St. 
Philip Neri have been living, v/orking, and 
growing with the people of South Carolina. 
We are a community vvithout vows, freely 
living the evangelical counsels in a spirit 
of love and joy. Our works are as varied 
as the needs of the people of God in our 
area. Heip us to grow. Write:

Father Joseph, C;O.
The Oratory
P .C. Eox 11586
Rock Hiil, S.C. 29730

Bob Aylward 
YOUTH FOOTBALL CAMP

AG ES 8-14 A LIMITED CONTACT CAMP 
LOCATION SUGARBROOK LODGE 

BROWNSVILLE, VERMONT 
JULY 3-9 JULY 10-16

Resident Pros — Mike Esposlto, Atlanta Faicons 
Don Macek, San Diego Chargers, Mike Kruzek, 
Pittsburgh Steeters, Fred Stlenfort, Oakland 
Raiders, Guest pro — Jlm Klek Denver Broncos 
Plūs 8 add Ulonai veteran coaches.

$160 Per Sesslon 
WRITE BOB AYLWARD

P.O. BOX 313F TEWKSBURY, MASS. 01876 
OR CALL 617 851-2878 

Reglster early— Enrollment Limlted

į

1

DILEO
LANDSCAPING—LAWN, TREES & SHRUBBERY.
MONTHLY MAINT. COMM’L., & INDUS’L. FREE

ESTIMATES 914 664-8716

ALPINE TENT CAMP 
GIRLS & BOYS AGES 10-15 7-3 DAYS SESSIONS 
1 SPECIAL WEEK ALL GIRLS INCLUDES PONY

& HORSEBACK RIDĖS AND BOATING 
We Cater to Small Groups of Young Hikers. 
Located Between 2 of N.H. Famous Rlvers, In 
H art s Locatlon. Nextto CraarfordNotch. Swimmlng 
and Day Hlkes Every Day to the Hlghest Water- 
falls ft Scanlc Areas In the Statė Begins June 
27-Saptember 3. Flexlble Program Wlth Camp 
Gamės. Glve Ages of Explorers and Write to 

ALPINE TENT CAMP
P.O. BOX 93 MILTON VILLAGE, MILTON, MASS 

02187 OR CALL ALPINE ERNIE 617 265-7217

Recover & Replace Doars & 
Fronts With Formica

KITCHEN REMODELING 
"BUY DIRECT . . . FREE PLANNING 
ONE CONTRACT jCOVERS ALL"

212 H O 5-5076
Fattory Shawrwm: W-0t 212 St, Qu«ens Villaga

FULL LINE OF 
CARPENTRY WORK

DORMERS, FAMILY ROOMS, KITCHENS, 
KITCHEN CABINETS. BATHROOMS, VANITIES, 
FORMICA REFINISHING, STUCO, DEPENDABLE, 
REASONABLE RATES, FREE ESTIMATES. CALL

(24-1) 945-0425

LIGHT MOVING
WITH STATION WAGON TRUNKS — CARTONS

DAY & NIGHT 638-0103 7 DAYS.
REV. LAMBERTiS

MACARTHUR NURSING SERVICE 
INC.

24 HOURS HOSPITAL NURSING HOME & PRIVATE 
HOME RN’S LPN’S, NURSES AIDĖS LICENSED & 
BONDED BY THE STATĖ OF N.J. 24 SALĖM 
ST., HACKENSACK, N.J. (201) 489-3166 24 HR. 

PHONE SERVICE

» i 
b

...----- - . .. į ....... | . . .......... i|B|.............. ■—....... - į- ,|Um |

WEEKEND CONNECTICUT
RIVER TRIP

Enjoy a new «xperience in camping; CANOE 
TRIPPING onthe fsmed Long River (Connecticut 
River). Spend two romantlc nlghts and two ad
ventu rous days paddling through the scenlc and 
historic lower Connecticut River Valley. Camp on 

• its secluded islands. visit Gillette Castle, the ,
Goodspeed Opera House and a steak dinner 
under the stars. An exhilaratlng break-away for 

family, frlends and lovers. STARTING DATE:
Aprll 29, 30 & May 1 TIME: Leave Frlday at 
7:00 p.m., return on Sunday at approxlmately 
6:00 p.m. PLACE: Startlng point Is In Mlddte- 
town. Ending point in Saybrook. COST: 
$55.00 PER PERSON. COST INCLUDES — 
Transportatlon, 2 braakfaata, 2 lunchea 1 dinner, 
equlpmant, Instructlons, guldą and tentą. 2 per Į 
c artos. Trips wlll be scheduled through Nov. Slgn 
up now Don’t mlss out There Is a mlnimum and 
maxlmum on all trips. Reservatlons suggested. 
For Further Information contact. JOE & JACK 
CASEY MAIN STREAM OUTFITTERS RTE 44 
BARKHAMTED CONN. 3 MILĖS NORTH OF NEW

HARTFORD 203 379-1448. ~
BRING YOUR CYO GROUP

I

DEKTER PARK 
PHARMACY B

”tyi A n a et a “R QWm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

DELTVER
TELEF 296-4130

SUPERIOR FENCE CO. 
SAVE ON CHAIN LINK VINYL STOCKADE 

INSTALLATIONS GUARANTEED FREE 
ESTIMATES (212) 843-4009

HOME TYPING 
BROOKLYN ARBA 
OAY OR NIGHTS 

REASONABLE RATES 
CALL ANYTIME 772-3251

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE 
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394

TUDINO’S
FAMILY RESTAURANT

Pleasant View Avė., Rt. 5 
Greenville, R.l. 401 231-3444 
Italian — American Cuislne

DRAPERY CLEANING
TAKE DOWN, REHANG SERVICE 4.50 PER PANEL 

LINED AND 4.00 PER PANEL UNLINED. 
PARAGON DRAPERY CLEANERS 

AND DECORATORS (201) 279-5568

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
?’EW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

ANN WARD’S APPROVED TRAVEL
We Honor Master Charge

300 Inman Avenuė
Coionša. N J. (201) 381-7944

T^asolipo

A MEMORIALS
68-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 328-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELĖ VIETA
— GAUSI PARODŲ SALĖ

CATERING ... i..■■■—
HOME CATERING FOR SMALL 

PARTIES — DELICIOUS FOODS
Call 263-1160

All Specialties

KVECAS
JONAS

19 33 +1976
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Čhicagos lėlių teatras atvyksta į Kultūros Židinį ir balandžio 24, sekmadienį, 2 vai. popiet 
suvaidins keturias pasakas. Teatrą kviečia vyr. skaučių židinys Vilija.

CHICAGOS

LĖLIŲ TEATRAS
atvyksta j New Yorką

Laimos Rastenytės-Lapins- 
kienės lėlių teatras Chicagoj 
įsikūrė maždaug prieš dvejus 
metus. Pasakų — lėlių kūrėja 
sumaniai supažindina vaikus su 
lietuvių liaudies pasakomis, ku
riose yra daug pamokomo ele
mento.

Pavyzdžiui, pasakoj “Dailidė, 
perkūnas ir velnias” parodoma, 
kad žmogus gali laimėti, jeigu 
yra darbštus, drąsus, gudrus ir 
nenustoja vilties. Šioj pasakoj 

paprastas žmogelis laimi prieš 
perkūną, velnią ir raganą.

Laimos Rastenytės-Lapins- 
kienės lėlių teatras sėkmingai 
reiškiasi ir amerikiečių tarpe. 
Lietuviškos pasakos anglų kalba 
dažnai rodomos amerikiečių 
mokyklose, bankuose, bibliote-

koše, Chicagoj ir jos apylinkė
se. Pasakas į anglų kalbą išver
tė pati lėlių teatro kūrėja, suge
bėdama lietuviškose pasakose 
surasti ir jų originalumą. Ang
liškai teatras pasivadino Lima- 
bean Puppets. Tai Lietuviškoji 
Pupa. Lėlės yra sulietuvintos, 
daug kur įvedama lietuviška or
namentika, lietuviškos spalvos, 
palydėta lietuviškos muzikos.

Teatras, atkeliavęs į šį Atlan
to pakraštį, vaidins lietuviam, 
taip pat visą programą kartos 
anglų kalba grynai amerikietiš
kai vaikų publikai.

Su režisore Laima Rastenyte- 
Lapinskienė drauge dirba And
rius Viktorą, Aras Lapinskas, Ra
sa Kaminskaitė. Šviesą ir garsus 
tvarko muzikas Darius Lapins
kas.

New Yorke lėlių teatro spek
taklis bus balandžio 24, šį sek- 
madieną, 2 v. popiet Kultūros 
Židiny.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Pirmoji komunija ir jaunimo 

mišios bus gegužės 22, sekma
dienį. Norima, kad jaunimas da
lyvautų lietuviškose pamaldose 
ir priprastų prie savo parapijos. 
Parapijos biuleteny primenama 
pareiga dalyvauti savo parapijos 
pamaldose.

Šventoji valanda — Švč. Sak
ramento garbinimas rengiamas 
balandžio 24. Bus mišios, proce
sija, palaiminimas. Bus meldžia
masi už persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoj. Tam reikalui bus ren
kamos aukos. Pamaldose daly
vaus ir Liet. Religinės Šalpos 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Jis tars žodį. Bus platina
ma Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Švč. Sakramentas vie
šam garbinimui bus išstatytas 
tuoj po lietuviškų pamaldų 
12:15. Lietuviškos giesmės gie
damos 4:30 v. popiet. Iškilmin
gos koncelebracinės mišios 5 v. 
popiet. Pamokslą pasakys kun. 
Jonas Pakalniškis.

Antanas Šavelskis, advokatas, 
parapijos teisinių reikalų patarė
jas, ilgametis vyčių veikėjas, mi
rė kovo 31 po sunkios ligos. Pa
laidotas balandžio 
žmona Ona, 4 broliai 
mis.

Liet. Kat. Moterų
29 kuopa gegužės 1 rengia Mo
tinos dienos minėjimą. Bus 
mišios, bendra komunija, tuoj po 
sumos programa salėj, paskui — 
pietūs. Ši moterų kuopa laikosi 
lietuviško papročio ir Motinos 
dieną pamini pirmą gegužės 
sekmadienį.

Motinos diena bažnyčioj bus 
paminėta gegužės 8, antrą gegu
žės sekmadienį. Bus aukojamos 
mišių novenos mišios už visas 
motinas.

Platinama LKB Kronika. Baž 
nyčios prieangy yra skelbimas ir 
Kronikos trečioji knyga. Tikin
tieji raginami šią knygą įsigyti. 
Kronika gaunama ir klebonijoj.

Pirmą kartą New Yorke 
pristatomas “Diet and Nutrition 
Show” New Yorko Coliseum pa
talpose, 59th St. ir Columbus 
Circle, Manhattane. Bus įvairios 
paskaitos, demonstracijos, paro
dos. Įėjimas suaugusiem 3.50 
dol., vaikam ir pensininkam —
2 dol. Balandžio 21 — nuo 5 iki 
10 vai. vak., balandžio 22 — nuo
3 iki 10 v.v., balandžio 23 — 
nuo 1 iki 10 vai. vak., balan
džio 24 — nuo 11 ryto iki 6 vai. 
vak. Tarp paskaitininkų yra ir 
vienas lietuvis — Viktoras Kul- 
vinskas, M.S., N.D. Jis kalbės 
balandžio 22, 7:45 vai. vak. apie 
proteinų svarbą. Balandžio 24, 
sekmadienį, 12:30 jo 
“Sprouting and You”.

Jungtinėj parodoj,
dintoj “Forgotten Cultures”, da
lyvauja lietuviai ir kitų 11 tauty
bių atstovai iš Sovietų pavergtų 
kraštų. Paroda vyks gegužės 1-9 
Ukrainiečių Institute, 2 East 
79th St., New York City. Lan
kymo valandos kasdien nuo 2 iki 
6 vai. po pietų, o antradieniais 
nuo 2 iki 9 vai. vak. Parodos 
oficialus atidarymas balandžio 
30, šeštadienį, 9 vai. vak. su pri
ėmimu ir vaišėmis. Parodą ren
gia The Council for East Europe 
Ethnic Cultures, Department of 
Recreation and Parks of the City 
of New York, The New York 
Statė Council on the Arts, The 
Ukrainian Institute of America 
irYashivaUniversity Museum.

mą premiją už savo iliustruo
tą poemą “Miestas jūrų gelmė
se”. Premija buvo įteikta balan
džio 14 McGraw-Hill galerijoj, 
Manhattane. Visi premijuoti 
darbai bus išstatyti specialioj pa
rodoj liepos mėnesį Manufactur- 
er’s Hanover Trust banko patal
pose (48 St. ir Madison Avė.).

tema

pava-

4. Liko 
su šeimo-

Sąjungos

Jonas Kedys, Australijos lietu
vis, News Digest-Intemational 
redaktorius, kovo 30 dalyvavo 
pasitarime, kurį surengė Ameri- 
cans to Free the Captive Na- 
tions, Ine. Komitetas. J. Kedys 
painformavo, kaip veikia pa
vergtų tautų komitetas Australi
joj, ir paskui skatino susirinku
sius suorganizuoti specialų vie
netą (komitetą ar komisiją), ku
ris nuolat stebėtų Jungtinių 
Tautų darbus, nuolat reaguotų, 
keldamas pavergtųjų reikalus, ir 
reikalautų, kad pavergtų tautų 
atstovai būtų įsileisti kaip stebė
tojai į Jungtines Tautas. Po ilgų 
diskusijų buvo prieita išvados, 
kad tą pasitarimą šaukęs 
komitetas sudarys specialią ko
misiją Jungtinių Tautų veiklai 
stebėti ir reikalaus, kad egzilų 
atstovai būtų įsileisti į Jungtines 
Tautas kaip stebėtojai. Jonas Ke
dys, išbuvęs New Yorke dvi 
savaites, balandžio 1 išskrido į 
Londoną.

PRISIMENAMA 
A.A. R. ŠIMELIENĖ

Už a.a. Rožę Šimelienę ba
landžio 24, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Newark, 
N.J., bus aukojamos mišios.

Velionė Rožė Šimelienė-Dva- 
reckaitė buvo kilusi iš Varėnos. 
Į JAV atvyko 1912. Ji daug me
tų gyveno Brooklyne, priklausė 
Apreiškimo parapijai. Buvo 
veikli Moterų Sąjungos 29 kuo
pos ir kitų organizacijų narė. Vė
liau persikėlė į New Jersey ir 
buvo lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos narė. Per daugelį metų 
buvo Darbininko skaitytoja ir 
pranciškonų rėmėja, pavyzdinga 
katalikų ir susipratusi lietuvė. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 
1976 rugsėjo 25. Palaidota iš 
Švč. Trejybės bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapinėse, Arlington, N.J., 
dalyvaujant dideliam būriui 
draugų ir pažįstamų atvykusių iš 
visur. Giliame nuliūdime paliko 
sūnų Konradą, dukteris Marytę 
ir Florence, septynis anū
kus, dešimt proanūkų ir daug gi? 
minių. Rožė buvo mylima ir 
gerbiama ne tik draugių, bet 
visų ją pažinusių. Sūnus Konra
das su ja gyveno ir prižiūrėjo 
iki mirties, o taip pat šiom Ve
lykom pastatė ant jos kapo pa
minklą. Sūnus Konradas, eida
mas velionės pėdomis, yra uolus 
katalikas ir susipratęs lietuvis, 
skaitąs ir remiąs lietuvišką spau
dą.

PATERSON, N.J.
Susipažinimas su literatūros 

istorija
Vietos LB apylinkė, džiaug

damasi jos narių tarpe esančiu 
rašytoju, poetu ir literatūros kri
tiku Pranu Naujokaičiu, gegužės 
1, sekmadienį, 3 vai. popiet Šv. 
Kazimiero parapijos salėj, 147 
Montgomery Pi., supažindins 
apylinkės lietuvius su Prano 
Naujokaičio nesenai užbaigtu 
dideliu ir reikšmingu darbu — 
Lietuvių literatūros istorijos ke- 
keturiais tomais.

Apie autorių ir jo atliktą dar
bą kalbės bostoniškis poetas ir 
literatūros kritikas Stasys 
Santvaras.

Vietos ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečiama šiame susi
pažinime gausiai dalyvauti ir 
tuo būdu pagerbti literatūros is
torijos autorių ir retą bostoniš- 
kį svečią Stasį Santvarą.

Bostono vyr. skaučių židinys 
tą patį savaitgalį rengia dail. 
Viktoro Petravičiaus parodą ir 
aktorės Laimos Rastenytės — 
Lapinskienės lėlių teatro spek
taklį. Parodos atidarymas įvyks 
balandžio 30, šeštadienio vaka
rą, o lėlių teatro spektaklis ge
gužės 1, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėj. Tai tikrai įdo
mus savaitgalis tiek jaunimui, 
tiek ir suaugusiem. — S.Š.

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.
LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS: 
BALANDŽIO 6 — užpildyta 
BALANDŽIO 27 — užpildyta
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $842.00 
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $838.00 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis; iš Vienos 7 

dienom privačiu ekskursiniu autobusu su nakvynėmis Muenchene, 
Heidelberge, laivu Reino upe, Koelne ir Amsterdame—$1125.00

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 
1 naktis — 1045.00

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, Maskva 2, Helsinki 1 
naktis — 1158.00

El.Va.

JASAITYTĖ 
LAIMĖJO

New Yorko Perkūno choras 
stato operetę “Auksinės dienos”. 
Premjera bus gegužės 7 Phila- 
delphijoj.

SVVISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU IS CHICAGOS per 
Bostoną kaina— 1316.00
išvyksta: BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27 jr 
RUGPIŪČIO 10.
Maskva 1, Vilnius 5, Ryga 3, Leningradas 2, Maskva 2 
naktys prie šių grupių prisijungiant iš BOSTONO ar NEW 
YORKO kaina — 1195.00

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, New Yorko miesto 
Policijos Atletų Lyga surengė 
miesto mokyklų mokiniam me
no ir poezijos konkursą, kuria
me dalyvavo 2000 mokinių su 
viršum. Šių metų konkurso tema 
buvo “Kaip jaunimas įsivaizduo
ja 21-mą šimtmetį”.

Savo amžiaus grupėj Ramunė 
Jasaitytė (11 metų) laimėjo pir-

Liet. Kat. Mokslų Akademi
jos New Yorko židinio susirin
kimas ir vieša paskaita įvyko 
kovo 20, sekmadienį, 3:30 v. po
piet Kultūros Židiny. Pradžioj 
židinio pirmininkė prof. dr. Al
dona Janačienė padarė židinio 
metų veiklos apyskaitą, atsisto
jimu ir susikaupimu buvo pa
gerbtas miręs kalbininkas Leo
nardas Dambriūnas. Susirinki
me negalėjo dalyvauti sekreto
rius kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, nes buvo išvykęs vesti re
kolekcijų. Jis raštu buvo įteikęs 
pranešimą apie X-tą Akade
mijos suvažiavimą Detroite. 
Šį pranešimą perskaitė pirmi
ninkė. Toliau buvo paliestas val
dybos rinkimų klausimas. Ka

dangi susirinkime nebuvo sek
retoriaus, tai valdybos rinkimai 
atidėti rudeniui.

Toliau kun. dr. Vladas Jaske- 
vičius, SJ, Fordhamo universi
teto profesorius, skaitė paskaitą 
— Totoriai Lietuvoj. Pradžioj jis 
sutojo prie Fordhamo univer
siteto, kaip ten buvo dėstoma li
tuanistika, paskui kalbėjo apie 
savo dizertaciją — kaip jis para
šė studiją apie Laskickio knygą 
“Apie žemaičių dievus”, kas tuo 
klausimu dabar esą naujo pada
ryta. Tada priėjo prie totorių 
invazijų, kurios Lietuvą lietė 13 
ir 14 amžiuj. Tolimesnių laikų 
jis jau ir nenagrinėjo. Po paskai
tos buvo įvairūs klausimai iš 
Lietuvos istorijos.

Pasibaigus susirinkimui, visus 
kavute ir pyragaičiais pavaišino 
šio židinio mecenatė Elena Mic- 
keliūnienė. (p.j.)

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 1 naktis 
— 1158.00

GRUODŽIO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 3, Maskva 2, Helsinki 1 
naktis — 999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 

mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P. O. Box 116, So. Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764. Sav. Aldona Adomonienė

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. Šeštadie
niais uždaryta.
PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

SVEČIAS IŠ ANGLIJOS KALBĖS K. ŽIDINY

Savininkai vienintelio lietuviško motelio Palm Beach, 
Floridoje, maloniai kviečia savo tautiečius atvykti bet kuriuo 
metų laiku praleisti savo atostogas jų gražioj nuosavy
bėj — OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL — kuri yra tarp 
Atlanto ir Worth ežero —

3120 SOUTH OCEAN BLVD. (A-1-A), PALM BEACH, FLA.
33480

Patogūs, įvairaus dydžio, pilnai šaldomi ir šildomi kamba
riai ir butukai su virtuvėlėmis ir vonios kambariais, televi
zija ir telefonu, privatus 400 pėdų ilgio pajūris, didėlis 
šildomas baseinas. Kainos žemiausios Palm Beach pajūry. 

Lietuviai motelio vedėjai mielai patarnaus, jei kreipsitės 
raštu aukščiau nurodytu adresu ar skambinsit telefonu 
305 582-7447.

Gegužės 3, antradienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio mažojoj 
salėj kalbės kun. Michael Bour- 
deaux, episkopalų kunigas.

Jis vadovauja Center for the 
Study of Religion and Com- 
munism. Tas studijų centras yra 
prie Keston kolegijos Kent, 
Anglijoj.

Kun. Bourdeaux turi nepa
prastai geros informacijos apie 
religinę padėtį Lietuvoj. Jis pa
rašė knygą, kuri Anglijoj turi iš
eiti ateinančiais metais. Knyga 
pavadinta “Lithuania — Land of 
Crosses”. Šioj knygoj jis supa
žindina su Kronika angliškai 
skaitančius.

Per jį Vakarus pasiekė nauji

Sovietų Sąjungos įstatai, kurie 
tvarko religinius reikalus. Prieš 
porą metų jis gavo iš Fordo 
Fondacijos 40,000 dol. savo 
darbui tęsti.

Į Ameriką atvykęs, jis keliauja 
su paskaitomis. Taip pat kalba ir 
lietuviam. Jis kalbės Cleve- 
lande, Chicagoj, Toronte ir tada 
atkeliaus į New Yorką.

Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau atsilankyti į šį jo prane
šimą. Tai labai retas atvejis, kad 
nelietuvis būtų taip gerai infor
muotas lietuviškais reikalais ir 
kalbėtų už Lietuvą. Atsilanky
dami parodysim ir susidomėji
mą, ir jį tuo pačiu paskatinsim 
kovoti prieš religijos perse
kiojimą Sovietų Sąjungoj.

BffliKBv-mmi 
Postage paid bath uiays 

Fūst, [onuenient.privDte, 5afe,free! 
Thnt's ujhat BllllKlllG-BV-nilllLi5 
The South Boston Savings Bank way. Whether your

banking needs consists of deposits or withdrawals
you can privately transact your business 

in the comfort of your own home ... regardless of \."s - 
the hour or day of the week. Banking 
by mail is fast too! Once your transactions

I are received by us they’re immediately
į entered in your — 

account and mailed f/i *
back to you the šame day. *

All this and security ... iri knovving your^^jgį 
money is working hard ... earning the 
highest interest rates allovved by law.

Look into our easy, convenient, postage paid tf
Bank-By-Mail plan today. Call Mr. Donahue at 268-2500 or by

MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9AMto3.30PM-
Monday thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galllvan Blvd.
8.30 AM to 5 30 PM
Mon . Tues., Wed. & Fri.
Thurs. -8 30 AM to 7 30 PM 

^^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

writing to either office.

vi ►l South Boston , 
SavingsBankl

THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus balandžio 24, šį sek
madienį, 12 vai. Pamaldomis rū
pinasi K.Ž. jaunimo reikalų sek
cija, o vaišėmis — vyr. skau
čių židinys Vilija. Pamaldų me
tu giedos jaunimo choras, ku
riam sekmadieniais vadovauja 
muz. D. Sakaitė. Po pamaldų, 
2 vai. popiet, Chicagos lėlių 
teatrras. Visas jaunimas malo
niai kviečiamas atsilankyti.

Šviesos taupymo sumetimais 
laikrodis vėl sukamas balandžio 
24, sekmadienį, 2 vai. ryto. Šį 
kartą laikrodį reikia pasukti vie
ną valandą į priekį.

A. a. Antano Šavelskio nese
niai mirusio lietuvio advokato, 
teisinė įstaiga uždaroma ba
landžio 30. Klijentai dėl infor
macijų gali kreiptis telefonu 
897-3061.

Dr. J. K. Valiūnui, Vliko pir
mininkui, balandžio 5 padaryta 
sėkminga operacija. Jam ligoni
nėj teks išbūti porą savaičių. 
(E.)

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai ir vėl paaukojo 400 dol. 
pranciškonų vienuolynui ir 100 
dol. Kultūros Židiniui. Taip pat 
pratęsė Darbininko prenumera
tą penkeriem metam ir pridėjo 
40 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jam dosniem geradariam. Dr. M. 
ir A. Žemaičiai anksčiau vie
nuolynui ir Kultūros Židiniui 
aukojo 7,520 dol.

Darbininko skaitytojai Brook- 
lyne iki balandžio 20 dar nebu
vo gavę Darbininko Nr. 15 (ba
landžio 15 dienos), kuris buvo į 
paštą nuveštas balandžio 13 d. 
Administracija labai apgailes
tauja, kad paštas taip neaptar
nauja mūsų skaitytojų.

Prano Baltuonio skulptūrų pa
roda rengiama balandžio 23-24 
Newarko lietuvių parapijos sa
lėj.

Už a.a. dr. Leonardo Plechavi
čiaus vėlę bus atlaikytos mišios 
gegužės 1, sekmadienį, 12:30 v.

Šv. Kazimiero bažnyčioj Yon- 
kers, 239 Nepperham Avė.. 
Prašom artimuosius ir pažįsta
mus pasimelsti. Žmona Sofija su 
vaikais.

House for sale — Woodhaven. 
Semi-detached, 2 fam. brick, 
5/6, modern baths, extras. prin. 
only. 296-3961.

— ST. PETERSBURG, ĖLO- 
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Antras Kaimas, pakviestas 
Laisvės Žiburio radijo, svečia
vus. įdžio 16 ir Kultūros Ži
diny atliko programą, kurią pub
lika nuoširdžiai sutiko. Publikos 
buvo pilna salė. Vaidinimas ir 
šokiai praėjo puikioj nuotaikoj. 
Plačiau kitame numery.

Studentų ateitininkų susirin
kimas Kultūros Židiny įvyks ba
landžio 22, šį penktadienį, 9 
vai. vak. Visas studijuojantis jau
nimas — ateitininkai ir neatei- 
tininkai — maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., nakties 
metu buvo vagių apiplėšti. Iš 
įvairių kambarių vagys išrankio
jo pinigus, aparatus ir kitokias 
brangenybes.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, balandžio 9 lankėsi Hart
forde, kur atliko programą ra- 
movėnų vakare.

Chicagos lėlių teatras atvyksta 
į New Yorką ir balandžio 24, 
sekmadienį, 2 v. popiet Kultū
ros Židiny vaidina keturias pa
sakas.Teatrui vadovauja Laima 
Lapinskienė. Šviesos ir garso 
efektus tvarko muzikas Darius 
Lapinskas. Be jo, dar dalyvauja 
Rasa Kaminskaitė, Audrius Vik
torą, Aras Lapinskas akompo- 
nuoja smuiku. Teatrą pakvietė 
vyr. skaučių židinys Vilija.

Maironio lituanistinės mokyk
los pavasario balius bus šį šeš
tadienį, balandžio 23. Pradžia 
7 v. Tada bus atgaiva, 8 v.v. — 
trumpa programa, kurią atlieka 
akordeonistė Rūta Raudytė. 
Karšta vakarienė, šokiam groja 
žinomas Radionovo orkestras iš 
Hartfordo. Stalus galima užsisa
kyti pas Ireną Alksninienę, Vidą 
Jankauskienę, Nijolę Ulėnienę. 
Balių rengia mokyklos tėvų 
komitetas.

Vinco Kudirkos lituanistinės 
mokyklos 10 metų veiklos balius 
bus balandžio 23 Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėj New- 
arke. Meno paroda ir kokteiliai 
7 v.v., programa ir vakarienė 
8:30 v.v. Balių rengia mokyk
los tėvų komitetas. Mokykla 
veikia Elizabethe, N.J.

Atidaryta architektūros
studija, t.y. paruošiami planai 
naujom namų statybom bei į- 
vairiem remontam. Kreiptis pas 
architektą V. Meilų, 174 Sackett 
St., Brooklyn, N.Y. 11231. Tel. 
852-6879.

Ridgewoode išnuomojami la
bai prieinama kaina 2 baldais 
apstatyti kambariai, galima nau
dotis ir virtuve. Patogus susisie
kimas. Informacijai tel. 497-57' 
48.

Didžiosios ŠALFASS sporto 
žaidynės įvyks ateinantį savait
galį New Yorke. Sportininkai ir 
svečiai atvyks iš Baltimorės, 
Bostono, Chicagos, Cicero, Ha
miltono, Hartfordo, Clevelando, 
Rochesterio, Toronto ir kitų 
vietovių. Žaidynių smulkesnė 
informacija yra šio puslapio 
skelbime ir sporto skyriuj.

Žuvavimo išvyką rengia N.Y. 
lietuvių medžiotojų ir žuvautojų 
klubas Aras. Išvyka bus ba
landžio 24, sekmadienį. Infor
macijos reikalais skambinti Vy
tautui Alksniniui — 886-5695.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas įvyks ba
landžio 24, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėj. Na
rės kviečiamos dalyvauti.

Motinos dienos minėjimas 
Apreiškimo parapijos salėj ruo
šiamas gegužės 1, sekmadienį, 
1 vai. po pietų su menine pro
grama.

Dr. Algirdas Budreckis su 
žmona Giedre savaitgaliui buvo 
atvykęs į New Yorką, dalyvavo 
Laisvės Žiburio vakare. Pirma
dienį jis apsilankė Darbininko 
redakcijoj. Pranciškonų spaus
tuvė atspaude jo redaguotą 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės periodinį leidinį Bridges. 
Leidinys taikomas čia gimusiem 
lietuviam, kurie jau nebekalba 
lietuviškai. Pirmadienį jis grįžo 
į Bostoną ir drauge išsivežė at
spausdintą leidinį. Su juo buvo 
atvažiavęs ir jo žmonos brolis 
Gintaras Karosas.

A. a. Kazimierai Januškevičie
nei mirus, vietoj gėlių Irena ir 
Jurgis Okuniai aukoja 25 dol. 
Kultūros Židiniui, reikšdami gi
lią užuojautą’ velionės sūnui 
Henrikui.

Atvelykio popietės rengėjos prie Velykų stalo. Iš k. M. Samatienė, V. Šileikienė, dr. M. 
Žukauskienė — LMK Federacijos New Yorko klubo pirmininkė, E. Mickeliūnienė, E. Dono- 
hue, B. Mikalauskienė, P. Ivašauskienė, J. Vytuvienė, I. Banaitienė — LMK Fede
racijos pirmininkė, A. Reivytienė. Popietė buvo balandžio 17 K. Židiny. Ją rengė LMKF 
NY klubas. Nuotr. L. Tamošaičio

Margučių balius, kurį kasmet 
rengia Lietuvių Darbininkų 7 
kuopa, šiemet bus balandžio 23, 
šeštadienį, Fifi salėj, 94-25 Ja
maica Avė. Woodhavene. Pra
džia 7 v .v. Gražiausi margu
čiai bus premijuojami.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
savo narių susirinkimą kviečia 
balandžio 22, penktadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny. Taip pat pra
šomi atsilankyti ir tie, kurie nori 
įstoti į šaulius.

New Yorko Perkūno choras 
gegužės 7 Philadelphijos Lietu
vių namuose stato operetę 
Auksinės dienos iš S. Rombergo 
Student Prince. Veikalą į lietu
vių kalbą išvertė p. Augaitytė, 
V. Daugirdas ir G. Ugianskienė.

PRIIMKIME 500 LIETUVIŠKO 
SPORTUOJANČIO JAUNIMO!

Mielas Lietuvi,
Sportinių žaidynių komite

tas, kuriam yra pavesta šias žai
dynes suorganizuoti ir pravesti, 
numato nelengvą užduotį, ypač 
iš finansinės pusės. Sporto salių 
nuomos, lyginant su tuo, kas bu
vo prieš keletą metų, yra žymiai 
pakilę. Rungtynių teisėjai, kurie 
svarbesnėm rungtynėm turi būti 
profesionalai teisėjai, už vyrų 
krepšinio rungtynių teisėjavimą 
ima 40-50 dol. ir panašiai. Šių 
žaidynių sąmata — 6,000 dol. 
su viršum.

Organizaciniam komitetui nė
ra malonumo prašyti aukų, bet 
mes nerandame kito būdo finan

sam sutelkti. New Yorkas su savo 
apylinkėmis yra nemaža lietu

vių kolonija. Tikime, kad new- 
yorkiečiai supras šio įvykio svar
bą ir kad reikiamą sumą pavyks 
sudaryti.

Iš anksto dėkojame.
SVEIKAME KŪNE — 

SVEIKA SIELA!
Ignas Gasiliūnas
Organizacinio k-to p-kas 
Marija Žukauskienė
Narys — dovanom ir taurėm

Pastaba. Čekius rašyti LITH- 
UANIAN ATHLETIC UNION 
vardu ir siųsti: Mrs. M. Žukaus
kas, 88-59 75 Street, Wood- 
haven, N.Y. 11421.

XXVII ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

SPORTO ŽAIDYNĖS
įvyks New Yorke

balandžio 29, 30 ir gegužės 1.

Dalyvaus lietuvių krepšinio ir tinklinio komandos iš 
Amerikos ir Kanados vietovių.

Rungtynės įvyks KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn,

OUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE, 56 Avė. ir 
Springfield Blvd., Bayside

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL, Elderts Lane ir Jamaica 
Avė., Brooklyn

ST. THOMAS AOUINAS HIGH SCHOOL, Flatlands Avė ir 
Flatbush Avė., Brooklyn

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
bus šeštadienį, balandžio 30, 8 vai. vak.

Kultūros Židinyje

įėjimo auka —4 dol. asmeniui

Svečių ir sportininkų patogumui nuo 6 vai. bus parduodama 
šilta vakarienė

Visi maloniai kviečiami į sporto rungtynes ir susi
pažinimo vakarą. Savo dalyvavimu paremsite lietuvių sporto 
veiklą.

ŽAIDYNIŲ KOMITETAS

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

New Yorko vyrų choras Perkūnas 
koncertuoja su operete

“AUKSINĖS DIENOS”

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 3

ir baioiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus. Informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rėmėjai 
kviečia visus
gegužės 15, sekmadienį, nuo 1 vai. popiet iki 8 v.v. 
aplankyti

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS ir 
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
TARNYBOS

NAUJĄ BŪSTINĘ
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
tel. (212) 647-2434
(Kultūros Židinio kieme)

Visi atsilankę gaus dovaną

Philadelphijos Lietuvių namuose 
gegužės 7.
Solistai — VYTAUTAS DAUGIRDAS ir 
GENĖ UGIANSKIENĖ

Rengia

Lietuvių Namų Bendrovė

“KAIP LIETUVOJE PERSEKIOJA
MI ŽMONĖS IR KAIP GALIMA 
JIEM PADĖTI”

Tokia tema gegužės 3, antradienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinio mažojoj salėj kalbės anglikonų kunigas MICHAEL 
BOURDEAUX, kuris vadovauja Centre for the Study of 
Religion and Communism.

Religinės Šalpos Rėmėjai kviečia visus, 
įėjimas nemokamas!

Balandžio 23, šeštadienį, Kultūros Židiny

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS

PAVASARIO BALIUS
7 v. — atgaiva, atidaromas baras
8 v. — trumpa programa,

karšta vakarienė, 
gėrimai ant stalų

Šokiam groja labai geras RADIONOVO 
orkestras iš Hartfordo
Auka mokyklai išlaikyti: 

suaugusiem —15 dol, 
jaunimui —12 dol.

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas: 
Ireną Alksninienę, 886-5695 

Vidą Jankauskienę, 849-2260 
Nijolę Ulėnienę, (516) 271-4470

Visus maloniai kviečia

Tėvų Komitetas

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI Į 
ŠATRIJOS RAGANOS — 

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS 
100 METŲ GIMIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMĄ — KONCERTĄ
1977 balandžio 30 dieną, 7 v.v.
Lietuvių Švč. Trejybės parapijos salėje,
207 Adams St., Newark, N.J.

PROGRAMOJ
Paskaita apie Šatrijos Raganos asmenį ir kūrybą — rašytoja 
Kotryna Grigą itytė-Graudienė

Šatrijos Raganos kūrinius skaitys
Irena Veblaitien ė, Audronė Karašaitė,
A. Llobys, V. Audėnas, B. Balčiūnas 
Koncertinėje dalyje solistė Angelė Kiaušaitė 
Programai vadovauja I. Veblaitienė

Po programos kavutė ir plokštelių muzika.

Įėjimo auka 5 dol. 
jaunimui 2 dol.

RENGIA LMKF NEW JERSEY KLUBAS
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