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Prez. Carter paskelbė kongre
sui plačios apimties energijos 
planą, siekiantį priversti varto
tojus ir įmones taupyti energi
ją, pakeisiantį skysto kuro ir 
dujų kainas, baudžiant energijos 
eikvotojus, ir turintį tikslą pa
keisti iki šiol įsigalėjusius pa
pročius ir vartotojų įprastą gy
venimo būdą.

JAV ir Britanija pradėjo pa
sitarimus Ženevos konferencijai 
dėl valdžios perleidimo Rodezi
jos juodiesiem atgaivinti ir kon
stitucinėm garantijom baltųjų 
mažumai užtikrinti.

Prancūzija ir 18 prancūziškai 
kalbančių Afrikos valstybių pra
dėjo pasitarimus bendram gink
luotam frontui prieš išorinius 
puolimus sudaryti.

Prez. Carter nusprendė atgai
vinti buv. valst. sekr. Kissinge
rio sudarytą, bet kongreso ne
patvirtintą susitarimą su Turkija 
dėl JAV karinių bazių ir kari
nės pagalbos teikimo. Jis pagei
dautų, kad ginklų pardavimo 
Turkijai draudimas būtų sušvel
nintas, leidžiant jai pirkti įvairių 
ginklų už 175 mil. dol. ir F-4 
Phantom karo lėktuvų.

Daliniuose Italijos savivaldy
bių rinkimuose komunistai su
rinko tik 28.8 proc. balsų (pr. 
m. jie surinko 37.7 proc.). So
cialistai iš 9.2 proc. pakilo iki 
14.1 proc., o krikšč. demokratai 
surinko 39.2 proc. balsų.

Pakistano min. pirm. Zulfikar 
Ali Bhutto, varginamas nuolati
nių streikų, sustiprino spaudos 
cenzūrą ir pažadėjo griežčiau 
laikytis Korano nuostatų, tačiau 
ir tai opozicijos nenuramino. 
Opozicija vis dar tebereikalauja, 
kad jis atsistatydintų.

Izraelio min. pirm. Yitzhak 
Rabin savo pareigas perdavė 
gynybos min. Shimon Pėrės ir 
išvyko atostogų, nors pagal įsta
tymus jis ir toliau lieka atsakin
gas už vyriausybės veiksmus.

JAV numato gegužės 3 pradė
ti Paryžiuj derybas su Vietnamu 
santykiam sureguliuoti.

V. Vokietija pasiuntė į Zairą 
medicinos reikmenų už 2.1 
mil. dol.

Brazilijos prez. Ernesto 
Geisel, paleidęs parlamentą, pa
skelbė eilę dekretų, panaikinan
čių bet kokias opozicijos viltis 
bet kada patekti į valdžią. Pa
gal juos prezidentą rinks kong
reso ir valstijų atstovai; guber
natoriai bus renkami valstijų 
parlamentų ir savivaldybių at
stovų, o konstitucijai pakeisti 
reikės tik paprastos parlamento 
daugumos.

Kovai su infliacija prez. Car
ter nutarė remtis pramonininkų 
ir darbo unijų gera valia, suda
rydamas tam teikalui specialų 
organą, į kurį įeina AFL-CIO 
prez. George Meany ir General 
Electric korporacijos pirminin
kas Reginald H. Jonės. Pagrin
dinėse įmonėse bus taip pat su
daryti vadovų ir unijų atstovų 
komitetai gamybai pakelti.

Sov. S-gos užs. reik, m-ja ofi
cialiai protestavo, kad JAV am
basada Maskvoj privačiai de
monstravo filmus Dr. Živago ir 
Mergaitė iš Petrovkos. Esą šie 
filmai yra provokaciniai ir falsi
fikuoją Sovietų Sąjungos istoriją. 
JAV ambasadorius protestą 
atmetė.

Į Zairą atvykę gerai parengti 
Maroko kariuomenės daliniai 
sustabdė įsibrovėlių veržimąsi. 
Tikima, kad Marokas dar atsiųs 
apie 2000 karių.

Belgijos parlamento rinkimus 
laimėjo min. pirm. Leo Tinde- 
mans socialkrikščionių partija, 
bet parlamento daugumos ne
sudarė ir todėl turės sudaryti 
koalicinę vyriausybę.
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PABALTIEČIŲ BOMBOS PARYŽIUJ
Jonas P. Kedys, News Digest- 

Intemational redaktorius ir lei
dėjas, keliauja aplink pasaulį. 
Kovo gale jis buvo New Yor
ke. Apsilankė ir Darbininko re
dakcijoj. Pasikalbėjimas su juo 
buvo atspausdintas balandžio 8, 
14 nr. Iš Nevv Yorko išskrido į 
Angliją, iš ten į Prancūziją. Iš 
Paryžiaus atsiuntė šią įdomią 
žinią — apie pabaltiečių bom
bas. (Red.)

-o-

Iš Anglijos atvykęs balandžio 
14 popiet, tuoj patyriau, kad čia 
jau savaitę laiko vyksta pabaltie
čių bendra akcija prieš sovietus. 
Naktį iš balandžio 5 į 6 buvo 
padėta bomba prie Sovietų am-
basados. Bomba sprogo ryte, bet 
šis atentatas žymesnių nuostolių 
sovietam nepadarė.

Iš balandžio 11 į 12 naktį, apie 
4 v.r., buvo susprogdinta bomba 
prie Prancūzų — Sovietų Drau
gijos būstinės. Sprogimas jau pa
darė tam tikrų nuostolių.

Po keletos valandų, tą patį 
rytą, balandžio 12, dide
lio pajėgumo bomba sprogo so
vietų propagandinių leidinių 
knygyne — Globė. Ši bomba su
ardė knygyno įrengimus ir pa
degė pačią patalpą. Gaisrą likvi
davo atvykę ugniagesiai.

Prancūzų spaudos agentūrai 
APP, L’Aurore laikraščio ir 
kitų laikraščių redakcijom kaž
kas paskambino ir štai ką pra
nešė: Čia aktyvistų frontas Pa
baltijo kraštam išlaisvinti. 
Mes esame įvykdę šiuos atenta
tus. Mes tęsime ir toliau šią

minties
nelaukti bom 
prie

veiklą.”
Laikraščiui L’Aurore buvo

vargo. Staigus ir 
bardavimai veda

27-tom Šiaurės Amerikos sporto žaidynėm rengti 
dys, I. Jankauskienė, A. Šimkus, Ig. Gasiliūnas,

komitetas. Iš k. I-oje eilėj Pr. Gvil- 
dr. O. Vilpišauskienė, D. Šilbajorie-
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nė, St. Prapuolenis, Il-oj eilėj — A. Gudaitis, P. Ivašauskienė, D. Birutienė, I. Gvildienė, 
Pat Tomey, I. Alksninienė, A. Šilbajoris, J. Rauba, dr. M. Žukauskienė, J. Vilpišauskas. Nuotr.
L. Tamošaičio

BELGRADO KONFERENCIJA 
IR JAUNIMO KOVA

Kovo 31 pasirodė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos poli
tinis aplinkraštis Kova (1 nr., 
redaguoja PLJS politinis koordi
natorius Viktoras Nakas).

Rašiny “Belgradas ir Lietuva” 
taip sakoma: “Mes galvojame, 
jog pagrindinis PLJS trumpalai
kis politinis uždavinys yra kuo 
stipriau reaguoti į Helsinkio 
Akto pažeidimus. Didžiausio 
publikos dėmesio sulauksime, 
jei koordinuosime savo pastan
gas su Belgrado konferencija ir 
užtikrinsime, kad Belgrado kon
ferencija būtų Helsinkio konfe
rencijos sąžinė.

Belgrado konferencijos prieš- 
konferencinis suvažiavimas 
įvyks birželio 15. Buvo galvoja
ma, jog jau birželio ar liepos 
mėnesį konferencija oficialiai 

pranešta: “Mūsų veikla bus tę
siama. Mes norime išlaisvinti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikas, okupuotas Sovietų 
Sąjungos 1940 metais.”

Sovietų reakcija
Balandžio 11 Sovietų Sąjun

gos Užsienio reikalų ministeri
ja iškvietė Prancūzijos ambasa
dorių ir pareiškė griežtą protes
te dėl nepakankamos apsaugos 
Sovietų Sąjungos asmenų ir tur
to Prancūzijoj ir reikalavo, kad 
skubiai būtų garantuotas sau
gumas. Sovietų Sąjungos am
basadorius Prancūzijai kelias 
dienas reikalavo, kad jį priimtų 
Prancūzijos prezidentas. Tai jam 
buvo pažadėta.

Prancūzų reakcija
Prancūzų spauda labai plačiai 

aprašė šiuos įvykius, aprašė ne 
tik pačius sprogdinimo faktus ir 
nuostolius, bet dar davė istori
nių žinių apie Baltijos valstybes, 
jų okupaciją 1940 metais ir toli
mesnį jų persekiojimą. Straips
niai išspausdinti: France Soir, 
Le Matin de Paris, L’Aurore, 
Le Monde, Le Parisien ir dau
gely kitų laikraščių bei žurnalų.

Galvosūkis prancūzų saugumui
Ši aktyvistų veikla, kuri siekia 

išlaisvinti Pabaltijo kraštus, 
prancūzų saugumui sudaro di
delį galvosūkį. Prancūzų saugu
mas pabaltiečius laikė labai tai
kingais žmonėmis, Pabaltiečių 
užsieniečių grupė Prancūzijoj 
saugumo knygose buvo “bal
čiausia”. Su ja neturėjo jokio

prasidės. Tačiau vėliausios ži
nios mums rodo, jog birželio 
mėnesį kraštų atstovai susirinks 
tiktai nustatyti konferencijos 
darbotvarkę. Konferenciją nu
matoma pradėti rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu PLJS valdyba ren
ka medžiagą memorandumui 
apie lietuvių jaunimo žmogaus 
teisių pažeidimus Lietuvoje. Kai 
šis memorandumo projektas bus 
paruoštas, jis bus siunčiamas 
kiekvieno lietuvių jaunimo są
jungos krašto politiniam koordi
natoriui. Prašysime, kad tie kraš
tų politiniai koordinatoriai me
morandumus pristatytų savo 
valstybių užsienio reikalų mi- 
ministeriams. Jei kas turi doku- 
mentacinės medžiagos apie 
jaunimo persekiojimą Lietuvoje, 
ar žino, kur jos galima gauti,

ar čia nėra kitos grupės veikla 
pabaltiečių vardu.

Sovietų Sąjungai spaudžiant, 
prancūzų saugumas įsipareigo
jo šį reikalą sutvarkyti. Saugu
mas stengiasi kaip galint grei
čiau išaiškinti šį keblų galvo
sūkį.

Tuo tarpu, reikia pasakyti, nė
ra nei aukų, nei sužeistų, ta
čiau saugumas neatidėliodamas 
nori išaiškinti šios grupės na
rius. Šiuo metu nei areštų, nei 
tardymų dar nėra. Tai rodo, 
kad prancūzų saugumui neleng
vai sekasi šį reikalą išnarplioti.

Paryžiaus įvykių įtaka 
kitiem kraštam

Paryžiaus pabaltiečių ne
laukta veikla gali paveikti pabal-
tiečius ir kituose kraštuose: JA 
Valstybėse, Kanadoj, Anglijoj, 
Vokietijoj, Australijoj ir Pietų 
Amerikoj.

Kodėl Paryžiaus pabaltiečiai, 
atiek laiko tylėję, perėjo į tokią 
veiklą? Greičiausiai tai pa
skatino paskutinieji įvykiai oku- 
puotoj Lietuvoj. Jei ten už pa
prastą lapelį ar nepriklausomy
bės laikų laikraštį, surastą kieno 
nors bute, nubaudžia kalėjimu 
ar ištremia 3-10 metų į kon
centracijos stovyklą, tai yra grį
žimas prie Stalino sistemos.

Okupuotų Pabaltijo kraštų po
grindžio šauksmai ir su ta veik
la susiję aukos, kenčiančios psi- 
chatrinėse ligoninėse ir kon
centracijos stovyklose, galėjo 
būti viena iš priežasčių Pary
žiaus pabaltiečiam pereiti iš 
politinės tylos į drastiškus bom
bardavimo veiksmus.

prašome pranešti V. Nakui.
Šiaurės Amerikos jaunimas 

dabar svarsto galimybę suruošti 
žmogaus teisių demonstracijas 
Washingtone prieš Belgrado 
konferenciją. Kaip tik ta tema 
buvo kalbėta PLJS-VLIKo kon
ferencijoje. Demonstracijų tiks
las būtų atkreipti krašto ir pa
saulio dėmesį į tai, kad ne tik 
sovietai nesilaiko Helsinkio su
tarties Pabaltijyje, bet jie yra ir 
visiškai tas tris tautas pavergę. 
Žodžiu, Belgrado svarstybos bus 
politinis momentas, teikiantis 
lietuviams galimybę efektingai 
iškelti Lietuvos laisvės reikalą.

Visais Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos politiniais reikalais 
prašome kreiptis į Viktorą Naką, 
1668 Bowers Avenue, Birming- 
ham, MI 48008 (313 645-5926)”. 
(Elta) .

— Balandžio 5 L-etuvoj mirė 
dramos aktorius vetei.^nas Jurgis 
Petrauskas. Buvo gim<ęS 1886 
Armoniškių k., Garliavos vlsč. 
Mokėsi Maskvoj ir Užkauka 
Ten pradėjo ir teatrinę veiklą — 
dainavo operetėse, vaidino ko
medijose. Nuo 1921 J. Petraus
kas įsijungė į Kauno valstybi
nį teatrą. Sukūrė ryškių komiš
kų vaidmenų. Dalyvavo ir 
“Linksmųjų brolių” (su V. Di
neika ir J. Sipariu) grupėj. Ne 
tik vaidino, dainavo operetėse, 
bet ir pats režisavo dramas ir 
operetes. Nuo 1950 jau buvo 
pensininkas. Mirė eidamas 91- 
uosius metus.

— 1976 m. data šių metų 
pradžioj išleista knyga muziko 
Miko Petrausko garbei: “Mikas 
Petrauskas, straipsniai, laiškai, 
amžininkų atsiminimai” (7000 
egz.). Leidinį sudarė J. Burokai- 
tė. Jame sutelkta dvylika paties
M. Petrausko straipsnių. Kom
pozitoriaus kūrybą atskiruose 
straipsniuose nagrinėja muziko
logai — V. Landsbergis, R. Mi
kėnaitė, L. Šaltenis, O. Narbu
tienė. Yra ir pluoštas kompozi
torių arčiau pažinusių asmenų 
atsiminimų.

— Tradicinis “Poezijos pava
saris” šiais metais vyks gegužės 
27-29. Svarbiausi renginiai bus 
Kaune, Zarasų, Švenčionių ir 
Jurbarko rajonuose.

— Susirūpinimas jaunimo do
rove buvo svarstomas Rašytojų 
sąjungos politiniame susirinki
me kovo 31. Paskaitą “Nūdienė 
lietuvių literatūra ir dorovi
nis visuomenės auklėjimas” 
skaitė rašytojas Juozas Bal
tušis. Diskusijose dalyvavo keli 
rašytojai ir vadovaujantieji par
tiečiai.

— Literatūrinėj spaudoj daž
nai iškyla nusiskundimai, kad 
leidykloj per ilgai užsiguli 
debiutuojančių autorių rankraš
čiai (net iki penkerių metų). Jau 
praėjusiais metais buvo paskirta 
speciali komisija (V. Bubnys, A. 
Baltakis, A. Bernotas, A. Drilin- 
ga, R. Kašauskas, S. Lipskis, R. 
Umbrazaitė, K. Ambrasas, S. Sa
bonis, J. Stepšys) vertinimo dar
bui pagreitinti. “Vagos” leidyk
los posėdy J. Stepšys pranešė, 
kad komisija turinti 40 debiutan
tų rankraščių, iš kurių išsiskiria 
verti dėmesio jauni poetai — 
V. Kukulas, B. Liniauskienė,
J. Gabriūnaitė ir R. Vanagas, 
beletristai — P. Venclova, B. 
Bušma, I. Janonytė. Posėdy pa
brėžta, kad parama jauniesiem 
literatam “neatsiejama nuo idė
jinio ir meninio reiklumo jų 
kūrybai”, kad leidykloj “neužsi
gulės nė vienas idėjiniu-meni
niu požiūriu vertingas aiškios 
pilietinės pozicijos jauno debiu
tanto rankraštis” (Lit. ir Menas, 
Nr. 15, 1977). Taigi visur tas pi
lietiškumas, kitaip tariant, bol
ševikinė propaganda.

— Tenykštėj spaudoj minima 
dramos aktoriaus veterano Juozo 
Stanulio 80 metų amžiaus su
kaktis (gim. 1897 bal. 3). Vai
dinęs Kauno, Šiaulių, Klaipė
dos, Vilniaus dramos teatruose, 
režisavęs veikalus, administ
ravęs teatrus, dėstęs teorinius 
teatro dalykus. Dabar pensinin
kas, gyvena Kačerginėj.

— Atrodo, kad neturint įdo
mesnių naujų kūrinių, naujomis 
laidomis leidžiami ankstesnieji 
kūriniai. Štai vienoj knygoj jau 
šiais metais išleisti du V. Sirijos 
Giros romanai — “Štai ir vis
kas”, ir “Atlanto idilės” (20,000 
egz.), taip pat vienoj knygoj 
išleisti du J. Dovydaičio roma
nai — “Skaudi šviesa” ir “Žyd
rieji ežerai” (10,000 egz.). Nau
jai išleista ir Lazdynų Pelėdos 
raštų rinktinė, vardu “Klajūnas” 
(30,000 egz.).

— Vilniaus operos ir baleto 
teatre Puccini operos “Tosca” 
premjerą pastatė Maskvos Di
džiojo teatro režisierius. Ir de
koracijos — ruso dailininko, tik 
dainininkai ir dirigentas buvo 
lietuviai: V. Viržonis, V. Norei
ka, G. Apanavičiūtė.

— Vilniaus plokštelių įrašų 
studija išleido kelias lietuviškas 
plokšteles:

“Kauno varpai” — Viktoro ir 
Giedriaus Kuprevičių varpais į- 
skambintų melodijų rinkinys 
(tarp jų yra ir M. Čiurlionio 
kirmių); solistės Giedrės Kau
kaitės ii vargonininko Leopoldo 
Digrio įdainavimai ir įgrojimai; 
Eduardo Kaniavos dainų plokš
telė; dviejų plokšte- 
lių muzikinė ištrauka iš fil
mo “Velnio nuotaka”; taip pat 
ištrauka iš muzikinio veikalo 
“Eglė žalčių karalienė” (dekla
macija su Vilniaus kvarteto 
pritarimu); Justino Marcinkevi
čiaus eilėraščiai, įskaityti paties 
autoriaus — “Balandžiai virš 
miesto”; lengvosios muzikos 
plokštelė “Ugnies medžioklė” 
(komp. Giedrius Kuprevičius, į- 
dainavo jauni dainininkai).

— 1976 pabaigoj Vilniuj iš
leista vertinga Aleksandro Žir
gulio knyga “Literatūros keliuo
se”. A. Žirgulys, gimęs 1909, 
yra nepriklausomoj Lietuvoj iš
augęs lituanistas, kalbos ir lite
ratūros mokslus išėjęs Kauno 
universiteto Teologijos-Filosofi
jos fakultete, mokytojavęs kelio
se Lietuvos gimnazijose, nuo 
1945 perėjo dirbti į knygų lei
dybą (ilgesnį laiką buvo “Va
gos” leidyklos redaktorius). 
Daugiausia rūpinosi literatūri
nio palikimo tekstais ir senųjų 
raštų komentarais. Parengė 
spaudai D. Poškos, Vaižganto, 
A. Baranausko, Žemaitės, Laz
dynų Pelėdos, G. Petkevičaitės,
M. Katkaus raštus, redagavo V. 
Mykolaičio-Putino raštus, pa
skelbė viešumai M. Čiurlionio 
laiškus Sofijai. “Literatūros ke
liuose” yra autoriaus atsimini
mai apie literatūrinius santykius 
su V. Mykolaičiu-Putinu, su S. 
Kymantaite-Čiurlioniene, su 
kalbininku J. Balčikoniu. Kny
goj yra dvi apybraižos apie bala
nos gadynės autorių M. Katkų, 
apie dail. P. Rimšą ir jo atsimi
nimų rašytoją J. Rimantą. Kny
ga parašyta lengvu stiliumi, pa
traukli biografiniais duomeni
mis.

—Jaunesniosios kartos kritikas 
Sigitas Renčys vasario mėnesio 
literatūrinėj apžvalgoj džiau
giasi periodikoj išspausdintais 
J. Strielkūno, E. Matuzevičiaus 

ir Alb. Žukausko eilėraščiais. 
Jis rašo, kad šių trijų poetų “pas
tarųjų metų poezija prabyla tik
rai jaudinančiai, visuomeniškai, 
visapusiškai atskleisdama savo 
amžininko veiklumą, energiją ir 
ramią, tylią žmogiškosios dva
sios didybę” (Lit. ir Menas, 
1977, nr. 13). Tikrai reikėtų 
džiaugtis, kad nuo lietuvių li
teratūros būtų nuimti partiniai 
varžtai ir kad tikrai poezijoj 
galėtų pasireikšti laisva žmo
gaus dvasios didybė — be Spa
lio garbinimų, be smilkalų Le
ninui ir Brežnevui. Netikime ir 
kitu kritiko teigimu: “Šiandieni
nės literatūros ir meno vysty
mąsi žymiu mastu lemia ir visos 
mūsų tarybinės kultūros su
klestėjimas, jos aukštas meninės 
sintezės laipsnis, jos nuolatinis 
dėmesys tiek žmogaus dvasinių 
interesų patenkinimui, tiek jų 
ugdymui” (Ten pat). Kai paskai
tai visokius partinius nutarimus, 
pasakytas komunistinių vadeivų 
kalbas, liečiančias visokiausią 
kūrybą, tuoj pamatai, kad kūrė
jui nėra laisvės, kad jis jungia
mas į partinį propagandinį dar
bą. O kur nėra laisvės, kur me
lą reikia skelbti už tiesą, ten 
nėra ir tikros kūrybos. Kūrybi
nis sustingimas pastaruoju metu 
ypač darosi ryškus beletristikoj. 
Paskutinieji pirmaujančių bele
tristų kūriniai (A. Bieliausko, M. 
Sluckio, J. Mikelinsko, brolių 
Dirgėlų) rodo kūrybinį išsisėmi
mą, anemiją, dirbtinį temų ieš
kojimą. p N

— Poetas Tomas Venclova, 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos, dalyvaus poezijos die
nose, kurios šiemet, Jaunimo 
Centro rengiamos, Chicagoj 
vyks gegužės 27-29. Savo poe
ziją jis deklamuos gyvųjų rašy
tojų poezijos vakare gegužės 
28, šeštadienį. Gegužės 29, sek
madienį, jis kalbės tema “Lic. 
vių poezija abipus Atlanto”.
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Savaitės 
įvykiai

NEUŽTENKA VIEN GESINTI GAISRUS
JAV LB darbuotojų pasitarimas
Lietuvos laisvinimo reikalais

JAV ir kitos vakarų pramoni
nės valstybės sutiko paskolinti 
Italijai 1 bil. dol.

V. Europos socialistų partijų 
internacionalas nutarė spausti 
Sov. S-gą gerbti žmogaus teises.

Lenkijos vyriausybė paleido 
iš kalėjimo 5 komiteto darbi
ninkam remti narius.

Sov. S-gos valdovas Brežne
vas įspėjo visus Zairo vyriausy
bei teikiančius bet kokią pagal
bą, kad jie bus atsakingi už bet 
kurias pasekmes. Pagal jį Zaire 
vykstąs sukilimas, o ne išorinių 
jėgų įsiveržimas.

Indijos vyriausybė atėmė už
sienio pasus iš buv. mm. pirm. 
Indira Gandhi sūnaus Sanjay 
ir gynybos min. Bansi Lai.

Izraelis iškeitė 47 arabų karo 
belaisvius į 11 savo žuvusių 
karių lavonus.

Ei Salvador užs. reik. min. 
Mauricio Borgonovo Pohl buvo 
nežinomų asmenų pagrobtas. 
Už jo paleidimą reikalaujama pa
leisti politinius kalinius.

Juodieji partizanai pagrobė iš 
Pietvakarių Afrikos katalikų mo
kyklos 120 mokinių ir nugabeno 
juos į Angolą. Kartu pagrobti 3 
katalikų kunigai buvo išlaisvin
ti.

Airijos primas ir šiaurinės Ai
rijos arkivyskupas William 
kardinolas Convvay mirė po ope
racijos, sulaukęs 64 m.

Nuo JL^73 JAV LB-nės visuo- 
ine .mių ir politinių uždavinių 
i Sanavimas ir vykdymas yra pa
tikėtas LB visuomeninių reikalų 
tarybai. Jos nariam tenka rū
pintis LB atstovavimu JAV val
dinėse įstaigose, palaikyti san
tykius su nelietuviškomis or
ganizacijomis, viešosios opinijos 

formuotojais, rūpintis infor
macinės medžiagos rinkimu, pa
skleidimu ir globa, organizuoti 
visuomeninės veiklos studijines 
konferencijas, derinti apylinkių 
veiklą laisvinimo darbo srity. 
Bent kartą per metus šios tary
bos nariai suvažiuoja ilgesniam 
pasitarimui, kurio metu nutie
siamos gairės ateities veiklai.

Šiais metais toks pasitarimas 
įvyko balandžio 3 Philadel- 
phijoj. Naujajai pirmininkei 
Aušrai Mačiulaitytei-Zerr jį su
šaukus, į posėdį atvyko šie na
riai: kun. K. Pugevičius ir D. 
Kezienė (New York), Violeta 
Koncaitytė ir Algimantas Gu- 
reckas (Washington, D.C.), An
tanas Mažeika, Linas Kojelis ir 
Rimas Česonis (New Jersey) ir 
Dalia Jakienė (Pennsylva- 
nia). Dėl susidėjusių aplinkybių 
negalėjo posėdy dalyvauti ta
rybos nariai Vida Roberts, dr. 
Ant. Novasitis ir adv. O. Wal- 
lash. Svečių stebėtojų teisėmis 
pasitarime dalyvavo JAV LB 
krašto valdybos nariai Alg. Ge
čys, Br. Vaškaitis ir Danutė Mu-

yra naudojęsis. Minėta kongr. 
Fascell komisija visus leidinius 
turi savo žinioj. Memorandume 
nutarta nesiriboti vien tik žmo
gaus teisės nusižengimų kėlimu, 
bet taip pat pilnai išnaudoti ir 
Lietuvos klausimo kėlimą, pasi
remiant Helsinkio aktu laiduoja
mo laisvo tautų apsisprendimo 
klausimu. Keliant nusižengimus 
žmogaus pagrindinėm teisėm, 
sutarta nesiriboti vien tik Lie
tuvos teritorija, bet taip pat į- 
traukti nusižengimus, palietu
sius Sibire, Gudijoj, Kaliningra
do (Karaliaučiaus) srityse esan
čius lietuvius.

Kun. Kaz. Pugevičius, didelio 
pasišventimo dėka išpopuliari
nęs kitataučių tarpe Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikoj su
kauptą dokumentaciją, pasi
tarimo dalyvius supažindino su 
ką tik laisvąjį pasaulį pasieku
siais pogrindžio leidiniais ir juo
se atskleidžiamais žmogiškosios 
teisės paneigimais. Bus de
damos pastangos naująją me
džiagą įtraukti į kongr. Fascell 
komitetui ruošiamą memoran
dumą. Kun. Pugevičius minimo 
komiteto yra paprašyta^ suglaus
ta forma pateikti pranešimą, lie
čiantį tikėjimo teisės paneigi
mus.

Daiva Kezienė posėdžio da
lyvius supažindino su Lietu
vių žmogaus teisių komisijos

Filipinų pietinių salų gy
ventojai referendumu atmetė 
prez. Marco planą suteikti ma
hometonų gyvenamom sritim 
ądtonc niją.

Kinija išleido penktąjį Mao 
7 :n- parinktų raštų tomą,

raškaitė, Amerikos Jaunimo Są
jungos pirmininkė Birutė Zda
nytė ir lietuvių spaudos atsto
vas Kaz. Čikotas.

Pasitarimas pradėtas visuome
ninių reikalų tarybos pirm. A. 
Zerr sveikinimo žodžiu. Pri-

pradėtu darbu ir planais. Pasi
džiaugė, kad į komisiją įsijungė 
Simas Kudirka, Aušra ir Jonas 
Jurašai. Reiškė viltį, kad bus 
sudarytos galimybės prie komi
sijos darbo prisidėti ir naujai iš 
pavergtos Lietuvos išvykusiem

kur propaguojamas nuosaikus 
socializmas ir kuris iki šiol ne
galėjo būti išspausdintas dėl ke
turių grupės trukdymų. Veikalas 
liečia^partijos istoriją nuo. 1949 
ikj.1.957..

Ispanijos parlamento rinkimai 
įvyks birželio 15.

Libijoj buvo pakarti 45 kari
ninkai ir 4 civiliai už prieš
valstybinę veiklą.

Švedijos firma Skanska Ce- 
ment stato Sov. S-gos Leningra
de modemų viešbutį, kurio visi, 
net ir mažiausi, įrengimai ir dar
bininkai yra iš užsienio. Rusiš
ka yra tik žemė ir statybai nau
dojamas cementas.

JAV gyvenančius koptų krikš
čionius lanko jų popiežius She- 
nouda III. Jis yra krikščionių 
vienybės šalininkas, buvo anks
čiau susitikęs su popiežium Pau
liu VI, o čia jį priėmė New Yor
ko kardinolas Terence Cooke.

JAV pradėjo atitraukti iš P. 
Korėjos Sargeant atomines rake
tas, o Nike-Hercules priešlėktu
vines raketas — perduoti P. Ko
rėjai. JAV įgula sumažės 1300 
karių.

JAV ambasadorius prie JT 
Andrew Young vėl leptelėjo, 
kad P. Afrikos vyriausybė esan
ti nelegali. Valst. d-tas dėl to tu
rėjo P. Afriką patikinti, kad tai 
nėra valst. d-to nuomonė.

ėmus jos pateiktą darbotvarkę, 
sveikinimo žodį tarė JAV LB 
krašto valdybos pirm. Alg. Ge
čys. Jis dėkojo tarybos nariam 
už įsipareigojimą trejus metus 
darbuotis taryboj. Darbas atsa
kingas, neapmokamas, vietoj tei
giamo įvertinimo dažnai užsi
traukiąs kai kurios mūsų visuo
menės pašaipą, užgauliojimus. 
Kvietė šiame pasitarime nebijo
ti pateikti kontroversiškesnių 
pasiūlymų, skatinti atvirumą ir 
savikritiką, nes to šiandieninia
me laisvinimo darbe labiausiai 
stokojama.

Ruošiamasi Belgrado 
konferencijai

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, prista
tė JAV LB ruošiamo memoran
dumo metmenis. Memorandu
mas bus įteiktas kongr. Dante 
B. Fascell vadovaujamai komisi
jai, tiriančiai Helsinkio aktą pa
sirašiusių valstybių paklusimą 
Europos saugumo konferencijos 
sutarimam. Konstatuota, kad šia
me klausime, ypač kiek tai lie
čia žmogaus teisių paneigimus, 
JAV LB įtaka kongresui yra la
bai stipri dėka kasmet išleidžia
mo LB leidinio “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”. Su šiais lei
diniais JAV kongreso nariai yra 
gerai susipažinę, jais ne vienas

disidentam. Ji yra užmezgusi ry
šius su kongr. Fascell vadovau
jamos komisijos įtakingu štabo 
vadovu A. Friendly Jr. ir kongr. 
M. Fenwick.

Siūlyta plėsti ryšius žmogaus 
teisių klausimu su kitų tikėji
mų atstovais. Apgailėstauta, kad 
Pax Romana organizacija šiuo 
metu visą savo dėmesį yra nu
kreipusi į “trečiąjį pasaulį” ir 
nerodanti didesnio dėmesio 
žmogaus teisių pažeidimam 
Sov. Sąjungoj. Pažymėtina, kad 
net trijų LB visuomeninių reika
lų tarybos narių (A. Zerr, D. Ke- 
zienės ir kun. K. Pugevičiaus) 
darbuojamasi Lietuvių žmogaus 
teisių komisijoj. Papildydama 
kalbėjusius, A. Zerr pareiškė, 
kad, šalia lietuvių spaudoj 
spausdintų raginimų, JAV LB 
savo ruožtu ragins LB vienetus 
rinkti faktus apie okupanto nu
sikaltimus.

Pasitariama jaunimo 
demonstracijai

Linas Kojelis, šiais metais iš 
Californijos atvykęs į Princeto- 
no universitetą gilinti politinių 
mokslų studijų, informavo apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-gos, ryšium su Belgrado kon
ferencija, planuojamą demon
straciją Washingtone. Demon
stracija įvyktų rugsėjo mėnesį, 
joj kviečiant dalyvauti JAV ir Ka
nadoj gyvenančius baltus. Kal-

JAV LB visuomeninių reikalų taryba su keliais LB krašto valdybos nariais. Iš k. sėdi 
Violeta Koncaitytė, ALJS pirm. Birutė Zdanytė, Daiva Kezienė, vis. reikalų tarybos pirm. 
Aušra Zerr, Dalia Jakienė, Danutė Muraškaitė. Stovi Antanas Mažeika, Rimas Česonis, 
Bronius Vaškaitis, Linas Kojelis, JAV LB krašto valdybos pirm. Algis Gečys, kun. Kazimieras 
Pugevičius, ir Algimantas Gureckas. Nuotr. K. Cikoto

bėti būtų kviečiami įtakingi po
litikai ir antisovietiniai disiden
tai. Pasitarime nutarta jaunimo 
pastangas demonstraciją organi
zuojant visokeriopai remti ir jam 
talkinti. L. Kojelio pranešimą 
papildė ALJS-gos pirm. B. Zda
nytė, JAV LB krašto valdyboj 
einanti vicepirmininkės jauni
mo reikalam pareigas.

Tragiškųjų birželio įvykių 
paminėjimas

Visuomeninių reikalų tarybos 
darbai tinkamai paminėti tragiš
kąsias birželio sukaktis jau įpusė
ję. L. Kojelis pateikė savo pa
ruoštą informacinę medžiagą, 
skirtą naudotis bendruomeni
niam vienetam, jiem kontaktuo
jant amerikiečių spaudą ir politi
nio gyvenimo vadovus. Dalia Ja
kienė ruošianti šalutinę infor
macinę medžiagą ir ją redaguo
janti išsiuntinėti apylinkėm 
gegužės mėnesio pradžioj.

Birželio sukakčių proga visi 
JAV kongreso nariai bus aprū
pinti naujausiu LB “Violations 
of Human Rights . . .” leidiniu, 
apimančiu 1976 metus. A. Zerr 
prašomi, šen. J. Heinz ir JAV 
atstovų rūmų nariai G. Yatron ir 
L. Coughlin yra sutikę leidinį 
išsiuntinėti savo kolegom, prie 
jo prijungiant savo asmeninį 
lydraštį.

R. Česonis referavo politinių 
kalinių klausimu. Birželio su
kakčių proga kreipiantis į JAV 
kongreso narius, bus akcentuo
jamas ir lietuvių politinių ka
linių klausimas. Nutarta ištirti 
galimybes birželio pradžioj LB 
atstovam susitikti savo vietovėse 
su kiek galima daugiau JAV 
kongreso narių ir jiem pristatyti 
gyvu žodžiu Lietuvos žmonių 
kančias.

Fondai ir pinigai
Violeta Koncaitytė, vadovau

janti National Center for Urban 
and Ethnic Affairs fondų išrū- 
pinimo skyriui, pasitarimo daly
vius supažindino su galimy
bėmis lietuvių institucijom gau
ti lėšų iš valdžios ir privačių 
fondų. Plačiau paliestas etni
nėm — tautinėm studijom ski
riamų fondų gavimas. V Koncai
tytė prašyta ištirti galimybes 
VVashingtone surengti organiza
cijų vadovam bei paskiriem 
mokslininkam skirtą seminarą, 
kuriame būtų detaliai išaiškina
ma, kokios “biurokratinės gud
rybės” yra būtinos minėtiem 
fondam gauti.

Liečiant prel. G. Baroni į- 
steigto centro uždavinius, pla
čiau diskutuotos galimybės 
miesto lietuviškas kolonijas iš
saugoti nuo svetimųjų antplū
džio. Išreikšta viltis, kad prel. 
Baroni paskyrimas vicesekreto- 
rium (asistant secretary) Hous- 
ing & Urban Development de- 
partmente VVashingtone leis su
rasti formulę išlaikyti tokiem 
lietuvių centram, kaip Marąuet- 
te Parkas. Kun. K. Pugevičius 
suminėjo savo planus posė
džiauti su Marquette Parko lie
tuviškų institucijų bei orga
nizacijų vadovais ir ieškoti prie
monių kolonijai išlaikyti lietu
vių rankose. Taip pat kelta svar
ba LB-nei imtis akcijos kontak
tuoti Federal Communications 
komisiją dėl JAV-ėse stiprėjan
čios tendencijos iš radijo sto
čių išstumti tautines programas.

Politinės akcijos stiprinimas
Ant. Mažeika, trečios kartos 

lietuvis amerikietis, savo ilges
niame referate palietė svarbą 
LB politinę akciją JAV-ėse stip
rinti. Tas stiprinimas turėtų būti 
vykdomas griaunant esančias 
užtvaras tarp ankstesniosios ir 
naujosios emigracijos lietuvių. 
LB užsiangažavimą savo veikloj 
vartoti tik lietuvių kalbą jis nu
rodė kaip barjerą, sulaikantį di
delį skaičių lietuviškai nekal
bančių tautiečių nuo laisvinimo 
veiklos. Siūlė LB-nei būti lanks
tesnei, kad su mumis neatsitik
tų tai, kas atsitiko su romėnais. 
Lotynų kalba išliko, bet romėnai 
dingo. Skatino imti pavyzdį iš

(nukelta į 4 psl.)

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., Woodhaven, N.Y. 11421. Namų tel., 
296-5359.

NEW 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. WSOU-FM

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

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 soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas_įdėdah?’nau]aš danš.”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
mu, 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 Bakina 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 Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New 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 ir fir
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 New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

......... ' ................... ... ........................................................ u. (

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:
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Sportas su tautiniu pamušalu
Ir vėl švenčiame. 27-tą kartą. 

Švenčių patiekalas — 27-tos žai
dynės. Smagu, gera ir prasmin
ga. Dainuojame “Ilgiausių me
tų”. Kaip įprasta, tačiau, reikia 
žvelgti ir praeitin. Praeitin, 
idant kai ką prisimintume ir pa
darytume atitinkamas išvadas 
ateičiai. Ar ne dėl ateities sie
lojamės?

Visų pirma, akys krypsta Lie
tuvių Charton, kurioj nedvi
prasmiškai nurodoma ir skati
nama, jog savo tautos gyvastin
gumą perduotume “ateities kar
toms, kad amžinai gyventume”.

Kaip lietuvis-jaunuolis-sporti- 
ninkas per dvidešimt septyne
rius metus išreiškė savo gyvas
tingumą? Gyvastingumą atei
ties kartom, kad amžinai gyven
tume? Jeigu kiti lietuviai savo 
gyvastingumą reiškė ir reiškia 
menu, literatūra, knyga, paroda, 
daina, tautiniu šokiu, tai lietu
vis sportininkas tuo tarpu save 
reiškė sportu, rungtynėmis, iš
vykomis ir viso darbo apvaini- 
kavimu-metinėmis žaidynėmis. 
Kamuolys jam tapo simboliu 
ir priemone. Ne kartą, tačiau, 
jau buvo teigta, kad mum spor
tas reikalingas tiek, kiek jis pa
tarnauja pačiai lietuvybei, t.y. 
“kad gyventume amžinai”. Kaip 
matome, išeivijoj sportas negali 
likti tik tuo, koks jis paprastai 
daug kieno laikomas. Ne, jis yra 
pamuštas tautiniu pamušalu.

Nėra reikalo šiuo metu ban- 
dyti analizuoti 27-rių metų nuei
tą kelią ir ieškoti šviesių ir tam
sių dėmių. Žinia, turėjome ir 
pirmų ir antrų. Tai natūralu. 
Tai žmogiška. Turėjome žaidy
nių ir išvykų. Grėsė mum mir
tinas skilimas po išvykos Lietu
von, tačiau sportininkas, pa
ženklintas jaunatvišku dinamiz
mu ir turėdamas užnugary 
darbštųjį lietuvį vadovą — dar
buotoją, nepasimetė. Jis tapo lai
mėtoju. Ir vėl šiaip taip susi- 
lipdėm. Nors po tų įvykių ir ne
šiojamės “randus”, nors ir dai
nuojame “Ilgiausių metų”, nors 
ir truputį praradome vieni kitais

pasitikėjimą ir nors atrodo, kad 
viskas “eina po senovei”, bet 
kada pagalvojam apie tai, kad 
“amžinai” gyventume, prieinam 
vienos išvados — įmatom ir 
grėsmę. O šios dienos grėsmė 
— lietuvių sporto darbuotojo trū
kumas.

Mūsų šeimoj sporto darbuoto
jas — viskas. Tai Vaižganto raštų 
neužmirštamas darbštusis My
koliukas. Mūsų plačioji visuo
menė tuo tarpu jo nežino. Nie
kas jo nei nemini, nei prašo 
jo autografo, nei jį rekorduoja, 
neruošia su juo pokalbių, nei 
klausia jo vienokios arba ki
tokios nuomonės . . . Žodžiu, 
kaip toks, jis mūsuose neegzis
tuoja . . . Bet žinome tuo tarpu, 
kad už paprasčiausių rungtynių, 
eilinio treningo, už išvykų, už 
komplikuotų žaidynių — stovi 
jis — sporto darbuotojas. Prade
dant nuo jaunimo surinkimo iš 
namų, kelionių, aprangų, maisto, 
nakvynės, jo saugumo, atsako
mybės prieš tėvus ir visuomenę, 
ir vėl stovi jis — darbuoto
jas. Sportuojančiam jaunimui jis 
tapp ir globėjas, ir teisėjas, ir 
auklėtojas.

Niekuomet gerų darbuotojų 
pertekliaus neturėjom. Ir kaip 
dabar matom, jų eilės pavojingai 
išretėjo. Priežasčių yra daug. Jų 
visų nėra reikalo nė žymėti. 
Lygiai neįmanoma sužymėti vi
sų darbuotojų. Jų buvo daug. 
Ir didelio pajėgumo ir mažo. 
Vieni jų atėjo dirbti su jauni
mu dėl meilės jaunimui, kiti — 
dėl meilės pačiam spor - 
tui, treti gi — dėl pašiau - 
kojimo pagelbėti išlaikyti jau
nimo lietuviškumą. Ar visada 
darbuotojam pavyko jų darbas, 
būtų kita tema, tačiau reikia pa
žymėti, kad, jeigu šiandien kuo 
nors dar galima džiaugtis, tai 
tik darbuotojų-idealistų nuopel
nas. Bet, kaip minėjom, jų eilės 
pamažu, bet aiškiai retėja. Tie
sa, šiuo metu matom kai kur 
jaunuosius jungiantis ir papil-

(nukelta į 4 psl.)

5
Daugumas gnostikų 

bendrijų tikėjo į atpirkėją, kuris, 
atėjęs iš dangaus, pats įsipainio
jo į medžiaginį pasaulį ir kentė
jo. Bet, atrišęs visus kančios ir 
mirties mazgus, jis išsinėrė iš 
pasaulio ir todėl gali juo tikin
čius taip pat nuvesti į skaidrų 
dvasios pasaulį.

Nuo 1945 metų mums yra pri
einama pačių gnostikų raštija. 
Nag Hammadi (Chenoboskion, 
Egipte) rasti koptų kalba sura
šyti raštai, kurie kadaise priklau
sė vienai gnostikų bendrijai. Ke
letas jų yra pačių gnostikų rašy
ti, o kiti alsuote alsuoja gnosti- 
kams artimais polėkiais. Šiame 
rinkinyje yra apie 50 skirtingų 
raštų. Vieno kito vardas jau 
anksčiau buvo žinomas, keleto 
kitų vardai ir ištraukos iš jų 
užtinkami Bažnyčios Tėvų raš
tuose, tačiau daugumas mums 
visai negirdėti. Vienas jų, Tiesos 
Evangelija, yra vispusiškai 
gnostiškas kūrinys, parašytas, 
turbūt, gnostikų vado Valentino, 
kurio mintims stipriai priešinosi 
Ireniejus. Tomo evangelija, 
anksčiau pažįstama tik iš ištrau
kų Bažnyčios Tėvų raštuose ir iš 
papirusų skiautelių, rasta pilna 
ir puikiai išsilaikiusi. Tiesa, ji 
nėra tokia evangelija, kaip mū
siškės krikščioniškos, kur ap
rašoma visa Jėzaus veikla, iki 
mirties ant kryžiaus, bet joje yra 
daug Jėzaus posakių, kaip ir 
Naujajame Testamente.

Krikščionys Bažnyčios pra
džioje Jėzų suprato kaip dieviš
kos išminties nešėją. Antrojo 
amžiaus viduryje gnostikai pasi
gavo šią pažiūrą ir savaip iš
vertė, neigdami Jėzaus istoriš
kumą. Pasak jų, Jėzus buvo di
džiausia Dievo išminties apraiš
ka (Sofija: išmintis), o ne kon
kretus, istorijoje pasirodęs as
muo.

LAIKO PILNATVĖ: ISTORINIS 
KRIKŠČIONYBĖS LOPŠYS

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Šie gnostikų raštai naudoja žy
dišką ir krikščionišką žodyną 
bei išraišką, nors savo pažiū
rose skiriasi. Peršasi išvada, kad 
organizuotas gnosticizmas iškilo 
krikščionijos dirvoje. Kitaip sa
kant, jis yra nukrypimas nuo 
krikščioniško mokslo, bet kartu 
su juo augęs ir brendęs. Dar 
daugiau negu krikščionybė 
gno sticizmą į tai goj o apokal ipti nė 
žydijos raštija. Demonų bei an
gelų vardai ir sudėtingi dausų 
aprašymai gnostikų raštuose la
bai panašūs ir nesykį lygiai tie 
patys, kaip žydų apokaliptiniuo- 
se raštuose. Dualistinė pasaulio 
samprata, kuri būdinga apoka- 
liptikai, pasiekė žydus iš persų. 
Tačiau gnosticizmo dualizmas 
atrodo išsivystė iš žydiškų ir 
krikščioniškų šaltinių. Mums iš 
istorijos žinoma, kad keletas žy
dų atskalų, gyvenusių į rytus 
nuo Jordano upės ir pietų Si
rijoje, buvo arba tapo gnostiš- 
komis antrajame krikščio
nybės amžiuje. Viena jų, žino
ma mandiejų vardu (t.y. žinan
čių), išsikėlė iš čia į Iraką, kur 
ir šiandien gyvuoja maža gnos
tikų bendrija. Mums žinoma 
ankstyviausia gnostiška raštija 
remiasi krikščioniška ir Senojo 
Testamento tematika bei žody
nu, bet vėlesniuose raštuose 
randame naujai sumegztas gijas.

Įdomu, kodėl šios naujos gijos 
buvo mezgamos. Galimas daik
tas, kad žydijos laukimui ir anks

tyvosios Bažnyčios atbaigos am
žiaus vilčiai vis nerandant išsi
pildymo, gnostikai ėmė kurti sa
vo išsipildymo sampratą. Vietoje 
atpirkimo vilties išsipildymo 
būsiamajame amžiuje, apie kurį 
kalbėjo žydų pranašai ir apoka- 
liptikai, gnostikai įžiūrėjo atpir
kimą, vykstantį būties belaikėje 
dabartyje. Vietoje žydų dėmesio 
į pasaulio istorijos raidą gnosti
kai domėjosi žmogaus asmeniš
kos istorijos eiga, jo vidine pa
tirtimi. Gnostikų perspektyvos 
našus dėmesys paties žmogaus 
savimonei ir šiandien masina 
būties filosofus, teologus ir gel
mių psichologus.

Gnostikų žmogaus samprata 
ankstyvaisiais Bažnyčios am
žiais tarnavo krikščionių misio
nieriam. Gaila, kad vėliau gnos
tikai ėmė neigti krikščioniškojo 
tikėjimo esmę. Bažnyčia nebe
galėjo rasti bendros kalbos su 
užsispyrusiu gnosticizmu.

Laikų pervartos visuomet pil
nos paslapčių. Seniems horizon
tams nykstant, žmogaus vilčiai 
atsiveria nauji gyvybės pa
slapčių pasauliai. Galime jausti, 
kaip stipriai gnosticizmas pra
šnekino žmones, besiblaš
kančius laikų pervartose. Jis at
vėrė pavieniams bendrijos — iš
rinktos ir žinančios bendrijos — 
jausmą.

Misterijų religijos
Tarp bendrijų, kurios gyrėsi 

žinančios kelią į būties paslap
tis, buvo ir misterijų religijos. 
Dalyvaudami religinėje dramoje 
ir jos apeigose, įvestieji dalyva
vo dievų gyvenime. Mitai (pa-

Clevelande kovo 27 paminėta arkivysk. J. Matulaičio mirties 50 metų sukaktis. DMNP 
parapijos bažnyčioj programą atliko Čiurlionio ansamblis, kuriam dirigavo Alfonsas 
Mikulskis. Nuotr. V. Bacevičiaus
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sakojimai), kuriais šios misterijų 
religijos rėmėsi, skyrėsi vienas 
nuo kito, bet turėjo ir bendras 
gijas. Dažniausiai juose pasako
jama apie žmoną (ar motiną), 
kuri apverkia savo mirusį vyrą 
(ar kūdikį). Pakentėjus, žmo
nai iš mirusiųjų grąžinamas vy
ras, motinai — sūnus ar dukra, 
ir tada prasideda naujas gyveni
mas.

Ozirio paslaptis. Egiptiečių 
religinėse apeigose yra mitas 
apie Izidę ir jos vyrą Ožių, 
senojo Egipto dievą karalių. 
Ozirį pagrobė priešai, nužudė ir 
sukapojo. Izidė klajojo po žemę, 
ieškodama jo kūno ir laidodama 
atrastus gabalus. Dalis Ozirio 
kūno buvo suėsta Nilo žuvų, 
o Nilas, pagal egiptiečių įsiti
kinimą, tekėjo į anapus, į po
žemį. Taip Oziris tapo Požemio 
dievu ir ėmė viešpatauti įniru
siems.

Sudėtingų apeigų padedamas, 
įvestasis į Ozirio paslaptį pakar
toja dievo karaliaus kančią ir ke
lią į mirtį (aprašoma Apuleius, 
Metamorphoses). Susijungda
mas su Oziriu, mirusiųjų vieš
pačiu, jis nebebijo mirties, ir 
jam užtikrinamas amžinasis gy
venimas. Ozirio paslapties apei
gų kilnumas, kunigų apeiginių 
drabužių puošnumas ir užbu
rianti drama patraukė daugelį 
ne tik Egipte, bet ir Romoje, 
ir visoje Romos imperijoje.

Graikų mistiniai išganytojai. 
Graikijoje misterijų apeigos su
kosi apie Dionisą, vyno dievą, 
ir Demetrą, javų deivę. Dioni
sas buvo Zeuso, dievų tėvo, 
sūnus. Titanai jį nužudė pra
rydami, tačiau jo širdis buvo iš 
jų pavogta ir atiduota Semelei, 
vienai iš Zeuso žmonų, kuri pa
gimdė antrą Dionisą dievų tė
vui. Kadangi žmonija kilus iš 
Titanų, dieviškoji žiežirba, kuri 
pateko į juos, yra ir žmonėse. 
Susijungdamas su Dionisu, 
žmogus gali apsivalyti nuo savo 
žemiškosios būties ir, įžiebda
mas savyje dieviškąją žiežirbą, 
prisiartinti prie dievų. Nuo Pe- 
riklio laikų (429 m. prieš Kris
tų) susijungimas su Dionisu pa
traukė daugelį vyrų ir ypač mo
te rų. ilgomis naktinėmis apeigo
mis ir vynu pasiekiamas įtū
žimas, kurio metu tariamai pasi
rodydavo Dionysas. (Šio eksta- 
tiško, bet šlykštaus įtūžimo ap
rašymą galima rasti Euripido, 
gyvenusio maždaug 485-406 m. 
prieš Kristų, dramoje Bacchae.)

(nukelta į 4 psl.)
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28 gruodžio.

Kur šiandieną Jinai?. . 
Vien kapus tematai; 
Ir liūdna, ir skauda krūtinę!. . 
Lyg po audrų didžių 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė . . .

Vėlu jau, o aš apie miegą 
nė pamanyti nenoriu; gražiau
sios poemos vietos skamba ir 
skamba man ausyse lyg muzika, 
lyg daina . . . Šįvakar mums dak
taras skaitė tą poemą; aš klau
siau, klausiau lyg sužavėta. Pir
mą sykį išgirdau tokią gražią 
lietuvišką kalbą, ir pasirodė ji 
man šimtą sykių gražesnė už 
lenkišką ir visas kitas. Yra to
kių poetiškų vietų, kad nori jas 
kartoti be galo. Poemos turinys 
man atrodo menkas: asmens ne
aiškiai nupiešti, bet forma, kal
ba — negaliu apsakyti, kaip 
patiko. Man rodos, kad tai yra 
pirmas tikras Lietuvos poetas, 
tas Garnys; duok Dieve, kad jo 
mūza būtų kuo vaisingiausia.

Dieve, kaip malonu skaityti 
gražius veikalus savo kalba! Dėl 
ko mes tiek mažai jų turime?

Dėl ko mūsų tėvai paniekino 
gimtąją kalbą!

Kas buvo, tas buvo, nebe at
mainys i. Juoba turime darbuo
tis, kad kuo greičiausiai pataisy- 
tumėm praeities klaidas.

Poemos posmeliai sukas man 
po galvą, niekaip negaliu jų už
miršti.

Numetus ledus, nusidžiugus 
Venta

Banguoja, bučiuoja krantus;
Ją sveikina paukščių links- 

minga byla 
Ir arti išėjęs žmogus . . .

Ir vėl:

Gražu už tėvynę pavargti, 
kentėti!

Palaimintas darbas jaunos 
Lietuvos!

Laimingas, kurs, pradedant 
aušrai tekėti,

Su broliais į darbą kaip 
milžinas stos!. .

29 gruodžio. 
Pradedu manyti, kad Onytė 

tiesą sakė apie poną Joną: 
paliko jis labai nemalonus. Nuo

lat primena man daktarą, lyg 
prikaišiodamas, kad su anuoju 
man esą linksmiau, kad jo drau
gija man esanti malonesnė. Ne
galėdama ilgiau iškęsti, pasa
kiau:

— Taip. Tamsta matai, kad 
daktaras geras ir simpatingas, 
gera man jo draugijoje, bet kas 
tamstai darbo?

Tikrai, jau perdaug jis įkyrus. 
Sakysim, aš jame sužadinau kokį 
jausmą (stebėtinas daiktas, iš 
tikro!). Gerai. Bet reikia pripa
žinti, kad jis tą jausmą pareiš
kia labai keistu būdu: nuolat 
man prikaišioja daktarą. Dakta
ras man patinka, atitinka mano 
nuomonę apie tai, koks turi būti 
žmogus; ponas Jonas tiesą sako, 
ir aš nieko prieš neturėčiau. 
Kodėl ne? Man net malonu kal
bėti apie asmenis, kurie man 
mieli. Bet ponas Jonas kalba iro
ningai, lyg norėdamas daktarą 
nužeminti, parodyti jį iš blo
giausios pusės ... Aš irųnijos la
bai nemėgstu, ir . . . kodėl ponui 
Jonui rūpi mano simpatijos?

Et, kvailai sutvarkytas pasau
lis! Maniau, kad ponas Jonas 
išmintingesnis už kitus ir nepra
sidės su tokiomis kvailybėmis, 
kaip meilė ir pavydas ... O ir jis, 
mat, toks pat, kaip visi. . .

1 sausio.
Šiandien važiuojam į pokylį. 

Pakvietė mus dar prieš šventes; 
tai sudėtinis piknikas. Mudvi 
nelabai tenorėjome važiuoti, 
nes, nors rūbus turėjome iš va

saros, bet dar reikėjo šio to pri
pirkti, o, be to, užmokėti už įėji
mą pusantro rublio — vadinas, 
išleisti keliolika rublių. Leisti 
pinigus savo asmeniui labai ne
mėgstu; man rodos, kad jie iš
mesti veltui. Yra daug svarbes
nių reikalų, kuriuos reikia aprū
pinti. Bet tėtušis būtinai liepė 
važiuoti, ir mama norėjo: jie no
ri, kad mes pasilinksmintumėm, 
ir nieko mums nesigaili. Tėtu
šis pats nupirko Šiauliuose rei
kalingus daiktus, ir štai šiandien 
važiuojame.

Šiandien turėjau su mama tokį 
pasišnekėjimą. Buvo daktaras; 
kalbėjome apie tą pokylį; aš ir 
pasakiau savo nuomonę apie 
važiavimą į jį, kad tokiems nie
kams gailiuos pinigų ir norė
čiau juos geriau sunaudoti. Ma
ma juokdamos pasakė:

— Nesuprantu, kokia tu esi! 
Tokia jauna panelė, o nei į po
kylius nori važiuoti, nei apsi
rengti gražiau . . . Nereikia ir ne
reikia! Juk ir aš, jauna būdama, 
neturėjau pramuštos galvos ant 
šokių ir papuošalų, betgi mėgau 
pašokti, gražiai pasirėdyti, juk 
tam ir jaunystė. Bent pasijutau 
jauna buvus. O tu iš tikro ne
žinosi, ar buvai kada jauna, ar 
ne ... Et, Viktutė, tau į vienuo
lyną eiti, daugiau nieko! — pri
dūrė ji, juokdamos ir glostyda
ma man galvą.

— Ne, matušėle, į vienuoly
ną nenoriu! Daug mėgstu daly
kų, netinkančių vienuolyne. Juk 
ir šokti mėgstu, dar kaip! Bet tik

tada, kai tai nekaštuoja apie 
dvidešimt rublių!

Visi nusijuokė.
— Nėra ko juoktis, — tariau.

— Tiktai pamąstyk, matušėl, 
kiek už tuos dvidešimt rublių 
būtų galima padaryti: Kaziukui 
būtų užmokėti už pusę metų 
gimnazijai . . O jei paskyrėt 
juos man, tai galėčiau už juos 
davinėti Kasperienei pieno per 
visus metus ar nusiųsti lietu
viškoms knygoms ... O, daug 
kur būtų padėti! O dabar — 
pašoksiu, gal ir linksma bus, 
bet kas iš to? Praeis naktis lyg 
nebuvusi, ir gana! . . .

Ponas Jonas nevažiuoja kartu: 
nemėgstąs šokti ir turįs būti pas 
savo tėvus. Daktaras irgi atsisa
kė.

— Ar miegoti važiuosiu, — 
tarė man. — Visi Šoks, o aš 
ką dirbsiu?

— O tamsta žiūrėsi. Ar ne 
malonu pasižvalgyti?

— Žiūrėti, kaip tamsta šoksi? 
Dėkui už tokią malonę! Nesi
jaučiu tokius stiprius nervus 
turįs . . .

Et, ir tas niekus tauzija!
Mama nevažiuoja, o kadangi 

vienoms panelėms nepritinka 
važinėti po pokylius, tai nuva
žiuosime pirma pas dėdę, o iš 
ten kartu su dėdiene ir pus
seserėmis keliausime toliau.

2 sausio.
Nėra sunkesnio jausmo, kaip 

jausmas ryto metą po poky

lio; o man juo labiau, nes 
niekados negaliu užmigti, pa
grįžus namo. Ir šiandien: par
važiavome 9-tą, Alenutė tuojau 
puolė į lovą ir tebemiega, o aš 
gulėjau gulėjau, bet nė sekun
dės neužmigau. Ausyse skamba 
valsai ir mazurai, akyse lakioja 
šokančios poros . . . Kišu galvą į 
priegalvį, dengiu ausis, merkiu 
akis — vis tiek: matau ir girdžiu. 
Apmaudas paėmė, nusibodo gu
lėti, ir atsikėliau. Galva sunki, 
akys lyg smilčių pripiltos — tai 
ir visa tų balių nauda! Negaliu 
apsakyti, kaip man nemalonu 
grįžtant namo rytą po tokios 
nemiegotos nakties. Važiuoji 
per sodžius, vyrai girdo karves ir 
arklius, moters vandenį semia iš 
šulinių, skalbia kūdrose, visi ju
da, kruta aplinkui ... O tu sėdi 
sau minkštoje vežimo sėdynėje 
miegūsta, pavargusi, tarsi kažin 
kokį darbą dirbusi... Ir tokia 
ima tada gėda, kad nedrįstu 
žmonėms į akis pažvelgti.

Jaučiu tai visados, grįždama 
taip rytą; gerai, kad teatsitinka 
tai retai.

Bet reikia visą tą balių aprašy
ti iš pradžios.

Vakar atvažiavo pas mus Bu
tautai, nes buvo sutarta važiuo
ti kartu. Ponas Juozas atvežė 
dar triR jaunikaičius, savo pa

žįstamus, taigi galėjome būti ra
mios, kad savo pasirodymu ne
sugadinsime kraujo panelėms , 
susirinkusioms į balių. Nes pas 
mus kavalierius — brangus daik
tas; mūsų kraštas to turto mažai 
tetųri. (B us daugio v|
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SIRENOS PASVEIKINO DIDĮJĮ LAIVĄ 
Titaniko žuvimo 65 metų sukakčiai (3)

Kun. Juozas Montvila į Lon
doną atvyko 1912 kovo 20. Plau
kė jis iš Hamburgo laivu per 
Anglų kanalą. Ten jį smarkiai 
pasupo jūra ir taip jam įvarė 
didžiulę baimę, kaip jis per
plauks Atlantą. Ta baimė ir vertė 
jį dairytis didelio laivo.

Kaip K. Matulaitis rašė Pet
rui Montvilai, svečias kunigas 
pats pasirinko Titaniko laivą, 
nes jis, kaip skelbė spauda, už
dengia net tris jūros bangas.

Paskutinis atvirukas broliui
Balandžio 2 jis parašė broliui 

Petrui atviruką į Brooklyną. Bro
lis tuo metu gyveno — 124 
North 4 Street. Šiuo adresu ir 
atėjo atvirukas, kurį brolis Pet
ras išsaugojo iki dabar. Tai pas
kutinis kunigo brolio rašytas 
žodis jam.

Šį atviruką jis buvo atsivežęs 
iš Lietuvos. Jį išleido O. Vit- 
kauskytės knygynas Kaune. Ji 
tuo metu išleido visą eilę lie
tuviškų atvirukų su lietuviškais 
vaizdais. Ir žmonės juos mielai 
pirko, nes buvo naujiena. Antroj 
atviruko pusėj vaizduojama Lie
tuvos rugiapiūtė. Tai yra fotogra
fija, kaip rugius kerta. Viršuj 
to vaizdo kunigas ranka įrašė 
“Sveikas, sulaukęs Šv. Velykų”.

Atviruke kun. Juozas taip 
rašo:

“Mielas Broliau, jau antra ne- 
dėlia, kaip esu Londone. Tuo
jau po Velykų žadu atvažiuoti 
pas Tave. Namie visi sveiki 
gyvi. Čia Londone jau vyšnios 
peržydėjo, bet oras ne šaltas, ne 
šiltas . . . Bučiuoju, Tavo brolis 
kun. J.M.”

vių parapijoj. Jau buvo pabodęs 
toks gyvenimas be tiesioginio 
darbo. Taip jis Seinuose gyve
no ilgą laiką.

Dar jį skubino ir viena pavel
dėjimo byla. Apie ją mini kun. 
K. Matulaitis laiškuose Petrui 
Montvilai. Chicagoj gyveno 
dėdė Simanas. Jis buvo miręs 
Greičiausiai buvo miręs nepa
likdamas kokių testamentų. Ku
nigas Juozas, važiuodamas iš 
Lietuvos, buvo pasiėmęs ir savo 
močiutės ir motinos įgaliojimus. 
Vadinas, tas dėdė buvo iš mo
tinos pusės. Kaip iš kun. K. Ma
tulaičio laiško atrodo, tie paliki
mo klausimai Chicagoj turėjo 
būti sprendžiami balandžio 17 
ar 18. Tuo laiku ten norėjo bū
ti ir kun. Juozas Montvila. Jis 
būti] pristatęs reikiamus įgalioji
mus. Pasiekęs New Yorką ir 
trumpai atsikvėpęs, traukiniu jis 
tuoj būtų dundėjęs į Chicagą.

atrišo lynu>. Laivas sujudėjo. 
Tikriausiai jį vilkikai stūmė, kad 
jis nesuardytų uostų įrengimų, 
paleidęs savo motorus.

Tuo metu, sustaugė, sukaukė 
kitų laivų sirenos. Visi uoste bu
vę laivai irgi laukė to momento, 
kada Titanikas pajudės. Jie pa
sveikino sirenų garsais savo di
dįjį brolį. Laivai staugė, kaukė, 
orkestras trenkė maršus, žmonės 
ir nuo denio ir nuo kranto mo
javo ir šaukė. Iškilmingai, išdi
džiai puošnus laivas plaukė iš 
uosto. Ant jo denio stovėjo rink
tinė publika, kaip reta.

Kur nors ant denio stovėjo ir 
kun. Juozas Montvila. Ir jis ste
bėjo šį istorinį momentą, kaip 
laivas išplaukia.

Bet tai buvo tik kelionės pra
džia. Laivas sustojo Prancūzijos 
uoste Cherbourge, kur jis susi
laukė didžiulio priėmimo. Vėl 
sirenų balsais jį sveikino kiti lai
vai. Laivas vėl grįžo į Angliją, į 
Queenstowno uostą. Čia sulipo 
paskutinieji keleiviai. Dabar

4.

JAV L. Bendruomenės visuomeninių reikalų taryba posėdžiavo balandžio 3 Philadel- 
phijoj. Matomi veidai iš k. Ant. Maceikos, Daivos Kezienės, visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušros Zerr, K. V-bos pirm. Algio Gečio, Alg. Gurecko, Rimo Česonio, kun. K. Puge- 
vičiaus, Br. Vaškaičio. Nuotr. K. Čikoto v

laive buvo 2340 žmonių. Pirmoj 
klasėj keliavo' 330, antroj 320, 
trečioj — 750. Visa kita buvo 
laivo įgula.

Titanikas pasuko į Atlantą, 
(p.j.)

Rašyti buvo ko, nes 
lietuviai buvo ką tik 
naują bažnyčią. Toj 
šventė pirmas Vely-

LAIKO PILNATVĖ: ISTORINIS 
KRIKŠČIONYBĖS LOPŠYS

J 1T
įou

NEUŽTENKA VIEN 
GESINTI GAISRUS
(atkelta iš 2 p si.)

Veržte veržėsi
Šeimininkas kun. Kazimieras 

Matulaitis ėmė jį atkalbinėti, 
kad dabar nevažiuotų, kad kelio
nę atidėtų kitam kartui. O jis 
nenorėjo net klausytis, girdi, vėl 
reikės laukti, kol Titanikas grįš 
į Europą ir keliaus antrą kartą. 
Išeis koks mėnuo laiko.

Vadinas, kitu laivu nenorėjo 
plaukti. Net negalvojo apie tai. 
Į Ameriką jis norėjo patekti 
greičiau, nes norėjo įsijungti į 

darbą Worcesterio, Mass., lietu-

Sportas 
su tautiniu 
pamušalu

Pasirengia kelionei
Londone būdamas, jis buvo 

parašęs plačią korespondenciją 
Šaltiniui.
Londono 
pasistatę 
bažnyčioj
kas. Londone jis tos korespon
dencijos nesuspėjo atbaigti, per
rašyti. Sakė tai padarysiąs plauk
damas laivu. Laiko juk bus.

Kun. K. Matulaičiui paliko 
paltą, nes jis buvo jam kelio
nei per sunkus. Besirengdamas 
užmiršo rožančių, apie kurį vė
liau kun. Matulaitis rašė, kad tai 
brangi relikvija.

Su savim vežėsi savų 200 
rublių ir svetimų 50 rublių. 
Tuos 50 rublių buvo atsiuntęs 
Worcesterio kunigas Bukovec- 
kas, atsiuntęs Virbalio dekanui 
kun. Dabrilai. Dekanas kun. 
Dabrila net du kartu klausė kun. 
Bukovecko, kur dėti tuos pini
gus. Negavęs atsakymo, dabar 
davė kun. J. Montvilai, kuris vy
ko į tą pačią vietą, kur gyve
na kun. Bukoveckas. Liepė jam 
tuos pinigus sugrąžinti.

Šie minimi pinigų skaičiai ro
do, kad anuo metu, caro laikais, 
Rusijos pinigai keliavo ir šen ir 
ten, ir su jais buvo skaitomasi. 
Žmonės galėjo išsivežti, pasiųs
ti. Atrodo, kad nebuvo didesnių 
suvaržymų.

(atkelta iš 3 psl.)

Palydi į uostą
Ketvirtą Velykų dieną, tre

čiadienį, į Londono geležinke
lio stotį palydėjo svečią kunigą 
Juozą Montvilą. Palydėjo kun. 
K. Matulaitis su kitu svečiu. 
Iš Londono dar reikėjo trauki
niu važiuoti iki Southamptono 
uosto, kur stovėjo Titanikas.

Kun. K. Matulaitis kažką nu
jautė, nujautė nelaimę. Laiške 
Petrui Montvilai balandžio 17 
jis rašė: “Lyg jautė mano širdis 
didelę nelaimę. Atsisveikinus 
niekas man nebuvo miela, nega
lėjau nei kalbėti, netgi nei kito 
pas mane esančio svečio užbo- 
vyti ir tai ne dieną, ne dvi, 
bet per visą laiką, kol neatėjo 
baisios žinios, kad ‘Titanic’ 
paskendo”.

(atkelta iš 3 psl.) 

dant retėjančias gretas, bet dar 
to maža. Matom džiuginančių 
prošvaisčių Kanadoj ir Rytų apy
gardoj. Matom ir Vidurinių va
karų apygardoj, bet ar keletos 
žmonių pakaks?

Tad ir kyla klausimas — kaip 
mes rengiamės nugalėti šį dar
buotojų trūkumą? Ar nebūtų 
tad labai prasminga šią vasarą 
suruošti ką nors panašaus į ka
daise (1947 Vokietijoj) buvusius 
kūno kultūros mokytojų pasito
bulinimo ir sporto darbuotojų 
kursus? Ar tai nebūtų pats di
džiausias ir svarbiausias reikalas 
besiruošiant kitų metų sukak- 
tuvinėm žaidynėm? Ir ar tai ne
būtų pats didžiausias mūsų lai
mėjimas? Kaip pradėti ir visa tai 
paruošti — rengėjų reikalas. 
Šiuo metu turime itin pajėgią 
centro valdybą. Ji turtinga ir idė
jomis, ir priemonių suradime. 
Tik vienas pageidavimas — 
ruošti darbuotoją, akcentuojant liais tiltais jie lipo į laivą, pasi- 
tautinį aspektą ir pačią lietuvy
bės išsilaikymo problemą. Dau
giau nei bet kada.

O kaip su pasitraukusiais ir 
dabartiniais senaisiais darbuoto
jais? Ar nebūtų galima bent vie
ną kartą jiem tinkamai ir pras
mingai tarti nemeluotą ačiū 
už nuveiktą darbą? Ir ar nebūtų 
tai pats tinkamiausias laikas ir 
vieta — 1978 sukaktuvinės žai
dynės Toronte? Ar jie neverti 
to? Ar jie neverti bent vieną 
kartą būti ir sėdėti pačiame gar
bės prezidiume? Ir tinkamai at
žymėti ir pagerbti? Ir, pagaliau, 
ar tai nebūtų gražiu ir prasmin
gu asktinu ir patiem jauniesiem? 
— Ateičiai?

Pranas Mickevičius

Didžios iškilmės uoste
Tą trečiadienį, 1913 balandžio 

10, Southamptono uoste buvo 
nepaprastas judėjimas. Į uostą 
skubėjo daugybė žmonių. Sku
bėjo keleiviai, kurie turėjo iš
plaukti su šiuo laivu. Bent ke-

Mus pasiekusių mitų ryšulyje 
Demetra yra vaizduojama kaip 
žemės deivė. Jos dukrą Perse- 
fonę pavogė Požemio dievas. 
Savo liūdesyje Demetra užmirš
ta rūpintis žeme, ir augmenija 
ima vysti ir mirti. Kitiems die
vams įsikišus, Persefonė grą
žinama motinai. Tačiau, kadan
gi, Požemy būdama, ji valgė 
tenykštį valgį, turi ten grįžti ir 
praleisti dalį metų. Tais metų 
mėnesiais, kai motina ir dukra 
yra kartu, žemėje džiugu, ir aug
menija žydėte žydi. Žiemos mė
nesiais Demetra liūdi savo duk
ters.- Ieškodama jos, ji persiren
gia dukters auklės drabužiais ir 
gyvena Eleuso miestelyje, apie 
20 kilometrų nuo Atėnų. Nuo 
pat žilos senovės pas graikus 
kasmet buvo ruošiamos apeigos 
su procesija iš Atėnų į Eleusą, 
tokiu būdu pakartojant Demet
ros gedulingą kelionę ir taip 
pat paminint Persefonės kelionę 
į Požemį ir jos džiaugsmingą 
grįžimą.

Nuo Kaligulos laikų (37-41 m. 
po Kristaus) misterijų religijos 
prigijo net imperijos viršūnėse.

Misterijų religijų kilmė ir 
prasmė. Nėra lengva įšaiškin- 

ti misterijų religijų kilmę. Javų 
varpos buvo svarbiausias šven
tas daiktas, rodomas įvestie
siems Eleuso šventovėje. Gali 
būti, kad apeigos prasidėjo kaip 
magikos formulė užtikrinti ge
ram derliui. Šią išvadą patvirti
na misterijos dramos apmatai, 
kurie rišasi su pasikartojančia 
mirtimi (sėja}, gedulu (žiemos 
laikas, kai sėkla miega dirvoje) 
ir atgijimu iš mirties (varpos au
gimas ir piūtis). Vienoje iš apei
gų kunigas, kreipdamasis į dan
gų, šaukė “Hue!” (reiškia lietus) 
ir, kreipdamasis į žemę, ‘Kue!” 
(reiškia lyk, arba liek). Ir Izi
dės mitas rišosi su metiniu Nilo 
potvyniu. Nilas buvo vienintelis 
derlingumo šaltinis Egipte.

pirkliai ir amatininkai, vyrai ir 
moterys iš kilmingųjų tarpo — 
visi gūžėjo į šias nuostabias 
apeigas, ieškodami saugumo ir 
artimumo, kai ateitis neviliojo 
jokiu pažadu ir įprastos bendri
jos buvo iširusios.

Nuo Aleksandro iki Augusto 
pastangos sukurti vieną pasaulį 
atnešė ne vienybę, bet dar di
desnį nerimą. Tautoms susilie
jus plačioje Romos imperijoje, 
pavieniai asmenys pasijuto nu
asmeninti ir pasimetę. Visur dy
go naujos bendrijos, kurios vedė 
naujais keliais į senąjį žmonijos 
kraitį.

Amerikos žydų, kurie pagal rei
kalą sugeba iš savo geto išeiti 
ir į jį vėl sugrįžti. Lietuvių 
jėga JAV-ėse privalo būti pa
jungta politinei akcijai, ją nau
dojant ne vien tik valdžios į- 
taigojimui (lobbying), bet, reika
lui esant, reiškiantis ir karingais 
metodais, panašiais į Jewish De- 
fense League. Mes galim ir pri
valom kontroliuoti savo likimą, 
kovodami prieš pasireiškiantį 

fatalizmą ir nutautėjimą.. LB 
privalanti dėti pastangas paveik
ti išeivijoj esančių laisvinimo 
veiksnių veiklą, kad būtų veiks
minga, užsiangažuojanti ateities 
uždaviniam, o ne vien tik reakci
ja į Lietuvos interesui nenau
dingus reiškinius ir jų iššauktų 
“gaisrų” gesinimas.

A. Mažeikos referatas susilau
kė gyvų diskusijų. Jų metu pa
liestos ir LB ir Lietuvos vyčių

artimesnio bendradarbiavimo 
galimybės. '

“New Directions”
R. Česonis referavo apie nau

jai įsikuriančią amerikiečių 
“New Directions” organizaciją. 
Ši visuomeninė organizacija, 
savo tikslais kiek panaši į libe
ralinės krypties “Common Cau- 
se”, siekia veikti JAV politines 
institucijas, kad jos pasidarytų 
atsakingos JAV demokratiniam 
principam, ypač kiek tai liečia 
užsienio ir vidaus politiką. Mi-* 
nima organizacija dėmesio yra 
parodžiusi žmogiškųjų teisių pa
neigimo klausimui. JAV LB 
krašto valdyba su ja plečia ne
seniai užmegztus santykius.

CHICAGO, ILL.
pirm. dr. K. Ambrozaitis prane
šė, kad komisija, skirstydama pi
nigus, laikosi tokio principo: 25 
proc. lituanistiniam švietimui 
per LB Švietimo tarybą, 25 proc. 
kultūriniam reikalam per LB 
Kultūros tarybą, 25 proc. specia-

dėjo savo daiktus kajutėse ir pa
kilo į laivo denį stebėti, kas čia 
dėsis, kaip didžiausias pasaulio 
laivas pasijudins pirmai kelio
nei.

Į uostą skubėjo ir šiaip žmo
nės. Vieni lydėjo keleivius, o 
kiti atėjo tik išlydėti laivo. Toks 
didelis milžinas, toks istorinis 
įvykis! Kaip neskubėsi. Taip vi
sos krantinės buvo perpildytos.

Titaniko laivo deniai buvo pil
ni žmonių. Orkestras grojo iš
kilmingus maršus. Plevėsavo 
vėliavos. Visur pakili, šventiš
ka nuotaika.

Lygiai vidurdienį, 12 vai., di
dysis laivas įjungė savo sirenas 
ir sustaugė. Tai ženklas, kad jis 
pradeda kelionę. Pakėlė tiltus,

Yra aišku, kad helenistiniais 
laikais misterijos buvo daugiau 
negu apeigos užtikrinti geram 
derliui. Derliaus ciklas — gyve
nimas ir mirtis — tapo žmogaus 
gyvenimo ir mirties ciklo simbo
liu. Misterijų drama siekė už
tikrinti naują gyvenimą įvesta
jam žmogui, ne vien naują at
sibudimą javams. Misterijos vi
liojo daugelį, nes žmonės jautė, 
kad jose gali paliesti paslaptis 
gyvenimo anapus ir laimėti sau 
nemirtingumą.

Buvo dar ir kita nauda: įves
tieji į kurią nors misteriją tapo 
ne tik bendrija, bet ir brolija, 
kurioje atkrito rasės bei luomo 
skirtumai. Visi pasidarė lygūs 
ir apeigomis sujungti amžini 
broliai. Tiesa, misterijų religijos 
daugino prietarus ir nesirūpino 
dora, bet į jas vis vien buvo 
entuziastiškai veržiamasi. Vergai 
ir laisvi piliečiai, pasituri

Lietuvių Fondas auga
Lietuvių Fondo vadovybė 

balandžio 14 Jaunimo Centro 
kavinėj sušaukė spaudos konfe
renciją. Jai vadovavo LF infor- liem LF reikalam ir 25 proc. ki- 
macinių reikalų vadovas Vi. Bū
tėnas. Pranešimus padarė: LF 
valdybos pirm. dr. A. Razma, LF 
tarybos pirmininkas dr. G. Balu- 
kas, investacijų komisijos pirm. 
P. Kilius ir inž. V. Naudžius, 
pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis ir LF vardy
no redakcijos vardu pulk. A. 
Rėklaitis. Iš pranešimų išryškė
jo, kad LF stovi gerame kely 
ir gerai tvarkomas, bendrai pel- _ 
no gaunama 7 nuošimčiai.

Šiuo metu LF akcijose yra 
apie trečdalis sumos, o kitos su
mos yra saugiai investuotos į 
valstybės bonus ir saugius ban
kus. Šiuo metu LF kapitalas yra 
1,350,303 dol. Iš viso, be šių 
metų, įvairiem švietimo ir kultū
ros reikalam paskirta 403,612 dol. 
LF pelno skirstymo komisijos 
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tiem prašymam.
LF imasi mecenato rolės, bet 

skirstymą paveda atlikti specia
liom komisijom, kurios svarsto 
visus atsiųstus prašymus. LF ta
ryba po kiekvieno skirstymo pa
tikrina, ar paskirstymas neprasi
lenkia su statutu.

Einamieji reikalai
Svarstant einamuosius reika

lus, buvo plačiau paliesta Simo 
Kudirkos knygos ir sukamo fil
mo eiga, kutr.mM* Bordeąux 
vizitas JAV-ės0j qsyarba sudo
minti jaunimą ir įjungti jį į 
rūpinimąsi lietuviais politiniais 
kaliniais.

-o-
Pasitarimas truko 8 valandas. 

Trumpos pietį] pertraukos metu 
dalyviai nuvyko į Philadelphijoj 
vykusią skautų Kaziuko mugę ir 
ten užkandžiavo. Posėdis baig
tas jam pirmininkavusios Auš
ros Zerr padėkos žodžiu.

A.Gč. (LB Inf.)

švietimo 
paskirta

ir kul- 
40,000

leidirfio reikalu

Šiais metais 
tūros reikalam 
dol. su viršum.

LF vardyno 
kalbėjo pulk. A. Rėklaitis. Lei
dinys planuojamas išleisti šių 
metų pabaigoj, jei atsiras pakan
kamas skaičius prenumeratorių 
ir mecenatų. Iki šiol leidinį 
užsisakė 431 LF narys.

Kazys Barzdukas kruopščiai 
atlieka LF susirašinėjimą, są
skaitybą ir visus techniškus dar
bus. M. Remienė organizuoja 
LF renginius, kurie atneša po 
kelias dešimtis tūkstančių dole
rių į LF kasą. Žurnalistas Vi. 
Būtėnas vadovauja informacijai 
ir spaudos konferencijom.

Pabaigoj žodį tarė LB Švieti
mo tarybos pirm. Bronius Juo
delis. Jis dėkojo už gausų li
tuanistinių mokyklų darbų rėmi
mą. Be LF sunkiai verstųsi li
tuanistinės mokyklos, nes be LF 
paramos neturėtume nei vado
vėlių, nei pratimų, nei jaunimui 
skirtų skaitinių. Lietuvybės iš
laikymo laidas ir yra lituanisti
nės mokyklos.

Kan. Jurgis Danys, ilgametis 
Linkuvos klebonas, miręs 
kovo 4 Lietuvoj

Dr. D. Tamulionytė lietuvių 
pedagoginių kursų simpo
ziume Clevelande kalbėjo 
apie romantizmą. Nuotr. V. Ba
cevičiaus

A. a. kapitono Prano Gudyno 
prisiminimas įvyks gegužės 8, 
sekmadienį, 10 vai. ryto su pa
maldomis jėzuitų koplyčioj. 
Chicagoj. 1929 gegužės 6 Kau
ne prie valstybės teatro teroris
tai, pasikėsindami nužudyti ne
priklausomos Lietuvos ministerį 
pirmininką prof. A. Voldemarą, 
nukovė kapitoną Praną Gudyną, 
kuris ėjo tarnybos pareigas. Pa
maldas užprašė kap. P. Gudyno 
ginklo draugai — karininkai.

J. Kaunas

MIRĖ KAN. 
JURGIS DANYS

Linkuvoj, okupuotoj Lietuvoj, 
kovo 4 staiga mirė kan. Jurgis 
Danys, altaristas. Buvo 79 
metų. Rengėsi švęsti savo ku
nigystės 50 metų sukaktį. Mirė 
geležinkelio stoty, ištiktas šir
dies priepuolio.

Buvo gimęs 1898. Į kunigus į- 
šventintas 1927. Jis beveik visą 
savo kunigavimo laiką praleido 
Linkuvoj. Buvo ištremtas į Mor- 
doviją, kur išbuvo septyneriirš 
su puse metų. Grįžęs vėl ap
sigyveno Linkuvoj.

Palaidotas Linkuvos bažny
čios šventoriuj.

€

\
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PAVASARINĖS MINTYS
LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
REIKALAIS

Atsiųsta 
paminėti

A. MASIONIS 
Elmwood Park, N.J.
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Lankant lituanistines mokyk
las, tenka pastebėti, kad lietuvių 
kalbos lygis visose klasėse, ypač 
žemesniosiose, yra labai pasi
keitęs. Jeigu jau prieš keletą me
tų stebėdavomės kai kurių moki
nių akcentu, kai jie išeidavo į 
sceną vaidinti ar deklamuoti, tai 
juo labiau tai pastebima dabar. 
Šių dienų mokiniui didžiausią 
vargą sudaro, kaip teko dugu- 
moj mokyklų pastebėti, lietuviš
ko žodžio kirtis. Ir negalima už 
tai kaltinti mokyklos, nes mo

kytojai rūpestingai taiso visas 
klaidas. Negalima, žinoma, pa
neigti, kad kai kurie jaunieji 
mokytojai, kurie yra atėję į talką, 
patys baigę tik lituanistines mo
kyklas, taip pat kartais nėra tikri 
dėl kai kurių žodžių kirčio vie
tos. Bet čia ir jiem, ir moki
niam ateina į pagalbą Švietimo 
tarybos išleisti naujesni vado
vėliai, kuriuose visi tekstai yra 
sukirčiuoti.

Taigi mokykla moko. Bet, kaip 
jau esu minėjęs pirmoj šio 
straipsnio daly, kas šeštadienį 
per vieną lietuvių kalbos pa
moką įdiegiama, tas, tėvam ne
kreipiant dėmesio į vaikų namų 
darbus ir jiem namie nepade
dant, vėl išgaruoja, tartum nieko 
nė būti nebuvę. Įrodymas, kad 
čia yra šeimos kaltė, yra tas, kad 
toj pačioj klasėj, to paties mo
kytojo ar mokytojos mokomi mo
kiniai, nors visi to paties am
žiaus, yra labai nevienodo lygio 
lietuvių kalboj. Yra atsitikimų, 
kur inteligentų tėvų vaikai, ir 
dargi daug didesnių gabumų, 
daug prasčiau kalba lietuviškai 
negu vidutinio išsilavinimo tėvų 
vaikai, kurie yra ne tokie pajė
gūs. Šis vienintelis faktas rodo, 
kurie tėvai patys visuomet kalba 
su vaikais lietuviškai, kurie pri
žiūri, kad jų namuose vaikai ir 
tarp savęs kalbėtų tik tėvų kalba 
ir kurie seka, ką vaikai mokosi, 
ką turi išmokti, ir jiem, kiek 
tik galėdami, padeda.

Reikia dailaus skaitymo 
varžybų

Nepriklausomybės laikais 
Lietuvos aukštesnėse mokyklo
se buvo jau nusistovėjusi tradi
cija rengti apygardines sporto, 
dainavimo ir dailaus skaitymo 
arba deklamavimo varžybas. Jei 
lajsvoj Lietuvoj, kur vaikai ir na
mie, ir mokykloj, ir visur tekal
bėdavo tik lietuviškai, buvo ras
ta reikalinga pabrėžti gyvo lietu
viško žodžio kultūrą, tai juo la
biau būtų reikalinga tai padaryti 
kaip tik čia, išeivijos mokyklo
se.

Tai reikėtų pradėti dailaus 
skaitymo ir deklamavimo varžy
bomis kiekvienoj atskiroj klasėj, 
pereiti prie tarpklasinių varžybų 
ir baigti tarpmokyklinėmis var
žybomis. Visais atvejais reikėtų, 
padedant visuomenei, suorgani
zuoti nedidelį fondelį dovanom, 
kuriomis, kaip paskata stropiau 
mokytis lietuvių kalbos ir uoliau 
lankyti mokyklą, reikėtų ap
dovanoti iškilesnius mokinius. 
Kad vis tai neatimtų per daug 
klasės laiko mokykloj, reikėtų ir 
čia užmegzti glaudesnį mokyk
los bendradarbiavimą su tėvais 
ir įjungti ir jų talką, šį projek
tą vykdant. Tėvai, mano many
mu, norėtų, kad jų vaikai dau
giau pramoktų ir laimėtų; dėl to 
jie noriai įsijungtų į šį darbą, ir 
tokiu būdu būtų galima kartu 
išvystyti dar ir glaudesnį tėvų 
su mokykla bendradarbiavimą.

Surengti tokias tarpmokykli
nes varžybas dar šiais mokslo 
metais nėra įmanoma, nes jau 
per maža laiko, bet reikėtų šią 
idėją puoselėti ir nuo ateinan
čių mokslo metų pradžios visom 
lituanistinėm mokyklom rimtai 
tam ruoštis.

Iš viso, mokyklom būtų labai 
naudinga bent vieną kartą per 
metus surengti savame rajone 
suvažiavimą, kurio metu galėtų 
pabendrauti įvairių mokyklų 
mokytojai ir mokiniai, o kad ne
būtų laikas praleistas vien tik 
pasižmonėjimui, būtų galima to

kia proga surengti ir tarpmokyk
lines dailaus skaitymo ir dekla
mavimo varžybas. Jei prie viso 
šito dar prijungtume rytinio ra
jono sporto vadovo P. Gvildžio 
puoselėtą ir jau mėgintą su
rengti lituanistinių mokyklų 
sporto ir žaidimų šventę, tai bū
tų tikrai didelis dalykas.

Visa tai būtų mokiniam ne tik 
gera atgaiva, bet ir paskatini
mas pakovoti už savo mokyklos, 
savo grupės vardą. Tai gal sukel
tų didesnį norą mokytis tuos da
lykus, iš kurių būtų varžomasi, 
ir iš viso didesnį dėmesį savo 
mokyklai.

Viena kita mintis dėl 
mokslo metų baigimo

Baigdamos mokslo metus, kai 
kurios mokyklos surengia tai 
progai pritaikytas programėles, 
kad parodytų dalyvaujantiem tė
vam ir visuomenei, ko jų vaikai 
yra išmokę. Tokiomis progomis 
baigiamosios klasės mokiniai, 
kartais ir kitų klasių, pa - 
skaito savo kūrybos. Nesvar
bu, kieno kūrybą jie skaito, bet 
reikėtų juos rūpestingai pareng
ti, kad skaitytų ar deklamuotų 
trumpus dalykėlius ir taip gerai, 
jog nesijaustų jokio akcento ir 
jog kiekvieno žodžio kirtis būtų 
savo vietoj. Čia kaip tik galėtų 
atlikti tokią programėlę tie mo
kiniai, kurie būtų laimėję premi
jas ar pagyrimus klasinėse ar 
tarpklasinėse varžybose. Šių 
mokslo metų užbaigtuvėm gal 
būtų jau ir per vėlu ką nors 
tobulesnio surengti, bet, kur ga
lima, reikėtų tai išmėginti.

Anksčiau užsiminus, kad jau 
nedaug šeštadienių yra likę iki 
mokslo metų galo, norėtųsi šia 
proga pastebėti, kad mūsų litua
nistinės mokyklos labai nevie
nodai baigia mokslo metus laiko 
atžvilgiu. Yra mokyklų, kurios 
baigia darbą pirmoj birželio mė
nesio pusėj, bet yra ir tokių, 
kurios paleidžia savo mokinius 
jau pirmoj pusėj gegužės mė
nesio. Kadangi lituanistinių mo
kyklų mokiniai lanko ir ameri
kietiškas mokyklas, kuriose yra 
pavasariniai egzaminai, tai, ži
noma, reikia į tai atsižvelgti ir 
duoti mokiniam daugiau laiko 
pasirengti tiem egzaminam. Bet 
tie egzaminai paprastai būna 
apie birželio mėnesio vidurį; 
tad būtų pageidautina, kad mū
sų lituanistinės mokyklos ištesė
tų dar visą gegužės mėnesį ir 
pirmąją birželio mėnesio savai
tę-

Žinom, kiek privargsta šešta
dieniais iš metų į metus ir tėvai, 
ir mokytojai, ir mokiniai, bet, 
dirbant tik šeštadieniais, ir tai 
nepilnus metus, ir dar vieną kitą 
šeštadienį metų nukerpant, ne
būtų galima, kaip reikiant, išeiti 
Švietimo Tarybos nustatytos 
programos. Taigi, aukojantis jau 
tiek, kiek aukojamasi, reikėtų 
baigti mokslo metus jų nė kiek 
nesutrumpinant, ypač tom 
mokyklom, kurios dėl šalčių ar 
kitų priežasčių buvo vieną kitą 
šeštadienį nedirbusios.

(Bus daugiau)
------------------- ------------------------- --------- *•------------

LŠST CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI
Liepos 2-4 Union Pier, Mich., 

rengiama Lietuvos Šaulių Są
jungos Tremtyje 1977 metų kul
tūrinio savaitgalio stovykla, arba 
kultūrinis suvažiavimas. Stovyk
lai rengti sudaryta organizaci
nė komisija: E. Vengianskas 
(pirm.), S. Juozaitis, A. Gailius, 
B. Aniulis, S. Bernatavičius, J. 
Pocius, N. Martinkus, S. Cecevi- 
čienė, S. Paulauskas, A. Mar
kauskas, J. Petrauskas, K. Vi
džius, K. Pumputis, J. Jasaitis,
P. Maleta, V. Zinkus ir Vi. Iš
ganantis.

Stovykloj kviečiami dalyvauti 
visi Šaulių Sąjungos nariai, o 
taip pat ir nešauliai. Registruo
jamas! adresu: Julius Pocius, 
4204 So. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60632. Registruojantis 
siunčiamas 5 dol. registracijos 
mokestis asmeniui; atvykus sto
vyklauti, jis įskaitomas į bendrą 
stovyklinį mokestį (50 dol.).

Vytautas Daugirdas, Česlovas Janušas, Petras Sandanavičius, Viktoras Ralys susirinkime 
aptaria operetės “Auksinės dienos” reikalus

KŪLGRINDA MUS VEDA / FANTASTINI PASAULI

Meno ansamblis Dainava Chi
cagoj stovi vėl prieš didelį nau
ją bandymą. Gegužės 7 ir 8 Ma
rijos aukštesniojoj mokykloj ji 
stato naują Aloyzo Jurgučio mu
zikinį veikalą Kūlgrindą, su
kurtą pagal Nijolės Jankutės lib
retą.

Libreto autorė Nijolė Jankutė- 
Užubalienė dar vaikystėj, skaity
dama knygas, pamėgo fantastinį 
pasaulį. Ji ir pati svajojo kada 
nors parašyti veikalą, žmogų nu
keliantį į tą pasaulį. Tokį veika
lą, Kūlgrindą, paakinta tuometi
nio Dainavos ansamblio pirmi
ninko J. Paštuko, ji parašė prieš 
dešimtmetį, o dabar tas pats an
samblis, radęs okupuotoj Lie
tuvoj brendusį, laimingai pasie
kusį laisvės šalį muziką Aloyzą 
Jurgutį, šį veikalą išveda lietu- 
viškon scenon.

Kūlgrinda — tai takas po van
deniu, grįstas akmenimis. Tokių 
kūlgrindų buvo senovės Lietu
voj. Kariaudami jomis naudojosi 
mūsų kunigaikščiai.

Kūlgrindoj sutinkam laumes, 
raganas, miškinius, begyvenan
čius užburtoj saloj. Gi pats 
veiksmas vyksta ne tik saloj, 
bet ir paežerės kaime Joninių 
naktį. Čia vaizduojama graži lau
mės meilė su žemės sūnum, 
vėliau vystosi kaimo jaunimo 
neapykanta laumei už viliojimą 
gražaus kaimo bernelio, išryškė
ja meilės kančia, jos prasmingu
mas ir auką. Puiki intriga, graži, 
gyvenimiška mintis fantasti
niame pasauly.

Šiam veikalui muziką parašęs 
Aloyzas Jurgutis šiuo metu va
dovauja ir Dainavos ansambliui.

Prologe ir epiloge muzika 
daugiau internacionalinė.
Veiksmui vykstant lietuviškame 
paežerės kaime, ir muzikoj at
sispindi lietuvių liaudies moty
vai. Prologas ir epilogas yra gry
nai operiniai, gi pirmas ir ant
ras veiksmas — operetiniai.

Kūlgrindoj turės progos pasi
reikšti solistai ir duetai, o taip

-o-
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

Tremtyje centro valdyba skelbia 
konkursą už straipsnį, kuriame 
būtų gvildenama: šaulių idėja, 
jos reikšmė ir pritaikymas sve
timuose kraštuose gyvenantiem 
lietuviam, šaulių organizacijos 
įnašas tautinei gyvybei išlaikyti 
ir kovai už Lietuvos išlaisvini
mą ir šaulių organizacijos vieta 
lietuvių tautinėj veikloj.

Straipsnio pavadinimą pa
sirenka autorius.

Tas pats autorius konkurse 
gali dalyvauti tik su vienu 
straipsniu.

Straipsnis turi būti ne ilges
nis kaip 12 mašinėle rašytų 
(eilutę praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniai bus 
spausdinami Tremties Trimite. 
Vertingus nepremijuotus
straipsnius bus stengiamasi iš
spausdinti Tremties Trimite ar 

pat prideramą vietą gauna ir 
gaususis Dainavos ansamblio 
choras.

Veikalą režisuoja šioj srity pri
tyrusi aktorė Zita Visockienė. 
Iš turimos dainaviečių medžia
gos ji žada sudaryti vientisinį, 
patrauklų, išbaigtą spektaklį, 
nors tam laikas labai ribotas, 
reikalaujama įveikti daug kliū
čių. i

Scenovaizdžiu rūpinasi daili
ninkė Ada Korsakaitė-Sutku- 
vienė. Dekoracijos būsiančios 
modernios, ne realistinės, ta
čiau su dimensija ir geros.

Drabužių paruošimu ir eski
zais rūpinasi Monika Kripkaus- 
kienė, toj srity turinti gerą paty
rimą.

Gros iš Chicagos Lyric ope
ros ir simfoninio orkestro suda
rytas 16 muzikantų orkestras.

Baleto choreografija — Viole
tos Karosaitės ir Jaunučio Puo
džiūno. Baletas — daugiau fan
tastinis, daugiau “raganiškas”; 
jį šoks šešios J. Puodžiūno bale
to studijos studentės.

Pokalby su spaudos, radijo ir 
lietuvių televizijos atstovais 
Dainavos ansamblio pirminin
kas Aleksas Smilga išsakė visus 
rūpesčius. Jų daug. 
Reikės pastatymui sutelk
ti 20,000 dol. Iš parduotų 
bilietų tiek negaunama. Jau laiš
kais prašyta mecenatų paramos. 
Viskas brangsta, didelės išlaidos 
spaudžia ansamblio pečius. Tad 
čia ypatingai branginamas ir žiū
rovas, ir mecenatas. Pirmininkas 
padėkojo Gradinskam už sve
tingą spaudos ir Dainavos an
samblio atstovų priėmimą. 
Nuoširdžiai vertino dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų, ilgamečių 
ansamblio globėjų, didelę para
mą Dainavai, be kurios būtų 
buvę sunku įgyvendinti di
džiuosius uždavinius.

Dainava išliko kūrybinga ir 
gaji. Ji žengia jau trisdešimt 
antruosius metus. Per tą laiką 
davė 200 koncertų, 11 muziki
nių veikalų, 5 klasikines orato- 

kitoj lietuvių spaudoj.
Autorius straipsnį pasirašo j 

slapyvardžiu, o į atskirą užlip
dytą voką įdeda tikrą pavardę, 
vardą ir adresą.

Konkurse dalyvavusių ir ne
laimėjusių pavardės bus laiko
mos griežtoj paslapty; bus skel
biamos tik laimėjusių pavardės.

Straipsnius vertins specialiai 
sudaryta komisija.

Skiriamos trys premijos: I-oji 
150 dol., II-oji 100 dol., IlI-oji 
75 dol.

Konkursui straipsnių įteikimo 
data: 1977 birželio 1. Straips
nius siųsti adresu: Jonas Jasai
tis, 7217 So. Francisco Avė., 
Chicago, 111. 60629.

Konkurse kviečiami dalyvauti 
ir tie, kurie prie Šaulių Sąjun
gos nepriklauso, bet šaulių idė
ja ir veikla domisi.

LŠST CV Inf.

Nijolė Jankutė, parašiusi 
“Kūlgrindos” libretą

Muzikas Aloyzas Jurgutis, 
parašęs muziką “Kūlgrin
dai”. Nuotr. V. Noreikos

rijas ir 4 lietuviškas kantatas. 
Tai gražus įnašas į mūsų kultū
rinį gyvenimą. Neabejotinai ir 
Kūlgrinda mūsų muzikinį pa
saulį žymiai praturtins.

Visais rūpesčiais gyvena ir 
sunkųjį vežimą tempia Dai
navos ansamblio valdyba: pirmi
ninkas Aleksas Smilga, vice
pirm. Jonas Paštukas, II vice
pirm. Aleksandras Atutis, sekre
torė Danguolė Ilginytė, iždinin
kas Vytas Radys, padėjėja Pet
ronėlė Seniūnienė ir narė Nelė 
Paulauskaitė.

Būtų gera, kad tokie muziki
niai veikalai rastų atgarsį ir kito
se didesnėse lietuvių kolonijo
se. O jas aplankyti, muz. A. 
Jurgučio teigimu, būtų įma
noma. Tik reikia daugiau ryžto 
ir drąsos. Anot akt. Z. Visoc- 
kienės, iš meno nederėtų dary
ti pelno, o reikalui esant, rei
kėtų surasti būdų ir nuostoliam 
išlyginti.

Kūlgrinda Chicagos lietuvių 
tarpe kelia didelį susidomėjimą. 
Juo labiau, kad muz. A. Jurgu
tis jau yra gerai užsirekomen
davęs ir su Pamario pasakos pa
statymu.

Jurgis Janušaitis

PENKIASDEŠIMTMETIS. 
1926-1976. Redagavo ir išleido 
Lietuvių imigracijos Brazilijon 
penkiasdešimtmečio komitetas. 
Sao Paulo — Rio de Janeiro. 
1976. Gausiai iliustruota nuo
traukomis, parūpintomis dauge
lio asmenų. Didelio formato. 
Tiražas — 1000 egz. 208 psl.

Šiuo leidiniu, kaip sakoma jo 
įvade, norima “pagerbti pirmuo
sius imigrantus, įkūrusius lie
tuvišką koloniją Brazilijoje, ir 
padrąsinti jaunąsias kartas, ku
rių rankose ir širdyse šio kraš
to lietuviškos bendruomenės 
ateitis”.

Leidinio vidurys (net 88 pus
lapiai) užpildytas vien nuotrau
komis iš Brazilijos lietuvių 
gyvenimo. Pradžioj ir pabai
goj — apžvalginiai straipsniai 
(įvairių autorių), kronika etc. 
Šalia pagrindinės lietuvių kal
bos leidiny vartojama ir portuga
lų kalba.

Vytautas J. Bagdanavičius — 
TAUTOS SAMPRATA IR 
LIETUVIŲ TAUTOS INDI
VIDUALYBĖ. Paskaitų kursas 
Čikagos Pedagoginiam Litua
nistikos Institute. Čikaga, 1977 
m. Autoriaus leidinys. Spausdin
ta mimeografu. Didelio formato. 
132 psl. Kaina 3 dol.

Apie paskaitas, sudėtas į šį 
leidinį, pasisako jų autorius: 
“Paskaitų tikslas buvo padėti 
jaunajai Amerikos lietuvių švie
suomenės kartai susiorientuoti 
tautiniais klausimais. — Norėda
mas pasiekti šį tikslą, autorius 
ėjo dviem keliais. Vienas kelias 
buvo aptarti tautos realybę ir 
rasti jai vietą žmogaus mokslų 
srityje. Kitas kelias buvo susi
vokti, kaip ir kur stovi Lietuvių 
tautos pažinimo mokslas. Pirma
sis kelias vedė daūgiaū^BTošb- 
firie metodika, 6 antrasis ėjo la
biau istorine metodika/*’

Tie du keliai, kuriais ėjo au
torius, pastebimi knygos pavadi
nime ir jos dviejose dalyse, ku
rių pirmoji — Tautos samprata, 
antroji — Lietuvių tautos indivi
dualybė.

Dr. Constantine R. Jurgėla — 
LITHUANIA: THE OUTPOST 
OF FREEDOM. Išleido Lietu
vos Šaulių Sąjunga Tremtyje, 
kooperuodama su Valkyrie 
Press, Ine., 2135 lst Avė. South, 
St. Petersburg, Fla. 33712. Kie
tais viršeliais. Tautinių spalvų 
aplankas. Iliustruota. 392 psl. 
Kaina 15 dol.

Ištrauka iš knygos aplanko 
(iš angliško teksto): “Dr. Kon
stantinas R. Jurgėla šios knygos 
autorius, yra gimęs Jungtinėse 
Valstybėse, bet jo kilmė ir inte
resai yra stipriai lietuviški. Jis 
yra pripažintas autoritetas Lie
tuvos reikaluose. Aprašo Lie
tuvos civilizaciją nuo jos iškili
mo viduramžiais; pasakoja apie 
jos desperatiškas kovas išlikti 

nepriklausomai tarp tokių gro
buoniškų kaimynų, kaip Rusija, 
Lenkija ir Vokietija; išaiškina 
mum dabartines lietuvių kan
čias po Sovietų Sąjungos jungu. 
Pagaliau, tai yra aišku mum, 
kaip ir dr. Jurgėlai, kad mažiau
sia dar vieną istorijos dalį rei
kia pridėti, norint Lietuvos isto
rijai pasiekti laimingą sprendi
mą.”

Tai amerikiečių leidėjų 
žodžiai.

Tokia knyga mum ypatingai 
reikalinga. Tai ginklas mūsų ko
voj ne tik už Lietuvos laisvę, bet 
ir prieš tarptautinį Sovietų im
perializmą.

Gražiai išleistą knygą keliose 
vietose puošia Lietuvos šaulių 
ženklas. Įspūdingiausiai jis atro
do jos viršely.

— Kun. Antanas Saulaitis, S J, 
pakviestas į LB Švietimo ta
rybą religinės programos reika
lam.

— Irena Šerelienė perėmė LB 
Švietimo tarybos sekretorės 
pareigas vietoj pasitraukusio R. 
Černiaus.
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? ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra“, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė — Tel. (212) 849-6233

“LIUDYKIME KRISTŲ IR SAVĄJĄ TAUTĄ” 

Ateitininkų kongresas Clevelande
Ateitininkų kongreso paruo

šiamieji darbai planingai va
romi pirmyn. Clevelandas, ku
ris yra patogi geografinė vieto
vė tokiem suvažiavimam, mielai 
ir svetingai priims kongreso da
lyvius. Čia jau ne kartą savo 
sėkmingus suvažiavimus, kong
resus bei konferencijas yra turė
ję mūsų veiksniai ir įvairios or
ganizacijos.

Devintą kartą ateitininkijos 
šeima susirinks į savo kongresą. 
Laukiama atstovų iš viso lais
vojo pasaulio. Pavergtos Tėvy
nės idėjos broliai ir seserys, 
deja, tiktai mintimis ir malda ga
lės jungtis su kongrese dalyvau
jančiais.

Nepriklausomoj Lietuvoj yra 
buvę keturi kongresai: pirmieji 
trys Kaune ir ketvirtasis Tel
šiuose. Šiaurės Amerikos kon
tinente surengti keturi ateitinin
kų kongresai, iš kurių trys Chi
cagoj (1954, 1960 ir 1970) ir 
vienas Toronte, Kanadoj (1965). 
Taigi 1977 metų kongresas yra 
devintasis ateitininkų 66 metų 
istorijoj. Jis šaukiamas Darbo 
dienos savaitgaly, rugsėjo 1-4. 
Šiame kongrese bus paminėta ir 
Palangos reorganizacinės konfe
rencijos 50 metų sukaktis, kada 
ateitininkai persiorganizavo į 
moksleivių, studentų ir sendrau
gių sąjungas.

Šiam kongresui parinktas 
šūkis “Liudykime Kristų ir savą
ją tautą” pabrėžia ne tik istori
nį, bet ir dabarties dienų ateiti
ninkų principinius įsipareigoji
mus — Visa atnaujinti Kristuje, 
tarnaujant Dievui ir Tėvynei.

Kongresas yra vyriausias atei
tininkų reikalų sprendėjas: jis 
gali priimti ar keisti konstituci
ją, nustatyti gaires ateities veik
lai, spręsti esminius sąjungų 
klausimus ir pasisakyti laiko ir 
sąlygų padiktuotais reikalais.

Sprendžiamuoju balsu kong
rese gali dalyvauti rinkti kong
reso atstovai iš visų skyrių, drau
govių ar kuopų. Jie turi būti iš
rinkti iki birželio 1. Iki birželio 
15 atstovų pavardės turi būti 
praneštos Ateitininkų Federaci
jos valdybos generaliniam sek
retoriui Vaclovui Kleizai, 10000 
S. Bell Avė., Chicago, 111. 60643, 
tel. (312) 881-8778.

Ateitininkų Federacijos nu
tarimu kiekvienas ateitininkų 
vienetas (skyrius, draugovė ar 
kuopa) renka vieną atstovą nuo 
10 narių arba likučio (pvz., 53

ATEITIES 
KONKURSAS 

JAUNIMUI

Ateities redakcija skelbia 
1976-1977 jaunimo kūrybos kon
kursą, kuris apims šias sritis:
1. prozą (novelę, apysaką)., 2. 
poeziją, 3. straipsnį-rašinį, 4. 
veiklos (stovyklos, kursų, susi
rinkimo} aprašymą, 5. veiklos fo
tografiją ir 6. meno fotografiją.

Redakcija vertins visus 1976 
rugsėjo 15 — 1977 rugsėjo 15 
laikotarpy žurnalui atsiųstus kū
rinius, studentų (ar nestudijuo
jančio jaunimo 19-30 m. am
žiaus) ir moksleivių (ar nesimo
kančio jaunimo iki 19 m. am
žiaus atskirai. Kiekvienos srities 
pirmos premijos laimėtojui bus 
skiriama 50 dol. premija, o ant
rosios — Ateities žurnalo 1 metų 
prenumerata.

Konkurso piniginėm premi
jom reikia 600 dolerių. Galin
tieji prašomi tapti mecenatais. 
Premijos bus įteiktos Ateities 
vakare, kuris įvyks 1977 spalio 
29 Chicagoj.

Redakcijos adresas: Ateitis, 
c/o Kun. K. Trimakas, 850 
Dės Plaines Avė., Apt. 409, 
Forest Park, IL 60130, USA. 

nariai — 6 atstovai). Jei viene
te mažiau kaip 10 narių, renka
mas vienas atstovas.

Kongrese kviečiami dalyvauti 
visi ateitininkai, kurie čia turės 
patariamąjį balsą.

Kituose kongreso renginiuose 
— pamaldose, paskaitose, sim
poziumuose, specialioj dramos 
premjeroj (dramaturgas Algirdas 
Landsbergis, siužetas iš Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronikų, 
režisierius Jonas Jurašas), paro
dose, bankete — kviečiami ir 
laukiami visi lietuviai.

Kongresas pradedamas rugsė
jo 1 Bond Court viešbuty, 777 
St. Clair Avė., Clevelando mies
to centre. Visi kongreso darbai, 
mišios penktadienį ir šeštadienį, 
dailės ir taikomosios tautodailės 
paroda vyks viešbučio patal
pose.

Jau nustatyta kongreso darbų 
tvarka, kuri, esant reikalui, ga
lės būti pakeista.

Iškilmingas kongreso atidary
mas su prezidiumu ir Federa
cijos vado dr. P. Kisieliaus žo
džiu vyks rugsėjo 2, penktadie
nį, 1:30 vai., nors pirmoji kong
reso konferencija numatyta jau 
rugsėjo 1, ketvirtadienį, 12 vai. 
Penktadienio popiečio tema:

Kongresui 
artėjant.

IX ateitininkų kongreso metu 
šeštadienio, rugsėjo 3, posėdis 
yra skiriamas simpoziumui “Gy
voji dvasia: kelias į krikščioniš
kąjį atsinaujinimą.” Vadovauja 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuris 
šiuo metu jau yra suplanavęs 
smulkesnę ir tikslesnę šios po
pietės programą. Pasirinktoji 
simpoziumo tema bus panagri
nėta keliais atžvilgiais. Jie čia 
suminimi.

1) Šv. Raštas. Atsinaujinti: 
ką mum skelbia Evangelija.

2) Iš praeities. Atsinaujinti: 
gyvosios dvasios sąjūdžio pėdo
mis.

3) Dabarties sąlygos. Atsinau
jinti: mes povatikaninio “aggior- 
namento” laikotarpy.

4) Pradinė patirtis. Prieškong- 
resinės pastangos ir patirtys — 
moksleivių, studentų, sendrau
gių-

5) Į ateitį. Atsinaujinti: toli
mesnės galimybės.

6) Baigiamosios pastabos.
Simpoziumas bus baigiamas 

mišiomis.
Vadovas tariasi su prelegen

tais. Daugelio jų sutikimai jau 
gauti.

-o-
Prof. Vytautas Vardys IX atei

tininkų kongrese sutiko skaityti 
paskaitą “Katalikiškoji rezis
tencija ir tautos likimas”.

-o-
Kongreso metu numatyta turė

ti kelis posėdžius, kur būtų 
galima pasvarstyti kai kuriuos 
struktūrinius ir praktinius or
ganizacijos reikalus. Iš jų du 
yra svarbiausi. Juos verta jau

VASARIO 
ATEITIS

Ateities žurnalo vasario nu
meris pradedamas K. Bradūno 
tautinės tematikos eilėraščiu 
“Laikas”. Ateitininkų Fede
racijos valdyba skelbia ateitinin
kų kongresą įvyksiant rugsėjo 
1-4 Clevelande ir kviečia idė
jos draugus Tiesą liudyti kūry
ba ir darbais. Duodama pla
tesnė ištrauka iš prof. dr. Ant. 
Maceinos paskaitos “Asmuo ir 
istorija”. Spausdinami keli Vi
talijos Bogutaitės eilėraščiai. Jos 
naują eilėraščių rinkinį “Po va
saros” aptaria K. Bradūnas. Kun. 

Kultūrinės ateitininkų veiklos 
perspektyva išeivijoj ir įsiparei
gojimai ateičiai. Vadovauja 
Daina Kojelytė. Vakare — jau
nųjų ateitininkų kūryba, susipa
žinimo vakaras ir šokiai.

Rugsėjo 3, šeštadienį, 9:30 
vai. ryto apie katalikiškąją re
zistenciją ir tautos likimą kal
bės dr. Vytautas Vardys. Popiet 
simpoziumui apie gyvąją dvasią, 
kaip kelią į krikščionišką atsi
naujinimą, vadovaus kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Vakare — 
dramos premjera.

Rugsėjo 4, sekmadienį, 
posėdžiai, mišios katedroj, 
kongreso uždarymas, banketas, 
koncertas, šokiai.

Kongresą ruošia Ateitininkų 
Federacijos valdyba, talkinama 
ateitininkų IX kongreso komite
to, kuriam pirmininkauja ateiti
ninkų tarybos pirm. kun. Gedi
minas Kijauskas, S J, 18022 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio 44119, tel. 
(216) 531-4263. Sudarytos infor
macijos, pamaldų, dramos, dai
lės, finansų, leidinio, registraci
jos, patalpų, nakvynių, susipaži
nimo vakaro ir banketo komisi
jos jau yra įsijungusios į kong
reso paruošiamuosius darbus.

Ateitininkų IX kongreso 
komitetas

dabar pasvarstyti. Tai atskiro 
jaunučių sambūrio steigimas ir 
atskira ateitininkų akademikų 
sąjunga, kuri būtų tarpinė orga
nizacija tarp studentų ir ateiti
ninkų sendraugių. Laukiama 
kuo daugiausia pasisakymų šiais 
klausimais ateitininkiškoj spau
doj.

PRAŠYMAS 
PAREMTI 

ATEITĮ

Nuo 1974 paveldėtos didelės 
Ateities žurnalo skolos per dve
jus metus buvo sumažintos dėka 
stambių aukų. Pastaraisiais me
tais Ateitį apdovanojo žurnalo 
mecenatai — Lipniūno ir Cice
ro moksleivių kuopos, prof. B. 
Vitkus ir kun. V. Martinkus, o 
taip pat ir kiti, žurnalą parėmę 
įvairiomis didesnėmis ar ma
žesnėmis aukomis.

Redakcija, administracija ir 
leidėjai svarstė klausimą, ar pa
kelti prenumeratos mokestį, ku
ris, net žurnalą padidinus, liko 
iki šiol tas pats — tik 7 dol. 
metam. Pasitikint pačių prenu
meratorių savanorišku dosnu
mu, buvo nutarta 1977 prenu
meratos mokesčio dar nepakelti. 
Labai prašome visus šalia pre
numeratos mokesčio pasiųsti 
auką. Iš daugiau išgalinčių pra
šom daugiau.

Tikimės, kad ir 1977 atsiras 
pavienių asmenų ar ateitininkų 
vienetų, kurie, Ateičiai padova
nodami bent 500 dol., taps žur
nalo vieno numerio mecenatais.

Iš anksto nuoširdžiai visiem 
dėkojam.

Ateities redakcija, 
administracija ir leidėjai

J. Šarauskas rašo apie skirtin
gus žvilgsnius į tą pačią Bažny
čią. Spausdinamas A. T. Klimo 
apsakymas “Aukso puodas”. Ak
tualiais klausimais pasisako 
Ateities vyr. red. K. Trimakas 
“Antai. . .” skyriuj. “Atžalose” 
pateikiamos Dainavos žiemos 
kursų diskusinių būrelių išva
dos. “Veiklos” skyriuj dedami 
antrosios 1976 metų pusės moks
leivių kuopų veiklos pranešimai, 
Padėkos savaitgalio ir Žiemos 
ideologinių kursų aprašymai ir 
kt.

Numeris gausiai iliustruotas 
Alg. Giedraičio ir kitų nuotrau
komis.

Vilnius, dail. P. Rauduvės medžio raižinys

STUDENTŲ ATEITININKŲ PAVASARIO 
KURSAI

Kovo 18-20 Dainavoj vyko 
studentų ateitininkų kursai. Bu
vo atvykę kursantų iš Montrea
lio, Detroito, Chicagos, Cleve
lando, Toronto, Hamiltono ir 
Nevv Yorko. Kursų vadovybę su
darė dabartinė Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos valdyba iš Chi
cagos: pirmininkas Saulius Gir
nius, sekretorė Danutė Salikly- 
tė ir iždininkas Jonas Juoze- 
vičius.

Dauguma kursantų į stovyk
lavietę suvažiavo penktadienio 
išvakarėse. Bet kai kuriem ne
teko pamatyti Dainavos slėnių 
iki ankstaus ryto.

Pirma paskaita buvo Sauliaus 
Girniaus. Tema — Pranas Do
vydaitis, vienas iš pirmųjų atei
tininkų vadų. Paskaita buvo 
trumpa, išsami ir įdomi. Žinios 
buvo imtos iš dr. Juozo Girniaus 
parašytos monografijos.

Toliau buvo rodoma antroji 
dalis filmo apie Ateities žurna
lą; pirmoji dalis buvo pristaty
ta prieškongresinėj stovykloj 
praėjusią vasarą. Nuotraukos, 
pritaikyta muzika ir pasakoji
mas puikiai suderinti. Tokį fil
mą būtų ne pro šalį pamatyti 
visiem ateitininkam.

Po filmo Daina Kojelytė trum
pai pakalbėjo apie ateitininkų 
istoriją ir ideologiją. Per tokią 
trumpą paskaitą nebuvo gali
ma įsigilinti į medžiagą, nors ir 
buvo ji įdomi.

Po pietų ir laisvalaikio buvo 
simpoziumas. Tema: ką man as
meniškai reiškia ateitininkų šū
kis “Visa atnaujinti Kristuje”. 
Dalyvavo Jonas Dunčia, Grasil
da Reinytė, Jonas Juozevičius 
ir Danutė Norvilaitė. Kiekvie
nas dalyvis skirtingai pristatė 
temą. J. Dunčia pasisakė, kad 
žmonės bijo mirties, todėl tiek 
daug dėmesio kreipia į kūno iš
lavinimą, lytinius santykius, 
pornografiją ir bando atrodyti vi
suomet jaunais. Pareiškė, kad 
daugiau dėmesio turi būti krei
piama į šūkį ir tikėjimą. G. Rei
nytė asmeniškame laiške Dievui 
pareiškė savo trūkumus ir sun
kumus bebandant laikytis šū
kio ir katalikiškos pasaulėžiū
ros. J. Juozevičius nuoširdžiai 
aiškino, ką jam reiškia Kristus 
ryšium su šūkiu. D. Norvilaitė 
panagrinėjo atsinaujinimo klau
simą, atsižvelgiant į šūkį.

Simpoziumas būtų buvęs sėk
mingesnis, jei būtų buvę dau
giau laiko pasiruošti dalyviam, 
o taip pat ir klausytojam. Atsi
liepimas į simpoziumą buvo ga
na silpnas. Tema per plati, klau
simas labai asmeniškas.

Chicagos draugovės dvasios 
vadas kun. J. Šarauskas aukojo 
mišias.

x
Vakare įvyko įdomiausias 

kursų punktas. Buvo suruoštos 
diskusijos su kun. J. Šarausku 
religinių klausimų tema. Stu
dentam buvo leista klausti bet 
kokių dalykų, surištų su Bažny
čia arba tikėjimu. Buvo sunku 
juos sulaikyti, jiem įsibėgėjus. 
Klausimai apie Kristų, Dievą, 
mišias, gimdymo kontrolę, poli

tiką, nuodėmę, priešvedybinius 
lytinius santykius, antrąjį Va
tikano suvažiavimą ir ten pa
siektus sprendimus tekėjo kaip 
vanduo. Tie, kurie sako, kad 
jaunimui visai neįdomu tikėji
mas ir kad visi jaunuoliai vien 
tinginiai, būtų nustebę šio jau
nimo interesais. Rimtai nusitei
kęs jaunimas kėlė klausimus, 
ginčijos ir, visų svarbiausia, klau
sėsi vienas kito ir kun. J. Ša- 
rausko pasisakymų, nors kartais 
ir nekantriai.

Po diskusijų kursantai išsi
skirstė. Greit iš salės pasigir
do daina. Mat, kur studentai, 
ten ir daina. Iki vėlyvos nak
ties ir ankstyvo ryto jie šoko ir 
dainavo. Tą savaitgalį buvo 
vieno studento gimtadienis. Net 
keletą kartų visi jam sudainavo 
ilgiausių metų. Tam studentui 
timtadienis praėjo labai smagiai.

Rytojaus dieną visi dalyvavo 
Dainos Kojelytės pranešime, ku
riame ji trumpai apibūdino atei
nantį ateitininkų kongresą.

Po pranešimo Viktoras Na
kas skaitė paskaitą — Kritiškas 
žvilgsnis į Studentų Ateitininkų 
Sąjungą. Iškėlė keletą žinomų, 
bet nelabai pripažįstamų daly
kų: kad ateitininkų organizacija, 
ypač moksleivių, augina vado
vus, kurie neveikia savoj orga
nizacijoj; kad per suvažiavimus 
ir kursus tik svarstom ir nieko 
nenuveikiam; kad studentų or
ganizacijoj nėra organizuotos 
ideologijos įgyvendinimo; SAS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus?
♦

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Suš'iv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI 7-6637.

DARBININKO SKAITYTOJAM

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1977 metams

Vardas ir pavardė ..................................................................................

Adresas .....................................................................................................

Darbininko prenumerata yra 12 dol. metam. Naujiem skai
tytojam pirmiem metam tik 10 dol.

Siunčiu už prenumeratą $...................
Už kalendorių $ ..........
Spaudai paremti $....................
Siunčiu skolą už 1975-6 m. $............. ..

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1975-6 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimus. DARB ADM.

šiuo metu esanti iš moksleivių 
pasilikusio “elito” socialinis 
klube lis, kitaip sakant, forma be 
turinio. Dar viena įdomi jo pa
staba: kad nėra studentų tarpe 
užsidegusių narių ir vadų, kaip, 
pvz., buvo Pranas Dovydaitis, ir 
kad studentai nėra aktyvūs 
krikščionys. Nepasigailėdamas 
jis išdrožė studentų dabartinę 
padėtį. Jo manymu, Sąjunga 
naudinga, bet, ar ją kas nori 

bei gali pagyvinti, tai lieka vien 
studentam nutarti.

Po paskaitos vyko diskusijos, 
bet priėjom prie tų pačių išva
dų, kad viskas priklauso nuo 
mūsų pačių. Kai suprasim ir vyk- 
dysim savo tikslus, tai tada mū
sų diskusijos nebus vien tušti 
žodžiai, o pakelsim taures, pri
pildytas jjų.

Šios pastabos netaikomos SAS 
centro valdybai. Valdyba bandė 
kviesti vyresnius paskaitinin
kus, bet visi turėjo svarbesnių 
reikalų. Reikia pagirti SAS cent
ro valdybą, kad kursai praėjo 
sklandžiai ir be jokių nemalonu
mų. Bet žinau, kad ne viena 
pastebėjau rimtesnės medžiagos 
trūkumą.

Tikiu, kad kongresas padės 
visiem, ne tik studentam, susi
gaudyti ir pradėti veikti kaip 
reikiant. Studentam ypatingai 
reikia pastiprinimo; o gal ne tiek 
pastiprinimo, kiek stipraus baks
telėjimo, kad pabustume iš 
miego.

Danutė Norvilaitė
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JAUNIMAS RUOŠIASI
DEMONSTRACIJAI VVASHINGTONE
Detroito Dievo Apvaizdos pa

rapijos lietuvių Kultūros centre, 
balandžio 16 įvyko Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos šaukia
mas pasitarimas demonstracijos 
VVashingtone reikalu. Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga papra
šė Amerikos Lietuvių Tarybą, 
JAV Lietuvių Bendruomenę, 
Kanados Lietuvių Bendruo
menę, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, JAV lietuvių jaunimo 
sąjungą, Kanados lietuvių jauni
mo sąjungą ir Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą at
siųsti savo atstovus. Pasitarime 
dalyvavo: Ofelija Baršketytė 
(ALTa), Birutė Zdanytė (JAV 
LB), Jurgis Valaitis (Kanados LB 
ir Kanados lietuvių jaunimo są
junga), Jonas Urbonas (PLB), 
Gabija Juozapavičiūtė (PLJS), 
Paulius Bernotas (JAV LJS), 
Viktoras Nakas (PLJS) ir Algis 
Zaparackas (PLJS patarėjas).

Pasitarimų dalyviai padarė 
eilę svarbių sprendimų. Bene 
svarbiausia buvo tai, kad visos 
atstovaujamos organizacijos da
vė savo principinį sutikimą de
monstraciją ruošti. Balandžio 17 
Vliko vicepirmininkas Jurgis 
Valaitis telefonu pranešė, jog ir 
Vlikas, nors pasitarime nedaly
vavęs, savo principinį pritarimą 
duoda.

Pasitarimo dalyviai nuspren
dė, jog demonstracijos tikslai 
yra du: 1) pasauliui parodyti, 
kad Helsinkio konferencijos 
Baigiamasis aktas yra Sovietų 
Sąjungos nuolat pažeidžiamas 
Pabaltijy, ir 2) išnaudoti Belgra
do konferencijos politinį mo
mentą, atkreipiant pasaulio dė
mesį į tai, kad ne tik Helsin
kio sutartis yra Pabaltijy pa
žeidžiama, bet taip pat, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra oku
puoti kraštai, turį teisę į savi
valdą.

Detroito balandžio 16 pasita
rimo dalyviai rtutarė, jog demon
stracija įvyks rugsėjo 24 (ar rug
sėjo 17, jei pirmajai datai nebū
tų galima gauti demonstracijos 
leidimo). Rugsėjo 24 pasirinkta 
dėl trijų priežasčių. Pirma, pagal 
pačių kongreso narių pateiktas 
žinias, Belgrado konferencijos

KEARNY, N.J.
LIETUVIŲ BANKO 
NAUJI PASTATAI

Sunku patikėti, kad Lietuvių 
Taupymo ir Skolinimo Draugi
ja, kuri 1924 pradėjo su centais, 
šiandien pasipuošė naujais mo
demiškais pastatais. Dabar 
Davis Avenue bus trys gražūs 
ir reikšmingi lietuvių pastatai: 
Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos bažnyčia, Tau
pymo ir Skolinimo Drau
gija ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras.

Naujai pastatytas banko pasta
tas, kuris oficialiai bus atidary
tas birželio pradžioj, jau baigia
mas įrengti. Bankinės operacijos 
naujose patalpose bus pradėtos 
vykdyti balandžio pabaigoj ar 
gegužės pradžioj.

Pastatas gana didelis ir mo
demiškas. Patalpų išplanavimas 
ir išdėstymas atitinka visus mo
demiško banko reikalavimus. 
Nėra reikalo iš automobilio iš
lipti — privažiuojama prie spe
cialiai įrengto langelio ir banki
niai reikalai greitai sutvarkomi.

Susisiekimas su banku nesu
dėtingas. Banką greitai galima 
pasiekti iš New Yorko, Newarko, 
Elizabetho ir kitų aplinkinių 
vietovių. Sektorius, kuriame yra 

Naujas Schuyler Savings bankas Kearny, N.J. Bankas baigia
mas įrengti.

substantyvūs pasitarimai įvyks 
tiktai rugsėjo mėnesį. Norint iš
naudoti Belgrado konferencijos 
politinį momentą, demonstracija 
rugsėjo mėnesį būtų geriausias 
laikas. Antra, Sovietų Sąjungos 
vadas Leonidas Brežnevas ru
denį žada būti VVashingtone. 
Trečia, rugsėjo vidury visi bus 
grįžę iš atostogų, o jaunimo 
mokslo metai tik prasidėję, tad 
demonstracijos dalyvių mokslas 
mažai nukentės ir daugumas 
neturės nuvogti atostogom skir
to laiko.

Pasitarimo dalyviai nutarė, jog 
demonstracija įvyks prie Wa- 
shingtono Lincoln Memorial pa
minklo. Lincolno simbolis, kaip 
pavergtųjų išlaisvintojo, yra ypač 
svarbus šiai demonstracijai. Be 
to, Lincoln Memorial turi stogą, 
po kuriuo būtų galima slėptis 
jei lytų. Taip pat prie to pasta
to nėra per daug erdvės, kaip 
tokiame VVashington Monu- 
ment, kur net 10 tūkstančių 
žmonių gali išsisklaidyti ir ding
ti gamtos platybėj.

Demonstracijos pavadinimas 
bus Baltic Human Rights Rally, 
arba Pabaltiečių Žygis už Žmo
gaus Teises. Žygy dalyvaus Ka
nadoj bei Amerikoj gyveną lie
tuviai, latviai bei estai. Laukia
ma 1000 lietuvių (500 iš rytų 
ir 500 iš vidurvakarių) ir 1000 
estų bei latvių. Taigi iš viso bus 
2000 žmonių. Kviečiamų kalbė
tojų ar garbės svečių sąraše 
yra numatyta prez. J. Carter, se
natoriai Case, Percy, Jackson, 
Javits ir Griffin, kongresmanai 
Fenvvick, Derwinski ir Blanch- 
ard, rašytojai A. Solženicynas ir 
T. Venclova.

Pasitarime buvo nuspręsta, 
jog demonstracijos sąmata turė
tų būti 5000 dol. Demonstraci
jai surinktų pinigų likutis, jei 
toks būtų, skiriamas Lietuvos pa
siuntinybei VVashingtone re
montuoti.

Nuspręsta steigti du žygio ko
mitetus. Vienas būtų egzekuty- 
vinis komitetas, į kurį įeitų po 
vieną valdybos narį iš kiekvie
nos aukščiau suminėtos organi
zacijos. Antras būtų finansų tel- 

bankas, tirštokai žmonių apgy
ventas. Kadaise čia būta daug 
lietuvių ir lenkų tautybių žmo
nių. Dėl įvairių priežasčių jų 
dabar sumažėjo. Keliasi čia 
ispaniškai kalbą, portugalai ir 
kt. Visi šiame sektoriuj gyveną 
žmonės daugiausia bankinius 
reikalus tvarko lietuvių banke.

Lietuviai ypač remia savąjį 
banką. Ne tik vietiniai, bet ir 
apylinkėse gyveną deda savo 
santaupas ir, reikalui esant, ima 
paskolas namam įsigyti ar jiem 
taisyti.

Banko veikla judri. Aktyvas 
(assets) kasmet didėja. Atrodo, 
kad š.m. gruodžio 31 jis pasieks 
penkiolika milijonų dolerių.

Banko vadovybė judri ir su
mani. Jos prieky yra pirminin
kas prof. dr. Jokūbas Stukas, 
direktorių pirmininkas Ed
mundas Benett, vicepirmininkas 
ir architektas Jonas Nekrošius, 
kuris ir banko pastato projektą 
paruošė ir visus darbus prižiū
rėjo.

Banko pastatų oficialaus atida
rymo data bus paskelbta lietuvių 
ir amerikiečių spaudoj. Banko 
adresas: 24 Davis Avenue, Kear
ny, N.J. 07232. Telef. 201 991- 
0001 arba 201 991-7260.

J. Mėlynis 

kimo komitetas. Nuspręsta pa
kviesti Lietuvos vyčių organiza
ciją, kad ji būtų devinta egze- 
kutyvinio komiteto pilnateisė 
narė.

Aišku, visi pasitarime padaryti 
sprendimai turi būti aštuonių 
atstovaujamų organizacijų pa
tvirtinti jų valdybų posėdžiuose. 
Kitas pasitarimas Pabaltiečių 
Žygio klausimu šaukiamas Chi
cagoj gegužės 15. Iki to laiko 
kiekviena organizacija turėtų 
būti paskyrus po vieną savo val
dybos narį, kaip nuolatinį egze- 
kutyvinio komiteto dalyvį, ir pa
tvirtinusi balandžio 16 padary
tus nutarimus.

Balandžio 16 pasitarimui pir
mininkavo Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos vicepirminin
kas politiniam reikalam Viktoras 
Nakas. Jis išrinktas būti laiki
niu pirmininku iki kito pasitari
mo. (PLJS)

PHILADELPHIA, PA.
Sėkmingas vajus

Lietuvių namai, anksčiau bu
vęs pašalpinis klubas, neseniai 
iškilmingai atšventė 70 m. veik
los sukaktį. Ta proga kapitali
nio remonto reikalam buvo pa
skelbtas piniginis vajus. Norėta 
sutelkti 15,000 dol. Pradėta pla
tinti akcijos, kurių viena kaina
vo 100 dol. Per trumpą laiką 
parduota (įskaitant ir pasižadėji
mus) 116 akcijų. Manoma, kad 
greitu laiku bus pasiektas užsi
brėžtas tikslas — 15,000 dol.

Energinga namų vadovybė 
daro žygius patalpas moderni
zuoti, pritaikyti šių dienų reika
lavimam. Tikimasi, kad namai 
ateity lietuviškame gyvenime 
galės suvaidinti tokią rolę, kaip 
ir praeity.

-o-
Dvidešimtojo amžiaus pra

džioj Philadelphijoj jau gyveno 
apie 15,000 lietuvių. Virte virė 
religinis, kultūrinis, politinis, 
socialinis gyvenimas. Steigėsi 
draugijos, parapijos, klubai, lie
tuviškos mokyklos, dramos bū
reliai. Parapijų salės plačiai lie
tuviškai veiklai darėsi per ankš
tos. 1906 kelių aktyvių asmenų 
iniciatyva Šv. Jurgio klebonijoj 
buvo sušaukta 8 asmenų, atsto
vaujančių parapijai, Gedimino 
klubui, Šv. Jurgio draugijai ir 
Lietuvos gvardijai Amerikoj, 
pasitarimas. Nutarta, netoli nuo 
minėtos parapijos statyti gana 
didelį namą. Žinoma, tuoj kilo 
lėšų klausimas.

Kitų metų pradžioj sukvies
ta plačios apimties įvairių Phila
delphijoj veikiančių klubų bei 
draugijų valdybų pasitarimas. 
Žmonės pamų statybą sutiko su 
dideliu entuziazmu. Trumpu 
laiku surinkta 4,000 dol., o dar 
pasiskolinus 2,000 dol., nupirk
ta sklypas su 2 senais namais. 
1908 vidury pasamdytas kon- 
traktorius, kuris už 32,600 dol. 
sutiko namo statybą baigti prieš 
Naujus Metus.

Turint galvoj, kad anuo metu 
eilinio žmogaus savaitinis už
darbis buvo apie 7 dol., galim 
suprasti, koks didelis ryžtas bei 
pasiaukojimas vyravo ano meto 
lietuviuose. Kontraktorius žodį 
ištesėjo — gruodžio mėn. vidu
ry ant namų stogo pasirodė pa
baigtuvių vainikas. Greitu laiku 
baigti vidaus įrengimai.

Naujų Metų išvakarėse Šv. 
Jurgio bažnyčioj vyko pamaldos, 
po kurių didžiulė minia, kai ku
rių draugijų nariam dėvint sa
votiškas uniformas, prieky gro
jant dviem orkestram, patraukė 
naujos ir nuosavos pastogės 
link. Čia įvyko iškilmingas na
mų atidarymas, patriotinės 
kalbos, Naujų Metų sutikimas, 
vaišės, koncertas, šokiai, bend
ros dainos. Linksmintasi, kaip ir 
buvo lietuviuose įprasta, šven
čiant kokį žymesnį įvykį, tris 
dienas.

Naujasis namas buvo tal
piausias iš visų to meto lietu
vių pastatų Philadelphijoj. Čia 
vykdavo visi didieji kolonijos 
susibūrimai: koncertai, paskai
tos, aukų rinkimai, vaidinimai, 
mitingai, įvairūs minėjimai, nu
sipelniusių asmenų pagerbimai 
ir t.t. Čia prieglobstį rado Kank
lių klubas, Dainos draugija, va-

PLJ Sąjunga balandžio 16 sušaukė pasitarimą Detroite. Bu
vo kalbama apie pabaltiečių demonstracijas, kurios rengia
mos rugsėjo 24 VVashingtone ryšium su žmogaus teisės ak
cija. Nuotraukoj kalbasi Paulius Bernotas — LJ Sąjungos 
valdybos narys ir Birutė Zdanytė — tos Sąjungos pirmi
ninkė. Nuotr. J. Urbono

karinė mokykla, knygynas, skai
tykla ir kt. Tokiu būdu pašalpi
nis klubas ilgą laiką buvo lietu
sių kultūrinis centras.

Šiuose namuose padaryta ne
mažai mūsų tautai ir kraštui 
svarbių nutarimų. 1914 didžiu
liame lietuvių ir ukrainiečių 
susirinkime priimta rezoliucija, 
reikalaujanti “išvyti rusus Azi- 
jon ir palikti Lietuvą lietuviam, 
o Ukrainą — ukrainiečiam”. Is
torija kartojasi. Ši rezoliucija la
bai aktuali ir šiuo metu.

-o-
Philadelphijos ir apylinkių 

lietuviai dabar, kaip ir anais 
laikais, pinigu ir darbu nuo
širdžiai prisideda prie istoriniu 
atžvilgiu didelės reikšmės turin
čių namų restauravimo, kad jie 
vėl būtų jaukiu kultūriniu bei 
socialiniu mūsų kolonijos židi
niu.

Piniginio vajaus metu akcijas 
už 1000 dol. pirko Bagdonavi
čių šeima, Charles Cheleden; 
už 400 dol. — D. Budrienė ir 
sūnūs, M. H., B. Valašinienė; 
už 200 dol. — I. ir H. Sar- 
sevicz, K. Lukas, G. ir D. Sur- 
dėnai, J. ir A. Puodžiūnai, A.M. 
Wallash, V. Jonkienė, M. Dam
brauskas, W. Norton, B. Banulis, 
E. Banulis, V. Šalčiūnas, A. ir T. 
Gečiai, Kalinauskienė, P. Bal-

PHOENIX, ARIZONA

Jau šešios savaitės džiaugiuos 
šiltu ir sausu Arizonos klimatu. 
Pastoviai mėlynas dangus ret
karčiais pasipuošia lengvais, 
baltais debesėliais. Iš jų lietaus 
nė lašelio. Vandens gauname iš 
kalnų.

Temperatūra žiemą — 65-85 
laipsniai. Ypatingai graži buvo 
vasario 20-ji, kai Phoenixo lietu
viai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

Po iškilmingų pamaldų, kurių 
metu giedojo kompozitorės Met- 
rikienės diriguojamas cho
ras ir iš Californijos atvykę so
listai, visi nukeliavom į tam rei
kalui Bendruomenės pasamdytą 
salę. Čia programai vadovavo 
Bendruomenės pirmininkės pa
kviesta jauna studentė Ramunė 
Ambrozaitytė. Amerikos him
nui vadovavo Lucy ir Vytas 
Mocartai.

Po kun. A. Valiuškos invoka- 
cijos kapitonas Vincas Rusec- 
kas perskaitė Nepriklausomybės 
aktą. Dvi Arizonos universiteto 
lietuvaitės, Nora Burkaitė ir He- 
len Baraunauskaitė, skaitė gu
bernatoriaus sveikinimą ir susi
rinkusių pateiktą rezoliuciją. 
Tuscono universiteto profeso
rius dr. Stasys Vanagūnas kalbė
jo angliškai. Jis apibūdino seną 
lietuvių kultūrą ir iškėlė mūsų 
protėvių kalbos vertę ir jos pa
našumą į seniausias civilizuo
tas pasaulio kalbas. Profeso
riaus kalba visiem paliko gilų 
įspūdį.

Antras kalbėtojas buvo ilga
metis Chicagos radijo valandos 
vedėjas Povilas Šaltmieras, da

bar dirbąs Phoenix radijo sto
ty. Meninėj daly gražiai pasiro
dė muzikės O. Metrikienės diri
guojamas choras. Solistas Rim

čius, W. Žiogas; už 100 dol.—
L. Norvaišienė, E. ir B. Gude
liai, Mrs. F. Sugint, M. ir S. 
Raubertai, W. ir E. Vengeliai, K. 
ir B. Čikotai, I. Bertašienė, A. 
Vasys, K. ir A. Dantos, U. Šuo- 
pienė, A. Gailiušis, P. ir V. Ma- 
karauskai, V. Viltrakis, kun. P. 
Jaraška, V. Šnapštys, kun. K. Šir
vaitis, R. Baraitė, S. Koženiaus- 
kas, A. Sugint, L. Tarvydas, J. ir 
J. Gečiauskai, R. Jakas; M. ir B. 
Raugai, P. ir V. Aleknos, J. Pa- 
laitienė, J. Morkūnas, B. Vaš- 
kaitis, V. Muraška, G. Dragū
nas, A. Naruišis, P. Davidonis.

Pasižadėjo pirkti: už 300 dol. 
— Starkų šeima, už 200 dol.—
O. Sutkaitienė, E. Vaišvilienė, 
V. ir A. Bigeniai, P. Kalan- 
tojus-Timcho; už 100 dol. — W. 
Mameniškis, V. Šparkevičius, K. 
Kaulinis, A. Čepulis, P. Jakaitis, 
kun. K. Sakalauskas, E. Šparke
vičius, P. Didelis, K. Mašalaitis, 
J. Čekaitis, P. Stupelis^, V. Radi- 
kas.

Lietuvių namų vadovybė 
visiem, prisidėjusiem ]5rie akci
jų pirkimo, nuoširdžiai dėkoja. 
Taip pat yra dėkinga Algirdui 
Joniui, surinkusiam komerci
nius skelbimus bei sveikinimus 
gražiam jubiliejiniam leidinė
liui. ,

b.v.

tautas Dabšys sugiedojo Metri
kienės sukurtą himną Lietuvos 
vėliavai “Aukštyn trispalvę”. Jis 
dar puikiai padainavo kelias dai
nas ir su žmona duetą. Jo žmo
na, Birutė Dabšienė, irgi labai 
gražiai atliko keletą dainų. Tai 
buvo operų arijos, liaudies dai
nos, mūsų kompozitorių kūri
niai.

Labai gražiai pasirodė vaiku
čiai — Arūnas ir Kristina Vana- 
gūnai. Jie gražiai lietuvių kalba 
deklamavo eilėraščius.

I. Obolėnienė-Tomienė

KONKURSAS 
ISTORIKAM

Lietuvių Istorijos Draugija 
skiria 1000 dol. premiją už 
mokslinę Lietuvos istorijos mo
nografiją. Premijai gauti taisyk
lės:

1. Monografija turi būti pa
grįsta šaltiniais ir moksline lite
ratūra.

2. Tema pasirenkama iš bet 
kurio Lietuvos istorijos laikotar
pio.

3. Monografija turi būti pa
rašyta lietuvių kalba.

4. Monografijos apimtis —150- 
200 puslapių (kanceliarinio for
mato lapų, rankraštis su dvigu
bais tarpais).

5. Monografija pasirašoma sla
pyvardžiu. Į uždarą voką (išvir- 
šėj užrašius autoriaus slapy
vardį) įdedamas lapelis su auto
riaus vardu, pavarde^ veikalo 
antrašte, adresu ir telefono nu
meriu.

6. Monografijai parašyti termi
nas — 1978 gegužės 1.

7. Rankraštį siųsti adresu: 
Lietuvių Istorijos Draugija, 6547 
So. Washtenaw Avenue, Chica
go, III. 60629.

Premijos mecenatas — kun. 
dr. Juozas Prunskis. /

Lietuvių Istorijos Draugijos 
valdyba

— Ateitininkų IX kongreso 
viena iš trijų temų yra Kultū
rinės ateitininkų veiklos per
spektyva išeivijoj ir jų įsiparei
gojimai ateičiai. Ši tema bus 
gvildenama atskiruose trijų są
jungų posėdžiuose. Mokslei
viam ateitininkam kalbės dr. 
Mirga Gimiuvienė, o studentam 
ateitininkam — dr. Elona Vaiš- 
nienė.

— Anglijoj skautų ir jaunimo 
stovykla įvyks liepos 23 — rug
piūčio 3, prieš pat Europos Lie
tuvių studijų savaitę, kuri vyksta 
Londone. Dėl informacijų 
kreiptis adresu: Aleksas Vilčins
kas, 5 Holmside Rd., London 
SW12 8RJ England.

— Vita Valikonytė-Talandie- 
nė, koloratūrinis sopranas , atli
ko programą šešiomis kalbomis 
Cornell universiteto tarptauti
nės studentų organizacijos bąn- 
kete kovo 24 Anabel Taylor One 
World Room salėj, Ithaca, N.Y. 
Vakarą rengė Intemational Wi- 
ves Committee (žmonų klu
bas), kurių vyrai daugiausia su
sirišę akademiškais reikalais su 
pačiu universitetu. Narių skai
čius siekia arti tūkstančio. Vita 
yra išrinkta programų koordina
tore 1977-79 metų periodui.

— Irena Jokubauskienė savo 
paveikslus buvo išstačiusi Meno 
galerijos parodoj Melboume. 
Vienas jos paveikslas buvo pre
mijuotas 300 dol. premija.

— Vlado Pūtvio, šaulių įkūrė
jo, minėjimą kovo 5 Sydnėjuj 
suruošė Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba.

— Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos klu
bas per savo vicepirmininkę 
Snieguolę Jurskytę atsiuntė 
Darbininkui 15 dol. aukų su 
gražiais linkėjimais. Nuoširdus 
ačiū.

— Leidinys “Lietuvių Fon
das” bus istorinis dokumentas, 
liudijąs mūsų išeivijos pastan
gas ir konkrečius darbus lietu
vybei bei tautinei sąmonei stip
rinti. Leidinys planuojamas iš
leisti dar šiais metais, jei atsi
ras pakankamas prenumeratorių 
ir rėmėjų skaičius. Iki kovo 1 lei
dinį užsisakė ir prenumeratą at
siuntė 431 LF narys. Jų tarpe 2 
mecenatai, 5 rėmėjai, 59 garbės 
prenumeratoriai. Iš užsisakiusių 
leidiniui leisti jau gauta 10,212. 
83 dol. Aukotojai gali pasirink
ti šias kategorijas: prenumerato
riaus — 15 dol., garbės prenu
meratoriaus — 50 dol., mecena
to — 250 dol., garbės mece
nato — 500 dol.

— Pedagoginiam Lituanisti
kos Institute Chicagoj šiuo metu 
yra studentų I kurse 16, II — 
15, III — 8. Viso 39. Dėstoma: 
Bendrinė lietuvių kalba — A. 
Šimaitienė, žurnalistika — kun.
J. Prunskis, fonetika ir fonolo
gija — R. Kinka, lietuvių lite
ratūros dėstymo metodika ir 
mokyklinė praktika — A. Dun
dulis, realizmas, simbolizmas 
lietuvių literatūroj — S. Peterso
nienė, vertimai iš anglų kalbos
— E. Songinienė, lietuviškai 
nemokantiem kalbėti lietuvių 
kalbos dėstymo metodika — R. 
Kinka, lietuvių literatūros semi
narai — S. Petersonienė, raši
niai bei vertimai iš anglų kal
bos — lietuvių kalbos semina
rai — kun. J. Vaišnys.

— Prof. Juozas Žilevičius, 
Lietuvių muzikologijos archyvo 
vedėjas, baigia ruošti leidinį 
apie lietuvių muziką. Leidimu 
rūpinasi Amerikos lietuvių bib
liotekos leidykla.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Blynas, Bridgeport, Conn., 
A. Dzimidas, VVaterbury, Conn., 
E. GigiSkaitė, St. Petersburg, 
Fla. Užsakė kitiem: J. Bruožis
— M. Bruožienei, abu VVorces-
ter, Mass., A. Kaunas, So. Ozo
ne Park, N.Y. — T. Bačėnui, 
Toronto, Canada, ir A. Švelniui, 
Chicago, III. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnauji
nant prenumerata visiem 12 dol. 
metam. ;
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Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

SKAUTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS 
CHICAGOJ

Sis seniai lauktas suvažiavi
mas įvyko kovo 26-27 Chicagoj, 
Tautiniuose namuose. Tai buvo 
puiki proga susitikti daugiau 
kaip šimtui sesių skautininkių, 
pabendrauti ir pasitarti visom 
rūpimais skautiškosios veiklos 
klausimais.

Šio suvažiavimo šeimininkės 
buvo Chicagos Skautininkių 
draugovė, vadovaujama v.s. Alės 
Namikienės. Tad, vos tik iš aero
dromo pasiekus Tautinius na
mus, visas sutiko sesė Alė ir 
kvietė salėn, kur įvyko suvažia
vimo atidarymas. Sesė Alė pa
sveikino šį suvažiavimą ruošu
sią Skautininkių skyriaus vedėją 
s. D. Siemaškienę, sutikdama ją 
su duona ir druska ir perduo
dama jai toliau vesti suvažiavi
mą. Pakvietus garbės prezi
diumą, suvažiavimą pirmoji 
sveikino Lietuvos gen. konsulė 
Chicagoj ps. Juzė Daužvardienė. 
Sukalbėjęs invokaciją, sveikino 
kun. v.s. Pr. Garšva. Kiti svei
kintojai: v.s. L. Milukienė, LSS- 
gos pirm., VS v.s. I. Kerekie- 
nė, LSB VS s. S. Miknaitis, 
ASS pirm. v.s. V. Statkus, Chi
cagos Skautininkų ramovės var
du — v.s. V. Tallat-Kelpša, bu
vusios VS-kės v.s. O. Zailskie- 
nė ir v.s. M. Jonikienė. Taip 
pat buvo perskaityta eilė svei
kinimų raštu. I. Kerelienė prie 
savo sveikinimo pridūrė ir pra
ėjusių metų Seserijos veiklos 
apžvalgą.

Po oficialios atidarymo dalies 
buvo s. A. Maziliauskienės pa
skaita šių dienų moters-skauti- 
ninkės tema. Paskaita buvo taik
li ir gerai paruošta. Po jos buvo 
ir komentarų, ir diskusijų.

Po pietų pertraukos vyko dis
kusijos, moderuojant v.s. H. 
Plaušinaitienei. Puikiai refera
vo apie s-kę Lietuvoj v.s. fil. 
Mega Bamiškaitė, apie šių die
nų s-kę kalbėjo s. Aldona Bač- 
kaitienė, o apie jaunąją s-kę — 
ps. Rasa Lukoševičiūtė. Po šių 
trijų s-kių pasisakymų vyko gy
vos diskusijos, paklausimai ir 
pan.

Atėjus vakarienės laikui, visos 
jau ne pirmą kartą buvo nuošir
džiai vaišinamos v.s. O. Siliū- 
nienės, kuri rūpinosi suvažiavu
sių maitinimu. Ne be reikalo ją 
Chicagoj skautai praminė “Ma- 
munėle” . . .

Po vakarienės daugumas sku
bėjo į Marijos aukšt. mokyklą, 
kur vyko Chicagos Lietuvių 
Operos statomos Gounod “Ro
meo ir Julietos” operos prem
jera.

Sekmadienį buvo išklausytos 
mišios Jaunimo Centre. Prie 
Laisvės Kovų paminklo įvyku
siose trumpose iškilmėse buvo 
padėtas vainikas — skautiška rū
telė visom mirusiom ir žuvu
siom sesėm prisiminti.

Toliau buvo tęsiama programa 
Tautiniuose namuose. Buvo 
įpinta ir vietovių apžvalgos, pa
sisakymai ir diskusijos.

Kadangi šis suvažiavimas 
buvo švenčiamas jubiliejaus 
ženkle — 50 metų nuo pirmojo 
skautininkių suvažiavimo Kau
ne, Chicagos sesės visas pietų 
metu pavaišino milžinišku pyra- 
gu-riestainiu, kurio “Marnunė- 
lė” dar ir kiekvienai namam 
lauktuvių įdėjo . . . Buvo už
degtos puošnioj žvakidėj, vaiz- 
duojančioj amžiną ugnį, žvaku
tės, kiekvieno dešimtmečio nuo 
Skautų S-gos įsikūrimo skauti
ninkių — tame dešimtmety da
vusių skautininkės įžodį.

KELIONEI 
AUSTRALIJĄ

LSS Šeštoji Tautinė Stovykla 
įvyks prie Melboumo, Australi
joj, 1978 sausio 2-14.

LSS Pirmija pakvietė v.s. Re
giną Kučienę kelionės organi
zavimo pirmininke. Brolijos ir 
Seserijos VS bei ASS pirminin
kas savo atstovais į šį komitetą 
pakvietė s. Jeronimą Gaižutį, Zi
tą Deveikienęųr s. fil. Iloną Lau
čienę.

Komiteto pirmininkė per ke
lionių agentūrą užsakė 100 vie
tų lėktuve kelionei į Australi
ją. Iš Chicagos išskrisime 1977 
gruodžio 22. Lėktuvas nusileis 
San Francisco, kur galės prisi
jungti Los. Angeles skautai-ės. 
Į Sydney nuskrisime gruodžio 
24. Bus dar sustojama Canber- 
roj ir Melbourne. Visur būsime 
globojami lietuvių šeimose, ap
žiūrėsime įžymybes ir sutiksime 
Naujuosius Metus.

Šeštoji Tautinė Stovykla įvyks 
1978 sausio 2-14. Sausio 15 iš
skrisime iš Melboumo į JAV. 
Kelionės kaina yra 1,200 dol. 
Ji gali pasikeisti. Čia neįskaito
mas draudimas, užsienio paso 
mokesčiai ir kitos priedinės kaip 
Naujų Metų baliaus bei asme
niškos išlaidos. Svečių stovykla
vimo mokestį numato sumokėti 
rengėjai.

Užsienio pasus reikia įsigyti 
ne vėliau 2 mėn. prieš kelionę. 
Jie gaunami US Dept. of Statė, 
Passport Agency, arba kai kurio
se pašto įstaigose. JAV ir Kana
dos pilietybės neturį keliautojai 
privalo iš anksto pasirūpinti lei
dimus sugrįžti į gyvenamą kraš
tą-

Šioj kelionėj gali dalyvauti 
skautai-ės, vadovai-ės ir svečiai.

iš 100 skauti-Skautininkių suvažiavime kovo 26-27 Chicagos Tautiniuose Namuose 
ninkių buvome trylika iš Atlanto rajono. Nuotr. A. Plaušinaičio

Visi dalyviai privalo būti re
gistruoti Brolijoj, Seserijoj ir 
ASS ir privalo turėti 1977 LSS 
narių liudijimus.

Brolijos ir Seserijos skautai-ės 
kelionei registruojasi per savo 
vienetų vadovus, kurie persiun
čia registraciją v.s. R. Kučienei. 
ASS nariai ir svečiai registruo
jasi tiesiai pas v.s. R. Kučie- 
nę, 8626 S. Mozart St., Chicago, 
III. 60652.

Kviečiame gausiai dalyvauti, 
gražiai pasirodyti broliam-sese- 
rim Australijoj ir stiprinti lietu
višką skautavimą visuose žemy
nuose!

Seserijos Vyriausia
Skautininkė

LSB Vyriausias Skautininkas

KAZIUKO MUGĖ PHILADELPHIJOJ

Buvo šiame suvažiavime 
draugiškų ir jaudinančių mo
mentų. Tai parodo, kad tokie su
važiavimai yra reikalingi, tam 
tikram laiko tarpui praėjus, nes 

tokia proga ne tik susitinki se
niai matytas seses skautininkės, 
bet ir, pakartojant vienos s-kės 
žodžius, “atsinaujini dūšioj” ...

Buvo gaila taip greitai išsi- ( 
skirstyti, tačiau visos turi namus 
ir įsipareigojimus. Teko pa
spausti kairę ir pasakyti: “Pasi
matysim kitame suvažiavime, 
sese”.

B.K.

Skautininkių

5 ; '

Skautininkių suvažiavimo metu kovo 26-27 Chicagoj prisi
menamos mirusios Skaučių Seserijos narės. Jaunimo Centre 
prie paminklo uždėtas vainikas — rūtelė. Iš k. V. Bar- 
mienė, G. Meiluvienė, M. Jonikienė, Skaučių Seserijos vyr. 
skautininkė I. Kerelienė, LSS Tarybos pirmininkė L. Milu
kienė, O. Zailskienė, M. Bamiškaitė, skautininkių skyriaus 
vedėja D. Siemaškienė, R. Petrutienė, L. Antanėlienė. Nuotr. 
A. Plaušinaičio

Dzin-ga-ling, dzin-ga-ling, su
skamba skambutis pranešdamas 
vaikam eiti į klases.

Tai šeštadienis, balandžio 2, 
10 vai. ryto. Visi skautai-ės ir 
vadovai, susirinkę Šv. Andrie
jaus salėj, ruošiasi Kaziuko mu
gei, kuri turi įvykti rytojaus die
ną. Žiūrint iš šalies, atrodo, kad 
čia daugiau lenktynės, negu pa
siruošimas mugei. Skautės tvar
ko fantus, rašo numerius ir ruo
šias 
lūs, 
kas išeis, kaip planuota. Taip 
visi
va, po poros minučių visi sve
čiai susirinks mugei . . .

Kada maždaug jau viskas bu
vo paruošta, nuėjau į viršų pa
žiūrėti, ką paukštytės veikia. 
Atsidarius duris, matau — žva
kės žiba, o tie kiaušiniai, kiau
šiniai! Visokiausių spalvų, pri
mena vaivorykštę. Sužinojau, 
kad paukštytės ruošiasi gražiau
sio margučio varžybom. Pabai
gusios darbą, visos išėjo iš kam
bario, o trys skautės išrinko gra
žiausią margutį. Sugrįžo paukš
tytės tokios linksmos, norėda
mos išgirsti, kas laimėjo varžy
bas. Pasirodo, kad Regina Kru- 
šinskaitė laimingiausia. Ji lai
mėjo šokoladinį kiaušinį, už gra
žiausią margutį.

Sekmadienis, balandžio 3, 
10:30 vai. ryto. Tai Verbų sek
madienis. Bažnyčia pilna žmo
nių, žvakės žiba. Visi skautai-ės 
su vėliava eina į mišias. Verbų 
sekmadienio ilgąją evangeliją 
skaito kunigas, pasidalydamas 
su skautais. Po pamaldų su ver
bomis visi skuba į salę. Tuoj 
stojam į rikiuotę ir klausomės 
svarbaus pranešimo, šį kartą ska
niausio ir gražiausiai papuošto 
pyrago varžybų rezultatų. Vi
sos skautės ir skautės kand. kepė 
po pyragą konkursui. Laimin
giausios sesės yra: Rima Pliuš- 
konytė — skaniausias, Aušra 
Gečytė — gražiausiai papuoštas, 
ir trečia vieta — pagyrimas teko 
Marijai Iacono. Kaziuko mugės 
atidaryti pakviestas Pietinės N. 
Jersey LB apylinkės pirm. V. 
Volertas. Trumpu žodžiu pami
nėdamas skautų įnašą Bendruo
menei, atidarė K. mugę perkirp- 
damas kaspiną.

Visi skautai tuoj skubėjo prie 
paskirto darbo ir savo stalų. 
Žmonių pilna visur. Skaučių 
ir paukštyčių stalas vilioja visus

loterijai. Skautai stato sta- 
o vadovai rūpinasi, ar vis-

laksto, manytum, kad čia,

savo margučiais, lėlėmis, gry
bais, velykiniais krepšeliais ir 
kitais rankdarbiais. Skautų pusėj 
knygos, plokštelės ir drožiniai, 
o “geltonšlipsiai” prisikepę vi
sokių gėrybių, skanumynų, ma
nytum, kad į kepimo varžybas 
ruošėsi! Židinio stalas blizga 
vien gintaru, įvairiausių formų 
ir spalvų. Visi tokie gražūs, lyg 
pačių būtų surinkti Baltijos pa
jūry. Kava kvepia, pietūs ska
nūs, o kas nori, yra ir vėsinan
čių gėrimų kampelis.

Laikas greitai bėgo, ir prekės 
mažėjo. Pamažu ir žmonės iš
siskirstė. Skautai vėl tvarkė salę, 
nuimdami dekoracijas ir stalus ir 
supakuodami likusias prekes. 
Skirstėmės namo, linkėdami 
vieni kitiem linksmų Velykų 
švenčių.

Vida Bendžiūtė

VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

i
Bendras Seserijos-Brolijos 

suvažiavimas įvyks gegužės 14- 
15 Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos patalpose, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Nakvynės bus užsa
kytos artimam motely, 4 asme
nys vienam kambary. Suvažiavi
mo mokestis yra 17 dol., nakvy
nė dviem naktim — 13 dol., iš 
viso 30 dol. Nakvoją pas pažįs
tamus moka tik 17 dol.

Kviečiame visus tuntininkus- 
es, vietininkus-es ir atskirų vie
tovių vadovus-es kuo gausiau 
dalyvauti šiame suvažiavime.

LS Brolijos nariai registruoja
si iki balandžio 24. Anketas su 
mokesčiu siųsti ps. Aleksui Po
ciui, 6921 S. Willmette, Darien, 
III. 60559. Tel. 312 960-0291. 
LSS Seserijos narės registruojasi 
iki balandžio 30 prisiųsdamos 
pilną mokestį ps. fil. Ritai Pen- 
čylienei, 3353 W. 63rd Place, 
Chicago, III. 60629. Tel. 312 
737-4688.

s. Sigitas Miknaitis
LSB Vyriausias Skautininkas

v.s. Irena Kerelienė
LS Seserijos Vyriausia 

Skautininke

Vaizdai iš Bostono Kaziuko mugės. Nuotr. L. Kiliulienės

IŠ BADEN-
POWELLIO MINČIŲ

— Veiklūs žmonės retai pri
slėgti. Veiklumas ir liūdnumas 
nesiderina. -

— Jei sugebėsite perduoti vai
kams meilę knygoms, duosite 
jiems draugus, kurie jų niekuo
met neapvils.

— Vadovo pagrindinės savy
bės yra glausta, aiški kalba, 
draugiškumas ir išmanymas.

— Tik paikas žmogus laiko 
save visko mastu.

— Patardami vadovaukimės 
tik noru padėti, jokiu būdu ne 
noru pasirodyti.

Bs
; ||į| ® I

— Pareikšti netikri jausmai 
arba vaizduotas netikras žinoji
mas tik kaip žvakė nušviečia 
mūsų trūkumus ir kitų įverti
nami kaip bergždžias ir bepras
mis bandymas dengti nuoširdu
mo stoką.

— Mūsų tikros būdo ypatybės 
niekuomet nėra tokios juokin
gos, kaip tos, kurias vaizduo
jame turį.

— Kartais atrodo, tartum vai
kai turėtų šeštą jausmą, kuriuo 
skiria tikrą nuoširdumą nuo ne
tikro, tikrą išmanymą nuo netik- - 
ro.

— Meilė kitiems šildo ir 
šviečia.

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, didelis 
šildomas baseinas. Kainos žemiausios Palm Beach pajūry. 

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

LB apylinkė minės 25 m.

sukaktį

Lietuvių Bendruomenė gimė 
ne savo tėvynėj, bet per 25 me
tus atliko daug darbų, kurie 
šiaip būtų likę niekieno neatlik
ti.

Brocktono LB valdyba nutarė 
sidabrinę LB sukaktį iškilmin
gai švęsti gegužės 7, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. National Cafe pa
talpose, 666 N. Main St., Brock
ton, Mass., su paskaita, koncer
tu, vaišėmis ir šokiais.

Paskaitą skaitys viešnia iš 
Philadelphijos — Aušra Mačiu- 
laitytė-Zerr, JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmi
ninkė.

Meninę dalį atliks solistė Dai
va Mongirdaitė-Richardson. So
listei akomponuos Saulius Ci
bas.

Po meninės dalies vyks vaka
rienė ir šokiai. Šokiam gros ge
ras orkestras.

Visus Brocktono, Bostono ir 
apylinkės lietuvius rengėjai ma
loniai kviečia šioj LB šventėj 
dalyvauti. Kadangi salėj vietų

PALAIDOTAS SAVANORIS 
KŪRĖJAS J. SMALYS

Kovo 21 Greenpoint ligoni
nėje Brooklyne mirė savanoris 
kūrėjas Jurgis Smalys. Buvo pa
šarvotas Shalins šermeninėje, 
palaidotas iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Šv. Karolio ka
pinėse, 6-ajame skyriuje, Far- 
mingdale, L.L

Jokio turto jis nepaliko. Lai
dotuvėm rūpinosi L.K. Kūrėjų- 
Savanorių Sąjungos pirmininkas 
Juozas Zarauskas. Jam teko 
surasti lėšų laidotuvėm. Marytė 
Šalinskienė, šermeninės direk
torė,-geraširdė lietuviškų reika
lų rėmėja, laidojo nemokamai. 
Taip pat nemokamai atliko vi
sus religinius patarnavimus ir 
Apreiškimo parapijos kunigai. 
Kun. klebonas Pr. Raugalas atli
ko reikiamas apeigas koplyčioje 
ir bažnyčioje, iš vyskupijos iš
rūpino nemokamai duobę Šv. 
Karolio kapinėse. Į kapines pa
lydėjo kun. Antanas Račkauskas.

Koplyčioje veionies karstas 
buvo pridengtas tautine vėliava, 
savanoriai kūrėjai ir šauliai sto
vėjo garbės sargyboje. Atsisvei
kinimo žodį tarė L.K.K-jų Sa
vanorių Sąjungos pirmininkas 
Juozas Zarauskas ir savanoris 
kūrėjas, pirmas karo invalidas 
ats. kpt. Jurgis Kiaunė. Karstą 
nešė šauliai ir draugai.

Taip nuoširdiem žmonėm 
padedant, Lietuvos kariuome
nės savanoris buvo palaidotas su 
derama jam pagarba. Nuoširdi 
padėka priklauso visiem, kas 
tik pagelbėjo šiam reikalui, lan
kėsi šermeninėje, palydėjo į ka
pines.

-o-
Apie Jurgį Smalį turime la

bai mažai žinių. Jis buvo gimęs 
1894 spalio 6 Grikinės kaime, 
Baisogalos valsč., Kėdainių 
apskr. labai neturtingoje šeimo
je. Jo paties pasakojimu, paau
gęs pradėjo tarnauti mišiom Bai
sogalos parapijos bažnyčioje, 
kurios klebonu tada buvo deka
nas kun. Vincentas Bitė. Klebo
nas, matydamas varge augantį 
berniuką, savo lėšomis pasiun
tė į Radviliškio dvil^lasę moky
tis. Gal tikėjosi iš jo susilauk
ti dvasiškio.

Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje Jurgis buvo mobilizuo
tas į rusų kariuomenę. Tarnavo 
dragūnų pulke. Pasibaigus ka
rui, Jurgis grįžo į nepriklauso
mą Lietuvą ir 1919 kovo 16 stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuome
nę, į Vilniaus batalijoną. Vėliau 
buvo perkeltas į 2-jį ulonų pul
ką Vilkavišky.

Anot velionies pasakojimų, 
pulkui buvo sunku kurtis, netu
rėjo būtiniausių priemonių. Pa
tys ulonai turėjo susirasti arba 
pasigaminti. Nebuvo nei ark
liam pririšti turėklų. Viršinin
kam nežinant, su kitais ulonais 
naktį jis nuvyko į artimiausią

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
JAV LB visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkė, kal
bės Brocktone, Mass. Nuotr.
K. Gikoto

skaičius ribotas, stalus ir bilie
tus prašoma užsisakyti iš anksto. 
Vienas asmuo aukoja 7 dol. 
Dėl stalų ir bilietų rezervacijų 
kreiptis: J. Rentelis — tel. 963— 
3671, St. Jančauskienė — 588- 
9091, L. Šukienė — 583-2830,
M. Subatis — 767-0335, V. Su- 
žiedėlienė — 588-3364.

girią ir prisipiovė tinkamos me
džiagos. Per naktį pastatėm tu
rėklus. Viršininkai už tai jį iš
barė, bet nebaudė.!

Dalyvavo jis kovose su len
kais, vėliau buvo priskirtas prie 
arklių remonto komisijos ir per
keltas į Alytų.

1925 liepos 1 išėjo iš kariuo
menės su viršilos-vachmistro 
laipsniu. Vėliau turėjo valstybi
nę tarnybą. Buvo vedęs ukmer- 
gietę mergaitę ir su ja susilau
kė sūnaus Vytauto-Jurgio. Gy
vendamas čia Amerikoje, jis 
buvo pradėjęs su šeima susira
šinėti, net siuntinius siuntė. Vė-

SU A.A. K. KRUŠINSKU 
ATSISVEIKINANT

Lietuvių ankstesnės kartos žy
musis veikėjas Kazimieras Kru- 
šinskas mirė kovo 21. Buvo pa
šarvotas M. Šalinskienės šer
meninėj. Atsisveikinimas buvo 
kovo 23, trečiadienį, 7:30 v.v. > 
Atsisveikinimui vadovavo kun. 
V. Pikturna.

Katalikų Federacijos vardu at
sisveikino A. Skėrys. Jis pami
nėjo velionies atliktus reikšmin
gus darbus Lietuvai, Amerikos 
lietuviškai visuomenei ir ypatin
gai Katalikų Federacijai. Velio
nis atsiskyrė su šiuo pasauliu 
ramia sąžine, nes atliko Lietu
vos labui tiek daug gražių darbų.

Lietuvių Bendruomenės var
du atsisveikino inž. V. Radzi
vanas, kuris velionį labai aukštai 
vertino kaip patriotizmo toleran
cijos pavyzdį, labai gerai supran
tantį jaunąją kartą.

P. Montvila atsjSveikino su 
velioniu kaip su draugu ir ilga
mečiu bendradarbiu Katalikų 
Susivienijime.

Jautrų žodį tarė Algis Regis iš 
Chicag'os. Jis yra velionies gimi
naitis. Prisiminė, kaip jį, po karo 
atvykusį į Ameriką, velionis ma
loniai sutiko. Visur padėjo ir pa
tarė. Jo atvirumas bei nuoširdu
mas buvo tikrai retas.

Kun. V. Pikturna sukalbėjo ro
žančių. Pabaigus maldas, jis ve
lionį apibūdino kaip pavyzdingą 
parapijos narį, kuris, kol sveika
ta leido, niekada nepraleido sek
madienio mišių. Tai pasigėrėti
nas pavyzdys. Velionis mirties 
nebijojo ir nebuvo jos netikėtai 
užtiktas.

Velionis priklausė Angelų Ka
ralienės parapijai, todėl ir buvo 
ten laikomos koncelebracinės 
mišios. Jose dalyvavo kun. V. 
Pikturna, kun. klebonas A. Pet
rauskas, kun. K. Pugevičius, 
kun. A. Račkauskas ir Tėv. V. 
Balčiūnas, OFM. Pamokslą pa
sakė kun. V. Pikturna, prisimin
damas velionies darbus, atliktus

—O—
LB apylinkės valdyba dėkoja 

brocktoniečiam už Vasario 16- 
tosios proga prisiųstas aukas 
Lietuvos laisvinimui. Aukojo:

50 dol. — Sandaros klubas.
30 dol. — Vincas Kazakaitis.
Po 25 dol. — D. Jančaus- 

kas, J. ir A. Baškauskai, S. ir P. 
Jančauskai, dr. P. Vileišis.

Po 20 dol. — V. Zenkus, R. 
Šukys, R. Bielkevičius, St. Eiva.

Po 15 dol. — A. Alksninis, 
B. Sužiedėlienė, J. Rentelis.

Po 10 dol. — P. Ausiejus, P. 
Viščinis, D. Valiukėnaitė, E. Ri- 
bokienė, E. Kleinas, Br. Meižie- 
nė, F. Janonis, M. Subatis, S\ 
Sužiedėlis, P. Tyla, V. Tumienėj 
R. Dulskis, V. Brantneris.

Po 5 dol. — M. Valiukėnienė, 
Br. Špakevičienė, J. Širvinskai- 
tė, J. Dabrega, B r. Kovas, E. 
Razulevičienė, Br. Banaitis, Vi. 
Jakimavičius, E. Martišienė, J. 
Ginčys, P. Pulminskas.

2 dol. — J. Beišys.
Viso gauta 487 dol. ir specia

liai Brocktono ansambliui Sūku
riui 30 dol.

Visiem aukotojam širdingai 
dėkoja LB Brocktono apylinkės 
valdyba: pirm. Juozas Rentelis 
ir kiti valdybos nariai — Stasė 
Jančauskienė, Mikas Subatis, 
Liuda Šukienė ir Vida Sužie
dėlienė.

E. Ribokienė

liau paaiškėjo, kad sūnus esąs 
komjaunuolis. Jis net išbaręs tė
vą, kad jis išvykęs. Tėvui to 
buvo per daug. Jis nutraukė su 

x šeima visus santykius ir sūnų 
pasmerkė.

Amerikoje jis sunkiai kūrėsi, 
dirbo įvairius darbus, daugiau
sia prie statybų. Išėjęs į pensi
ją, neturėjo pastovios gyvenimo 
vietos. Dažnai kilnodavosi.

Buvo L.K. Kūrėjų-Savanorių 
Sąjungos narys ir, rodos, L.K. V. 
Ramovės narys, L.T.S-gos pir
mojo skyriaus ir tautininkų klu
bo narys. Pradžioje buvo akty- 
vusj lankydavo susirinkimus, 
bet, sveikatai sunegalavus, liko 
gana pasyvus. Sunku jam buvo 
ir finansiškai išsiversti.

K. Laužinis

Lietuvai, lietuviškai visuo
menei, Katalikų Federacijai ir 
parapijai.

Į kapus palydėjo ir maldas su
kalbėjo kun. A. Petrauskas. Ka
puose buvo ir kun. A. Račkaus
kas bei Tėv. V. Balčiūnas, OFM. 
Sugiedotas Viešpaties Angelas.

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti užkandžiam.

A.Š.

NAUJAS
BALDŲ 
MEISTERIS

Nevv Yorke pasireiškė visai 
naujas meisteris Jonas Gricius, 
jaunas vaikinas, puikus amati
ninkas. Tai meisteris su vaiz
duote ir puikia technika.

Jis atsilankė Darbininko re- 
dakcijon ir atsinešė nuotraukas, 
kurios vaizduoja jo įvairius dar
bus. Vienas jo toks didelis dar
bas — vaikų lova ir darbo 
vienetas (Kiddie Kamper) yra iš
statytas Bovvery Savings banke, 3 
Avė. ir 60 St. Manhattane. Išsta
tyta iki balandžio galo.

Atrodo, kad čia būtų koks 
sunkvežimis ar autobusas, o tai 
puikus meisterio kūrinys vai
kam. Viršuj lova, apačioj po lova 
— drabužinė. Kur šoferis sėdi, 
padaryta darbo stalas, o kur mo
toras stovi, erdvė žaislam susidė
ti. Dominuoja beržo medis.

Jonas Gricius yra ne kartą bu
vęs Europoj ir iš ten daug ką 
pasisavinęs, čia importavęs. 

Jis specializuojasi spintų sri
ty. Daro įvairiausias spintas, į 
kurias telpa ne tik lentynos, bet 
ir barai, rašomieji stalai, lovos. 
Atsidaro spintos durys, ir nusi
leidžia lova. Paskui ji taip pat 
lengvai pakeliama į viršų ir už
daroma spintoj.

Savo darbui pritaiko pačias 
moderniausias medžiagas, me
džiagų sujungimo būdus, kad

ATVELYKIO 
POPIETĖJ

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubas savo tradicinę Atvelykio 
popietę suruošė balandžio 17 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj. 
Publikos atsilankė apie 150.

Klubo pirmininkė dr. Marija 
Žukauskienė, pradėdama popie
tę, pakvietė aktorių Vitalį Žu
kauską, kad jis supažindintų su 
dramos aktoriaus Juozo Palu
binsko veikla. Šis ir suminėjo, 
kaip jis reiškėsi Klaipėdos teat
re, Vilniaus teatre, kokius vaidi
no vaidmenis, kas charakteringa 
jo vaidybai.

Deklamuoja aktorius 
Juozas Palubinskas

Po šio supažindinimo į sceną 
išėjo ir svečias, dramos aktorius 
Juozas Palubinskas, kuris gyve
na Baltimorėj ir su savo rečita
liais plačiai važinėja.

Šiai popietei jis davė maždaug 
pusės valandos programą. Su 
dramatiška nuotaika, kartais net 
ir su tragišku atspalviu, pakiliai 
jis padeklamavo eilę kūrinių. 
Deklamavo mintinai, nesinaudo
damas jokiu tekstu. Pradėjo Mai
roniu — Palikę už durų kasdie
nius vargus. Eilėraščiu kvietė į 
vieningą darbą, į darbą Lietu
vai.

Toliau buvo Švitrigailos mo
nologas iš Balio Sruogos dramos 
“Milžino paunksinėje”. kur 
Švitrigaila prisiekia prie Vytau
to karsto, Krėvės Mickevičiaus 
— Aras, Jono Aisčio Partizanų 
šermenys, Kančių šalis, kurios 

autoriaus taip ir nenugirsta, 
Stasio Santvaro — Gandrai, Ka
zio Bradūno trys eilėraščiai — 
Varpai, Rojaus angelai, Švilpy
nė, Nykos Niliūno — Išduotas 
medis ir pabaigai Tono Aisčio

MAIRONIO LITUANISTINES 
MOKYKLOS PAVASARIO BALIUS

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas balandžio 23 
surengė pavasario balių. Žmo
nių atsilankė apie 150. Koktei
liai buvo nuo 7 v.v. Po 8 v. visi 
susėdo prie stalų. Prasidėjo pro
grama, kuriai vadovavo tėvų 
komiteto pirmininkas Vladas Si- 
das.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
kviesdamas paremt mokyklą. Ry
tinio pakraščio mokyklų inspek
torius Antanas Masionis, pasi
džiaugęs mokyklos darbu, linkė
jo jai augti į 10 skyrių sistemą.

Tada į sceną buvo pakviesta 
akordeonistė Rūta Raudytė. Ji 
atliko dvi kompozicijas.

Po jos vėl buvo sveikinimo 
kalbos. Kalbėjo LB apygardos 
pirmininkas, primindamas, kad 
apygarda nuoširdžiai remia "i- 
tuanistinę mokyklą. Ir dabar mo
kyklą parems stambesne auka.

Rūta Raudytė vėl pagrojo du 
kūrinius. Iš keturių pagrotų kū
rinių vienas buvo muziko Juozo 
Stankūno — Prie Nemuno, kur 
įpinti melodijos “Tyliai tyliai 
Nemunėlis teka” motyvai. Akor

baldas būtų lengvai perkelia
mas, lengvai sustatomas.

Jis pats gyvena Manhattane, o 
dirbtuvę turi Glendale. Jo ad
resas: Jonas Gricius, 110 East 61 
Street, Nevv York, N.Y. 10021. 
Tel. (212) 826-6368.

Juozas Palubinskas, dramos 
aktorius, deklamuoja LMK 
Federacijos Nevv Yorko klu
bo surengtoje Atvelykio po
pietėj balandžio 17 Kultūros 
Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

eilėraštis — Draugystė.
Publika mielam svečiui nesi

gailėjo plojimų. Po to prasidėjo 
pačios vaišės. Vidury salės buvo 
gražiai ir puošniai patiestas sta
las su tradiciniais valgiais, su 
gražiais margučiais. Maldą su
kalbėjo tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, o vaišes pradėjo LMK 
Federacijos pirmininkė Irena 
Banaitienė.

Prie stalų publika gražiai 
vaišinosi gausiais Velykų val
giais, pyragais. Pabaigoj buvo ir 
loterija. Buvo leidžiami trys 
daiktai, du pyragai ir dail. 
Jono Rūtenio paveikslas. Pa
veikslą laimėjo Jonas Rauba. 
Vaišės baigėsi apie septintą va
landą.

Svečių buvo atsilankiusių ir 
iš toliau, iš Waterburio, Hart
fordo, Philadelphijos ir iš arti
mųjų Nevv Jersey vietovių, (p.j.) 

deonistė apdovanota gėlėmis. 
Publika plojo, bet biso neišpra
šė. Visa programa užtruko apie 
30 minučių.

Tėvų komiteto pirmininkas 
dabar į seną pakvietė Tėv. Pau
lių Baltakį, OFM, mokyklos ka
pelioną ir vienuolyno viršinin
ką. Jis sukalbėjo pritaikytą mal
dą. Tuoj ir prasidėjo vakarienė, 
kurią paruošė Vacys Steponis.
Prie stalų patarnavo mokyklos 

mokinės. Salė buvo papuošta 
geltonais, žiedus primenančiais 
ornamentais. Papuošė R. Žu
kauskas. Šokiam grojo Ed. Ra- 
dionovo orkestras iš Hartfordo.
Įpusėjus šokiam, buvo loterija. 

Buvo laimėjimam leidžiama 
Mindaugo Jankausko dovanota 
medžio skulptūra, kurią laimėjo 
p. Žukauskienė. Dar buvo ir kitų 
smulkesnių laimėjimų. Loteriją 
pravedė komiteto narys G. Že
maitaitis.

Prieš vakarienę komitetas pa
darė staigmeną. Paskyrė butelį 
tam stalui, kuris daugiausia lei
džia vaikų į lituanistinę mokyk
lą. Laimėjo vienas stalas. Priėjo 
sėdėję leidžia 14 vaikų į mokyk-
lą.

Nemaža svečių buvo iš Stam- 
fordo ir kitų Conn. vietovių. 
Malonu, kad jie atskubėjo pa
remti lituanistinės mokyklos.

Visas balius praėjo pakilioj 
ir jaunoj nuotaikoj, (p.j.)

iš vlSuR
— JAV prezidento J. Carterio 

vardu Baltieji Rūmai labai malo
niai atsakė į Lietuvių Rašytojų 
Draugijos jam pasiųstą memo
randumą pagrindinių žmogaus 
teisių, ypač kūrybinės laisvės 
okupuotoj Lietuvoj, varžymo 
klausimu. Atsakymo laiške 
džiaugiamasi, kad lietuviai rašy
tojai tremty palaiko prezidentą, 
į užsienio politiką įjungusį pa
grindinių žmogaus tęisių bū
tinybę .

— Prie Kauno pastatytas pa
minklas komsomolui, kurį už
mušė partizanai 1951, taigi še- 
šeri metai po karo. Tuo pačiu 
okupantų pripažįstama, kad oku
puotoj Lietuvoj ir po karo dar 
vyko ginkluotas pasipriešini
mas. (E)

— Donald Raila, matemati
kos mokslų daktaras, kilęs iš 
Amsterdam, N.Y;, paskutiniu 
laiku turėjęs atsakingas pareigas 
valdžios įstaigoj Long Island,
N.Y., įstojo į benediktinų abatiją 
ir sieks kunigystės Latrobe, Pa.

— IX ateitininkų kongrese 
numatytos trys pagrindinės te
mos: Gyvoji dvasia — kelias į 
krikščioniškąjį atsinaujinimą, 
Katalikiškoji rezistencija ir tau
tos likimas, Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyva išeivijoj 
ir jų įsipareigojimai ateičiai.

— Brockton, Mass., Martyno 
Jankaus šaulių kuopa per savo 
iždininką Vladą Jakimavičių pri
siuntė 10 dol. Darbininkui pa
remti. Ačiū labai.

— Jonas P. Kedys, News Di- 
gest International redaktorius ir 
leidėjas iš Sydney, Australijos, 
keliaudamas per pasaulį, buvo 
sustojęs ir Anglijoj. Balandžio 6 
Londone buvo priimtas J. Da- 
vies, Užsienio reikalų minis
terijos opozicijos ministerio.

— Lietuvių televizijos rėmė
jų metiniame susirinkime balan
džio 17 naujon valdybon išrink
ti: Anatolijus ir Frances Šlutai, 
Justinas Šidlauskas, Edmundas 
Vengianskas, Edmundas Rada- 
vičius, Jonas Indriūnas, Charles 

Kai, Stasys Patlaba, Eleonora 
Lukienė, Kazys Laucius, Algis 
Stukas ir Mikas Šeduikis.

— A. a. Eugenijus Kriauče- 
liūnas, dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų jaunametis sūnus, 
miręs po sunkios ir ilgos ligos, 
palaidotas balandžio 20 Chi
cagoj, Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse Gedulingose pamal
dose Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioj dalyvavo 
pilna bažnyčia žmonių, kurie 
užjautė tėvus, seseris ir gailėjo
si tokioj jaunystėj atsiskyrusio iš 
gyvųjų tarpo daug žadančio jau
nuolio.

— Solistė Daiva Mongirdaitė 
iš Boston, Mass., pirmą kartą 
Omahos lietuviam dainuos ba
landžio 30 Šv. Antano parapijos 
salėj. Koncertą rengia Omahos 
lietuvių moterų klubas.

— Marijos aukštesnioji mo
kykla Chicagoj balandžio 24 
šventė sidabrinę sukaktį. Mo
kyklai šiuo metu vadovauja se
suo Julie Shainauskas.

— Apie lietuvius tremtinius ir 
kalinius Sibire kun. dr. J. Pruns- 
kis paruošė knygą ir atidavė 
spaudai. Surinkti buvusių Sibiro 
tremtinių atsiminimai, laiškų iš
traukos ir 200 su viršum Sibire 
darytų nuotraukų.

Jaunimui-vaikam lietuviškos 
plokštelės: Zuikis Puikis, Sigu
tė, Aukuras, Žirginėliai, Antrieji 
Žirginėliai, Lietuvos kanklės, 
Lietuvių tautiniai šokiai, Lie

tuvos Aidai (Gh. Daubaro). Vi
sos plokštelės po 6 dol. Per
siuntimas 50 c. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PRANEŠIMAS
DAILININKAM

Nevv Yorko viena iš didžiau
sių leidyklų-spaustuvių pa
skelbė norinti pirkti jiem tinka
mus paveikslus su teise h j 
iš jų padaryti .e; rodukcijas ir 
jas platinti visoj Amerikoj ir ki
tur. Platesnių informacijų gali 
suteikti dail. A. Kairys, tel. 459- 
3760.

)
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 21

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

)

Kaina Iš New Yorko 
nuo 721 iki 829 dol.

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1.189 dol.

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

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

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis 

Spaskio-Hort mačas Reik
javike po dviejų papildomų par
tijų vis dar buvo lygus 7-7, 
tačiau 15-ji partija buvo laimėta 
Spaskio, Hortui peržengus laiką. 
Vadinasi, Spaskis pirmauja 8-7 
ir jam užtektų pustaškio iš pas
kutinės 16-tosios partijos, kad 
laimėtų mačą, o Hortui būtinai 
reikia laimėti pastarąją partiją, 
kad neiškristų iš tolesnių pasau
lio pretendentų varžybų, kaip 
atsitiko Larsenui, Petrosjanui ir 
brazilui Meckingui.

Europos komandinėse daly
vavo 21 rinktinė. Iš jų aštuonios . 
dabar rungiasi baigmėj, kuri ' 
vyksta Maskvoj. Burtai išrikiavo ' 
jas tokioj eilėj: 1. Rumunija ?

r
I

2. Vengrija, 3. Sov. S-ga, 4. Vak. 
Vokietija, 5. Bulgarija, 6. Čeko
slovakija, 7. Jugoslavija ir 8. 
Anglija. I rate Rumunija įveikė 
Angliją 5.5-2.5, Jugoslavija- 
Vengrija 4.5-3.5, Sov. S-ga-Če- 
koslovakija 6.5-1.5, ir Bulgarija- 
Vak. Vokietija 5.5-2.5. II rate: 
Vengrija-Rumunija 5.5-2.5; Vak. 
Vokietija-Čekoslovakija 6-2, 
Sov. S-ga -Jugoslavija 6-2 ir Ang- 
lija-Bulgarija 5-3. Po dviejų ratų § 
pirmauja: Sov. S. 12.5, Vengri- & 
ja 9, Bulgarija ir Vak. Vokieti- | 
ja po 8.5, Rumunija 8, Anglija a 
7.5, Jugoslavija 6.5 ir Čekoslo
vakija 3.5 tš.
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CAMP TRUPIN
GARDNER LAKE, SALĖM, CONNECTICUT

Co-Ed, youth, recreational, full 8 week 
season camp. All landAvater sporfs. ARC 
certified instructors, Arts & Crafts —

Boating /Canoeing /Sailing — Ecology — Journalism — Thea- 
ter — VVater Skiing. CIT Program.

LOUIS TAYLOR, CAMP TRUPIN W**r» member* 

RFD #4, SALĖM American Camping Asaoc

COLCHESTER, CT. 06415
(203) 859-0420
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Keisdamas adresą, būtinai 
pridėk senąjį! 

r
FRANZ COX 

LIMOUSINE SERVICE
24 HOUR A DAY 7 DAYS A WEEK 

AIR PORT PIERS THEATERS WEDDINGS 
FUNERALS CALL 539-4331 ,

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS 
Oi, toli, toli.. . Philadelphi- 

jos choras “Viltis” dainuoja: 
Oi, kad išauštų, Mergužėle, leli
jėlė, Einu per kiemą, Pavasaris, 
Oi, toli, toli, Atsisveikinimas su 
giria, Dobilėlis, Nei vėjas pučia, 
Vilties daina, Laukiu vis, Meno 
daina, Lietuvos šviesos keliu, 
kantata. 6 dol.

Gelbėk mus. Religinės “Vil
ties ” choro giesmės: Marija, 
Marija, Malda už Tėvynę, Kritu- 
siems didvyriams, Skubėk prie 
kryžiaus, Kalėdų lopšinė, Tėve 
mūsų, Malda žuvusiems, Gimu
siam Kristui, Tėvynės malda, 
Marija, Motina malonės, Links
ma diena, Reųuiem. 6 dol.

Dievui ir Tėvynei. Baltimorės , 
vyrų choras dainuoja: Mes be 
Vilniaus, Gaudžia trimitai, 
Malda, Sveika, Marija, Tėve 
mūsų, Malda už Tėvynę, Atsi- 
remkim pečiais, Tėvynė Lie
tuva, Pasdabojau, Vai čiūčia liū

tu. lia, Piršliai, Vakaruškos. 6 dol.
Kove galingas. N.Y. choras 

“Perkūnas” dainuoja: Augo 
kieme klevelis, Tyliai, tyliai, 
Tėvynės atradimas, Kunigų cho
ras, Kove galingas, Gražina, Ka
reivių choras, Praradau mergelę, 
Užaugo berželis, O dalele, Mal
dininkų choras, Studentų cho
ras. 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
parašyta opera, Chicagoj įdai
nuota. Dvi plokštelės. 15 dol.

Leonas Barauskas. Pomirtinė 
aktoriaus įkalbėta plokštelė. 6 
dol.

Dalia Juknevičiūtė. Pomirtinė 
aktorės įskaityta plokštelė. 6 dol.

Dieve, priegloba mūs. Toron
to Varpo choras gieda giesmes: 
Tyliąją naktį, Ant šienelio, Ber
neliai, kelkit, Prie prakartėlės, 
Linksmą giesmę, Linksma die
na, Aleliuja užgiedokim, Kėlė
si Viešpats, Kristus jau kėlės, 
Tėve mūsų, Dievas šviesa, Tavo 
dangus. Pradžia, Aukojimas, Ko
munija, Pabaiga, Iš visų kraštų, 
Apsaugok, Aukščiausias. 6 dol.

Dainuoju Jums. Aurelijos 
Paukštelienės įdainuota: Mano 
gitara, Meilės ilgesys, Melsvas 
drugelis, Vandens lelijos, Aukso 
žiedai, Ąžuolų šlamesys, Baltos 
rožės, Einu namo, Vasaros la-
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SPORTAS
Papildoma žaidynių 

informacija
Dėl įvairių priežasčių 

tiek sumažėjus dalyvaujančių 
komandų skaičiui, ŠALFASS ka
muolio žaidynių P arka yra pasi
keitusi. Rungtynės vyks tiktai 
trijose vietose: Kultūros Židiny, 
Franklin K. Lane gimnazijoj ir 
Queensborough Community 
College salėse. Kultūros Židiny 
žaidėjų registracija vyks penkta
dienį, bal. 29, nuo 1 vai. po 
pietų. Ten pat bus ir informaci
jos centras. Rungtynės K. Židi
ny prasidės penktadienį, 7 vai. 
vakaro, o šeštadienį nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. 8 vai. 
bus susipažinimo pobūvis. K. 
Židiny vyks daugiausia jaunių C 
ir jaunių B krepšinio rungtynės. 
Sekmadienį K. Židiny rungtynių 
turėti nenumatoma, nebent rei
kėtų išaiškinti kurios nors krep
šinio klasės neišspręstus laimė
tojus.

Franklin K. Lane gimnazijoj 
nuo 9 vai. ryto visose salėse 
bus visų klasių tinklinio varžy
bos.

Queensborough Community 
College (QCC) patalpose rung
tynės prasidės penktadienį, 5 
vai. vakaro, o šeštadienį nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Tenai 
vyks vyrų A, vyrų B, jaunių A 
ir jaunių B krepšinis. Sekmadie
nį nuo 10 vai. ryto QCC salė
se bus visos krepšinio ir tinkli
nio baigmės rungtynės. Tenai į- 
vyks ir žaidynių oficialioji dalis 
— taurių įteikimas ir sporto 
šventės uždarymas.

Queens Community College 
sporto sales lengviausia pasiek- 

pai, Jau niekad, Mama. 6 dol.
Šios bei kitos plokštelės gau

namos: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. >

šiek

TOM HAMS
PLASTERING DRYWALL SPACKLING 

NON ASBESTOS SPRAYED 
CALIFORNIA CEILINGS 
CALL 201 865-6037

BALTIC 
TOURS

i

Alg. Š,

WILDERWAYS

CHASE
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 Kennilworth Dr. Čia pat 
yra Robert F. Kennedy pastatas, 
kuriame vyks rungtynės. Kieme 
šalia pastato yra daug vietos pa

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.

GOLF or TENNIS
CAMPS

COED — 11 to 17

Founded and Run by Educators for 20 years..
GOLF: Our own 18-hole Championship course. 40-acre Training 

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

Intermediate and Tournament players.

INTERNATIONAL TENNIS ADVENTURES 
Oxtord University & F.rench Riviera 

Co-ed 14-19 years.
I

vv.rite or caii tor our brochure “

CHASE CAMPS - Golf or Tennis
Box 1446 c, University Lene, Msnchester, Mass. 0194*

Tel: (617) 526-7514 A

WILDERNESS PROGRAM 
for Adults Only. 2 1/2 week summer 
program. Instruction in backpacking, 
rockclimblng, compass, kyaklng, 
mtn. flrst aid. Room and board in- 
cluded. Speclal ratas for couples. For 
free brochure write New England 
College Wllderways, Henniker, N.H. 
03242

I'aJI for boys, Gdmanton 
5/ Iron Works, N.H.
CAMP BERNADETTE
for girls, Wolfeboro, N.H.

Brother/sister camps sponsored by the 
Diocese of Manchester. Fatlma is situat- 
ed on the shores of Suncook Lake while 
Bernadette is located in historic Wolfe- 
boro on Lake Wentworth. Both camps 
offer waterskiing. swimming, sailing, 
boating, canoeing, basketball. archery, 
tennis, crafts, softball, horseback and 
trail riding. Mature staff of teachers and 
colleoe 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 
youth. Both camps are rated EXCEL- 
LENT by N.H. Dept. of Healfh and ac- 
credited by American Camping Associa- 
tion. Cost Is only $650 for 8-week sea
son or $175 for 2-week period.

i For more information write: 
! f|ČP j REGISTRAR, Box 1076DC, 

 Concord, N.H. 03301

RIDGEWOOD PET SHOP
851 SENECA AVĖ., RIDGEWOOD SECTIOfl OF 
OUEENS. JUST OFF MYRTLE AVĖ. SPEC1ALIZING 
IN CANARIES, PARAKEETS & OTHER EXOTIC 
BIRDS. SMALL ANIMALS TROPICAL FISH ALL 

PET SUPPLIES AND NEEDS PHONE 821-2853

•j
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ROSSEAU LAKE SCHOOL
An independent boarding school

An Adventure in Education For Boys, Grades 7 to 13 
An educational institute of high standing 

offering full academic preparation for 
university and college entrance 

Special advantages include:
• Student teacher ratio 8 to 1
• Credit courses in vvildemess skiils, art & music
• Regular assessment of progress
• Recreational activities such as sailing, 

canoeing, hiking, skiing
A well rounded education in a setting of great 
natūrai beauty.
Fur further information please contact
The Headmaster, 
Rosseau Lake School, 
Rosseau, Muskoke, 
Ontario. P0C1 JO 
(705) 732-4307.

pr

In Toronto, call 
Mr. H. B. Carter 
495-6980

CAMP LAVVRENCE 
FOR BOYS 

AGES 8-15 
BEAK ISLAND

LAKE WINNIPESAUKEE, N.H.

SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SVVIMMING CANOEING 

LAWRENCE YMCA 
40 LAWRENCE STREET 

LAWRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

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

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

EDUCATIONAL VACATION
At Čepe Cod. Send your son or daughter to a 
prlvate island forthelr summer vacatlon. Letthem 
learn Boating, Snorkllng, Marine Biology, Art and 
Cape Cod hlstory, In a relaxlng atmosphere wlth 
a certlfled teacher. Maxlmum number — ten 
vacatloners, ages 11-14 at one tlme, wlth plenty 
of personai attentlon. $125 wkly. Call or wrlte 
203 658-5115. Lynn Nlelsen Stucka, 290 Hop- 
meadovv St, Weatogue, Conn. 06089. 8 to 10 
weeks $100 per week.■!

Bob Aylward 
YOUTH FOOTBALL CAMP

1977 KELIONĖS 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 j 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 Į 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

AGES 8-14 A LIMITED CONTACT CAMP 
LOCATION SUGARBROOK LODGE 

BROWNSVILLE, VERMONT
JULY 3-9 JULY 10-16

Resldent Pros — Mike Eaposlto, Atlanta Falcons 
Don Macek, San Diego Chargers, Mike Kruzek, 
Plttsburgh Steelers, Fred Stlenfort, Oakland 
Ralders, Guest pro — Jlm Klek Denver Broncoa 
Plūs 8 addltlonal veteran coaches.

$160 Per Sesslon
WRITE BOB AYLWARD

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

Reglster early— Enrollment Llmlted

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

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TČURS
8 VVHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
v arba 
1-800-223-7420 

(prašyti kalbėtis su “Pat”)

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

X

HANDYMAN REPAIR 
SERVICE 

CARPENTER PLUMBING 
BRICK WORK PLASTERING 
CEMENTVVORK PAINTING 

ELECTRICAL TILE WORK 
ALL OTHER SMALL JOBS 

LIC 676250 
PERI ENTERPRISES CORP.

848-4845

ALL ROOFING
REPAIRS, NEW F LA T S & SHINGLES, LEADERS & 
GUTTERS, SPECIAL RATES N0W FOR SPRING 
SEASON. ALL WORK GUARANTEED. CALL. 
ANYTIME ALL ROOFING CO 212 843-5363 N.Y.C. 
LIC.

Wholesale Jewelry Speclals
201 3 doz BIRDSTONE RING UNIT $6. 301 Gold 
filled & sterllng sllver plerced earring unlt 1 
doz $7, 302 Cloisonne sterllng sllver rlngs 1 dar 
$18, 303 Gold filled wlth cuttured pearl rlng 1 
doz unlt $12, 901 3 doz fashlon rlng unite $6, 
105 Genulne Turquolse wlth Gold flled & sterllng 
sllver chalns 1 doz. unlt $20. 202 Hypo allergenic 
plerced earrings, 1 doz. assorted $4.50, Verdi 
Jewelry Mfg. 1822 Westmlnster St. Providence, 

Rhode Island 02902 (401) 621- 8705

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

ESTIMATES 914 664-8716

ALPINE TENT CAMP
GIRLS & BOYS AGES 10-15 7-6 DAYS SESSIONS 
1 SPECIAL WEEK ALL GIRLS INCLUDES PONY 

& HORSEBACK RIDĖS AND BOATING
We Cater to Small Groups of Young H įkers. 
Located Between 2 of N.H. Famous Rlvers, in 
Haris Locatlon. Next to Crawf ord Notch. Swlmmlng 
and Day Hlkes Every Day to the Hlghest VVater- 
falls & Scenic Areas In the Statė Begins June 
27-September 3. Flexlble Program Wlth Camp 
Gamės. Glve Ages of Explorers and Wrlte to 

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

02187 OR CALL ALPINE ERNIE 617 265-7217

ANN WARD’S APPROVED TRAVEL 
We Honor Master Charge 

300 inman Avenue
Colonia, N.J. (201) 381-7944

TgaueuK*

KITCHENS —
II Ulini IK CUSTOM KITCHENS 
UniMUC FORMICA SINK IOPS

Homelmprsv. Ik M. 673754 a t

COMPLETE BATHROOMS 1 JCT
l VANITIES, STORM
DOORS & WINDOWS, 

ALUMINUM SIDING 
GUTTERS & BASEMENTS

SAVE MONEY
......................... f-

Recover & Replace Doars A ' 
fronts With Formica

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

212 H O 5-5076
Fodary Sh«wreom: W-04 212 St., Qu««ns Villags

FULL LINE OF 
CARPENTRY WORK 

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

(201) 945-0425 l
i

LIGHT MOVING
VVITH STATION WAGON TRUNKS — CARTONS 

DAY & NIGHT 638-0103 7 DAYS.
REV. LAMBERTIS 1

WEEKEND CONNECTICUT 
RIVER TRIP

Enjoy a naw axperlanc» in camping; CANOE 
TRIPPING on tha famed Long River (Connectlcut 
River). Spend two romą n tie nlghts and two ad
ventu rous days paddling through the scenic and 
historlc lower Connectlcut River Valley. Camp on 

< Its secluded Islande, visit Glllette Castle, the , 
Goodspeed Opera House and a steak dinner 
under the stars. An exhllaratlng break-away for 

famlly, frlends and lovers. START1NG DATE: 
Aprll 29, 30 & May 1 TIME: Leave Frlday at 
7:00 p.m., return on Sunday at approxlmately 
5:00 p.m. PLACE: Sterllng polnt Is In Mlddle- 
town. Ending pofnt In Saybrook. COST: 
$55.00 PER PERSON. COST INCLUDES ■ 
Transportatlon, 2 breekfasts, 2 lunches 1 dinner, 
equlpment, Instructlons, guldė and tente. 2 per į 
canoe. Trlps wlll be scheduled through Nov. Slgn . 
up now Don't mlss ouL There Is a mlnlmum and 
maxlmum on all trlps. 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

, DEXTER PARK 
PHARMACY |HJ

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

ATTENTION LAND OWNERS
2 prlme loto for sale In Florida. 1 1/4 acres 
near Gult of Mexlco. The other prlme 1/4 acre 
•and near Palm Beach. Great locatlons. Owner 
wlll also conslder exchange for property In Maly. 
Cal owner for more information. (212) 861-2720. 
Before 11 a.m. or Evenlngs.

MACAĘJHUR NURS^SERVAGE., 
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
. r'

SUPERIOR FENCE CO. 
SAVE ON CHAIN LINK VINYL STOCKADE 

INSTALLATIONS GUARANTEED FREE 
ESTIMATES (212) 843-4009

WORK CLOSE TO HOME 
Exp. Operators, semi-section work in 
Merrow and Single Needle. Beneflts 
and pald holldays. Call 914 358-1708.

r

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE 
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394 §

ELMWOOD FARM
For Boys and Girls 6-14, Real worklng farm, 
600 acres of woodland. Horses, ponys, pete, ai 
camp activities. Pool.trout brook. Rates, reserva- 
tions: Ely, Vt 05044. Maurlce and Margaret 
Eaton.

TEL. 802 333-9717

DRAPERY CLEANING
TAKE DOWN, REHANG SERVICE 4.50 PER PANEt 

LINED AND 4.00 PER PANEL UNLINED. 
PARAGON DRAPERY CLEANERS

AND DECORATORS (201) 279-556S

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK 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. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tcasolino

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — >
— GAUSI PARODŲ SALĖ

EXP. OPERATORS
SINGER & MERROW MACHINES BUTTONS, BŪT- 
TONHOLES & LINING. CALL 443-6099. GARCIA 

FASHIONS 1104 BROADVVAY, BKLYN.

i p

✓

K.VECAS
JONAS

1933 i- 1 97 6
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KAIMIEČIAI LINKSMINO DIDMIESTĮ

Antro Kaimo viešnagė K. Židiny
Laisvės Žiburio radijas rudenį 

ir pavasarį rengia savo parengi
mus ir jiem suranda ką nors 
didesnio, neįprasto. Šio pavasa
rio renginiui jie išdrįso iš Chi
cagos pakviesti satyrinį teatrą — 
Antrą Kaimą. Visą grupę atsive
žė lėktuvu.

Rengėjai nesibijo rizikos, 
kviečia įdomius ir didelius vie
netus, taip sutraukia daug žmo
nių. Ir dabar prisirinko pilna 
Židinio salė pažiūrėti, kaip “kai
miečiai” linksmins Nevv Yorką. 
Tai labai retas įvykis, kad toks 
teatras čia pasirodytų.

Programa pradėta su kelių mi
nučių pavėlavimu. Pati progra
ma užtruko 2 vai. 30 minu
čių (pirma dalis — valanda ir 20 
minučių, antra dalis — valanda 
ir 10 minučių). Tarp tų dalių 
pertrauka buvo gana trumpa, 
apie 9 minutes.

Nors programa ir užėmė gana 
daug laiko, bet ji buvo mielai 
žiūrima ir nepabodo. Programa 
buvo groteskiškai humoristinė, 
gerai perduota, tai ir patraukė 
visų dėmesį.

Programa yra sudaryta iš 
trumpų vaidinimėlių, škicų. Jie 
kartais trunka tik porą, trejetą 
minučių, o kartais ilgiau. Vai
dina be dekoracijų. Yra tik būti
niausi butaforiniai reikmenys — 
kėdės, stalai, telefonas. Akto
riai neturi grimo, specialių pri
taikytų kostiumų. Dažniausiai 
tie patys drabužiai, ypač vyrų. 
Po vienos suvaidintos scenos 
užgesinamos šviesos ir tuoj per
statomi baldai, pritaikoma nau
jai scenai. Įtarpe yra muzikinė 
palyda. Šviesa tuoj užsidega, ir 
vėl eina kitas trumpas ir juo
kingas numeris. Iš scenos į sce
ną perėjo sklandžiai, be jokių 
sutrikimų.

Pačiuose vaidinimėliuose, 
kurie pagrįsti kokiu paprastu 
juokingu nuotykiu, dialogu, į-

pinta ir aktualijos, minimos Nevv 
Yorko lietuvių vietovės, var
dai. Šiam spektakliui pritaikyta 
jau Chicagoj, nes visi aktoriai 
aktualijas perdavė nesusimaišę. 
Tai rodo, kad buvo gerai repe- 
tuo ta, kol aktualijos buvo pasi
savintos.

Vaidinimėliuos buvo palies
tos plačios sritys — literatūra, 
žmonių santykiai, šeima, kelio
nės prisiminimai, žmonių šykš
tumas ir k. Paprastai pagrįsta 
staigiu ir komišku sprendimu.

Kai kur publika galėjo nesu
prasti kiek simbolinės interpre
tacijos, pv . paskutinio vaidini
mo — laimingi broliai, kur pa
šaipiai ir išdaigiai vaizduojami 
trys broliai kariautojai.

Maloniausia gi buvo tai, kad 
grupė gerai vaidina. Viskas 
plaukialengvai, su gražia dikci
ja, su įtikinančia vaidyba. Jei 
kartais ir pasaržuojama, tai 
gana skoningai, spalvingai.

Vaidino visi jauni. Jie tikrai 
verti gražių padėkos žodžių už 
pasisavintą gražią kalbą ir gerą 
ir gerą vaidybą. Jei kartais ir įsi
braudavo koks kalbos netiks
lumas, bet tai išpirkdavo kas ki
ta — vaidyba, mizancenos, pui
kus publikos jautimas.

Kaimiečiai iš Antro Kaimo 
buvo šie: Jūratė Jakštytė, Vaiga- 
lė Kavaliūnaitė, Dana Noltaitė, 
Juozas Aleksiūnas, Eugenijus 
Būtėnas, Jurgis Riškus, Romas 
Stakauskas. Šviesas tvarkė Vin
cas Lukas, o “kaimiečių” prie
vaizda buvo Algirdas T.Antanai
tis, kuriam teko daugiausia pa
vargti, kol suformavo spektaklį.

-o-
Antro Kaimo viešnage visi 

buvo patenkinti. Po programos 
vieni perėjo į žemutinę salę, 
kur veikė baras ir kur buvo gali
ma pavalgyti. Tuo metu didžioji 
salė buvo pertvarkyta šokiam ir 
pasisvečiavimui. Vėl buvo už
imti stalai ir prasidėjo šokiai.

Chicagos Antras Kaimas svečiavosi New Yorke ir balan
džio 16 turėjo savo programą Kultūros Židiny. Juos pakvietė 
Laisvės Žiburio radijas. Nuotr. G. Peniko

Grojo Amour orkestras, tarpais 
šokius dainavo J. Nakutavičius, 
šokiam groti padėjo ir Levas 
Šneideris, dartaip neseniai atvy
kęs iš okupuotos Lietuvos 
muzikas. Šokiai užsitęsė iki pu
sės antros. Jų metu buvo prisi-

minta ir Lietuvos gen. konsulo 
Aniceto Simučio vardinės ir su
giedota jam ilgiausių metų. Vy
ko ir įvairios loterijos, kurios 
praturtina radijo valandos iždą. 
Visas vakaras praėjo geroj nuo
taikoj. (p.j.)

PADĖKA

A.A.
ANTANAS ŠAVELSKIS 

(ANTHONY SHOVELSKI)

mirė kovo 31 ir palaidotas balandžio 4. Jo žmona Ona 
ir visa Šavelskių šeima širdingai dėkojame visiem drau
gam, giminėm ir pažjstamiem, kurie šiame sunkiame mo
mente stengėsi lengvinti mūsų skausmą. Dėkojame Ap
reiškimo parapijos kunigam, kurie aukojo už velionio 
sielą mišias ir lankė jį ligoninėj ligos metu. Dėkojame 
Tėvam Pranciškonam, kurie visada pajėgė suprasti velio
nio troškimus ir lankė jį ligoninėj. Dėkojame Lietuvos vy
čių Vidurio Atlanto distrikto nariam, Nevv Yorko 12 kuo
pos nariam, Maspetho 110 kuopos nariam už pareikštas 
užuojautas ir ypač 41 kuopos nariam, kurie susirinkę bend
rai meldėsi už velionio sielą ir atsisveikino palydint 
amžinybėn. Dėkojame Shalins laidotuvių įstaigai, su tin
kama pagarba ir kilnumu pravedusiai laidotuvių eigą. 
Dėkojame visiem už pareikštas užuojautas, gėles prie ve
lionio karsto, užprašytas mišias, maldas ir apąilankymą 
koplyčioj, bažnyčioj ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

NEW YORKE
Kun. Kazimieras Pugevičius, 

Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos direktorius ir Liet. Re
liginės Šalpos vedėjas, savaitei 
išvyko į Chicagą.

Ona Lukoševičienė, 75 metų, 
gyvenusi Woodhavene, mirė ba
landžio 22. Palaidota balandžio 
25 iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Šv. Karolio kapinėse. 
Liko duktė Onutė Adams su šei
ma, sūnus Antanas su šeima ir 
kiti giminės. Velionės vyras 
buvo miręs 1955.

Muzikas A. Visminas sugrįžo 
iš atostogų, kurias praleido Flo
ridoj, į savo namus Maspeth, 
N.Y. Velykų rytą ruošėsi važiuo
ti į bažnyčią, į prisikėlimo mi
šias, bet staiga sukrito. Žmona 
iškvietė kaimyną gydytoją. Šis 
greit pribuvo ir iškvietė ambu- 
lansą. A. Visminas paguldytas 
Physiciąn Hospital, Jąckso.n 
Heights, L.I., trečio aukšto 
kambary nr. 308. Klebonas kun. 
F. Bulovas suteikė komuniją ir 
ligonių palaiminimą.

Solistė Irena Stankūnaitė-Sil- 
va, akomponuojama muz. Dalios 
Sakaitės, dainuos atidarant jung
tinę parodą “Forgotten Cul- 
tures” balandžio 30, šeštadienį, 
9 vai. vak. Ukrainiečių Institu
te, 2 East 79th Street, Manhat- 
tanne. Kitomis dienomis paroda 
lankoma kaip skelbta pereita
me Darbininko numery.

Už a.a. inž. Antaną Mačiulį 
mišios pranciškonų koplyčioj 
bus aukojamos balandžio 30, 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Velionio 
mirties šeštųjų metinių proga 
mišias užprašė Vytautas Banelis.

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

Liūdinti žmona Ona ir šeima

Mylimai žmonai
A.A. MAY RAMOŠKA-DUBEN

mirus, mielam pusbroliui Ernestui reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

T. Petras Baniūnas, OFM
T. J. Galenskiai
A. Ig. Malinauskai

A.A. MAY RAMOŠKA-DUBEN
mirus, mūsų brangiam dėdei Ernestui, netekusiam mylimos 
žmonos, reiškiame gilią užuojautą.

Lorraine Malinauskas
Debby ir John S. Galenski
Carolyn ir Ralph Hilbert su 

vaikais Vanessa ir Justin

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJ 

MOKYKLOJ

Motinos dienos minėjimas 
bus gegužės 14 paskutinės pa
mokos metu. Bus trumpa dainų, 
šokių ir eilėraščių programa. 
Taip pat bus rodomas G. Peni
ko susuktas filmas apie Kalėdų 
eglutę. Mokinių motinos kvie
čiamos dalyvauti.

Egzaminai II, III ir IV sky
riaus mokiniam bus gegužės 
21. Egzaminus praves iš Wash- 
ingtono atvykę p. Penkiūnienė 
ir p. Vadopalas. Egzaminai ren
giami ryšium su mokinių per
grupavimu pagal jų sugebė
jimus ir turimas žinias.

Mokytojų tarybos posėdis bus 
gegužės 7, tuoj po pamokų. Po
sėdis bus Kultūros Židiny. Kvie
čiamas dalyvauti ir tėvų komite
tas.

Mokslo metai baigiami birže
lio 4. Tą dieną bus pirmos dvi 
pamokos ir iškyla į parką. Gi 
birželio 5, sekmadienį, bus 
mokslo metų užbaigimo aktas 
Kultūros Židiny.

Šį sekmadienį sporto žaidy
nių metu pamaldų Kultūros Ži
dinio salėj nebus, nes visos fi
nalinės rungtynės nuo 10 vai. 
ryto vyks Queensborough Com- 
munity College patalpose. Žai
dėjai ir žiūrovai kviečiami ir pra
šomi atlikti sekmadienio reli
ginę pareigą jiem patogiausiu 
laiku šeštadienio vakare arba 
anksti sekmadienio rytą.

Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos vardo biblioteka dėkoja 
mokytojui Špokui už padovano
tas lietuviškas knygas.

ŠALFASS žaidynių metu prie 
visų sporto salių veiks maisto 
tiekimo punktai, kur už prieina
mą kainą žaidėjai ir žiūrovai ga
lės nusipirkti lengvų užkandžių. 
Šeštadienį Kultūros Židiny nuo 
6 vai. vakaro ir taip pat šokių 
metu bus parduodama šilta va
karienė ir veiks baras bei kavi
nė. Loterijoj bus galima laimėti 
dail. Marijos Žukauskienės pa
veikslą, Mindaugo Jankausko 
skulptūrą ir Janės Snieškienės 
padovanotą gėrybių krepšį.

Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos vardo biblioteka veikia 
kiekvieną sekmadienį nuo 
12 iki 2 vai. po pietų. Visi kvie
čiami pasinaudoti gausiu lietu
viškų knygų rinkiniu.

Benedikta Aleksienė, Great 
Neck, N.Y., aukoja Kultūros Ži
diniui 100 dol. Nuoširdus ačiū.

May Duben, Prano ir Onos 
Ramoškų dukra, gyvenusi Kew 
Gardens, N.Y., sulaukusi 59 
m. amžiaus, po ilgos ligos mirė 
balandžio 17. Balandžio 21 pa
laidota karo veteranų kapinėse 
Pinelavvn, L.L Nuliūdime pali
ko vyrą Ernestą, su kuriuo iš
gyveno 35 metus, brolį Antaną 
Ramošką su šeima bei kitus gi
mines ir artimuosius.

Šatrijos Raganos 100 metų gi
mimo sukakties minėjimą balan
džio 30, šeštadienį, 7 v.v. lie
tuvių Švč. Trejybės parapijos sa
lėj Newarke rengia LMK Fede
racijos New Jersey Klubas. Apie 
Šatrijos Raganos asmenį ir kūry
ba kalbės rašytoja Kotryna Gri- 
gaitytė. Šatrijos Raganos kūri
nius skaitys Irena Veblaitienė, 
Audronė Karašaitė, A. Liobys, 
V. Audėnas, B. Balčiūnas. Kon
certinę dalį atliks solistė Angelė 
Kiaušaitė. Po programos kavutė 
ir plokštelių muzika.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas buvo balandžio 22, 
penktadienį, Kultūros Židiny. 
Išrinkta nauja valdyba. Pirmi
ninku išrinktas Kęstutis Miklas. 
Iš senosios valdybos perrinkti: 
Vacys Butkys, Vladas Vasikaus- 
kas, Elena Mickeliūnienė, Albi
nas Sakalas, Juozas Jurkuvėnas. 
Pririnktas Kazys Bačauskas. Iš
rinktoji valdyba pareigom dar 
nepasiskirstė.

Kontrolės komisija ir garbės 
teismas paliktas tas pats. Jurgis 
Kiaunė, savanoris, pirmasis ne
priklausomybės karuose sužeis
tas, išrinktas kuopos garbės na
riu.

Onai Lukoševičienei mirus, 
vietoj gėlių prie jos karsto Uk- 
nevičių šeima aukoja 20 dol. 
Kultūros Židiniui. Židinio admi
nistracija už auką dėkoja.

Laisvės Varpo, lietuvių radijo 
valandos, balandžio 17 su
rengtas koncertas buvo dar vie
nas gražus žiedas Laisvės Varpo 
darbe, o susirinkusiem — graži 
kultūrinė atgaiva. Programą pui
kiai atliko solistė Praurimė Ra- 
gienė iš Chicagos, akomponuo
jama muz. Jeronimo Kačinsko, ir 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas iš New Yorko.

Lilian Ivaškienė, ne lietuvai
tė, bet ištekėjusi už lietuvio, 
gražiai atstovauja lietuviam. Ba
landžio 6 Tynan mokykloj So. 
Bostone pravedė seminarą apy
linkės mokytojam ir supažindi
no juos su lietuviška kultūra.

Ji papasakojo apie lietuvių 
emigraciją, pademonstravo tau
tinių šokių filmą, pravedė mar
gučių dažymo pratybas. Semina
ro kambarys jos pačios buvo 
išpuoštas įvairiais tautodailės, 
tautinių drabužių ir gintaro eks
ponatais.

Inž. Kazys Barūnas, ištiktas 
širdies smūgio, buvo nugaben
tas ligoninėn. Po kelių savai
čių jo sveikata jau taisosi.

Motinos dienos minėjimas, 
rengiamas L. Moterų Federaci
jos Bostono klubo, vyks gegužės 
8, sekmadienį, 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salei.

Lapinskų lėlių teatro iš Chica
gos vaidinimas vyks gegužės 1, 
sekmadienį, 2:30 vai. po pietų. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
salėj. Rengia skaučių židinys.

Hamiltono Aukuro teatro gast
rolės balandžio 30 vyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj. Rengia Bostono ateitininkai.

Lietuvių Bendruomenės 25 
metų sukakties minėjimas- 
balius Brocktone vyks gegužės 
7, National Cafe patalpose, 666 
N. Main St.

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausių lietuviškų radijo prog
ramų Naujojoj Anglijoj vedėjai, 
nuoširdžiai dėkoja visiem atsi- 
lankiusiem į jų 43 metų progra
mų sukaktuvinį koncertą kovo 
kovo 27. Dėkoja šeimininkėm 
už valgius, rankdarbius laimė
jimo dovanom, visiem už skelbi
mus ir sveikinimus programos 
knygoj, šeimininkei Monikai 
Plevokienei ir jos pagelbinin- 
kėm, Bostono LB Kultūros klu
bo pirm. M. Drungai už sveiki
nimo kalbą, Bostono vyrų seks
tetui ir jų vadovui komp. J. Gai
deliui už lietuviškas dainas, bro
liam Ivaškom už filmus, visiem 
už loterijos bilietų pirkimą. Ačiū 
visiem. Šios radijo programos 
metinis piknikas įvyks rugpiū
čio 14.

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, 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

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

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 NEVV, based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

BnnKBvmnu 
Postnge pairi bath ūmius 

Fast, convEnientprivate, safejree! 
That's uihat BnnKinc-BV-mmi is
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 

are received by us they’re ? immediately 
entered in your —— 
account and mailed \

back to you the šame day. *
All this and security ... in knowing your'-j 

money is working hard ... earning the 
highest interest rates allowed by law.

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

MAIN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
9 AM to 3.30 PM -
Monday thru Friday
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM
Mon., Tues . Wed. & Fri.
Thurs —8 30 AM to 7.30 PM

| writing to either office.

'VJ

T"

m’
ri South Boston i 

'Savings Bank* 
t^'ALHAYS THE LEADER"

k

ALFRED W. ARCHJBALD PRESIDENT
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"YORKE? 341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

JAV LB Krašto valdyba pasky
rė 250 dol. New Yorke vykstan
čių sportinių žaidynių taurėm. 
Žaidynės bus šį savaitgalį. Su
važiuoja apie 500 lietuvių spor
tininkų iš įvairių Kanados ir 
Amerikos vietovių.

Suffolk County Lietuvių pilie
čių klubo susirinkimas bus ge
gužės 1, sekmadienį, 2 v. po
piet Liberty Hali, 2784 Ocean 
Avė., Ronkonkoma, N.Y. (L.l.E. 
exit 59). Tai bus pirmas šio pa
vasario susirinkimas. Bus kalba
ma apie ateinančių metų veiklą, 
bus galima sumokėti nario mo
kestį. Valdyba kviečia visus na
rius dalyvauti susirinkime.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopa gegužės 1 ruošia Motinos 
dienos minėjimą. 9 vai. mišios 
už gyvas ir mirusias motinas An
gelų Karalienės parapijos bažny
čioj. Po mišių tos pačios parapi
jos mažojoj salėj vaišės, o po jų 
trumpas Motinos dienos minėji
mas. Narės kviečiamos šioj 
šventėj dalyvauti.

LB VVoodhaveno apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas 
bus gegužės 6, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny. Visi 
apylinkės lietuviai gausiai daly
vaukime ir kartu pasvarstykime 
einamuosius apylinkės reikalus.

Vilkiukų, paukštyčių ir skau
čių sueigų šį šeštadienį, balan
džio 30, dėl vykstančios sporto 
šventės nebus.

Kaip Lietuvoj persekiojami 
žmonės ir kaip galima jiem pa
dėti — tokia tema gegužės 3, 
antradienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
diny kalbės anglikonų kunigas 
Michael Bourdeaux. Šią jo pa
skaitą rengia Lietuvių Religinės 
Šalpos Rėmėjai. Kviečiami visi 
atsilankyti. Įėjimas nemokamas.

House for Sale. All brick. 
East 51st Street, Brooklyn, 
N.Y. Maintenance free, modern, 
three bedrooms, centrai air 
conditioning. Finished base- 
ment, 2 full baths, and much 
more. Principais only. Near St. 
Vincent de Paul Church and 
School. Call evenings 748-0997.

Už a.a. pulk. Įeit. Kazimierą 
Pažemėną mirties metinių pro
ga bus atlaikytos mišios gegužės 
7, šeštadienį, 10:30 v.r. pranciš
konų vienuolyno koplyčioj. Gi
minės ir artimieji prašomi už ve
lionio vėlę pasimelsti.

For sale. Delicatessen-Gro- 
cery, East Flatbush area. Good 
location. Busy store. Owner 
wishes to retire. Tel. 451-9817.

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

Išnuomojamas gražus 5 kam
barių butas geram rajone. Skam
binti 426-1985.

Superintendent, Bayridge 
area. 28 family building. No. 4 
oil. Can have another job. 4 
room apartment plūs salary. Tel. 
(evenings only) 373-9225.

— ST. PETERSBURG, FLO
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.

Iš k. V. Vokietijos laikraščių korespondentė Brigitta Lebens-Nacos ir The Boston Globė 
korespondentė Gloria Negri balandžio 25 kalbasi su Simu Kudirka apie statomą filmą iš jo gy
venimo Sovietų Sąjungos kalėjime. Dešinėje Daiva Kfezienė, kurios bute vyko pokal
bis. Pokalbį suorganizavo Lietuvių Informacijos Tarnyba. Nuotr. I . Tamošaičio

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

New Yorko vyrų choras Perkūnas 
koncertuoja su operete

PRIIMKIME 500 LIETUVIŠKO
SPORTUOJANČIO JAUNIMO! ‘AUKSINĖS DIENOS”

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

ir baigiasi 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.

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

Philadelphijos Lietuvių namuose 
gegužės 7.

Pradžia 7 val. vak.

Solistai — VYTAUTAS DAUGIRDAS ir 
GENĖ UGIANSKIENĖ

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ

rengia
L. K. Moterų S-gos 29 kuopa
Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne 
gegužės 1 d. 1 v. popiet
Įėjimo auka — 5 dol.

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

Rengia

Lietuvių Namų Bendrovė
r .

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
30 METŲ GYVAVIMO SUKAKČIAI 

PAMINĖTI
LMKF NEVY HAVENO KLUBAS 

RENGIA

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTĄ,

KVIEČIAME DALYVAUTI TRADICINIAME
MOTERŲ VIENYBĖS 

PAVASARIO BALIUJE

Gegužės (May) 14, šeštadienį, 7:30 vai. vakaro 
Kultūros Židinio salėje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

kuris įvyks balandžio 30, šeštadienį, 6 v.v.
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 339 Greene St., New Havene

i Visuomenė kviečiama atsilankyti Programos dalyviai: KAZYS JAKUTIS (baritonas), KAREN 
BURANSKAS (violončelė), JOHN BERNARDO (vargonai) 
Po koncerto bus vaišės Įėjimas — laisva auka

Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti

fl •

Šilta vakarienė, šokių kontestas, turtinga loterija, įėjimo 
laimėjimas (door prize)

Šokiam gros geras Vollerthun vokiečių orkestras

XXVII ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

SPORTO ŽAIDYNĖS
|vyks 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

SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
IR ŠOKIAI

bus šeštadieni, 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

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

“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!

Stalus 10 žmonių ar pavienes vietas užsisakyti pas 
Eleną Andriušienę VI 7-4477,
Sofiją Kačinskienę HY 7-5340, 
arba kitas Moterų Vienybės nares

Įėjimo auka asmeniui 13 dol.
. .....................  I ............. ................ .. ■ ■■—■■■■ — t,

.......—.................  " ' . ....  ........... .................. ....

LB VVoodhaveno apylinkės susi
rinkimas bus gegužės 6, penkta
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Susirinkimo atidarymas
Darbotvarkės priėmimas
Mandatų komisijos sudarymas
Pranešimai: apylinkės pirmininko, iždininko, jaunimo 

reikalų vadovės, revizijos komisijas, pranešimų 
svarstymas ir išvados

? (paaiškės jo eilei atėjus)
Rinkimai. Renkama pusė vaidybos (5 nariai), atstovai į 

LB Nevv Yorko apygardos suvažiavimą, kuris bus 
gegužės 14.

Klausimai, pasiūlymai
Nuotaikingų minčių žiupsnelis
Susirinkimo uždarymas

II
Pasisvečiavimas ir pasilinksminimas, grojant lietuviškai 

muzikai
Įėjimas laisvas visiem.

Apylinkės valdyba
I
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