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NAUJA AUKA TEVYNEJE — 
SUIMTAS ROMAS RAGAIŠIS

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė keturiolika naujų kardi
nolų viešai ir vieną “in pecto- 
re” (savo širdy). Tarp naujų 
kardinolų šeši yra italai, du len
kai, po vieną iš Vietnamo, Mek
sikos, Japonijos, Airijos, Pran
cūzijos, Kanados. Tarptautiniai 
komentatoriai spėlioja, kad pen
kioliktasis kardinolas, kurio pa
vardė dar viešai neskelbiama, 
gali būti lietuvis.

Kanados parlamento rinkimus 
laimėjo progresyviųjų kon
servatorių partija, vadovaujama 
Joe Clark, bet parlamento dau
gumos nesudarė.

Britanijos vyriausybės politika 
Rodezijos atžvilgiu gali kiek pa
sikeisti, bet ji stengsis, kad bu
simoji Rodezijos vyriausybė tu
rėtų galimai didesnį pasaulio 
valstybių pripažinimą. Ji taip 
pat numato paskirti specialų pa
siuntinį santykiam su Rodezijos 
vyriausybe palaikyti.

Izraelis numato per 5 m. įkur
dinti okupuotose arabų srityse 
58,000 šeimų, įsteigiant tam rei
kalui 20 kolonijų. Esą žydai nie
kada nepasitrauksią iš vakarinio 
Jordano kranto ir Gazos ruožo.

Popiežius Jonas Paulius II 
35 m. sukaktuvių proga aplankė 
Monte Casino per II pasaulinį 
karą žuvusių lenkų kapines ir at
laikė pamaldas, kuriose dalyva
vo 6,000 lenkų turistų.

Izraelio ministeris pirminin
kas Menachem Begin pasiūlė 
Jordano karaliui Hussein pradė
ti derybas dėl taikos, bet Jorda
nas šį siūlymą atmetė.

Ryšium su paskutiniais įvy
kiais JAV ambasadoj Maskvoj 
JAV ambasadorius Malcolm 
Toon taip suvaržė ambasados 
veiklą, kad sovietų piliečiam yra 
beveik neįmanoma be policijos 
leidimo patekti į JAV konsulari- 
nes įstaigas Maskvoj, Lenin
grade ir Kijeve.

Kipro salos graikų bendruo
menės vadas Spyros Kyprianu 
ir turkų bendruomenės vadas 
Rauf Denktash pradėjo vėl tar
tis dėl salos ateities.

San Salvadoro teroristai vis 
dar tebelaiko užėmę Venecue- 
los ambasadą, nors ambasado
riui ir pavyko pabėgti. Simpa
tizuoją gyventojai prie amba
sados surengė demonstracijas, 
per kurias žuvo 14 žmonių. 
Prancūzijos ambasada taip pat 
dar tebėra užimta.

Izraelio kariai iš jūros pusės 
puolė palestiniečių bazę į šiau
rę nuo Tyre miesto pietų Li
bane.

Iranas pareikalavo, kad JAV 
atidėtų kuriam laikui savo amba
sadoriaus atvykimą į Iraną. San
tykiai tarp Irano ir JAV kiek į- 
sitempė JAV senatui pasmerkus 
ten vedamą revoliucinių teismų 
veiklą ir žmonių žudymą.

Ispanijos socialistų partijos 
kongrese įsigalėjus radikaliam 
partijos sparnui, partijai iki šiol 
vadovavęs Filipe Gonzales pa
reiškė nekandidatuosiąs į parti
jos vadus. Jis norėjęs iš parti
jos vartojamos terminologijos 
pašalinti marksizmą.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė, kad derybose dėl ribo
tos autonomijos suteikimo va
kariniam Jordano krantui ir Ga
zos ruožui Izraelis sutiks duoti 
autonomiją arabam tik švietimo, 
ūkio ir dalinės administracijos 
srityse, tačiau pasiliks ir toliau 
atsakingas už šių sričių gynybą 
ir saugumą, vandens išteklių 
ir visuomeninių žemių tvarky
mą.

Britanija savo ambasadorium į 
JAV paskyrė diplomatą Sir Nich- 
olas Henderson, artimesnių san
tykių su Europa, o ne su JAV 
šalininką.

LIETUVOS KATALIKŲ GYVENIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 36

(Tęsinys iš praeito nr.)

Po Stalino mirties atviras fi
zinis katalikų naikinimas pakeis
tas planingu tautos naikinimu 
per mokyklas ir kitomis ateisti
nės propagandos ir administra
cinėmis priemonėmis, kuris tę
siasi iki pačių paskutinių dienų. 
Vyskupijos Kurijos verčiamos 
tapti netiesioginiais ateistų tal
kininkais naikinant Bažnyčią. 
Jos siuntinėdavo raštus, drau
džiančius katekizuoti vaikus, 
oficialiai kalėdojimo metu lanky
ti parapiečius, vaikams patar
nauti šv. Mišioms.

Ypač sunkūs Lietuvai buvo 
1946-1950 metai. Nuolaidžiavi
mo politika valdžiai ypatingai 
klestėjo prel. Juozo Stankevi
čiaus laikais, kuomet jis valdė 
Kauno arkivyskupiją, Vilkaviš
kio ir Kaišiadorių vyskupijas. 
Paskutinį dešimtmetį persekio
jimas iš dalies sušvelnėjo, ta
čiau ateistinei valdžiai įsitiki
nus, kad tikėjimas Lietuvoje at
gyja, 1976 liepos 28 Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas patvirtino Religinių 
bendruomenių nuostatus, visiš
kai nesiskaitančius su Katalikų 
Bažnyčios dogmomis, morale ir 
kanonų teise, įpareigojančius ti
kinčiuosius ir dvasininkus juos 
vykdyti prieš savo sąžinę, prieš
taraujančius Visuotinei žmogaus 
teisių deklaracijai ir Helsinkio 
konferencijos Baigiamojo Akto 
nuostatams.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vėl laukia sunkios dienos. Tik 
energinga kunigų ir tikinčiųjų 
kova padės apginti tikėjimo lais
vę.

Nepaisant ilgamečio ateistų 
persekiojimo, religinis gyveni
mas Lietuvoje vis dar gyvas. 
Buvęs kulto įgaliotinis J. Rugie
nis pats yra išsireiškęs: “Mes 
užkiš ome visas skyles, kad ti
kėjimas Lietuvoje uždustų, ta
čiau jautėme kažkokio požemi
nio religinio gyvenimo sroves, 
kurių sukontroliuoti nepajė
giame”.
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Kadangi vyskupų ir vyskupijų 

valdytojų veikla suparaližuotą, 
tai pagrindinai religinį gyveni
mą Lietuvoje palaiko ryžtingųjų 
kunigų vadovaujamos parapijos. 
Ypatingai drąsūs ir uolūs mažų
jų parapijų kunigai; jų negąsdi
na nei iškėlimai, nei baudos, nei 
kalėjimas. Valdžiai kunigus ir ti
kinčiuosius prispausti sunku, 
nes persekiojimas uždega tikin- 
čiųjų dvasią; tada rašomi pareiš
kimai, skundai, kurie dažnai pa
tenka į užsienio spaudą. Bylų 
atveju lieka dokumentai, labai 
nemalonūs bylų kėlėjams. Lie
tuvoje ypač tinka dėsnis “Koks 
klebonas, tokia parapija”. 
"Ateistai, pastebėję religinį pa
rapijos atgimimą, stengiasi kaip 
nors iš ten iškelti uolų kunigą. 
Dažnai tai padaryti jie verčia 
ordinarą. Ateistų prievartaujami 
kunigai dažnai kelia klausimą ir 
vyskupui, už ką jie baudžiami iš-

Prieš pradėdamas derybas su 
Egiptu dėl ribotos autonomijos 

suteikimo okupuotam vakari
niam Jordano krantui ir Gazos 
ruožui, Izraelio ministerių ka
binetas priėmė du viešus pareiš
kimus, pagal kuriuos Izraelis vi
sada priešinsis palestiniečių 
valstybės įsteigimui ir, 5 m. per
einamajam laikotarpiui pasibai
gus, reikalaus šiose srityse su
verenumo teisių.

Exxon korporacija pasiskelbė 
turinti išradimą, kuris per atei
nantį dešimtmetį galįs būti pa
leistas į rinką ir kuris galįs su
taupyti energijos tiek, kiek jos 
suteikia 1 mil. statinių aliejaus. 

kėlimu, ir atsisako vykdyti vys
kupo skyrimą. Vyskupas Juo
zas Labukas išsirūpino iš Šven
tojo Sosto net dispensą kelti ku
nigus nesilaikant kanonų 
nuostatų!

Drąsios kunigų kovos dėka ti
kėjimo priešai nepasiekė norimų 
rezultatų. Vilkaviškio vyskupijos 
kurija ir valdžios pareigūnai tu
rėjo daug vargo, kol kun. Lion
giną Kunevičių privertė palikti 
Didvyžių parapiją. Jis, net prie
varta paimtas į kariuomenę, su 
kareivio uniforma atvykdavo 
sekmadieniais į savo parapiją at
laikyti šv. Mišių.

Anksčiau tarybinė valdžia mė
gino iš jaunesniųjų kunigų atim
ti teisę viešai atlikinėti kunigo 
pareigas. Pvz., 1969 m. kun. Si
gitą Tamkevičių ir kun. Juozą 
Zdebskį buvo privertę kasti grio
vius. Baigę darbą, jie katakom- 
biniu būdu vesdavo rekolekci
jas, laikydavo šv. Mišias ir pan. 
Ateistai, bijodami, kad neišplis
tų katakombinė pastoracija, ne
trukus liepė juos įdarbinti para
pijose. Panašiai kun. Alfonsas 
Svarinskas, kad nedaryti! įtakos 
Vilniaus studentams, buvo pa
skirtas į parapiją.

Nepaisydamos tikėjimo perse
kiojimo, iki šiol daugeliu atvejų 
tikėjimą palaiko krikščioniškos 
šeimos. Lietuvoje daugelis vy
resniosios kartos šeimų yra giliai 
religingos. Ateistai beveik netu
ri vilties sugriauti jų tikėjimą. 
Tarybinėje santvarkoje išaugu
sios. jaunosios šeimos , nors ir 
paveldėjusios savo tautos tikėji
mą ir tradicijas, turi menkes
nį religijos supratimą, ir joms 
savo vaikus auklėti žymiai sun-

Kun, K. Garucko laidotuvėse balandžio 10 Lietuvoje pa
mokslą sako kun. Alf. Svarinskas

Jaunimas kun. K. Garucko laidotuvėse balandžio 10

BBC radijas paskelbė, kad bu
vęs Ugandos prezidentas Idi 
Amin nuo balandžio pradžios 
gyvena Libijoj ir niekur iš čia 
nebuvo išvykęs, tačiau Libijos 
prezidentas Qaddafi tvirtina, 
kad Amin esąs šiaurinėj Ugan
doj ir organizuojąs pasipriešini
mą.

JAV senatas, pritardamas 
prez. Carterio nusistatymui, su
teikė Turkijai 50 mil. dol. ne
grąžinamos paramos ginklam 
pirkti, nors senato užs. reikalų 
komitetas buvo siūlęs šią sumą 
paskirti kaip paskolą.

Nors tarybinėje Konstitucijoje 
užtikrinama piliečiams spaudos 
laisvė, o piliečių diskriminacija 
religiniu ir tautiniu atžvilgiu 
draudžiama, tačiau Lietuva išgy
vena dar žiauresnį negu caro 
laikais spaudos draudimą, kada 
buvo leidžiama knygas spaus
dinti tik rusišku alfabetu. Spau
dos laisvė duota tik ateistinei 
ideologijai skleisti, o kitokią 
ideologiją propaguoti — drau
džiama. Per 38 metus lietuviai 
negavo teisės išleisti religinio 
turinio knygų, išskyrus “Naująjį 
Testamentą”, “Psalmyną” ir 
“Vatikano II susirinkimo nu
tarimus”.

Lietuvoje religinį gyvenimą 
palaiko kukli pogrindinė spau
da. Knygas tenka persirašinėti 
dažniausiai ranka ar rašomąja 
mašinėle.

Lietuvoje eina šie pogrindi
niai religinio turinio periodiniai 
leidiniai: “LKB Kronika”, “Die
vas ir Tėvynė”, “Rūpintojėlis”, 
“Tiesos kelias” (kunigams) . . . 
Net ir patriotiniai pogrindžio 
laikraščiai — “Aušra”, “Laisvės 
šauklys”, “Perspektyvos” pa
lankiai vertina Katalikų Bažny
čią, nes jie gerai supranta, kad, 
kol bus gyvas katalikų tikėjimas, 
Lietuva nebus surusinta. Po
grindinė spauda eina iš rankų 
į rankas kaip didžiausia bran
genybė. Vėl atsiranda nauji 
knygnešiai, keliamos naujos by
los, laukia kalėjimai už katalikiš
ką bei tautinę spaudą. Dabar 
sunku įvertinti jos reikšmę. Tiek 
aišku, kad tauta pasijuto esanti 
gyva. Šios spaudos įtakoje kyla 
nauji religiniai ir tautiniai sąjū
džiai. (Bus daugiau)

PASKIRTA 
PREMIJA 

UŽ MUZIKĄ
JAV LB Kultūros Tarybos rū

pesčiu suorganizuota ir paskirta 
1978 metų muzikos premija. 
Kultūros Tarybos pirmininkas 
A. Radžius pakvietė muziką 
Aleksandrą Kučiūną sudaryti 
tam reikalui vertinimo komisiją. 
Jis pasitaikino Algį Šimkų ir Sta
sį Barą, ir jie savo posėdyje 
gegužės 18 premiją — 1000 dol.
— paskyrė pianistui Vytautui 
Smetonai. Premijos mecenatas
— Lietuvių Fondas.

Vakarus pasiekė naujas Lietu
vos Helsinkio grupės dokumen
tas. Tai trijų grupės narių — 
Onos Lukauskaitės-Poškienės, 
kun. Karolio Garucko ir kun. 
Broniaus Laurinavičiaus — šių 
metų sausio mėnesį Vilniuj pasi
rašytas raštas okupuotos Lietu
vos aukščiausiajam prezidiumui, 
protestuojant prieš lietuvio pa
trioto ir žmogaus teisių gynėjo 
Romo Ragaišio suėmimą ir jam 
ruošiamą sufabrikuotą teismo 
procesą.

Naują Lietuvos Helsinkio gru
pės dokumentą paskelbė Švei
carijoj išeinąs informacijų biule
tenis vokiečių kalba “Glaube in 
der 2. Welt” (Tikėjimas antra
jame pasauly). Pateikiam šio 
dokumento laisvą vertimą.
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“1979 sausio mėnesį Vilniuj 
buvo suimtas žymus lietuvis 
žmogaus teisių gynėjas Romas 
Ragaišis. Jis yra pasirašęs įvai
rius pareiškimus ir protesto raš
tus prieš valdžios vykdomus į- 
statymų pažeidimus. Yra viešai 
pasmerkęs žmogaus teisių gynė
jų Balio Gajausko, Viktoro Pet
kaus, Jurio Orlovo ir Aleksandro 
Ginzburgo suėmimą ir jiem iš
keltus teismo procesus. Ragaišis 
tereikalavo, kad būtų laikomasi 
įstatymų ir kad nebūtų pažei
džiamos elementariausios žmo
gaus asmens teisės. Viktorui 
Petkui iškeltame teismo procese 
Ragaišis viešai iškėlė melagin
gus teisiamajam iškeltus sufabri
kuotus kaltinimus.

Už visuomeninę veiklą buvo 
pradėta Ragaišį persekioti. Da
bar Romui Ragaišiui yra ruošia
ma sufabrikuota teismo byla, 
kaltinant jį piktnaudžiavimu 
profesija, nelegaliu būdu taisant 
akinius. Romui Ragaišiui gresia 
maksimalinė septynerių metų 
kalėjimo bausmė. Jam iškeltas 
kaltinimas yra akivaizdžiai ne
pagrįstas. Jam ruošiamu teismo 
procesu tesiekiama likviduoti 
dar vieną lietuvį žmogaus teisių 
gynėją-disidentą. Kadangi nie
kas nebetiki politinių procesų 
teisėtumu, valdžios organai da
bar siekia sufabrikuotomis kri
minalinėmis bylomis susidoroti 
su valdžiai nepatogiais asmeni
mis.

MIRĖ M. GALDIKIENĖ

Magdalena Galdikienė-Drau- 
gelytė, pedagogė, visuomenės 
veikėja, mirė gegužės 22 Putna- 
me, kur pastoviai gyveno prisi
glaudus seselių vienuolyne. Pa
laidota gegužės 25 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse Brooklyne, šalia 
savo vyro, dailininko Adomo 
Galdiko, mirusio 1969 gruodžio 
7.

Velionė buvo gimusi 1891 
rugsėjo 26 Bardauskų kaime, 
Gižų valsčiuje, Vilkaviškio ap
skrityje, iš garsios Draugelių gi
minės. Tėvas buvo mokytojas. 
Visa šeima buvo patriotiškai nu
siteikusi, visi dalyvavo Lietuvos 
atstatyme. Iš tos šeimos, be 
Magdalenos, dar kilo: dr. Elizie
jus Draugelis, seimo narys, mi
nisteris, publicistas, dar tebėra 
gyvas ir gyvena Brazilijoje; ku
nigas Vladas, marijonas, miręs 
Lietuvoje 1940; Apolonija Drau- 
gelytė-Čemarkienė, mokytoja, 
veikusi Brazilijoje; Ona Drau- 
gelytė-Kučinskienė — dailinin
kė.

Magdalena 1910 baigė Mari
jampolės gimnaziją, 1915 baigė 
Aukštuosius pedagoginius kur
sus Petersburge. Mokytojavo 
įvairiose vietose. 1917 ištekėjo 
už dailininko Adomo Galdiko, 
į Lietuvą grįžo 1918 ir įsijungė 
į visuomeninį, pedagoginį dar
bą, mokytojavo Saulės gimna
zijoje ir mokytojų seminarijoje.

Nuo 1905 jau veikė slaptuose 
moksleivių rateliuose, vėliau or
ganizavo plačią visuomeninę 
veiklą, ypač pasižymėjo jos veik
la moterų tarpe, nuo 1919 iki 
1940 buvo Lietuvių Katalikių 
Draugijos pirmininke. Buvo 
Steigiamojo seimo narė, 1925

Mes reikalaujam, kad Romui 
Ragaišiui rengiama teisminė by
la būtų nutraukta ir kad Ragai
šis būtų tuojau išlaisvintas.”

Šveicarų informacijų biulete
nis “Glaube in der 2. Welt”, 
skelbdamas šį protesto pareiški
mą prieš Romo Ragaišio areš
tavimą ir j&m rengiamą teisminę 
bylą, pažymi, jog tai yra jau 
keturioliktas Lietuvos Helsinkio 
grupės išleidžiamas dokumen
tas. Biuletenis taip pat pastebi, 
jog pirmi]. kartą Lietuvos Helsin
kio grupės dokumentus pasira
šančiųjų asmenų tarpe yra kun. 
Bronius Laurinavičius.
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Papildomai pranešama, kad šį 

dokumentą yra paskelbusi ir kita 
Vakarų spauda. Yra žinoma, kad 
Romui Ragaišiui ir jo šeimai 
atėmė butą ir išregistravo iš Vil
niaus.

Drauge su šiuo dokumentu 
užsienio spauda skelbia sąrašą 
kitų 46 asmenų, kurie prisijun
gia prie Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti Lietuvos visuo
meninės grupės protesto, reikš
dami solidarumą Romui Ragai
šiui. Tai Lietuvos tikinčiųjų tei
sių gynimo komitetas: kun. Al
fonsas Svarinskas, kun. Juozas 
Zdebskis, kun. Sigitas Tamke- 
vičius, kun. Jonas Kauneckas, 
kun. Vincas Vėlavičius; be to, 
šie asmenys: Angelė Ragaišienė, 
Antanas Terleckas, Albertas Ži
linskas, Jonas Volungevičius, 
Vytautas Bastys, Rimas Matulis, 
Vytautas Varkala, Jonas Protase- 
vičius, Petras Cidzikas, Algiman
tas Andreika, Gediminas 
Rickevičius, Vladas Šaka
lys, Genė Šakalienė, Kęstu
tis Subačius, Julius Sasnauskas, 
Dalia Sasnauskienė, Angelė 
Paškauskienė, Zita Vanagaitė, 
B imte Burauskaitė, Romas Tra
chomas, Valerijus Smulkinąs, 
Irena Gajauskienė, Laima Šuls- 
kienė, Aldona Ražytė, L Ruody- 
tė, Zigmas Širvinskas, Arvydas 
Cekanavičius, Henrikas Sambo- 
ra, Jonas Petkevičius, Mečislo
vas Jurevičius, Juozas Šileikis, 
Leonas Laurinskas, Alvydas Še
duikis, Aldona Šeduikienė, Jad
vyga Petkevičienė, Vytautas Bo
gušis, Andrius Tučkus, Algirdas 
Masiulionis, Mari Nikius, En 
Tarto, Erik Udam.

metų seimo sekretorė, 1926 — 
seimo vicepirmininkė.

Tuo pačiu laiku ir mokytoja
vo širdiečių vienuolių seminari
joje ir gimnazijoje, buvo tos 
gimnazijos direktorė.

Bolševikams užėmus Lietu
vą, pasitraukė iš Lietuvos, per 
Vokietiją, Prancūziją 1952 atvy
ko į Ameriką, apsigyveno Brook
lyne ir čia plačiai reiškėsi įvai
riose organizacijose.

Spaudoje dalyvavo nuo gim
nazijos laikų. Rašė visuomeni
niais klausimais.

Minis jos vyrui dail. A. Gal
dikui, rūpinosi jo kūrinių liki
mu, suorganizavo ir išleido jo 
gausiai iliustruotas monografijas 
anglų ir lietuvių kalbomis, Put- 
name įkūrė jo muziejų. Ten ap
sigyveno ir ji pati, pavesdama 
seselėm dailininko kūrybinį pa
likimą tvarkyti.

Magdalena Galdikienė buvo 
šviesus ir malonus žmogus, išsi
lavinusi, visą laiką turėjo švie
sų protą ir šviesias pažiūras į 
gyvenimą.
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Lietuvos pasiuntinybėje VVashingtone vasario 16. Dešinėje — dr. John Bachulus, į 
kairę — jo stipendininkai — Michael Swiek — lietuvių kilmės, E. Szpokovvski — 
lietuvaitė, O. Bačkienė ir Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis.Nuotr. Juris Bilmanis.

ŠVIESUSIS DZŪKAS IŠ MAINO 
Dr. Jonui Bačiuliui 80 metų

Brunswick, Maine, gyvena 
vienas labai įdomus Amerikos 
lietuvis — dr. Jonas Motiejus 
Bačiulis, oficialiai vadinamas 
John Mathew Bachulus, medici
nos daktaras, Amerikos laivyno 
kapitonas. Jam gegužės 6 suėjo 
80 metų.

Nedaug yra tokių, kurie, čia 
gimę, išsimokslinę, pasiekę 
aukštų vietų, pasiliktų lietuviais, 
rūpintųsi lietuviškais reikalais. 
Europoje jis pats susirado lietu
vius ir jiem ne kartą padėjo ir 
patarnavo. Tad, sveikindami jį 
su 80 metų sukaktimi ir jį pa
gerbdami, mūsų skaitytojam pri
mename jo gyvenimo datas ir 
darbus.

Abu tėvai buvo iš Dzūkijos, 
tėvas iš Simno, motina iš But
rimonių. Atvykę į šį kraštą, apsi
gyveno New Britain, Conn.

tache Londone, kaip ryšių kari
ninkas veikė Europos kraštuose, 
Europoje vadovavo Amerikos 
delegacijom mokslinėse konfe
rencijose.

Iš Europos 1950 grįžo į Wash- 
ingtoną ir dirbo Pentagone, da
lyvavo ir Korėjos kare. VVash
ingtone būdamas, 1953-54, buvo 
Lietuvių draugijos pirmininku.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
apdovanotas 9 medaliais už pa
sižymėjimą tarnyboje, 1946 gavo 
ir Italijos karūnos ordiną.

Priklauso prie įvairių ameri
kiečių medikų draugijų. Tarnau
damas laivyne kaip chirurgas, 
specializavosi lakūnų chirur
gijoje. Iš tos srities jis yra pa
skelbęs ir mokslinių straipsnių, 
Skraidymo mokyklai jis parašė 
psichologijos kurso programą.

Daktaras Bačiulis labai mylė

jo savo motiną, kuri jį svetimo
je žemėje išmokė gražios lietu
vių kalbos ir įkvėpė meilę Lie
tuvai. Jai mirus, jos vardu įkū
rė stipendijų fondą lietuvių kil
mės amerikiečiam arba ir užsie
niečiam, bet lietuvių kilmės. 
Fondas veikia nuo 1966 ir jis va
dinasi — Antanina Kunigonis- 
Marcinkevičius Bachulus Fund. 
Fondas sudarytas Bowdoin kole
gijoje, kur jis pats mokėsi. 1973- 
74 kolegijos katalogas minėjo 
kad fonde, yra 23,217 dol.

-o-
Ir dabar, sulaukęs 80 metų 

amžiaus, jis tebėra aktyvus. Yra 
Alkos muziejaus Putname direk
torius, Lietuvių gydytojų sąjun
gos garbės narys, š.m. vasario 
16 dalyvavo Lietuvos pasiunti
nybės priėmime VVashingtone. 
Yra buvęs ir Kultūros Židinyje.

Ten 1899 gegužės 6 ir gimė Jo
nas Motiejus Bačiulis. New Bri- 
taine ir pradėjo mokytis. Viduri
nę mokyklą baigė 1917.

Mediciną studijavo Middle- 
bury kolegijoje Vermont, Bow- 
doin kolegijoje Brunswicl^, Mai
ne. Baigė Vermonto universitetą 
1924, gaudamas daktaro laipsnį.

Tais pačiais metais įstojo į 
Amerikos laivyno akademiją 
Annapolis, Md. Akademiją bai
gė 1930. Ir visą laiką toliau tar
navo kaip laivyno gydytojas. 
1955 į atsargą išėjo laivyno ka
pitono laipsniu. Antrojo pasau
linio karo metu jis tarnavo lai
vuose — Lexington ir Saratoga.

Pokario metais — 1948-50— 
jis buvo Amerikos laivyno at-

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Balandžio pabaigoje į Vil
nių buvo suvažiavę teatrų vado
vai iš visos Sovietijos. Buvo 
svarstomos teorinės ir praktinės 
teatrų problemos. Apie Lietuvos 
teatrus suvažiavimą imformavo 
Lietuvos kultūros ministerio pa
vaduotojas J. Glemža. Išsames
nius referatus skaitė rusai teat
ralai. Buvo pabrėžta, kad sovieti
nių tautų teatrų bendradarbia
vimas yra viena iš vaisingiausių 
broliškų tautų draugystės for
mų. Teatras turįs būti interna
cionalinis, bet neprarasti ir tau

Venecueloj mirė 
inž. Vladas Venckus

tinių savitumų. Buvo džiaugia
masi, kad Lietuvos teatrai jau 
žinomi toli už respublikos ribų, 
kad jų gastrolės laukiamos “bro
liškose” respublikose, kad Lie
tuvos dramaturgai J. Grušas, 
Just. Marcinkevičius, V. Palčins
kaitė vis tvirtesnes pozicijas iš- 
sikovoją “šalies” teatruose. Su
važiavimo dalyviai žiūrėjo spek
taklių rusų dramos teatre ir aka
deminiame Vilniaus dramos 
teatre.

— Keista, kad Lietuvos stu
dentų skaitovų konkursas buvo 
surengtas ne Vilniuje, bet Le
ningrade. Konkursui vadovavo 
režisierius H. Vancevičius ir 
aktorė S. Nosevičiūtė. Laimė
tojais paskelbti studentai Ar-

Maracay mieste, Veneęueloj, 
balandžio 25, ištiktas /Širdies 
smūgio, staiga mirė buvęs ilga
metis Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkas inž. Vladas Venc
kus.

Gimė 1907 gruodžio 20 Lie
pojoj, Latvijoj. Pradžios ir vidu
rinį mokslą baigė taip pat Lie
pojoj. 1931-36 studijavo Kaune, 
Vytauto Didžiojo universitete, 
matematikos, gamtos bei tech
nologijos fakultete, bet dėl susi
dėjusių aplinkybių studijas turė
jo nutraukti. 1940 bolševikų ka
lintas už lietuvybę. 1944 pasi
traukė į Vokietiją. 1948 Reutlin- 
gene įsigijo inžinieriaus diplo
mą. Lietuvoj priklausė prie stu
dentų korporacijos Samogitia, 
buvo šaulys, skautas, apdovano
tas Lelijos ordinu, ir Jaunosios 
Lietuvos narys. Venecueloj dir
bo įvairiose įmonėse ir fabri
kuose.

Nuo atvykimo į Venecuelą 
(1948 spalio 30) aktyviai reiškėsi 
visuomeniniame gyvenime.

Pats apsimokėjo kelionės iš
laidas ir dalyvavo kaip Venecue-

nės seimuose. Buvo Vliko atsto
vas Venecuelai.

Didelis lietuvių spaudos my
lėtojas, lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų prenumeruotojas.

Inž. Vladas Venckus buvo vie
nas iš stambiausių mecenatų 
trijų Lietuvos prezidentų vardo 
literatūros premijai, kuri atiteko 
rašytojui Pulgiui Andriušiui. Bu
vo Tėvų Kelio žurnalo Venecue
loj pirmo numerio leidėjas ir Ve
necuelos Lietuvio vieno nume
rio mecenatas. Vilties draugijos 
Clevelande šimtininkas. San 
Casimiro lietuvių centro namų 
mecenatas. Tautos Fondo JAV 
tūkstančio dolerių aukotojas. 
“Vargo mokyklos” steigėjas Ma
racay mieste. Lietuvių Bendruo-. 
menės Venecueloj garbės teis
mo pirmininkas. Nuolatinis lie
tuviškų pamaldų Maracay mies
te lankytojas.

Inž. Vlado Venckaus trys bro
liai partizanai žuvo 1945-55 klai- 
kotarpy kautynėse už Lietuvos 
laisvę.

Palaidotas Maracay miesto 
naujose kapinėse. Maracay Lie
tuvių Bendruomenė užjaučia 
inž. Vi. Venckaus gimines ir gi-

vydas Dabšys ir Inga Burneikai
tė.

— Didysis Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties minėji
mas yra numatytas rudenį — 
mokslo metams prasidedant. 
Šiuo metu jau vyksta mažesnės 
apimties minėjimai, suruošta pa
roda. Universiteto rūmai dar vis 
remontuojami (trūksta medžia
gų, nerūpestingi darbininkai). 
Ilgiausiai užtruko Šv. Jono baž
nyčios (dabar jau nebe bažny
čia) ir Skargos kiemo remontas. 
Būdinga, kad okupantai ir jų tar
nai bijo kai kurių vardų. Tarp tų 
nepageidaujamų yra ir pirmasis 
Vilniaus universiteto rektorius 
jėzuitas Petras Skarga. Jo vardo 
kiemas po remonto pavadintas 
Didžiuoju kiemu.

— Šį pavasarį Lietuvoje 
lankėsi nemažas būrys lietuvių 
jaunimo iš Vakarų Vokietijos, 
daugiausia iš Vasario 16 gimna
zijos. Tarp jų buvo keli moki
niai iš Kanados ir JAV. Ekskur
siją globojo “Tėviškės” draugija, 
apdovanojo knygomis, aprodė 
Vilnių, Trakus, Kauną, Palan
gą. Tačiau viešnagės aprašy
muose nė žodeliu užsimena-

los lietuvių atstovas keturiuose 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-

liai liūdi. ma, kad ekskursantai yra lietu-
Aleksandra Vaisiūnienė viii Vazarto 16 gimnazijos moki

niai. Kai kurių vardų baimė 
virsta valdančiųjų psichoze.

— Tenykštėje spaudoje gana 
dažnai pasigiriama, kad “tarybi
nės” sąlygos atidariusios duris 
lietuvių literatūrai į platųjį pa
saulį. Rašoma, kad vien sovieti
nės leidyklos tarp 1940-1976 
metų išleidusios 384 lietuvių ra
šytojų knygas (vertimus) 30 mili
jonų tiražu. Į rusų ir kitas “ta
rybinių” tautų kalbas per tą lai
ką esą išversta per 700 lietuviš
kų knygų, jų tiražas siekia 36 mi
lijonus egz. Rašoma, kad lietu
viškų knygų esą išversta į 27 
svetimas kalbas. Skaičiai nema
ži, bet spaudoje nerašoma apie 
tų vertimų kokybę ir apie knygų 
literatūrinę vertę.

— Galingieji diktatoriai mėgs
ta apsidovanoti aukščiausiais 
ordinais, garbės ir valdžios titu
lais. Nuo kitų save išaukštinusių 
diktatorių neatsilieka nė nekarū
nuotas bolševikinės imperijos 
caras Leonidas Brežnevas. Jis 
pralenkia kitus į jį panašius dar 
tuo, kad įsigeidė tapti iškiliu ra
šytoju, netgi Lenino premijos 
laureatu. Jis pats, o greičiau
siai kas nors kitas jo pavestas 
parašė tris savigyros apybraižas: 
“Mažoji žemė”, “Atgimimas” ir 
“Plėšiniai”. Jose vaizduojamas 
L. Brežnevo dalyvavimas karo 
fronte, pokario miestų atstatyme 
ir Kazachstano plėšinių kūrime. 
Nesistebime, kad tuose įvykiuo
se Brežnevas vaizduojamas ne
paprastu didvyriu, išmintingu 
organizatorium ir dideliu patrio
tu. Tik apgailėtina atrodo premi
jos komisija, turėjusi skirti pre
miją už grafomaniškus niekalus, 
o dar labiau apgailėtina yra 
vidutinio talento lietuvių poetė 
Vilija Šulcaitė, turėjusi lietuviš
koje spaudoje tuos premijuotus 
“veikalus” įvertinti ir pagirti, jų 
premijavimą pavadinti svarbiu 
tarptautiniu įvykiu (Lit. ir 
Menas, Nr. 17).

— Iš spaudos jau išėjo “Ne
muno” monografijos antroji da
lis. Pirmojoje dalyje buvo kalba
ma apie Nemuno geografiją, is- 
toriiją, hidrologiją, panemunės 
gyvenvietes. Antroji dalis kalba 
apie Nemuno baseino augaliją ir 
gyvūniją. Jau šiais metais išleis
ta kelių autorių knyga (346 psl., 
8000 egz. tiražas) apie mirusį 
muziką Joną Švedą. Apžvel
giama šio veiklaus muziko kūry
ba, muzikinė veikla, jo rūpestis 
liaudies instrumentine muzika.

— Nusipelniusių Lietuvos 
kultūros veikėjų garbės vardai 
suteikti: rašytojui-publicistui
Juozui Chlivickui (60 metų am
žiaus sukaktis), radijo ir televizi
jos diktorei Stasei Gražinai Bi- 
gelytei-Bulavienei ir Amerikoje 
gyvenančiam komunistinės 
Vilnies redaktoriui Jonui Stasiui 
jokubkai.

— Spaudoje paminėta Aleksan
dro Žirgulio 70 metų amžiaus 
sukaktis. Tai nepriklausomos 
Lietuvos auklėtinis, sugebėjęs 
okupacinėse sąlygose įsijungti į 
pozityvų literatūros darbą. Pasi
traukęs iš mokytojo pareigų, nuo 
1946 dirbo Vagos leidykloje re
daktorium. Tuo metu ir vėliau 
paruošė spaudai Lazdynų Pelė
dos, Žemaitės, G. Petkevičaitės, 
Vaižganto, P. Višinskio raštus, 
redagavo V. Mykolaičio-Putino 
veikalus, rašė literatūrinio pali
kimo leidinių įvadus, teksto pa
aiškinimus, skelbė straipsnių 
kalbos ir stiliaus reikalu, para
šė atsiminimus apie V. Mykolai
tį-Putiną ir daug kitų rašinių. 
Žinomas ir kaip vertėjas iš lat
vių kalbos.

— Balandžio 26 mirė Vilniaus 
universiteto profesorius Ričar
das Mironas. Buvo gimęs 1908 
balandžio 5. Kalbotyros mokslus 
studijavo Kauno ir Paryžiaus 
universitetuose. Kai kurį laiką 
mokytojavo Kauno ir Vilkaviškio 
gimnazijose. 1946-1949 Kauno 
universitete dėstė graikų, lotynų 
ir sanskrito kalbas, 1949-1950 
buvo Klaipėdos pedagoginio in
stituto direktorius, nuo 1950 
persikėlė filologinių daly
kų dėstytoju į Vilniaus pe
dagoginį institutą, netru
kus perkeliamas į Vilniaus 
universitetą. R. Mironas yra 
nemaža veikalų išvertęs iš grai
kų, indu prancūzų ir rusų kal
bų.

Pr. N.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
N Y 11375.

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

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

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227,821-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

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

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai
Apartmentai-Kondominiumai
Nuomavimas — Notary Public

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

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

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

Pristatomi j visas kapines new york, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
MEM0RIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

j LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Ramybės šventė
Sekminėmis prasideda ilgiau

sias Katalikų Bažnyčios liturgi
joje metų tarpas, tesibaigiąs tik 
Adventu. Tasai ilgas metų laikas 
yra po Šv. Dvasios arba Ramin
tojo ženklų. Galima būtų tas 
dienas lyginti su žmogaus gyve
nimo įdienojimu, pilnu energi
jos, kūrybos ir polėkių, kurie 
užsimezga kaip vaisius jaunat
vėje ir noksta senatvėje. Jaunys
tėje pakylame gyvenimui su 
krikštu, senatvėje linkstam į 
antrąjį Kristaus Atėjimą. Visas 
gyvenimas prabėga tarp tų dvie
jų tarpsnių.

Katalikų Bažnyčioje tasai gy
venimo vidudienis išreiškiamas 
Sekminių laikotarpiu. Nuro
doma į dieviškąją versmę visos 
gyvybės ir išminties — į Šven
tąją Dvasią. Ji turi mus įkvėpti, 
mum vadovauti, palaikyti ir ra
minti. “Aš melsiu Tėvą, — kal
bėjo Kristus savo mokiniam, — 
ir jis duos jum kitą Ramintoją, 
kad pasiliktų su jumis per am
žius”. Tačiau kartu įspėjo, kad 
pasaulis tiesos Dvasios nelabai 
norės priimti. Mes gyvename to
kiais laikais, kada pasaulis, tur
būt, labiausiai Šventosios Dva
sios nemato ir nepažįsta, bet la
biausiai jos reikalingas. Reika
lingas savo didžiam nerimui 
ir drumstam sąmyšiui aptildyti.

“Gyvename paskutinio ir stip
riausio šaukimo laikus”, — rašė 
vokiečių pedagogas Fridrikas 
W. Foersteris dar prieš praėju
sį karą. —“Šiuo metu, kai at
skiras žmogus yra įpainiotas į 
dideles bei mažas pasaulio or
ganizacijas, kad tvarkos, solida
rumo, disciplinos ir ištikimybės 
vardan tarnautų visų karui su vi
sais ir, pagaliau, moraliniam 
chaosui, tai jisai, tasai žmogus, 
aukščiausio dangaus angelų 
choro yra šaukiamas vaduotis iš 
to sąmyšio, kad leistųsi visų Kū
rėjui perkurti save į naują žmo
gų, pripildyti Šventosios Dva
sios, be kurios negali egzistuo
ti nei šeima, nei tėvynė, nei
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valstybė, nei tautų bendruome
nė”.

Šie žodžiai nėra kataliko, o 
protestanto, dalyvavusio socia
listiniame judėjime. Tačiau gy
venimo stebėjimas, patirtis ir 
gili išmintus Foersterį palenkė 
įsitikinimui, kad be krikščiony
bės negali būti tvarkos nei pa
čiame žmoguje nei jo sukurto
je bendruomenėje. Kokie bebū
tų Šauksmai į tvarką, drausmę, 
solidarumą ir ištikimybę, ne
galima išvengti chaoso, jei žmo
gus negaivinamas Šventosios 
Dvasios.

Neramybė, kuri šiandieną 
drumsčia pasaulį ir kelia opias 
problemas, nėra tiktai padaras 
išviršinių veiksnių. Pagrinde yra 
žmogaus dvasios drumstumas. 
Tai negali vesti į jokią tai
ką. Populiarus popiežius Jonas 
XXIII jau pirmoje savo kalboje 
pabrėžė, kad “taika yra sielos vi
dinės ramybės atspindys”. Kai 
siela nerami, toji neramybė išsi
lieja į paviršių, ar kas nori, 
ar nenori. Ji apima šeimas, tau
tas ir valstybes. Ir darosi nesu
prantama, kada griebiamasi vi
sokiausių priemonių tam neri
mui ir chaosui aptildyti, bet 
nesikreipiama į tikrąjį Ramin
toją, kuris vienas tegali pamoky
ti išminties si suteikti ramybę.

Lietuvių tarpusavio santy
kiuose ir visuomeniškame darbe 
dažnai taip pat pasigendama pa
laimos ramybės. Ji daug padėtų 
sunkius ir painius klausimus 
spręsti. Ne kartą Lietuvos lais
vinimo, tautinio darbo ar šalpos 
rūpesčiuose nesutariama, gi 
šaknys to nesutarimo glūdi ne 
klausimų aštrume, bet pačių 
veikėjų vidinėje neramybėje. 
Vienintelis tam vaistas — tai 
“leisti Kūrėjui perkurti save į 
naują žmogų”. Į tai turėtų ypač 
atkreipti dėmesį katalikai, kurie, 
deja, atšventę didžiąsias šventes, 
po Sekminių tartum paima 
atostogas . . .

“Tačiau naujoviškas mora
lumas mūsų žinyboj (news me- 
dia) tik klausia — ar tai pade
da mūsų asmeniškai siūlomai 
užsienio politikai? Jei nuspren
džiama, jog nepadeda, tada mes 
į tai neatkreipiam skaitytojo, 
klausytojo ar stebėtojo dėme
sio . . .”

Šitaip savo knygoj “The 
Bleeding of America” (Ameri
kos nukraujavimas) apibūdina 
šiandieninę JAV žinybą Herman
H. Dinsmore, pats 34 metus 
dirbęs New York Times, bent 9 
metus buvęs tarptautinės N.Y.T'. 
laidos redaktorium. To
dėl nenuostabu, kad net dauge
lis komunizmo aukų, kurios di
džiuojasi “gera informacija”, 
gaunama iš N.Y.T., L.A. Times, 
Time, Newsweek ir iš panašios 
spaudos bei iš TV, pasirodo pa
simetę ir, net to nežinodami, 
skleidžia netiesą kitų tarpe.

Pasirodo, nuodai be priešnuo
džio sunaikina ir patį stipriausią 
organizmą. Tad pažiūrėkim, 
kas rašoma kitur.

-o-
Twin Girele, gana konservaty

vus katalikų savaitraštis, kovo 6 
praneša: “Lietuvos katalikai pa
drąsinti Jono Pauliaus II išrin
kimu”. Cituojama iš LKB Kroni
kos 36 numerio, jog tai “didis

Sergantį kun. K. Garucką lanko iš k. kun. V. Valavičius, 
kun. Alf. Svarinskas, kun. J. Zdebskis ir vienas pasaulietis.

UŽ LIETUVIŠKO AKIRAČIO
Kas rašoma kitur
VILIUS BRAŽĖNAS

padrąsinimas ne tik lenkų tautai, 
bet ir ypatingai Lietuvai, Uk
rainai, Gudijai ir visiem katali
kam bei krikščionim Sovietų Są
jungoj”.

-o-
The Review of the News, 

konservatyvus savaitinis žurna
las, balandžio 18 Nr. 16 pagrin
diniu straipsniu įsidėjo pasikal
bėjimą su branduolinės energi
jos žinovu dr. Peter Beckmann 
iš Colorado universiteto. Jis yra 
autorius knygos “Health Ha- 
zards of NOT Going Nuclear” 
(Pavojai sveikatai, jei NEPER- 
EISIM į branduolinę). Dr. 
Beckmann nurodo antibranduo- 
linės propagandos nesiskaitymą 
su moksliniais faktais ir to sąjū
džio supolitinimą. Sovietai esą 
gerokai atsakingi už čia keliamą 
“branduolinę histeriją”.

“Iš vienos pusės jie šaiposi iš 
Vakarų viduriniosios klasės, 
kaip dekadentiškos ir bijančios 
technologijos. Taip pat skleidžia 

gandus, kad Vakaruose pasiprie
šinimas branduolinei energijai 
esąs dirbtinai sukeltas aliejaus 
bendrovių, siekiančių didesnio 
pelno. Tačiau iš kitos pusės jie 
patys gan pastebimai kursto 
priešbranduolinę histeriją Vaka
ruose.”

Dr. Beckmann The Review of 
the News pasikalbėjime nuro
do, kad . . . “pilnas patikrinimas 
Rentgenu ligoninėj asmeniui 
duoda tiek pat radioaktyvumo 
(apie 85 miliremus), kiek būtų 
jo gavęs Trijų Mylių Salos jėgai
nės artimiausias gyventojas, nuo 
pat to įvykio pradžios išbuvęs 
penkias paras (po ištisas 24 va
landas) lauke”. Pagal jį, Colora
do valstijoj gyveną žmonės gau
na apie 150 milirėmų, o Boul- 
der, kur gyvena jis, “natūraliai 
ir gana saugiai gauname 200 
milirėmų”.

Tai pastato visą antienerginę 
propagandą daug aiškesnėj švie
soj. Kadangi mūsų maistas mum 
duodąs apie 25 miliremus radia
cijos, jis sako: “Mane ima juo
kas: kas kartą, kai priešbran- 
duoliniai fanatikai susirenka 
krūvon, jie gauna daugiau radia
cijos iš vienos kito, negu gautų 
gyvendami prie branduolinės 
jėgainės”.

-o-
The John Birch Society 

Bulletin Nr. 241 (1979 balandžio 
mėn.), rašydamas energijos te
ma, praneša, kad į organizaci
ją įstojo ir priėmė kvietimą į- 
eiti į jos tarybą tris terminus 
buvęs New Hampshire valstijos 
gubernatorium Meldrim Thom
son Jr. Jis turėjo aštrių susirė
mimų su priešbranduoliniais fa
natikais dėl New Hampshire jė
gaines statybos. Dabar apsiėmė 
pirmininkauti pačiam naujau
siam JBS specialiam (“ad hoc”) 
komitetui — American Power 
Committee. Šio komiteto pagrin
dinis uždavinys bus rinkti ir 
skleisti visuomenėj paprastai vy
riausybės, didžiosios žinybos 
ir daugelio didžiųjų aliejaus 
bendrovių nutylimą ar iškraipo
mą informaciją energijos ištek
lių klausimu. Tokių duomenų 
pageidaują turėtų kreiptis į 
American Power Committee, 
395 Concord Avė., Belmont, 
Mass. 02178.

-o-
ABC TV tinklas gegužės pra

džioj rodė trijų dalių seriją apie 
Dwight D. Eisenhowerį — 
“Ike”. Net ir nemačius to filmo, 
tenka jį įtarti istoriniu nepilnu- 

mu ip kairiu vienašališkumu. 
Mes jau matėme “dokumenti
nes” programas, kaip “Siberia”, 
“Holocaust” ir “Antras pasau
linis karas”... Be to, skelbi
mai sakė, kad TV serija daugiau
sia paremta Eisenhovverio kny
ga “Crusade in Europe”. Įdo
miu sutapimu mėnesinis žurna
las American Opinion (1979 ge
gužės mėn.) straipsny apie kai
riąją Fabian Society rašo: 
“... Fabijonų vadas George 
Lansbury... kartą prikalbėjo 
amerikietį muilo gamintoją 
Joseph Fels, Fabian Society na
rį, paskolinti Leninui ir Trockini 
500 svarų sterlingų. Fels pali
kuonis Joseph Fels Bames, ku
ris, tarp kitko, buvo komunistas, 
buvo slaptas autorius (ghost- 
vvriter) “Crusade in Europe” 
knygos, kurios tariamu autorium 
buvo C.F.R. ir Fabijonų favori
tas, vardu Dvight David Eisen- 
hower”.

Mačiusieji tikriausiai patvir
tins, kad TV filmas “Ike” nė 
kiek nebuvo paremtas nei Ju
lius Epštein knyga “Operation 
Keelhaul”, kur nurodomos ir Si
mo Kudirkos išdavimo politikos 
šaknys, nei Robert Welch doku
mentine knyga “The Politician”; 
Dokumentinė medžiaga parodo 
gen. Eisenhowerį buvus atsakin
gą už nežmoniškąją “Operation 
Keelhaul”. Tai kodo pavadini
mas prosovietinei operacijai, 
per kurią aliantų kariai buvo pri
versti durtuvų, tankų, kulkosvai
džių ir šautuvų buožių pagalba 
suvaryti atgal į Stalino žudikų 
rankas daugiau kaip 3 milijonus 
pabėgusių nuo raudonojo teroro 
vyrų, moterų ir vaikų, matyti, 
tam, kad pažinusieji komuniz
mą neliudytų jo baisumo likę 
laisvajame pasauly. Kokia ironi
ja, kad daugelis tų, kurie išverk 
gė grąžinimo, šiandien patogiai 
tyli!

-o-
“Detentė su Sovietais susi

laukia vis daugiau ne tik skep
tikų, bet ir nesitikėtų kritikų. 
Pavyzdžiui, “liberalinio” 
Newsweek rašytojas, sindikati
nis kolumnistas George Will ge
gužės 3 Ft. Myers News-Press 
straipsnį paremia praeity labai 
kairaus, dabar stipriai sukančio į 
dešinę žydų intelektualų žur
nalo Commentary studija.

“Kaip Carl Gershman Com
mentary rašo, sunku rasti bent 
vieną Sovietų industrinį proce
są, kuris nebūtų žymiai pasi
naudojęs Vakarų technologija.

(Bus daugiau)

Antanas Vaičiulaitis

ŽVEJŲ DUKTĖ BANGUOLĖ

Ši legenda yra paimta iš An
tano Vaičiulaičio knygos “Gluos
nių daina”. Knygą 1972 išleido 
Lietuvių Enciklopedija Bostone.

Legendos autorius — žino
mas beletristas, stilistas, kuris 
daug dėmesio skiria savo kūri
nių formai. Čia vaizduojami seni 
laikai, kai dar nuotakos buvo 
pasigrobiamos. Tai atsispindi 
lietuvių liaudies dainose. Mini
mi dainose ir vyrai iš marių. 
Tai žuvėdai, kaip seniau buvo 
vadinami, dabar vadinami šve
dais. Ir čia autorius pavaizduo
ja, kaip toks žuvėdas keliauto
jas ir pirklys pasigrobia mergai
tę iš Lietuvos pajūrio, žvejo duk
rą Banguolę. Išvežta į svetimus 
kraštus, anapus Baltijos jūros, 
ji ten vargsta ir nyksta, mėne
sienų naktimis žiūri į aukso til
tą per vandenis ir norėtų juo 
nueiti iki savo brolių, iki savo 
tėvelių.

Panaudodamas šią istorinę 
medžiagą, autorius pasineria į 
senų istorinių dainų pasaulius, 
kur šniokščia šventi ąžuolynai, 
kur gyvena gerieji dievai. Ra
miai ir vaizdžiai pasakoja, ryš
kindamas šeimos tarpusavio ry
šius, brolių ir seserų meilę. 

Skaitydami įsiklausykim, ar tai 
ne kokio vaidilos pasakojimas 
ar dainavimas, pritariant kanklė
mis.

Įdomi ir šio kūrinio atsiradi
mo istorija. Kai tėvai pranciško
nai įsikūrė Kennebunkporte prie 
marių, ten pasikvietė atostogauti 
poetą Joną Aistį ir rašytoją An
taną Vaičiulaitį. Kartą rugpiūčio 
mėnesienoje vaikščiojo pajūriais 
— Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, A. Vaičiulaitis, J. Aistis. 
Džiaugėsi mėnesiena ir nutarė 
parašyti kūrinį, kur mėnesiena 
ne tik būtų paminėta, bet ir bū
tų svarbi.

Tas auksinis mėnesienos ta
kas ir nuvedė Antaną Vaičiulai
tį į tolimą lietuvių tautos praeitį 
ir sukūrė šią gražią legendą, 
(p.j.)

I

Ant marių krašto, netoli nuo 
Šventosios uosto, senų senovėj 
gyveno žvejas, turėjęs keturis 
sūnus ir tą vieną dukterį, kuriai 
davė Banguolės vardą.

Mergaitė lakstė po kopas, bė- 

go į girias aviečių rinkti ir siau
tė jūros vilnyse. Augo ji daili ir 
linksma, ir net seni žvejai mėg
davo į ją pažiūrėti ir ant kelių 
pasisodinti.

Kai saulė, didelė ir raudona, 
leisdavosi vakaruose, Banguolė 
ties pušimis laukdavo grįžtant 
brolių. Paskui, atėjus metams, 
suspurdėjo, nerimdama, jos gir
dis. Rymodama po šermukšnių 
medžiais, žiūrėdavo mergaitė, 
kada ant marių pasirodys laivas 
ir atplauks kaimynų sūnus Mel- 
dutis. Juodu šnekėdavo apie žu
vis vandenų gelmėse, apie aud
ras, kurios skandina laivus, ir 
apie tai, kaip gera vaikščioti 
abiem per kopas ir klausytis 
jūros ošimo.

Kartą į Šventosios uostą at
plaukė prekijai iš žuvėdų že
mės. Didelis buvo jų laivas, ir 
aukštai pleveno vėjuose burės, 
kai jisai bėgo prie krantų.

Banguolė tarė:
— Aš turiu gintarą, kurio 

vidury įstrigęs vabalas su raudo
nomis kojytėmis. Iškelsiu į šilkų 
skarą ar į žiedą ant šio piršto.

Meldutis atsakė:
— Tuoj žvilgės tau ant rankų 

mano žiedas, kai tu žengsi per 
mano namų slenkstį.

Juodu keliavo pamariais, o 
jiems dainavo jūros vandenai.

Rytojaus dieną ji su kitomis 
žvejų dukromis nuėjo į prekijų 
laivą. Jie vožė joms skrynias, 
kur buvo prikrauta šilkų ir akso
mų, kur žėrėjo žiedai, auskarai 
ir sagės. Vyrai buvo žvitrūs, 

paslaugūs ir kalbėjo manda
gius žodžius. O kai Banguolė 
parodė gintarą su vabalu, jie 
kraipė galvas neatsigrožiuodami 
ir siūlė:

— Nuneškim jį pačiam laivo 
ponui.

Banguolė gynėsi:
— Kur aš ten jam painiosiuos, 

prasta būdama . . .
Žuvėdai prisiekinėjo, kad to

kio gintaro jie kol gyvi nesą 
regėję, ir pagalvokit — kaip 
stebėsis patsai šių lobių savi
ninkas!

Kai jie taip viliojo, ant de
nio išlipo jaunas vyras, aukštas 
ir puošnus.

Išvydęs Banguolę ir josios 
gintarą, jisai prabilo:

— Daugely kraštų esu kelia
vęs ir daugel gražių daiktų ma
tęs, bet tokio gintaro kaip šisai 
niekur nesu aptikęs.

Pavartaliojęs jį rankose, jis 
pasiūlė:

— Leidžiamės apačion, kur 
guli mano brangiausi daiktai. 
Galėsi ten išsirinkti, kas tik tau 
patiks.

Jisai nusivedė Banguolę 
žemyn ir rodė jai savo turtus, 
tokius dailius, kad akys raibo, į 
juos pažiūrėjus.

— Mano yra šisai laivas, ir šie 
lobiai, ir aukšti rūmai tėviškės 
saloje, — kalbėjo jisai. — Ir tu 
gali rinktis, kas tik tau miela: ar 
tą žalvario ąsotį, iš kurio galė
si svečiams midų pilstyti, ar šil
kų skarą, kurią iš tolimų žemių 
užsakiau, ar tą žiedą, kurio akis 

ir naktį žėruoja, lyg žvaigždė.
Taip aiškindamas, jisai vis 

žvelgė į Banguolę ir paskui pa
klausė:

— Ar jūsų žemėje visos mer
gaitės tokios dailios? . .

Jinai paraudo ir sukuždėjo:
— Saulutė jau leidžias, ir man 

laikas grįžti. Mama rūpinsis be
laukdama.

— O kur tavo namai ir tavo 
mama? — teiravosi žuvėdas.

— Aure, tenai, ant marių kraš
to, auga trys pušys. Už jų stovi 
mūsų sodyba.

Po tų žodžių ji išmainė ginta
rą į šilkų skarą ir grįžo namo.

Kai ji ėjo palei jūrą, klykavo 
jai žuvėdros ir tyliai dūzgeno 
kopų žolė.

Praslinkus kelioms dienoms, 
Banguolė laukė ties pušimis, 
kada iš jūros išnirs balta burė ir 
iškils juodas laivas, kuriuo MeL 
dutis buvo išplaukęs.

Tada ji išvydo atjojantį raitelį 
ir pažino jauną žuvėdų prekiją.

Jisai sustabdė žirgą ir tarė:
— Ko rymai prie marių ilgė

damos, — bene svečios šalies 
bernelio lauki?

— Ne svečios žemės bernelio 
laukiu, tik žiūriu, kaip balta puta 
bėga į krantą ir kaip vilnys, 
pasišokėdamos, lūžta.

Jisai nusėdo nuo žirgo ir jai 
pasakojo apie savo laivus ir savo 
miestą, ir apie tolimus kraštus. 
Žuvėdas šnekėjo gražiai, kol ga
lop baigė:

— Jei tu norėtumei, lipki į 
mano laivą, ir aš tave nuvešiu į 

savo rūmus ir pasodinsiu menė
je savo tėvų namuose.

— Keistus žodžius byloji, sve
timos šalies laivūne, — nusigan
do ji, — ir aš nesu pratusi prie 
tokios šnekos.

Jisai žvelgė jai į akis ir kal
bėjo:

— Kuo ašai dėtas, jeigu ne
galėjau tavęs pamiršti nuo tos 
valandos, kai tu uždėjai koją 
ant mano laivo. Dieną ir naktį 
vis mąsčiau apie tave. Daug že
mių esu matęs ir daug žmonių 
pažinęs, bet tu man iš jų visų 
esi dailiausia ir patogiausia. Ir aš 
noriu, kad tu įeitumei į mano 
tėvų namus, sėdėtumei prie se
nolių židinio ir būtumei mano 
vaikų motina ir mano turtų po
nia.

— Mano namai ir mano tėvai 
yra ant šių jūros krantų, ir čia, 
girių ūksmėje, ilsisi seni mūsų 
dievai, mus gindami ir globo
dami.

— Nyku man būtų be tavęs 
— ir aš visados svajočiau, kad 
tujen čia stovi prie ošiančių ma
rių, tokia brangi ir gera.

— Ašai girdžiu tavo širdies 
šneką, ir man labai gaila, kad 
tu liūdnas ir vienas grįši į savo 
žemę . . .

Sulig tais žodžiais žuvėdas ap
siniaukė ir rūščiai pažvelgė į 
mergaitę.

(Bus daugiau)
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POETO SODYBOJE GIEDA GAIDŽIAI
Kelionė į Californiją (9)

Sekmadienio pamaldose gir
dėjau puikiai giedantį chorą, 
kuriam vadovauja muzikas-kom- 
pozitorius Bronius Budriūnas. 
Choras didelis, sodrus. Kai kitur 
chorai yra lyg išsekę, tai čia
— priešingai. Jaučiasi jėga, no
ras dirbti ir dainuoti. Solo gie
dojo Antanas Polikaitis, kuris 
turi malonaus tembro balsą.

Paprastom dienom čia mišios 
būna lotyniškai. Tai irgi roman
tika, kuri pritraukia ir kitatau
čius. Sekmadienio suma buvo 
lietuviška.

Bažnyčia gražiai prižiūrima. 
Visur švaru, tvarkinga. Visur 
jaučiasi rūpestinga klebono ran
ka, o tuo klebonu yra neišsen
kamos energijos prelatas Jonas 
Kučingis, kurį dar iš Telšių laikų 
pažįstu. Po sumos jį aplankiau 
zakristijoje. Jis pakvietė užsukti 
ir į kleboniją.

Čia atsirado ir daugiau svečių. 
Vienas buvo Vacys Mikuckis, su 
kuriuo Telšių gimnazijoje buvo
me vienoje klasėje. Sėdėjau už 
jo nugaros. Gyveno jis Džiugo 
gatvėje, kur jo tėvai turėjo kiną
— Džiugas. Mokinukam tai 
buvo svarbu! Šneka jis žemai
tiškai ir vis pamirksi kalbėda
mas. Į kalbas ir į praeitį nebu
vo kada pasileisti, nes įšoko ki
tas svečias — Juozas Kojelis, 
kurį pažįstu iš studijų laikų. 
Jis irgi buvo humanitaras. Dabar 
jis redaguoja “Į Laisvę” žurnalą 
ir šiaip visa jėga ir sumanumu 
judina visuomeninį gyvenimą. 
Ir jis tebuvo trumpai, nes turė
jo važiuoti į darbą. Sukilome ir 
mes ir atsidūrėme kieme.

Gyvenimas po sumos
Čia taip sutvarkyta, kad po su

mos žmonės galėtų pasišneku
čiuoti, pabendrauti. Jie pasklin
da visur — salėje, mokykloje, 
aikštelėje. Paprastai veikia ir 
spaudos kioskas, kurį rūpestin
gai tvarko Vacys Prižgintas, irgi 
žemaitis. Bet tuo metu kiosko 
nebuvo, nes knygininkas buvo 
susirgęs.

Atsidūręs tokioj žmonių dau
gybėj, sutinki daug, net labai 
daug pažįstamų. Tiesiog hekta
rai į vieną pusę, į kitą. Eina, 
keičiasi. Vienus prisimeni, kitų 
ne. Bet tai nevargina, nes čia 
visi skuba.

Salėje buvo dr. Grigo Valan
čiaus knygos “Žemaičių Didy
sis” pristatymas. Apie tą knygą 
kalbėti juk ir buvau pakviestas.

Nustebino mane, kad susirin
ko tiek daug publikos. Apie ko
kius 400. Tai gražumėlis. Atsi
lankė ir garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas.

Kai eini į sceną kalbėti, visa
da ima baimė. O kaip čia bus? 
Toji baimė ir nežinia ir ten 
graužė ilgą laiką. Bet greit su 
publika užsimezgė kontaktai, ir 
žodis pasidarė lengvas. Man se
kėsi.

Programa buvo sklandžiai su
tvarkyta, buvo įtraukta ir jaunų 
žmonių.

Po visos programos vėl suti
kau daug ištiestų rankų, sutikau 
daug bičiuliškų veidų. Su kitais 
tik pasisveikinti galėjau, prie ki
tų pridėjau ir kokį žodelį. Vis 
sukosi ir mirguliavo kaip kokiam 
koleidoskope.

Pas poeto sūnų
Poetas Bernardas Brazdžionis 

jau buvo viską surikiavęs toli
mesnei kelionei. Tuoj sėdom į 
mašiną ir pasukom gatvelėmis, 
kalniukais. Nuvažiavome pas jo 
sūnų Dalių. Šis vyras su vešliais 
ūsais, su puikia liemene čia šei
mininkavo kuo gražiausiai. Jo 
žmona dailininkė Ilona Braz
džionienė jau dvejus metus iš 
eilės dalyvavo Nevv Yorko paro
dose. Šiemet net premiją gavo 
už tautinę tematiką.

Pirmiausia ir parodė gana 
daug paveikslų. Susikūrė savitą 
išraišką. Ji paveikslą padaro lyg 
kokį reljefą. Pirma iš įvairių me
džiagų išlipdo visą kompoziciją. 
Paliekamos tik būtiniausios da
lys, o smulkmenos apibendrina
mos. Kai atbaigtas toks reljefas, 
tada ji nuspalvina. Vyrauja ru
dos, raudonos spalvos. Traktuoja 
kiek primityviai, dekoratyviai.

Mėgsta lietuviškas pasakas, le
gendas.

Ant stalo buvu sudėta daugy
bė kristalinių indų. Pietavome, 
juokavome. Išgėrę kavą, paju
dėjome. Dalius dar parodė, kad 
žemės drebėjimas palietė ir jo 
namus — jo mūrinis priebutis 
atskilęs nuo namo.

Kelionė į pietus
Išvažiavome. Tuoj pasirodė 

šventųjų vardai — Santa Mo- 
nica, San Capistrano ir t.t. Va
žiuojame lyg per visų šventų 
litaniją. Šventųjų vardais pa
vadinti miestai. Bernardas Braz
džionis tokiose kelionėse nebai
gia juokų, linksmų istorijų. Pa
sakoja apie miestus, kuo jie gar
sūs, kas ten gyvena.

San Capistrano ir aš žinau. 
Šį miestą visoje Amerikoje iš
garsino kregždės. Jos kasmet vi
sada grįžta kovo 19, per šv. 
Juozapą. New Yorke net radijo 
stotys tai paskelbia kaip pirmąją

POPIEŽIUS VYKSTA Į LENKIJA

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

(tąsa iš praeito nr.)

Pop. Jono Pauliaus II kalba 
Asyžiaus bazilikoj

Štai aš esu Asyžiuj ir šią die
ną noriu pašvęsti ypatingai šios 
šalies, Italijos, šventųjų globė
jui; šalies, kuriai Dievas mane 
pašaukė tam, kad galėčiau tar
nauti kaip šv. Petro įpėdinis. 
Kadangi aš nesu gimęs šiame 
krašte, juo labiau aš jaučiu rei
kalą jame dvasiškai “gimti”. Ir 
todėl šį sekmadienį atvykstu 
kaip piligrimas į Asyžių, prie šv. 
Pranciškaus Beturčio kojų, kuris 
įrašė Kristaus evangeliją į savo 
laikotarpio žmonių širdis. Ne
nuostabu, kad jo bendrapiliečiai 
troško jį turėti šventuoju Italijos 
globėju. Popiežius, kuris dėka 
savo misijos privalo turėti prieš 
akis visą visuotinę Bažnyčią, 
Kristaus Sužieduotinę, įvairiose 
žemės rutulio dalyse, ypatingai 
reikalingas šventojo Italijos glo
bėjo pagalbos savo sostui Romoj; 
jam reikalingas šv. Pranciškaus 
Asyžiečio užtarimas.

Ir taip jis atvyksta šiandien 
čia.

Jis ateina lankyti šio miesto, 
kuris visada yra liudininkas nuo
stabaus dieviško įvykio tarp Kil
ojo amžiaus pabaigos ir Kili
ojo pradžios. Jis yra liudininkas 
to netikėto šventumo, kuris čia 
pasireiškė dideliu Dvasios dvel
kimu:, kuriame šv. Pranciškus 
Asyžietis dalyvavo, kaip ir jo 
dvasinė sesuo šv. Klara ir tiek 
daug kitų šventųjų, gimusių iš jų 
evangeliško dvasiškumo. Pran
ciškonų naujiena sklido toli už 
Italijos ribų ir greitai pasiekė 
Lenkijos žemę, iš kur aš esu at
vykęs. Ir iki šiol ji ten veikia, 
nešdama gausius vaisius, kaip 
kad ir kitose pasaulio šalyse ir 
kituose žemynuose.

Aš noriu jum pasakyti, kad, 
kaip Krokuvos arkivyskupas, gy
venau arti labai senoviškos 
pranciškonų bažnyčios ir laikas 
nuo laiko ėjau ten melstis, ėjau 
Kryžiaus Kelius ir lankiau mūsų 
Sopulingosios Dievo Motinos 
koplyčią. Tai neužmirštami man 
momentai! Tikrai čia negalima 
užmiršti, kad iš to nuostabaus 
pranciškonų kamieno dvasiškai 
suklestėjo palaimintas Maksimi
lijonas Kolbė, ypatingas mūsų 
sunkių laikų globėjas.

(Tėvas Maksimilijonas Kolbė, 
lenkų pranciškonas, savo gyvy
bę paaukojo vietoj kito savo 
draugo kalinio Ausch- 
witze, Vokietijos koncentracijos 
stovykloj, Krokuvos vaivadijos 
mieste, Lenkijoj, 1941.VIII.14. 
Jį 1971.K.17 Bažnyčia paskelbė 
palaimintuoju. Dar nebūdamas 
popiežium, Jonas Paulius II ke- 

žinią, o čia, kaip Bernardas pa
sakoja, suvažiuoja tūkstančiai 
pasveikinti kregždžių. Groja 
muzika, vyksta paradai. Tai di
džiausia miesto šventė — kregž
džių grįžimas.

Pajūrio saulė
Vakarinė saulė mus lydi į pie

tus. Čia pat ir jūra. Ji rami, 
mieguista. Ir visur čia ramu. 
Dingo miesto skuba, įtampa. 
Jaučiasi kaimo gyvenimas gam
toje.

Važiuojame į Vistą, nedidęlį 
miestelį, netoli San Diego. Vis
ta yra apie 100 mylių nuo Los 
Angeles. Čia gyvena šis žymus 
lietuvių poetas Bernardas Braz
džionis. Gyvena kaimelyje. Kai 
pasuki į jo gatvę, tai baigiasi 
ir asfaltas. Yra tikras kaimas su 
laukų tiršta žaluma. Čia įsikūrė 
prieš kokius penkerius metus. 
Su tuo nagingu ir apsukriu že
maičiu Vaciu Mikuckiu nupirko 
5 akrus žemės pasidalijo pu
siau ir pasistatė gražias sodybas. 
Savo žemes aptvėrė, kad būtų 
patogiau verstis gyvulių ūkiu.

Gieda gaidžiai
Abu turi žąsų, ančių, vištų, 

Mikuckis turi dar daugybę triu- 

lis kartus asmeniškai lankėsi 
Auschwitze. T.B.R.)

Aš negaliu nutylėti fakto, kad 
kaip tik čia Asyžiuj, šioj bazi
likoj, 1253 pop. Inocentas IV pa
skelbė šventuoju Krokuvos vys
kupą kankinį Stanislovą (m. 
1079), dabar šventąjį Lenkijos 
globėją, kurio nevertas įpėdinis 
aš buvau neseniai iki šiol.

Todėl šiandien, pirmą kartą 
kaip popiežiui man čia stovint 
prie šaltinių to didžiojo Dvasios 
dvelkimo, to nuostabaus Bažny
čios ir krikščionybės KUI-ajam 
amžiuj atgaivinimo, surišto su 
šv. Pranciškaus Asyžiečio figūra, 
mano širdis atsiveria į mūsų 
šventąjį globėją ir maldauja: Šv. 
Pranciškau, kuris mum Kristų 
atnešei į mūsų laikus, sunkius ir 
kritiškus, padėk mum! Šie laikai 
laukia Kristaus su dideliu neri
mu, nors daug mūsų amžiaus 
žmonių to nežino. Mes artėjam 
į 2000-uosius metus po Kristaus 
gimimo. Ar tai nebus laikas, ku
ris paruoš mus Kristaus atgimi
mui, naujam Atėjimui? Kiekvie
ną dieną eucharistinėj maldoj 
mes išreiškiam savo lūkestį, nu
kreiptą į jį vieną, mūsų Atpir
kėją ir Išganytoją, į jį, kuris yra 
žmogaus ir pasaulio istorijos 
užbaigimas.

Šv. Pranciškau Asyžieti, pa
dėk mum Kristų atnešti arčiau 
prie Bažnyčios ir šiandieninio 
pasaulio.

Tu, kuris nešiojai savo širdy 
savo amžininkų aplinkybes, pa
dėk mum, su mūsų širdim prie 
Atpirkėjo širdies, apglėbti mūsų 
laikų žmonių įvykius. Sunkias 
socialines, ekonomines ir politi
nes problemas, kultūros ir da
bartinės civilizacijos problemas, 
visas šių dienų žmogaus kan
čias, jo abejones, jo neigimus, 
jo pakrikimus, jo įtempimus, jo 
kompleksus, jo nerimus . . . Pa
dėk mum išreikšti visa tai pa
prasta ir vaisinga evangelijos 
kalba. Padėk mum spręsti viską 
naudojantis evangelišku raktu, 
kad Kristus būtų Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas moderniam žmo
gui.

Toks yra prašymas tau, šven
tas Bažnyčios sūnau, Italijos že
mės sūnau, prašymas pop. Jono 
Pauliaus II, Lenkijos žemės sū
naus. Ir jis viliasi, kad tu jo 
neatmesi, kad jam pagelbėsi. 
Tu buvai visada malonus ir vi
sada skubėjai teikti pagalbą vi
siem, kurie kreipėsi į tave.

Aš nuoširdžiai dėkoju Jo 
Eminencijai kardinolui Silvio 
Oddi, popiežiškajam Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio bazilikos de
legatui Asyžiuj, ir Asyžiaus vys
kupui Dino Tomassini bei vi
siem arkivyskupam ir vysku
pam, Umbrijos šalies ganytojam, 
su įvairių vyskupijų kunigais.

Sveikinimai ir ypatingos pa
dėkos keturių pranciškonų šei
mų generolam, Šv. Pranciškaus 
bazilikos pranciškonų bendruo- 

šių, porą kiaulių ir kalakutą. Ko 
bereikia — gyvulių farmos!

Paukščiai labai gražiai prižiū
rėti. Jų plunksnos net blizga. 
Pirmas sušnypščia žąsinas ir ar
tinasi ištiesęs kaklą. Oi, toks tai 
įgnybtų į minkštumas. Vaikystė
je esame ne kartą apgnaibyti 
tokių drąsuolių.

Sodybos romantika — gaidys. 
O jau plunksnų gražumas, o 
skauturės karališkumas! Pakelia 
savo pentinuotą koją ir skersas 
žiūri į svečią. Tartum klausia 
— ar aš negražus, ar negalin
gas, juk prižiūriu tokį vištų būrį.

Jis gieda kaip dera tikram gai
džiui. Nakties metu pusę dvyli
kos pirmą kartą. Tai pirmieji 
gaidžiai, paskui antrieji. Ir kokia 
ilgesinga romantika, kai nakties 
glūdumoj išgirsti jų balsus.

Šaukia jie taip garsiai, kad bū
tinai turi pasiklausyti šių solistų 
naktinio pasirodymo. Neat
silieka ir žąsinas. Lyg sapnuoda
mas sugargsi, bet jis nenori truk
dyti geram skardžiabalsiui solis
tui. Tuoj nusiramina.

Klausais tų gaidžių ir imi sva
joti apie tolimas jaunystės die
nas, apie pėdas, kurios ten nu
bėgo mažam miestelyje, kur taip 
pat giedojo gaidžiai, (p.j.)

(Bus daugiau)

menei, visiem pranciškonam ir 
visom vyrų bei motenj religinėm 
šeimom, įkvėptom šv. Pranciš
kaus Asyžiečio regulos ir gyve
nimo būdo.

Aš sakau jum, ką jaučiu gi
liai savo širdy:

Popiežius yra dėkingas jum už 
jūsų apaštališką veiklą ir evan- 
gelišką misiją.

Popiežius dėkoja jum už mal
das, kalbamas už jį ir jo inten
cijomis.

Popiežius užtikrina jum, kad 
jis prisimenajus savo maldose.

jTarnaukit Viešpačiui links

mai.
Būkit malonūs jo žmonių tar

nai, nes šv. Pranciškus linki, 
kad būtumėt linksmi žmonijos 
tarnai, visur sugebą uždegti vil
ties, pasitikėjimo ir optimizmo 
žiburį, kurio šaltinis yra pačiame 
Viešpaty. Jūsų ir mūsų bendras 
globėjas šv. Pranciškus Asyžietis 
tebūnie jum pavyzdžiu šiandien 
ir visada!

Šiuo atveju savo nuoširdų ir 
pagarbų sveikinimą taip pat pa
reiškiu ir čia esantiem civilinės 
valdžios atstovam:

Asyžiaus miesto galvai, mies
to tarybos ir valdybos nariam, 
Umbrijos regiono ir Perugijos 
provincijos atstovam, regiono 
parlamento nariam.

Dėkoju jum! Dėkoju jum už 
jūsų buvimą, dėkoju jum, kad 
pageidavot įsijungti į bendrą 
maldą prie šv. Pranciškaus Asy
žiečio kapo!

Prie savo gilios padėkos senti
mentų prijungiu savo šilčiausius

DEPAR7 RETURN GROUP 3(D G.I.T. CITIES AND NIGHTS
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

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

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

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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTOTRAKAI

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
ONE SUTTER STREET 535 Fifth Avenue

SAN FRANCISCO, CALIF. 94104 New York, N.Y. 10017
415 391-6185 212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Vysk. A. Deksnio 10 metų vyskupavimo pagerbime, kun. A. 
Bunga, prel. P. Celiešius, Tėv. J. Vaišnora, MIC. Nuotr. kun. 
K. Pugevičiaus

laimės, gerovės ir pažangos lin
kėjimus jūsų žmonėm ir visiem 
mieliem Umbrijos gyventojam.

Iš Asyžiaus, iš šios šventos 
vietos, tokios brangios visiem 
italam, nuoširdus sveikinimas ir 
ypatingas palaiminimas visai 
Italijai, visiem italam, dvasiš
kai esantiem dabar šiame mūsų 
maldos sambūry, visai italų 
tautai.

Aš noriu mielai ir specialiai 
prisiminti italus emigrantus, iš
sklaidytus kiekviename žemės 
rutulio žemyne. Aš žinau, kad jų 
namuose, dažnai taip toli nuo 
Asyžiaus ir Italijos, visada yra 
suvenyras, atvežtas iš Italijos ir 
susijęs su Asyžium, šv. Pranciš
kaus atvaizdas ir jų širdyse nuo
širdus ir gyvas prisirišimas prie 
Asyžiaus Beturčio. Pagaliau 
sveikinimas visiem tiem, kurie 
turi garbę vadintis “Pranciš
kum”, rasdami mūsų šventajame 
globėjuje gyvenimo pavyzdį, 
dangišką užtarėją, dvasinį vado
vą ir vidinį įkvėpimą!

Kiekvienam Asyžiuj speciali 
popiežiaus malda!

Ir kiekvienam specialus apaš
talinis palaiminimas iš Asyžiaus! 
(The Cord, 1979, Nr. 4).

-o-

Po susitikimo pranciškonų re
zidencijoj su religiniais ir civili
niais pareigūnais popiežius iš
skrido į Romą. Čia nusileidęs 
tuoj sėdosi į atvirą automobilį 
ir išvyko į Švč. Marijos Alla 
Minerva baziliką, kur yra pa
laidota šv. Kotryna Sienietė, do
mininkone mistike, mirusi 1380, 
pagelbėjusi baigti popiežių iš
trėmimą Avignone, Prancūzijoj. 
Bazilikoj jis asistavo mišiom, 
kurias aukojo Sienos arki vysk. 
M. Castellano. Po to popiežius 
prabilo į lauke susirinkusią mi
nią: “Šv. Kotryna yra regimas 
moterų misijos ženklas Bažny
čioj. Jėzaus Kristaus ir apaštalų 
Bažnyčia yra tuo pačiu laiku 
motina ir sužieduotinė. Šie 
bibliniai išsireiškimai parodo, 
kaip giliai yra įrašyta moterų 
misija Bažnyčios misterijoj”.

-o-
Čia pateikiamos kelios būdin

gos datos ir vietovės. Pop. Jo
nas Paulius II gimė 1920.V. 18

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

BALTIMORĖ

Šv. Alfonso parapijos nariai 
aplankė Mount Saint Mary’s 
kolegijos Liurdą gegužės 26. 
Liurdo koplyčioj kun. A. Dran
ginis aukojo mišias. Maldininkai 
taip pat aplankė šv. Elzbietos 
Onos Seton relikvijas Sisters of 
Charity koplyčioj.

Prisiminti tragiškus birželio 
įvykius Lietuvių Bendruome
nės apylinkė kviečia visus daly
vauti specialiose mišiose birže
lio 10, sekmadienį, 11:30 v. ryto 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Per mi
šias giedos Daina, vyrų choras.

Po mišių visi raginami daly
vauti parade, kuriam vadovaus 
Lietuvių Posto legionieriai ir jų 
padėjėjos su vėliavomis. Parade 
dalyvaus ir tautinių šokių gru
pės. Paradas eis nuo bažnyčios 
iki Charles Plaza į Lietuvių 
Festivalį. Kun. A. Dranginis 
sukalbės invokaciją ir miesto 
burmistras J. Donald Schaefer 
tars pasveikinimo žodį. Publika 
galės pasigrožėti lietuvių rankų 
darbais, gintaru, drožiniais, kny
gom ir plokštelėm. Bus galima 
nusipirkti įvairiausių valgių. Me
ninę programos dalį atliks tauti
nių šokių grupės. Visi maloniai 
raginami dalyvauti mišiose, pa
rade ir festivaly.

Jonas Obelinis

Wadowice mieste (14,000 gyv.), 
60 mylių nuo Krokuvos. Kroku
vos Jogailos universitete studija
vo etiką. Romoj tęsė teologijos 
studijas ir 1946 buvo įšventin
tas kunigu. 1949 jis paskirtas 
Krokuvos arkivyskupijoj parapi
jos vikaru. 42 metų amžiaus 
vikaras Karolis Wojtyla 1962 
paskirtas vyskupu su Krokuvos 
arkivyskupo teisėmis. Kardinolu 
pakeltas 1967. Popiežiui Pauliui 
VI ir kardinolam Vatikane gavė
nios metu pravedė rekolekcijas. 
1978.X. 16 Vatikano konklavoj 
buvo išrinktas popiežium ir 
pasivadino Jonu Paulium II.,
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JUNGTINIŲ TAUTŲ PAREIGŪNAS 
LANKO LB DARBUOTOJUS

Sava iniciatyva beklibinant 
nelengvai atsiveriančias JAV 

valdžios pareigūnų įstaigų du
ris, maloniai nuteikė JAV atsto
vo Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisijoj Edward Mez- 
vinsky atvykimas į Philadelphi- 
ją specialiai pasimatyti su ukrai
niečių ir JAV LB krašto valdy
bos atstovais.

Gegužės 10 vidurdienį susi
tikęs su ukrainiečių centrinių 
organizacijų atstovais, E. Mez- 
vinsky, lydimas padėjėjo G. 
Smoker, keletą popiečio valan
dų praleido viešėdamas LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušros Zerr ir Charles 
Zerr pastogėj. Čia su keliais iš 
darbo pasprukusiais krašto val
dybos visuomeninių reikalų ta
rybos ir Bridges redakcinio ko
lektyvo nariais E. Mezvinsky 
tarėsi žmogaus teisių Lietuvoj 
judėjimo ir sovietų žmogaus tei
sių paneigimo klausimais. Jis
taip -pat domėjosi tautybių są-

jūdžio JAV-ėse veiklos klausi
mais.

E. Mezvinsky buvo supažin
dintas su LB-nės pastangomis 
kuriamo vieneto “Koalicija iš
laisvinti "Petkui ir Gajauskui” 
tikslais ir planuojama veikla. Pa
žadėjo, kiek sąlygos ir tarnybi
niai nuostatai leis, pagelbėti 
politinių kalinių laisvinimo ak
cijoj.

Pažymėtina, kad LB atstovam 
ne pirmą kartą tenka su E. Mez
vinsky susitikti. Pereitų metų 
vasarą jis priėmė LB krašto val
dybos atstovus po jų susitikimo 
su JT ambasadorium Andrew 
Young. Rudenį E. Mezvinsky 
su žmona buvo užsukęs į JAV 
LB tarybos sesijos proga Wash- 
ingtone vykusį priėmimą. Pami
nėti kontaktai yra davę ir ap
čiuopiamų rezultatų: Ženevoj 
pasakytoj kalboj E. Mezvinsky 
gynė kalinamą lietuvį Viktorą 
Petkų. LB Inf.

Nashua, N.H. gegužės 1 įvyko tautų festivalis. Nuotraukoje — lietuvių grupės daly
viai ir rengėjai. Iš k. S. Stončius, vietos gimnazijos direktorius, tarp programos dalyvių 
Ivaškų stovi vakaro paskaitininkas ir iškilmių vedėjas V. Sirvydas. Nuotr. K. Daugėlos

NASHUA, N.H
100 METŲ NUO DR.
JURGIO ŠAULIO GIMIMO

Lietuvių vakaras tautų

Gegužės 5 suėjo šimtas metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataro, vėliau nepriklau
somos Lietuvos diplomato, pir
mojo Lietuvos ministerio prie 
Apaštalų Sosto dr. Jurgio Šaulio 
gimimo.

Jurgis Šaulys, gimęs Bal- 
sėnuose, Tauragės apskrity, nuo 
pat jaunystės gyvai įsijungė į lie
tuvių patriotinę bei visuome
ninę veiklą ir į spaudos darbą. 
Dar besimokydamas Palangos 
progimnazijoj, įstojo į mokslei
vių būrelį, kuris spaudos draudi
mo laikais Lietuvoj platino už
sieny leidžiamus lietuviškus 
laikraščius. Vėliau, susipažinęs 
su Tumu-Vaižgantu, pradėjo ra
šyti jo redaguojamuose laikraš
čiuose — Tėvynės Sarge ir Ži- 
nyčioj, o paskutiniais spaudos 
draudimo metais pats buvo Var
po redaktorium. 1900 persikėlęs 
į Vilnių, čia suorganizavo slap
tus lietuvių kalbos kursus, drau
ge su žymiaisiais to meto lie- ' 
tuviais patriotais — kun. Ambra
ziejum, Kaziu Grinium, Jonu Vi- ' 
leišiu, Vydūnu ir kitais — reiš
kėsi kultūrinėj ir visuomeninėj 
veikloj.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Jurgis Šaulys įsijungė į tą 
lietuvių veikėjų grupę, kuri, ne
žiūrint sunkių tuometinių sąly
gų, įstengė sudaryti Lietuvos 
Tarybą, 1918 vasario 16 Vilniuj 
paskelbusią nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Jurgis Šaulys bu
vo vilniškės tarybos generalinis 
sekretorius, vėliau jos vicepir
mininkas, vienas iš Nepriklauso
mybės akto signatarų.

Pasižymėjęs diplomatiniais 
gabumais ir politine nuovoka, 
Jurgis Šaulys jau 1918 įstojo į 
Lietuvos diplomatinę tarnybą, 
sumaniai ir garbingai atstovau
damas Lietuvai įvairiuose kraš
tuose iki antrojo pasaulinio 
karo. Buvo Lietuvos atstovu Vo
kietijoj, Romoj — prie Italijos

vyriausybės ir vėliau prie Apaš
talų Sosto, po to Šveicarijoj.

Mirė 1948 Lugane, Šveicari
joj, eidamas 70-uosius savo am
žiaus metus. Palaidotas Lugano- 
Castagnola kapinėse. Antkapio 
marmurinės lentos įrašas byloja 
lietuvių ir italų kalbomis, kad čia 
ilsisi Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signataras.

Buvęs artimas dr. Jurgio Šau
lio bendradarbis Lietuvos diplo
matinėj tarnyboj — dr. Albertas 
Gerutis, Berne, dabar apie jį 
ruošia platesnės apimties studiją.

— Stamford, Conn., LB apy
linkės valdybon išrinkti: Gin
tas Žemaitaitis, Raimun
das Lietuvninkas ir Adolfas Dei- 
kis. Jaunimo kongresui paskirta 
25 dol.

— Lietuvos perspektyvos, — 
tokia tema pokalbį Liet. Fronto 
Bičiulių poilsio ir studijų savai
tėje liepos 3 praves dr. Rekašius 
ir dr. Mačiuika. Liet. Fronto Bi
čiulių studijų ir poilsio savaitė 
bus nuo birželio 30 iki liepos 8 
Kennebunkporte pas tėvus 
pranciškonus.

— Vacys Slotkus, Kolumbijos 
lietuvių veikėjas, yra pirmasis 
IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso tūkstantininkas. Vacys 
Slotkus, viešėdamas pas dukrą 
Chicagoj, asmeniškai atvyko į 
jaunimo kongreso būstinę ir įtei
kė 1000 dolerių auką. Vacys 
Slotkus su neseniai ir netikėtai 
mirusia žmona Danute išaugino 
septynis vaikus. Lietuvių veikla 
Kolumbijoje ir vyksta šios šei
mos dėka. Reta stovykla ar koks 
kitas renginys praeina be vieno 
iš Slotkų organizavimo ar daly
vavimo. Vacys Slotkus ne tik 
parėmė jaunimo kongresą dide
le pinigine auka, bet taip pat 
sudaro sąlygas dviem savo vai
kam dalyvauti jaunimo kongre
se.

festivaly
Pakviesti į vietinio Mokslo 

meno centro tautų festivalį, lie
tuviai tam reikalui sudarė komi
tetą. Į jį iš Nashuos įėjo Stasys 
ir Elena Jasalavičiai bei Vytau
tas Sirvydas, iš Merrimacko — 
Juozas ir Lilija Kubiliai, iš 
Londonderrio — Jonas ir Dalia 
Šiurliai. Gegužės 1 šis komi
tetas suruošė gražiai pavykusį 
lietuvių vakarą.

Programoj buvo Sirvydo pa
skaita anglų kalba apie mūsų 
tautos kilmės iš romėnų ir trakų 
legendas. Paskaitininkas davė ir 
trumpą Nashuos lietuvių istori
jos apybraižą, iškeldamas, kad 
pirmas lietuvis, miesto rekor
duose įrašytas, buvo Aleksandra 
“Zozayzis” — Juozaitis, 1892 
m. Pirmoji lietuvių organizaci
ją, Šv. Kazimiero pašalpinė 
draugija, buvo įkurta 1899 spalio 
3, o Šv. Kazimiero parapija — 
1909.

Romas Sliažas iš Bostono spal
votomis skaidrėmis parodė Lie
tuvos miestų, bažnyčių ir žemės 
ūkio vaizdų, o Bostono tautinių 
šokių ansamblis atliko šešetą 
tautinių šokių. Akordeonu grojo 
Edvardas Meilus iš Worcesterio, 
Mass., lietuviškų radijo valan
dų vedėjas, kuris vėliau, publi
kai pritariant, dainavo populia
rių liaudies dainų.

ir

Šilta sveikinimo kalba vakarą 
atidarė Nashuos burmistro žmo
na Joyce Arei, kurios tėvas yra 
lietuvis, motina — kanadietė 
prancūzė

Julija Grauslienė ir Elena 
Scarks (Andriuševičiūtė) su
ruošė savo tautinių drobių, juos
tų, gintaro ir medžio dirbinių 
rinkinių parodėles.

Po programos buvo kavutė ir 
pyragas, kurį parūpino 26 mūsų 
šeimininkės, o patarnavo, be ko
miteto moterų, Virginija Jasala- 
vičiūtė, Jennie Wollen ir Elena 
Scarks.

Publikoj matėsi Nashua High 
School vedėjas Stasys Stončius, 

Kazimiero parapijos klebo- 
kun. Juozas Bucevičius, 

Kazimiero dr-jos pirminin- 
Mykolas Tartialis, Lietuvių

nas

kas
klubo vedėjas Albinas Vaskas, 
Associated Press biuro vedėjas 
Concord, N.H., Adolfas Berno
tas, mokytojas pensininkas dr. 
Jasper Grigas, inž. Kazys Dau
gėla iš Bedford, N.H., ir J. Ma-

BALTIC
TOURS

9 DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

VISI l PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ —
PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE
liepos 1 dieną, 1979

Rūgs. 20 — 28 d........
Rūgs. 27 — Spal. 5 d.

11:00

12:00

Iškilmingos koncelebruotos šv. Mišios.
Pamokslą sako T. Juozas K. Butkus, O.F.M. 
Per mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Brockton, Ma.

Pietūs

Meninė programa:
Tautiniai šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei 
ir Gediminui Ivaškai.
Choras iš Brockton, Ma. Vadovas kompoz. 
p. Julius Gaidelis.

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS atsilankyti 
šiame lietuviškame sambūvyje, pailsėti atostogų 
krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti 
su draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę 
įvairiuose žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių 
bei gėrimų.

4:00

salskis, atvykęs net iš Rumford, 
Me. Daktarui Albertui Druktei- 
niui ir žmonai Jūrai vakaras taip 
patiko, kad paaukojo 10 dol. Šv. 
Juozapo draugijai, kurios valdy
ba sudarė daugumą rengimo ko
misijos. Jis palinkėjo, kad ir 
daugiau būtų surengta tokių gra
žių vakarų Nashuos lietuvių 
bendruomenėj.

Dalyviai ir rengėjai vakaru 
buvo labai patenkinti. Susirinko 
arti 200 publikos. Buvo jaučia
mas draugiškas lietuviškumas, 
kuris įrodė, kad lietuviška 
savigarba mūsų kolonijoj dar toli 
gražu nėra sunykusi. Lyginant 
su kitų tautų festivalio vakarais, 
lietuvių vakaras buvo gausiau
sias lankytojais.

Kor.

Lietuviška spauda laikosi lie
tuviškas gyvenimas. Paremk 
auka lietuvišką spaudą ir pla

tink ją!

D

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P.O. Box 188, Centervllle, 
Mass. 02632. Telef. 617 775-4633.

1979 M. KELIONES Į LIETUVĄ,
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

$849.00
$849.00

II DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ANGLIJOJE

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone
Birt. 14 — 28 d. __________________ _ $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 ^Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 Londone

Birt. 14 — 28 d----- ------„-----------,---------- $1,399.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, Nevv Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, Northtfest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

Rūgs. 6 — 16 d.
Spal. 11 - 21 d.

$849.00
$779.00 Chicagoje

12 DIENŲ — LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje

Liepos 12 - 23 d. .......................    $959.00
Rugp. 9 - 20 d..................-........   $959.00

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje

Liepos 12 - 26 d. ...___ ______________  $1,219.00
Rugp. 9 23 d. ___ _____ ....__ ______ $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d. _____________ __ _ $1,249.00
Liepos 25 d. - Rugp. 7 d. .... .  $1,249.00

Worcester, Mass.

Atstovai:
— Jūratė Jakštytė 

(312) - 737-7535
Irena Kulikauskaitė
(312) - 735-5118

— B. Sviklienė
" (617) - 798-2868

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.

— Prel. dr. Audrį J. Bačkį 
paskyrus Vatikano Viešųjų rei
kalų tarybos sekretoriaus pava
duotoju, Apaštališkasis delegatas 
Washingtone arkivysk. J. Jodot 
atsiuntė sveikinimo raštą prelato 
tėvui dr. S.A. Bačkiui, Lietuvos 
atstovui Washingtone.

— Kun. dr. Viktoras Pavalkis, 
daugelį metų dirbąs pastoracijoj 
netoli San Fancisco, Calif., ge
gužės 3 kukliai paminėjo am
žiaus 70 metų sukaktį. Su
kaktuvininkas kunigu įšven
tintas Vilkavišky, istorijos moks
lų daktaro laipsnį įsigijo Romoj. 
Pokario metais jam teko daug 
dirbti lietuvių ir kitų išeivių šel
pime. Kun. dr. V. Pavalkis uoliai 
remia lietuvių visuomeninius 
darbus ir yra didelis lietuviš
kos spaudos, taip pat ir Darbi
ninko, palaikytojas ir mecena
tas.

— Kun. Petrui Patlabai, Hot 
Springs, Ark., gegužės 1 suėjo 
70 metų amžiaus, o gegužės 
26 — 45 metai kunigystės. Su
kaktuvininkas yra buvęs kape
lionu Telšiuose, klebonu Rieta
ve, dirbęs pastoracijoj Cicero, 
III., buvęs ateitininkų dvasios 
vadu. Dabar religiniais reika
lais aptarnauja Hot Springs 
lietuvius.

— Apie Simą Kudirką filmas 
“The Defection of Simas Ku
dirka” balandžio 22, sekmadie
nį, 8:10-9:45 vai. vak. buvo ro
domas Anglijoj, per BBC tele
vizijos pirmą kanalą. Radijo ir 
televizijos savaitinis žurnalas 
“Radio Times” iš anksto filmą 
pristatė labai palankiai.

— Cleveland, Ohio, Ateities 
klubo rengiama vakaronė įvyks 
birželio 7. Dr. Augustinas Idze- 
lis kalbės apie prof. dr. V. Var- 
džio naują knygą “The Catholic 
Church, Dissent and Nationality 
in Soviet Lithuania”.

— Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atstovo vadovą su tiks
lia informacija suredagavo ir iš
leido Linas Rimkus, Emilija ir 
Romas Sakadolskiai.

— Algimantas Gureckas, 
darbštus visuomenininkas ir po
litinės srities darbuotojas, gyve
nąs prie VVashingtono, yra pa- ( 
kviestas būti PLB valdybos at
stovu JAV sostinėje Washingto- 
ne. Ten jis palaikys ryšius su 
Lietuvos pasiuntįnybe ir su kitų 
valstybių ambasadomis bei kon
sulatais, atstovaudamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei. Ypa- 
gingas dėmesys bus kreipiamas 
tiem kraštam, kuriuose veikia 
Lietuvių Bendruomenės.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos vaidybos sambūris bir
želio 10 vaidins iš pirmųjų krikš
čionių gyvenimo kardinolo J.H. 
Newmano veikalą “Fabiolą” pa
rapijos didžiojoj salėj. Veikalą 
išvertė ir scenai paruošė kun. B. 
Pacevičius.

— Liet. Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitėje, kuri bus 
nuo birželio 30 iki liepos 8 Ken
nebunkporte, Maine, ketvirta
dienį, liepos 5, dr. Kazys Ambro- 
zaitis kalbės tema — Ryšiai su 
Lietuva.

— Lietuvių Bendruomenės 
nauja apylinkė įsisteigė Cin- 
cinnati, Ohio. Į jos veiklą įsi
jungė visa tenykštė Lietuvos vy
čių kuopa. Apylinkei vadovauja 
Ignas Budrys.

— Marijos Tūbelytės-Kuhl- 
mann meno darbų paroda di
džiojoj Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėj, 
Clevelande, vyks birželio 9-10.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Durickas, Gulfport, Fla. 
Užsakė kitiem: S. Aleksiejus, 
Valley Stream, N.Y. — užsakė 
dukra. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 10 dol. Atnaujinant — vi
siem 13 dol. metam.
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UNIJŲ BOSAI ŽLUGDO 
MŪSŲ KRAŠTĄ

Adv. Charles P. Kai

JAV gyventojai mažai paiso, 
kur šio krašto laisvė ir demo
kratija pradeda krypti.

Šiuo metu mes turim ne tik 
recesiją, bet ir nemažą depresi
ją. Bet mūsų politikai nevartoja 
žodžio “depresija”, kad neišgąs
dintų žmonių. Kaip visiem ži
noma, šis kraštas, stipriausias, 
gabiausias ir turtingiausias, eko
nomiškai eina žemyn.

Mūsų prezidentas turi teisę 
ne tik sustabdyti algų ir kainų 
kilimą, bet ir jas sumažinti 
(roll-back). Tačiau jis nuogąstau
ja, kad toks žingsnis jam “po
litiškai” būtų nenaudingas. Jam 
būtų geriau, kad tai padarytų 
federalinis kongresas, kuris pa
našią teisę turi. Bet Washing- 
tono atstovai taip pat bijosi uni-

VITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 JAMAICA AVENUE 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje;* 1 naktis Maskvoje 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 2S, Liepos 16.
Ru®mao e $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

VIENOS SAVAITES: B Bostono ar Neav Yorko B Chicagos
Gegužės 14 ir 21 d. $850.00 $980.00
Birželio 11d.-— išparduota 
Liepos 9, BIRŽELIO 18 $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980:00

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydfe patyrę Vadovai įskaitoma ekskursuos į Katiną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are sūbject 
to changes and/or governmėnt approval), Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos apskaičiuotos 30-čiai ar daugiau keleivių.

1979 VISIT LITHUANIA & ROME 1979
(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 & AUGUST 15 DEPARTURES. 
BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY MENTIONED & GREETED BY THE HOLY FATHER. 
AUDIENCES ARRANGED COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WH0 HIGHLY 
RECOMMEND LADIES WEAR NATIONAL COSTUME)

Cost per person, double occupancy; based on GIT Air Fare — subject to change and/or 
government approval; add $3 departure tax; tour director will accompany each tour with mlnimum 
30 participants.

Depart
N. York

Return
N. York Cities/nights Totai cost incl. 

GIT Air Fare

June 13 June 21 Vilnius 5, Moscow 2 $926
July 4 July 18 Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 $1420
August 15 August 29 Vilnius 5, Moscovv 2, Rome 6 $1420
Sept. 19 Sept. 27 Vilnius 5, Moscovv 2 $876

Re servations/ Information:
UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016

SM

Jerry Zaborowski
Tour Manager

Yes, I am interested in your

Name

Address, City, Zip

Phone No. 

jistų bosų ir nedaro reikalingų 
žingsnių ekonominei krizei su
stabdyti.

Dabar jau ir unijistų bosai 
liepia prezidentui sustabdyti al
gų ir kainų kilimą. Bet jau 
yra per vėlu.

Žmonės kelia klausimą, kam 
mūsų išrinktieji VVashingtone 
tarnauja. Sakoma, kad unijistų 
vadai įteikė 20 milijonų dolerių 
praeitų prezidentinių rinkimų 
kampanijai. Gi žmonės davė tik 
balsus elektoriam, kurie renka 
prezidentą.

Mūsų industrialistai mažai pa
sireiškia kovoj su unijistų bo
sais. Kada unijistų bosai paskel
bia streiką prieš vieną indust- 
rialistą ir laimi algų pakėlimą, 
tuo pat metu industrialistai pa
kelia prekių kainas. Gi vartoto
jas viską turi apmokėti. Tuo bū
du industrialistai nieko nepra
laimi.

Šiame krašte industrialistai 
negali nugalėti unijistų bosų. 
Per pastaruosius 5 metus 176 
firmos perkėlė savo industriją 
į Airiją, kur nėra tokių unijų. 
Negana to, jos traukiasi į Len
kiją, Vokietiją, Kanadą, Japoniją, 
Formozą, o dabar jau net į Rau
donąją Kiniją, kur amerikiečiai 
steigia savo fabrikus, kad pabėg
tų nuo galingųjų unijistų 
bosų.

Demokratiškame krašte visi

.departure 

žmonės — piliečiai yra atsakin
gi, kad kraštas būtų ekonomiš
kai stabilizuotas, o ne sužlug
tų. Šiame laikotarpy žmonės 
ekonomiškai yra sumaišyti, ka
dangi jie nenori žinoti, kas yra

Ar Anglijoj tik 700
Europos Lietuvis (1978 spalio 

31, Nr. 43) persispausdino iš 
Darbininko (1978 rugsėjo 1, Nr. 
34) žinią apie Jaro Alkio pasi
kalbėjimą su Laisvės Varpo radi
jo vedėju Petru Viščiniu apie 
Ahglijos lietuvių gyvenimą. Ten 
sakoma:

“Anglijoje lietuvių skaičius 
sumažėjęs iki 700. Lietuviai 
gerai susiorganizavę, leidžiamas 
Europos Lietuvis, turi Lietuvių 
Namus ir vasarvietę, kurioje gy
vena pensininkai, rūpinasi litua
nistinėmis mokyklomis.”

Tiesa, niekas emigracijoje ne
gali nustatyti, kiek yra lietuvių 
kuriame nors krašte, bet tuose 
kraštuose veikiančių organizaci
jų sąrašai gali duoti apytikrį 
skaičių.

Jaras Alkis, nors būdamas di
delis visuomenininkas, duoda 
skaičių, paimtą iš palubės. Tur
būt visiem žinoma, kad Angli
joj iš labai seniai yra lietuvių, 
taip, kaip ir JAV. Kai kurios 
organizacijos yra bandžiusios 
sudaryti lietuvių kartoteką, ku
rioj yra per 1400 pavienių ir šei
mų adresų, bet tai dar ne viskas. 
Teisingiausius davinius galėtų 
duoti lietuvių katalikų ir evan
gelikų bendrijos, nes jų dvasios 
vadovai kasmet lanko savo apy
linkių šeimas.

Kad Darbininko skaitytojai 
nelaikytų mūsų tokiais mažais, 
noriu padaryti keletą papil
dymų.

Londone yra 1912 pastatyta 
Šv. Kazimiero bažnyčia ir klebo
nija. Prieš keletą metų, kun. Jo
nui Sakevičiui, MIC, vadovau
jant, pristatyta svetainė. Lietu
vių bažnyčia turi tokias pat tei
ses, kaip anglų parapijų bažny
čios. Bendras bažnyčios, klebo
nijos ir svetainės kompleksas su
daro Londono lietuvių katalikų 
centrą (21 The Ovai, Hackney 
Rd., London E2).

Londono sporto ir socialinis 
klubas įkurtas, rodos, 1910 me
tais. Nors patalpos ir adresai 
keitėsi, bet organizacija ir 
šiandien tebėra* gyva, turi savo 
patalpas su vienintele sale vi
same Londone. Be jos būtų be
veik neįmanoma jokia lietuviška 
veikla. Sale naudojasi visos lie
tuviškos organizacijos. Sporto ir 
socialinio klubo adresas: 345 A 
Victoria Park Road, London E9.

Apie Lietuvių Namus dar 
galima pridėti, kad žemutiniame 
aukšte yra Nidcs spaustuvė, kur 
spausdinamas Europos Lietuvis 
ir Nidos knygų klubo knygos.

atsakingas už šitą chaosą. Pagal 
mūsų konstituciją, mūsų 
prezidentas su savo kabineto na
riais turi teisę ir atsakomybę, 
kad kraštas ekonomiškai augtų 
bei klestėtų, o neitų į bankrotą.

lietuvių?
Alkio pavadintą vasarvietę 

mes vadiname Lietuvių Sodyba. 
Tai apie 500 akrų žemės plo
tas su beržais ir ąžuolais, eže- 
riukiu ir srauniai tekančiu upe
liu, gražiais senyvo stiliaus na
mais. Tai sudaro lietuviškos so
dybos vaizdą. Tikrai gražiau at
rodo negu Dainava JAV.

Reikia dar paminėti, kad Lon
done savo centrus turi lietuviai 
socialdemokratai, su skyriais 
Manchestery ir Glasgowe, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio vie- 
tininkija su keliais skyriais, atei
tininkai, Moterų Katalikių Šv. 
Onos draugija, gyvuojanti dau
giau negu 60 metų Dainavos 
moterų sambūris, Britų-Lietu- 
vių Taryba, Lietuvių Bendruo
menė, Lietuvių Sąjunga, Lietu
vių Katalikų Bendrija.

Nottinghame yra Tėvų Mari
jonų vadovaujamas Jaunimo, 
Sielovados ir Spaudos Židinys 
(namai). Iš čia vadovaujama vi
sai Anglijos sielovados veiklai. 
Čia yra ofsetinė spaustuvė, lei
džiamas dvimėnesinis žurnalas 
Šaltinis ir spausdinamos kny
gos. Vien Šaltinis turi triskart 
daugiau skaitytojų, negu J. Alkis 
mini apie visus Anglijos lietu
vius. Šiame Židinyje yra koply
čia, kur Nottinghamo ir jo apy
linkių lietuviai sekmadieniais 
susirenka lietuviškom pamal
dom. Centrui vadovauja kun. dr. 
S. Matulis, MIC. Adresas: 16 
Hound Road, West Bridgeford, 
Nottingham NG2 6AH.

Manchestery yra panašūs di
deli namai su nedidele, bet gra
žia sale. Šiuo lietuvišku centru 
naudojasi visos organizacijos. 
Manchesterio lietuviai kultūros 
darbuotojai leidžia Šiaurės Ang
lijos Lietuvių Biuletenį, veikia 
lietuvių karių vetaranų Ramovės 
skyrius su arti 100 narių, filate
listų draugija Vilnius. Lietuvių 
centro ir socialinio klubo adre
sas: 121 Middleton Road, Man
chester 8.

Manchesterio lietuvius dvasiš
kai aptarnauja kun. Valentinas 
Kamaitis. Veikia skautų ir skau
čių energinga draugovė.

Bradfordo lietuviai turi dide
lius, gražiai sumodernintus na
mus, kuriuose vyksta visas tos 
vietovės gyvenimas. Bradfordie- 
čius dvasiškai aptarnauja kun. 
Jonas Kuzmickis.

Škotijoj lietuviškasis gyveni
mas vadovaujamas daugiausia 
ankstesnės išeivijos, nes po 
antro pasaulinio karo ten apsigy
veno mažai naujųjų ateivių. Ten 
nėra jokio Lietuvių Sąjungos 
skyriaus. Dvasiškai Škotijos lie
tuvius aptarnauja prel. Juozas 
Gutauskas.

Škotijos lietuviam leidžiamas 
Išeivių Draugas, kuris eina nuo 
1914. Veikia du chorai, vadovau
jami Prano Dzidoliko ir Janinos 
Sarafinaitės. Lietuvius evange
likus aptarnauja kun. A. Putcė 
iš Manchesterio.

Anglijoj lituanistinių mo
kyklų jau keleri metai nebėra.

Lietuvių Anglijoj turbūt yra 
10 kartų daugiau negu 700!

Stasys Kasparas

LAWRENCE, MASS.
Pirmoji komunija

Šv. Pranciškaus bažnyčioj tos 
parapijos mokyklos auklėtiniai 
gegužės 6, sekmadienį, priėmė ■ 
pirmąją komuniją. Jai vaikučius 
paruošė mokyklos vedėja-sesuo.

Po mišių buvo Dievo Moti
nos pagerbimas. Mergaitės 
procesijoj su giesmėmis ir gėlė
mis atnešė vainiką ir apvainika
vo Dievo Motinos statulą.

Kadangi vargonininkė Adelė 
Pinaitė serga, vargonavo parapi
jos mokyklos 8 skyriaus auklėti
nis Skuče vičius.

Šv. Pranciškaus parapijos kle
bono kun. Albino Janiūno rū
pesčiu čia suorganizuotos studi
jų sekcijos, parinkti vadovai: ad
ministracijos ir finansų — Rene 
Figure, krikščioniškos tarnybos 
— dr. Petras Miškinis, auklėji-

BENDRUOMENINĖ KRONIKA
Teresė Gečienė atstovavo 

JAV LB krašto valdybai gegu
žės 14-17 Philadelphijoj vyku
sioj tarptautinėj socialinės gero
vės konferencijoj. Šią konferen
ciją ruošė Pluralizmo ir grupinio 
indentiteto institutas, savo tiks
lu turįs panaudojimą tautinių, 
etninių, religinių ir visuome
ninių bendruomenių šeimos gy
venimui tvirtinti bei krizėm ša
linti. Pranešėjų tarpe buvo 
JAV Katalikų konferencijos, Žy
dų komiteto, Baltųjų Rūmų koa
licijos šeimom sutvirtinti, Prezi
dentinės proto sveikatingumo 
komisijos bei mokslo institucijų 
atstovai. LB-nei atstovavusi Te
resė Gečienė dirba Philadelphi- 
jos mokyklų administracijoj mo
kinių bei jų šeimos narių psi
chologinės globos srity. Ilgus 
metus mokytojavo Philadelphi- 
jos lituanistinėj mokykloj ir jai 
vadovavo. Šiuo metu ji yra LB 
Talkos Lietuvai komisijos narė.

JAV LB krašto valdyba pasvei
kino prel. Audrį Juozą Bačkį, 
Šv. Tėvui jį paskyrus Vatikano 
visuomeninių reikalų tarybos 
pasekretoriu. Pasidžiaugta, kad 
Šv. Tėvas šias atsakingas parei
gas patikėjo sąmoningam lietu
vių tautos sūnui, nuoširdžiai 
besirūpinančiam lietuvių tautos

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

37 dol. — kun. dr. prof. P. 
Ragažinskas, Central, N.M.

22 dol. — prel. J. Kučingis, 
Los Angeles, Calif.

20 dol. — J. Valys, Hebron, 
Conn.

14 dol. — H. Zitikas, Ridge- 
wood, N.Y.

Po 12 dol. — J. Licata, Cen- 
tereach, N.Y., A. Bertulis, Hot 
Springs, Ark., R. Klivečka, De- 
marest, N.J., V. Šoliūnas, Le
mont, III., A. Antanaitis, Kings 
Park, N.Y.

10 dol. — Al. Marcelinas.
Po 7 dol. — M. Mikolaitis, 

Cherry Hill, N.J., dr. J. Sungai- 
la, Toronto, Ont, V. Žilinskas, 
Pittsburgh, Pa., V.K. Jonynas, 
Queens Village, N.Y., A. Šaulys, 
Shoreham, N.Y., dr. S. Petraus
kas, Hillside, N.J., J. Shukis, 
Flushing, N.Y., J. Vastūnas, 
Woodhaven, N.Y., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., J. Paliulis, 
Southbury, Conn., V. Budinin- 
kas, Jamaica, N.Y., dr. S. Daugė
la, VVashington, D.C., L. Gailiu- 
šienė, Philadelphia, Pa.

Po 5 dol. — L. Staškevičius, 
Bronx, N.Y., The VVriter’s Club 
Trojan, Ine., Los Angeles,xCalif.,
J. Morkūnas, Philadelphia, Pa.

4 dol. — S. Klimas, Little 
Falls, N.J.

Po 3 dol. — O Šlepavičius, 
Centerville-Cape Cod, Mass., A. 
Bačanskas, Manchester, Conn., 
L Girdzevičius, Canada, J. Kum- 
pikas, Hollis Hills, N.Y., G. Bart
kus, Richmond Hill, N.Y., T. Ja
saitis, Great Neck, N.Y., M. 
E iže ryte, Montreal, Que., B. 
Kruopis, So. Boston, Mass., V. 
Frankienė, Baltimore, Md., A. 
Vakselis, Richmond Hill, N.Y., 
kun. J. Grabys, Watervliet, N.Y., 
R. Kepenis, Groton, Conn., A. 
Gruodis, Wappingers Falls, 
N.Y., dr. J. Stankaitis, Roches- 
ter, N.Y., O. Osmolskis, Rich
mond Hill, N.Y., V. Davies, 
Euclid, Ohio, A. Lauten- 
schlager, Las Vegas, New., A. Ta
mošaitis, Kingston, Ont., J. 
Stanaitis, Houston, Tex., A. Ba
čiulis, Quincy, Mass., K. Vasai- 
tis, Beltsville, Md., S. Dabkus, 
Toronto, Ont., B. Opelka, Prai- 
rie Village, Kans., A. Povilaitis, 
Chicago, Ilk, Z. Venclauskas, 
Los Angeles, Calif., D. Altman, 
Fairfield, N.J., J. Baužauskas, 
Ansonia, Conn.

1 dol. — P. Korla, Schenec- 
tady, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja. 

. ....—

mo — mokytojas Jonas Lukas, 
dvasinio plėtojimosi—Adelė Pi
naitė, aktyvumo — Jere Jozakas.

J. Sk. 

interesų gynimu.
Spaudos vajus, vadovautas 

JAV LB krašto valdybos vice- 
pirm. Rimo Česonio, LB apylin
kių darbuotojų pastangomis su
telkė 129 naujas lietuviškos 
spaudos prenumeratas. Apskai
čiuota, kad šios prenumeratos ir 
LB vienetų aukos spaudai spau
dos mėnesio proga sudaro 
$4,300.

Nutarta finansuoti išleidimą 
bibliografo Leonardo Kerulio 
paruoštos kartotekos, apiman
čios 1940-41 sovietų kalintus, 
nužudytus ar į Sibirą ištremtus 
lietuvius. Rankraštis turi 500 
puslapių ir 19, 140 pavardžių. 
Veikalas bus leidžiamas ribotu 
tiražu, kaip istorinis dokumen
tas laisvojo pasaulio mokslo į- 
staigom. JAV LB krašto valdyba 
yra paprašiusi, kad veikalas tu
rėtų atitinkamus įvadus pagrin
dinėmis svetimomis kalbomis. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Archyvo vadovas rašyto
jas Č. Grincevičius yra pritaręs 
minimą veikalą išleisti Pasaulio 
Lietuvių Archyvo vardu.

Charles H. Zerr, amerikietis, 
pirmininkaująs LB pastangomis 
sudarytai Koalicijai išlaisvinti 
Petkui ir Gajauskui, šiomis die
nomis gavo atsakymą iš JAV 
tautinio saugumo patarėjo dr. Z. 
Brzezinski. Atsakyme pastebi
ma, kad nė vienas politinis kali
nys nėra pamirštas ir administ
racija deda pastangas visiem 
pagelbėti.

Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, ba
landžio 26 dalyvavo VVashing
tone įvykusiame tautybių atsto
vų pasitarime. Svarstyta gavi
mas didesnio JAV administraci
jos dėmesio, į federalinės val
džios postus skiriant tautybių 
veikloj dalyvaujančius asmenis.

Seattle (Washingtono valstija) 
naująją LB apylinkės valdybą 
sudaro: Ina Bertulytė-Bray — 
pirm., Vyt. Lapatinskas — vice- 
pirm., Ged. Morkūnas — ižd. 
ir Nijolė Raišienė — sekr.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ErxtlE 

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

WE DELJVER
Mlchigan 2-4130

GAUTOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė, 10 dainų ir 
8 giesmės, įdainuota muzikos 
meno būrelio ir solistų. 8 dol.

Lietuvių liaudies dainos, sol. 
V. Noreikos. 6 dol.

Operų arijos, sol. V. Noreikos. 
6 dol.

Estradinės melodijos, vokali
nio inst. ansamblio. 6 dol.

5-oji dainų šventė Toronte, 
dvi plokštelės. 15 dol.

LIETUVIŠKI 
LEIDINIAI

Dr. A. Gerutis, Petras Klimas. 
10 dol.

P. Klimas, Iš mano prisimini
mų. 12 dol.

G. Valančius, Žemaičių Didy
sis. I-oji ir H-oji dalis. Po 12 
dol.

A. Baronas, Laivai ir uostai, 
romanas. 7 dol.

J. Prunskis, Lietuva bolševikų 
okupacijoj. 6 dol.

A. Rūgytė, Švėkšna, kietais 
viršeliais. 10 dol.

A.P. Bagdonas, Pruo gintarą 
longa, poezija. 3 dol.

J. Balys, Lietuvių dainos 
Amerikoj. 8 dol.

V. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I tom. 15 dol.

A. Bagdonas, Lietuvos poli
cija. 6 dol.

J. Jankus, Anapus rytojaus, 
romanas. 7 dol.

K. Barėnas, Kilogramas cuk
raus. 8 dol.

J. Gliaudą, Narsa gyventi, ro
manas. 6 dol.

Postage Stamps of Lithuania. 
16 dol. (red. D. Jonaitis).

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.
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KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE
Birželio 9 svarbus susirinkimas

Lietuvių Kultūros Fondas 
normaliai per metus turi tik vie
ną visuotinį narių susirinkimą, 
kuris įvyksta rudenį, antrąjį spa
lio mėn. šeštadienį. Tačiau šį 
kartą svarbios priežastys parei
kalavo specialaus LK Fondo na
rių suvažiavimo. Jis įvyks šeš
tadienį, birželio 9, Kultūros Ži
dinio patalpose. Susirinkimas 
prasidės 10 vai. ryto ir iki pietų 
turės pasibaigti. Kava ir pyragai
čiai palaikys susirinkusių ener
giją ir nuotaiką.

Visi Kultūros Židinio rėmėjai 
ir organizacijų atstovai, anks
čiau ar vėliau padavę įstojimo 
prašymą ir sumokėję nario mo
kestį, prašomi dalyvauti. Jei kas 
negalit atvykti, pasirašykit įga
liojimo lapelį ir įduokit kai
mynui ar pažįstamam, kad jum 
atstovautų. Kas dar nėra pasira
šęs įstojimo formos, gali tai at
likti anksti atvykęs į susirinki-

PATERSON, N.J.
LB apylinkės susirinkimas
Nors apylinkė savo kartotekoj 

turi suregistravusi per 200 anks
tesnės ir naujosios emigracijos 
lietuvių, tačiau solidarumo įna
šus susimokančių tėra tik apie 
70, o apylinkės veikloj aktyviau 
dalyvaujančių skaičius yra dar 
mažesnis. Apylinkės valdybą vis 
dar pavyksta kasmet išrinkti, to
dėl ir lietuviškas gyvenimas čia 
vis dar nenumato sustoti.

Ir iš balandžio 1 įvykusiame 
apylinkės susirinkime padaryto 
valdybos pirm-ko Antano Rugio 
pranešimo paaiškėjo, kad valdy
bai pavyko suorganizuoti auto
busą į Washingtone jaunimo su
ruoštas demonstracijas, stipriai 
paremti PLD Kanadoj piniginėm 
aukom, suruošti Vasario 16 
šventės minėjimą su tai dienai 
pritaikytom pamaldom ir Lietu
vos vėliavos prie miesto rotušės 
iškėlimu ir miesto burmistro 
specialiai tai dienai paskelbta 
proklamacija. Nors į Nepriklau
somybės šventės minėjimus pa
prastai atvyksta tik per 100 
žmonių, tačiau Lietuvos lais
vinimo reikalam buvo suaukota 
1400 dol., kurių didžioji dalis 
pagal aukotojo valią atiteko LB.

Išklausius apylinkės kontrolės 
komisijos pirm-ko Klemenso 
Praleikos ir valdybos iždininko 
Juozo Iškausko pranešimus, visi 

A.A.
JURGIUI MONTVILAI

mirus, giliam liūdesy likusią žmoną dr. Haliną, sūnų Vidą su 
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Sofija Plechavičienė

mą ir pilnateisiškai dalyvauti 
balsavimuose.

Svarbiausias susirinkimo tiks
las — Kultūros Židinio admi
nistracijos parėmimo sutarties 
pasirašymas. Susirinkusieji LK 
Fondo nariai bus pilnai pain
formuoti apie Pranciškonų ir 
Lietuvių Kultūros Fondo pa
stangas sudaryti tinkamą sutartį, 
pagal kurią K. Židinio admi
nistracija, išlaikymas ir priežiūra 
pereitų į rėmėjų ir aukotojų 
organizacijos rankas. Bus pateik-

Komp. J. Gaidelio šventė
Kompozitoriaus Juliaus Gai

delio 70 metų sukaktuvinis pa
gerbimas įvyko balandžio 29. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj Brocktone 10 vai. ryto buvo 
aukojamos mišios. Muzika J. 
Gaidelio. Giedojo parapijos cho
ras, vad. J. Gaidelio. Avė Maria, 
— Fr. Schuberto, atliko smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas. Pa- 
nis Angelicus, — C. Franck, at
liko solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė ir parapijos choras. Alleg- 
ro, — Haendelio, atliko solistas 
Stasys Liepas.

Gaidelio kūrinių koncertas 
vyko Brocktono North Junior 
High School salėj. Pirmoj daly 
solistė Marytė Bizinkauskaitė 

pranešimai buvo priimti ir val
dybai pareikšta padėka už jos 
įdėtą darbą.

Atsitiktinai į Patersoną atvy
kęs LB krašto v-bos pirm-kas 
Algimantas Gečys susirinkusius 
painformavo apie krašto valdy
bos atliktus ir atliekamus dar
bus ir atsakė į susirinkusiųjų 
iškeltus klausimus. Apylinkės 
pirm-kas jam už tai nuoširdžiai 
padėkojo.

Nauja apylinkės valdyba leng
vai buvo išrinkta iš šių asmenų: 
Rūtos Gudelienės, Onos Preikš- 
tienės, Vytauto Gružo, kuris jau 
daug metų rūpinasi Balfo ir Va
sario 16 gimnazijos būrelio rei
kalais, Gedimino Klimo, Juozo 
Iškausko ir Antano Rugio, o 
kontrolės komisija — iš Petro 
Juškos, Vidmanto Matusaičio ir 
Klemenso Praleikos.

Pasikalbėjus apie tolimesnę 
apylinkės veiklą ir išklausius ke
letą pranešimų, ilgai neužtrukęs 
susirinkimas buvo baigtas. K. J. 

A.A.

Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas dėkoja “Keleivio” 
vadovybei už dovanotus lietuvių laikraščių komplektus ir lie
tuvių senus leidinukus bei visokių paramų statant ALKAi 
pastatus

Putna'm, Conn.

ALKA

ta sutarties santrauka, išaiškinti 
jos tikslai ir principai ir balsuo
jama už arba prieš sutarties vyk
dymą.

Visiem, kas tik turi abejonių 
ar klausimų, labai svarbu daly
vauti šiam susirinkime. Nuo 
jūsų dalyvavimo, nuo jūsų va
lios ir balsų daugumos priklau
sys tolimesnis Kultūros Židinio 
išlaikymas lietuvių reikalam. 
Prieš prasidedant šiltai ir nerū
pestingai vasarai, atidėkit kelias 
valandas šiam svarbiam reikalui. 
Birželio 9 būkit visi Kultūros Ži
diny.

L.K. Fondo Informacijos 
Komitetas

atliko ariją “Pasipuošus šventa
dienio rūbais” iš op. “Gintaro 
šaly”, Bostono vyrų sekstetas at
liko: Piaun broliukai — liau
dies daina ir Balnok, tėveli — 
liaudies daina (abi harm. J. Gai
delio) ir Barkarolė, solistė Vio
leta Balčiūnienė atliko ariją 
“Visvaldas mano sūnus” iš op. 
“Gintaro šaly” ir “Kodėl, kodėl 
gi” iš op. “Dana”.

Antrojoj daly solistė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson atliko 
Danos ariją iš op. “Dana” ir 
“Gėlių žiedai” iš op. “Dana”. 
Pianistas Saulius Cibas atliko 
Šokis iš op. “Dana”. Solistai 
Marytė Bizinkauskaitė ir Nor
bertas Lingertaitis atliko duetą 
“Lakštutės ir Visvaldo” iš op. 
“Gintaro šaly”. Solistas Bene
diktas PovilaviČius atliko “Aušta

sanK-BV-mniL 
Postogepoid taoth uiays 

Fost, [onveniEntprivate, safejree! 
That's uihnt BNIKIIIG-BV-mniLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings j

' Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban-
ką ar juos, atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
\ traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius/ ' AUS .procentus, /
/ JŽSbf leidžiamus įstatymų, i 

LJ|r Dėl lengvo taupymo bū- .*

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM — 
Monday thru Fnday 
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 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

Bostono vyrų sekstetas su kompozitoriumi Julium Gaideliu balandžio 29 kompozitoriaus 
70-ties metų minėjimo koncerte Brocktone. Nuotr. K. Daugėlos

aušrelė”, liaudies daina ir ariją 
iš op. “Dana”. Paskutiniuoju 
dainavo Brocktono Šv. Kazimie
ro parapijos choras, vad. komp. 
Juliaus Gaidelio: Tremtinių 
giesmė, Tėviškės laukai, Pava
sario daina, Šienapiūtė ir Dobi
las. Solistam, sekstetui ir chorui 
visos dainos ir arijos yra para
šytos komp. Juliaus Gaidelio. 
Visiem akomponavo Saulius Ci
bas.

Po koncerto didelė dauguma 
klausytojų vyko į Chrito’s II res

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

THE LEADER

South Boston 
Savings Bank 

toraną, kur buvo vaišės. Čia 
kalbėjo žurn. Mykolas Drunga, 
įvertindamas komp. Gaidelio 
darbus. Visai programai kon
certe ir vakarienėj vadovavo Vy
tautas Eikinas.

Šiam kompozitoriaus pagerbi
mui buvo sudarytas specialus 
komitetas. Išleistoj programos 
knygelėj išvardyti: Gaidelio Ju
biliejaus komitetas: Dr. Petras 
Bizinkauskas, Jonas Grinkus, 
Liuda Šukienė ir Romas Veitas; 
spaudos atstovai: Povilas Žičkus 
ir Jonas Vizbaras. Bet tikrumoj 

‘Arpber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iš Bostono/New Yorko

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
I Vienos savaitės: Maskva/Vilnius
I liepos 12 —$865.00 rugsėjo 26 — $829.00
| rugpiūčio 2 — $865.00 spalio 10 — $829.00
Į iugsėjo iu — $829.00
į DVIEJŲ SAVAIČIŲ%

1 rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1045.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovą. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

MEMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, P. O. Bok 11b

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617 ) 268-8764
K

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
i> Prices aro based on double oecupancy and are subject to
‘ chang-ea and/or Government approval.

daugiausia rūpinosi šio pagerbi
mo visais reikalais Vytautas Ei
kinas, Pranas Šimkus ir eilė kitų.

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

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

JURGIUI MONTVILAI
mirus, didžios širdgėlos ištiktą jo žmoną Haliną, sūnų 
Vidą su šeima, gimines ir artimuosius giliai užjaučiame.

Valerija ir Bronius Nemickai

Mielam prieteliui
JURGIUI MONTVILAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Halinai ir sunui 
Vidui su šeima.

Elena Purelienė
Ona Liorentienė
Gina ir Donatas Skučai

A.A.
ALBERTUI PETCAVAGE-PETKEVIČIUI

staiga mirus, jo broliui dvyniui, pranciškonų vienuoliui 
Broliui Jurgiui Petkevičiui ir visiem kitiem artimiesiem.
gilią užuojautą reiškia

Dr. ir Mrs. Bernard Covalesky

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
ruošia

LIETUVIŲ DIENĄ — RADIJO PIKNIKĄ 
birželio (June) 17 d., 1979 mt, sekmadienį, 

gražioje vietoje su visais patogumais: 

ESTŲ TAUTINIAME PARKE ir SALĖSE
Route 528, Lakewood — Jackson, N.J.

PROGRAMOJE:

♦ Ekumeninis Susikaupimas, prisimenant tragiškas 
Pabaltiečių deportacijas

♦ Tautinių Šokių Grupė “Liepsna”, vad. D. Didžbalytei
♦ Estų Šokėjų Grupė, vad. Ferdinand Rikka
♦ Jaunų Latvaičių Gimnasčių Grupė, kuriai vad. Aina 

Ozols
♦ Iškiliosios lietuvaitės konkursas išrinkti “Miss Lith

uania”, 1979
♦ Tėvų Pagerbimas — Tėvų Dievos proga

Pikniko pradžia:1:00 vai. p.p.
Programa: 3:00 vai. p.p.
Šokiai nuo 5 vai. p.p. grojant M. Matulionio orkestrui

(Programa vyks 1000 vietų amfiteatre po atviru dangum) 

(Prie parko yra didelis sklypas automobiliams pastatyti— 
nemokamai)
Įėjimas $4.00, studentams ir moksleiviams — $2.50 
Vaikams iki 12 metų — nemokamai.
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas 
Maloniai kviečiame atsilankyti į šią tradicinę šeimy
nišką Radijo Šventę!
Jūsų gausus dalyvavimas užtikrins mūsų tolimesnę 
radijo veiklą ...

Direktorius, Dr. JOKŪBAS J. STUKAS

Šis Radijo Piknikas — Lietuvių Diena — įvyks bet kokiam 
orui esant!



8 • DARBININKAS • 1979 birželio 1, Nr. 22

DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr........(212)
Spaustuvė .....(212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ..... 212)

Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: birželio 3, sekmadienį, 3 v. 
popiet, Moterų Vienybės ren
giamas knygos apie Lietuvos 
pašto ženklus pristatymas. Po 
visos programos — kavutė.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje birželio 2, šeštadienį, 
9:30 v. — mokinių tėvų susi
rinkimas žemutinėje salėje. Aš
tuntame skyriuje baigiami egza
minai. Po pietų 1:30 v. — 
mokytojų tarybos posėdis. 
Mokslo metai baigiami birželio 
9-10 savaitgalį. Šeštadienį dar 
mokykloje vyks reguliarios pa
mokos, o birželio 10, sekmadie
nį, 12 vai. Kultūros Židinyje 
jaunimo pamaldos ir iškilmingas 
mokyklos baigimo aktas. Akto 
metu bus išdalintos mokiniam 
dovanos ir įteikiami aštunto sky
riaus pažymėjimai. Po to — vai
šės.

Vida ir Vidmas Matusaičiai 
iš Livingston, N.J., a.a. Jurgio 
Montvilos atminimui aukojo 
15 dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdus ačiū.

Liet. Jaunimo Sąjungos New 
Yorko skyrius Kultūros Židiniui 
paaukojo 20 dol. Nuoširdus ačiū. 
Skyriaus valdyba parodė gra
žų pavyzdį visiem — ji Darbi
ninke įdėjo skelbimą ir pa
kvietė visą jaunimą dalyvauti 
Kultūros Židinio pavasario 
šventėje.

Nuoširdi padėka Atlanto rajo
no skautų vadovybei už 25 dol. 
auką Kultūros Židiniui.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas bus rugpiūčio 5, kaip ir 
visada — Plattdeutsche Parke, 
Franklin Sąuare, L.I.

BATUN metinis susirinkimas 
įvyks Our Lady of Aglona Cent
re, 2789 Schurz Avė., Bronx, 
N.Y. 10465 birželio 9, šeštadienį, 
1 vai. popiet. Tarp kitų dar
botvarkės reikalų pramatoma ir 
naujų direktorių rinkimai. Kan
didatai: Helen Kulber, kun. Ka
zimieras Pugevičius, Marian 
Skabeikis, antrininkai: Eugenija 
Karpus, Dalia Bulgaris, Alina 
Staknys.

KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJŲ

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
VISUOTINIS NARIŲ

SUSIRINKIMAS
BIRŽELIO 9, ŠEŠTADIENĮ, 

KULTŪROS ŽIDINYJE

Pradžia 10 vai. ryto 
Seniau įstoję ir nauji nariai 

prašomi dalyvauti

SVARBIOS KNYGOS PRISTATYMAS

POSTAGE STAMPS OF 
LITHUANIA

rengia Moterų Vienybė

SEKMADIENį, BIRŽELIO 3, 3 vai. popiet 
KULTŪROS ŽIDINY

Apie šios knygos svarbą kalbės iš Toronto
POVILAS BARBATAVIČIUS, 

vietinės Lietuvių Filatelistų draugijos pirmininkas ir du 
įtakingi amerikiečiai iš Collectors Club —

ERNEST KEHR ir ABBOT LUTZ.

Po trumpu kalbų vaišės. Įėjimo auka tik 3 dol.

Visus, kurie galėtų pagelbėti knygai ją perkant, platinant 
ar dovanojant, Moterų Vienybė mielai kviečia.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Vytautas Pikturna bir
želio 3 mini savo kunigystės 40 
metų sukaktį. Iškilmingos padė
kos pamaldos 11 vai., po jų 
— parapijos salėje svečių pri
ėmimas.

Pabaltijo Moterų Taryba mi
nės savo 32 metų sukaktį birže
lio 10, sekmadienį, 4:30 v. po
piet Estų namuose, 243 E. 34 
Street, New Yorke. Numatoma, 
kad kalbės dr. Martin Abend, 
televizijos komentatorius.

New Yorko vyr. skaučių židi
nio Vilija sueiga įvyks birže
lio 5, antradienį, 8 v.v. Rozi- 
tos Šlapelienės namuose, 4 
Harvard Lane, Commack, N.Y., 
tel. 516 543-3409. Visos daly
vauja uniformuotos. Dėl smul
kesnės informacijos skambinti 
Rimai Gudaitienei — 849-4437.

Jonas Damauskas, istorikas ir 
visuomenininkas, lietuviškų 
knygų rinkėjas, atvykęs į Litua
nistinio Instituto suvažiavimą, 
lankėsi ir Darbininko redakcijo
je.

Sekminės — Šv. Dvasios 
šventė yra ateinantį sekma
dienį, birželio 3.

Birželio trėmimai Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus prisi
minti birželio 17, sekmadienį. 
Bus aukojamos mišios 11 vai.

Tėvo diena šiemet švenčiama 
birželio 17. Daugelyje bažny
čių bus aukojamos mišios už gy
vus ir mirusius tėvus.

Antanas Šidlauskas, 55 metų, 
gyvenęs VVoodhavene, staiga 
mirė gegužės 28 rytą. Iš va
karo jis buvo išvežtas į ligo
ninę. Buvo pašarvotas M. Šalins 
šermeninėje. Palaidotas gegu
žės 31 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse.

Išnuomojamas savaitėmis ar
ba mėnesiui trijų miegamųjų 
namas Ocean Beach, N.J. Du 
blokai nuo jūros. Tinka miegoti 
8 asm. Skambinti telefonu 201 
322-6163 po 6:30 vai. vak.

Margarita Samatienė, LMK 
Federacijos pirmininkė, birželio 
pradžioje išvyksta į New Or- 
leans, LA, kur ji atstovaus lietu
vėm moterim GFWC tarptau
tinėje 88-toje moterų konferen
cijoje birželio 4-9.

Nuo dr. Domo Jasaičio mirties 
birželio 5 sueina dveji metai. 
Mišios bus atlaikytos Aušros var
tų koplyčioje Vilniuje, Putnamo 
vienuolyno koplyčioje ir pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne.

A. a. dail. Eduardui Krasaus
kui Waterburyje mirus, vietoj 
gėlių ant velionies karsto Tautos 
Fondui aukojo: po 10 dol. — 
A. ir K. Čampės, Viktoras Vait
kus, Pranas Gaižutis, Danutė 
Venclauskaitė, Antanina Gylie
nė, Mr. Mrs. Stanley Shukis, 
po 5 dol. — Jonas Stapulionis, 
Lydia Matonienė, Magdalena 
Kudirkienė. Tautos Fondo val
dyba aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja.

Putnamo seserys — sesuo 
Margarita — vyresnioji, sesuo 
Augusta ir prel. Vytautas Bal
čiūnas, atvykę į Magdalenos 
Galdikienės laidotuves, apsilan
kė ir Darbininko redakcijoje, 
spaustuvėje, apžiūrėjo Adomo 
Galdiko galeriją.

Poetė Kotryna Grigaitytė iš
leidžia naują eilėraščių rinkinį 
— Marių vėjui skambant. Lei
džia Darbininkas. Rinkinys jau 
atiduotas spaustuvėm Pasirodys 
šių metų rudenį.

KNYGA APIE LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLUS

Birželio 3 Moterų Vienybė 
rengia retos ir brangios knygos 
sutiktuves. Ta knyga skirta Lie
tuvos respublikos pašto ženk
lam. Kad būtų prieinama visų 
tautų pašto ženklų rinkėjam, ji 
parašyta angliškai — Postage
Stamps of Lithuania.

Knyga ruošta ilgus metus, iš 
visur telkiant medžiagą. Ją sure
dagavo Jonas Grigaliūnas, Kazi
mieras Matuzas, Stepas Ivanaus
kas ir Juozas Mulevich. Redak
cijai talkino dr. Vytautas Donie- 
la, Kazimieras Lietuvis. Prisidė
jo ir Demie Jonaitis.

Knygoje yra aprašyta visi Lie
tuvos respublikos išleisti pašto 
ženklai, įdėta jų nuotraukos, 
sužymėta, kiek laidų išleista, 
kada, kas juos piešė. Tai savo
tiška enciklopedija ir Lietuvos 
istorija, nes piešiniai pavaizduo
ja svarbiausius Lietuvos įvykius, 
asmenis.

Knyga jau buvo paminėta 
amerikiečių spaudoje. Ją išleido 
The Collectors Club, Ine., Lie
tuvių Filatelistų Sąjungos New 
Yorke ir Toronte. Išleidimą pa
rėmė Steinway Memorial fon
das. Knyga išleista labai 
švariai ir patraukliai.

Išnuomojamas nuo liepos 1 
šešių kambarių butas antrame 
aukšte, 125 St., Richmond Hill, 
prie pat Jamaica Avė. Du blokai 
iki traukinio (BMT) stoties ir 
autobuso sustojimo vietos. Nuo
ma prieinama. Skambinti 846- 
0502 arba 846-6230.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ

KENNEBUNKPORTE

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

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

Kultūros Židinio pavasario šventės metu prie paminklo gieda Lietuvos himną.Nuotr. P. Bivainio

Lituanistikos Instituto suva
žiavimas prasidėjo gegužės 25, 
penktadienį, atidarant Broniaus 
Kviklio parengtą Vilniaus Uni
versiteto parodą, kuri buvo iš
statyta didžiojoje salėje. Šeš
tadienį 10 vai. atidarytas pats su
važiavimas. Jį sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Paskaitos vyko žemutinėje sa
lėje. Vakare buvo banketas su 
koncertu. Skambino pianistė 
Dalia Sakaitė, dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas atliko humo
ristinę programą. Įteikta praeitų 
metų dailės premija Elenai Ke- 
palaitei. Sekmadienį vyko Insti
tuto darbo posėdžiai, viešos pa
skaitos. Vakare — iškilmingas 
Vilniaus universiteto minėjimas, 
kur paskaitą skaitė Simas Su
žiedėlis. Parodyta skaidrės. Vil
niaus Universiteto kūrybinio žo
džio montažą atliko Paulius Jur
kus ir dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas. Numatyta Instituto 
programa pirmadienį buvo iš
semta sekmadienio darbo 
posėdžiuose, tai pirmadienį jau 
nieko nebebuvo. Platesnis apra
šymas — kitame Darbininko nu
meryje.

NEW YORKO VYRŲ CHORO

15 METŲ JUBILIEJINIS

PROGRAMOJE

• pianistė DALIA SAKAITĖ,

Šokiams groja AMOUR orkestras

Bufetas, užkandžiai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

bus birželio 9, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje.

341 Highland Blvd., Brooklyne, N.Y.

Šokių metu dainuoja: JUOZAS NAKAS ir 
“Jinai ir trys gintarai”.

• solistė IRENA STANKŪNAITE, sėkmingai 
dainavusi įvairiose operose;

• Perkūno choras, vadovaujamas 
VYTAUTO DAUGIRDO, 
chormeisteris VIKTORAS RALYS

Įėjimo auka — 6 dol., jaunimui 3 dol. (Tik prie įėjimo)

• PAULIUS RAJECKAS — pantomimikas, neseniai 
pasirodęs televizijoje.

Bilietų galima gauti pas M. Šalinskienę, choro narius 
ir prie įėjimo.

Stalus galima užsisakyti pas Lionginą Drangauską — 
296-5655 arba pas Zenoną Jūrį — 441-7831

PAVASARIO ŠVENTĖ
KULTŪROS ŽIDINYJE

Kultūros Židinio pavasario 
šventė buvo gegužės 20, sekma
dienį. 12 vai. buvo jaunimo pa
maldos. Po pamaldų du jaunuo
liai nunešė gėlių puokštę lauke 
prie kryžiaus. Nuėjo drauge ir 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, au
kojęs mišias. Ten prie kryžiaus 
buvo padėtos gėlės ir uždegta 
žvakė, pagerbiant ir prisimenant 
mirusius Kultūros Židinio staty
tojus. Sugiedotas Lietuvos him
nas. Tada Aloyzas Balsys pa
skelbė, kad prasideda gegužinė- 
piknikas.

Automobilių aikštėje ties Liet. 
Religinės Šalpos namais įsikūrė 
visas gegužinės gyvenimas. Ten

Liucija Kašiubaitė-Česnienė 
S LA kuopos pobūvyje, kuris 
buvo gegužės 20 centrinėje S LA 
įstaigoje, buvo surengusi paro
dėlę papuošalų, kuriem buvo 
panaudoti gintarai, įvairūs mi
neralai, brangieji akmenys. 

buvo pardavinėjamas maistas, 
buvo ir virtuvė — Giraitė, kur 
kepė ypatingai puikius keps
nius. Vadovavo Vytautas Alksni
nis, o jam talkino visa eilė 
žmonių.

Apatinėje salėje irgi žmonės 
užkandžiavo, nes ir ten veikė 
valgykla.

Atvykusi iš Elizabetho New 
Jersey lietuvių tautinių šokių 
grupė pašoko keletą tautinių 
šokių. Grupei vadovavo Rūta 
Mickūnienė, akordeonu šokius 
palydėjo Rūta Raudytė.

Laimėjimam buvo išleista visa 
eilė smulkių fantų. Patį didžiau
sią — dail. Vytauto Igno grafi
kos paveikslą — laimėjo Anta
nas Bagdžiūnas.

Tą dieną oras buvo hjlausus, 
tai atbaidė ne vieną pasikelti į 
Kultūros Židinį. Žmonių galėjo 
būti kur kas daugiau. Malonu tik 
tiek, kad atsilankė nemaža jau
nimo, kurį Liet. Jaunimo Sąjun
ga buvo pakvietusi per laikraš
tį- (PJ.)
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