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LAISVES KOVOS METAI Ir šios dienos žmogus filosofuoja
Nė vienas nenori rodytis nekilnus. Savo veiksmus nori 
pateisinti filosofiškai ir apgaubti aureole
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Komunistai ofenzyvą atnaujino, nes eina
Tę pat dieną dvejopos žinios: komunistai Vietname pradėjo 
ofenzyvą, taip pat sutiko derėtis Paryžiuje su Amerika dėl 
taikos Vietname
GEGUŽĖS 5: ofenzyva

Saigone laukta komunistų 
nauja ofenzyva prasidėjo ge
gužės 5 naktį. Ji apėmė apie 
120 vietoyių visame krašte. Sti
priausiai reiškėsi Mekong delto
je. Patrankų sviediniai, raketos 
buvo skiriami miestam, aero
dromam bei karinėm bazėm. 
Pačiuose miestuose veikė rąn- 
kiniai ginklai. Saigone gegužės 
8 dar nebuvo baigtos kauty
nės. Tačiau visa ofenzyva ne
buvo tokia stipri kaip pirmoji. 
Pačioje sostinėje žuvusių ko-

munistų priskaitoma 177. Žu
vo taip pat 4 korespondentai, 
fotokorespondentas. Rastas nu
žudytas ir Vokietijos atstovy
bės pirmasis sekretorius.

Ofenzyvos tikslas, kaip aiški
na Amerikos pareigūnai, page
rinti psichologines ir karines 
sąlygas derybom, nes pirmo
sios ofenzyvos įspūdis jau spė
jo išblukti. Amerikos atstovas 
J. Tautose George W. Bali ge
gužės 5 priminė, kad taip ko
munistai darė ir 1954 — prieš 
Ženevos derybas sustiprino 
Dienbienphu puolimą.

J. TAUTOS ir Žmogaus teisės
Teherane J. Tautų konferen

cija žmogaus teisių deklaraci
jai minėti gegužės 5 rezoliuci
ja pasmerkė P. Afrikos baltuo
sius, pasmerkė nacizmą, rasiz
mą. Bet iš pranešimų nematy
ti, kad rezoliucija kalbėtų apie 
komunizmą, kuris yra tokia pat

totalizmo forma kaip nacizmas. 
Pažymėtina, kad Amerika su 
20 kitų valstybių nuo balsavi
mo susilaikė. Konferencija taip 
pat apeliavo j Anglijos vyriau
sybę, kad imtųsi priemonių 
prieš Rodeziją, kuri pasiskelbė 
nepriklausoma.

GEGUŽĖS 10: derybos
Gegužės 5 Hanoi paskelbė, 

kad sutinka susitikti su Ameri
kos atstovais Paryžiuje. Tai bus 
ši penktadienį. Sovietų Prav- 
da susitarimą dėl vietos Pa
ryžiuje pasiskubino išaiškinti 
kaip Hanoi laimėjimą. Esą Ha
noi spauda pranešė, kad “Pary
žius kaip Pnompenh ir Varšuva 
yra tinkama vieta pokalbiui”. 
Hanoi spauda taip pat pakarto
jo ir savo sąlygas taikai. Esą 
karas galįs būti baigtas ketu
riom Hanoi sąlygom: turi būti 
visiškai sustabdytas bombarda
vimas, turi būti “išlaisvinimo 
frontas” pripažintas P. Viet
namo valios reiškėju, amerikie
čiai turi visai pasitraukt iš Viet
namo, turi būti sudaryta P. 
Vietnamo vyriausybė, kurion 
galės būti įtraukti ir nekomu- 
nistai.

J. TAUTOM ir N. Y. Times 
nebepdtenkintas

N.Y. Times vedamajame ge
gužės 6 jau neslepia nusivyli- fellerį 38, arba 24 proc., 

Ryšium su Teherano konfe- M j Tautom. Dabar, sako, --------- " ’*----------
rencija The Chr. Sc. Momtor nariai ir daugunlą kont. 

raliuoja Azijos-Afrikos blokas. 
Nutaria tokius dalykus, kurių 
didžiosios valstybės negali ir 
nenori vykdyti. O tai diskre
dituoja patį J. Tautų aparatą. 
Dabartinėm sąlygom J. Tautos 
nebegali būti “tikrasis užsienių 
politikos centras”, kaip sva
jojo Adlai Stevensonas.

Valstybės sekr. Rusk gegu
žės 4 apkaltino Jungtines Tau
tas, kad jos “toleruoja ob
strukcijas”; jų veikla nesanti 
“patenkinama”.

ŽMOGAUS KONFERENCIJA 
nematė .Baltijos žmogaus

gegužės 3 paskelbė Oswalds 
Akmentins laišką. “Daugelis 
valstybių pakviestos į žmogaus 
teisių konferenciją Teherane, 
Irane. Jokio atstovo nepakvies
ta iš Estijos, Latvijos ir Lietu
vos. O tačiau žmogaus teisių 
problema yra labai svarbi tuo
se mažuose Baltijos kraštuose, 
kurie yra šiandien Sovietų Są
jungos valdžioje.

Sąlygos Baltijos kraštuose ne
gali nieko patenkinti, nes sąži
nės ir religijos laisvės yra visai 
paneigtos arba žiauriai apribo
tos. Baltijos valstybėse mokyti 
vaikus religijos yra uždrausta 
įstatymų numatyta bausme. 
Prievartinis darbas taikomas 
kaip bausmė režimo oponen
tam. Estų, latvių ir lietuvių ‘sa
vanoriškas perkeldinimas’ į U. 
S.S.R. yra truputį daugiau nei 
prievartinio darbo stovyklos.

Latvijos Sovietų Socialistinė 
respublika garantuoja laisvę žo
džio, spaudos, susirinkimų, bet 
praktiškai šiom laisvėm naudo
jasi tik komunistų partijos na-
riai. Latvijos socialistinės res
publikos konstitucijos str. 100 
numato piliečių * buto neliečia
mybę ir pašto privatumą. O ta
čiau kratos namuose yra visuo
tinis reiškinys. Paštas, ypačiai 
iš užsienių, rūpestingai tikri
namas ir cenzūruojamas. Jung
tinės Tautos padarė žymų in
dėlį žmogui siekiant taikos, tei
singumo, laisvės. Bet šie rytų 
ir vidurio Europos pavergtieji 
kraštai, kuriuose Žmogaus tei
sių paneigimas smurtu ir prie
varta yra kasdieninis reiškinys, 
niekad nėra pagarsinami pa
saulio parlamento. Komunisti
nė diktatūra ir tironijos reži
mas pasilieka”.

i derybas
Tuo pačiu metu š. Vietna

mas stiprina karinę infiltraci
ją į P. Vietnamą. George W. 
Bali pareiškimu šiais metais iš 
šiaurės Vietnamo insifiltravo į 
pietus 80,000-100,000. Nuo pre
zidento LBJ įsakymo pristab
dyti bombardavimą infiltraci
ja anksčiau vidutiniškai po 
4000 mėnesiui pakilo iki 6000.

Bali ir Rusk pareiškė, kad in
filtracijos stiprinimas kenkia 
derybų sėkmei. Tačiau N. Y. 
Times vedamajame. įspėjo vy
riausybę nekelti jokių sąlygų 
dėl infiltracijos sustabdymo, 
kad tik derybos nenutruktų. 
Laikraščio, kaip ir eilės kraštu
tinių liberalų siekimas, kad tai
ka būtų pasiekta sudarant P. 
Vietname koaliciją su komunis
tais. Dėl to yra sunerimusi pa- ga kad pafįam gegužės 4, 
ties P. Vietnamo vyriausybė, laikui, Sovietai paskelbė patvir

tinę konsulatų sutarti su Ame
rika. Amerikos senatas jau 
buvo patvirtinęs 1967.

ties P. Vietnamo vyriausybė. 
Derybos, be abejo, bus ilgos, ir 
jų metu eis kovos — kaip Ko
rėjoje.
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Av. Harriman vadovaus derybom 
su Vietnamu Paryžiuje

Sutarimas dėl vietos Paryžiu
je laikoma susitarimu tarp Wa- 
shingtono ir Maskvos. Būdin-

RINKIMŲ FRONTE—kas labiausiai prieš Kennedy?
Pagal Washington Post su

rinktas žinias iš 160 stambiau
sių biznierių už Nisoną pasisa
kė 91, arba 57 proc., už Rocke- 

, už 
Humphrey 24-15 proc. Visai 
nežymus skaičius pasisakė už 
šen. R. Kennedy, McCarthy, 
Wallace.

Laikraščio apskaitymu, jei 
respublikonai nominuotų Rega- 
ną, tai 20 proc. Nixono šalinin
kų respublikonų perbėgtų į 
Humphrey pusę. Jei nominuo
tų Rockefellerį, tai kiti 20 pro
centų perbėgtų į Humphrey pu
sę. Jei demokratai nominuotų 
Kennedy, tai vienas atsakė, 
kad jis pabėgtų į Australiją. Ki
tas atsakė sutinkąs balsuoti už 
betką, tik ne už Kennedy.

— Respublikonų konvencijų- 
je iš 1,333 delegatų pramatoma 
Nixcno pušėje-Šiuo metu 725, 
Rcckefellerio 402, Reagano 
206.

— Šen. McCarthy gegužės

Lenkija ir Čekoslovakija

Tarp Meaney ir Reutherio tempiasi
Santykiai įsitempė tiek, kad tam. Tai yra federącijos paja- 

Reutheris grasino pasitraukti mų dešimta dalis, o vieno na
šu savo auto unijom iš unijų fe- rio mėnesinis įnašas išeina 7 
deracijos AFL-CIO. Nuo pasi
traukimo dar susilaikė, bet ge- 
gegužės 2 sustabdė mokesčio turi 1,4 mil., visoje federacijo- 
mokėjimą — apie 1 mil. me- je narių yra 14.3 mil.

cn. Reutherio vadovaujamos u- 
nijos yra didžiausios — narių

Walter Reuther

Vokietijoje Springer leidykla AMERIKOS BAŽNYČIA IR 
pateikė civilinį ieškinį 60,0 0 0 
doL kairiųjų studentų advoka
tui Makleriui, kuris vadovavo 
kairiųjų studentų demonstraci
jai, įsibrovusiai į leidyklos pa
talpas, mėginusiai leidyklą pa-— Rie de Janeiro, Brazilijos 

sostinės, universiteto studentai degti, 
gegužės 3-5 buvo internavę ir 
įkaitais laikę 22 profesorius, — New YoHco senatorių*

Lenkijos parlamento delega
cija gegužės 5 turėjo būti Ju
goslavijoje. Nevyko. Esą kam 
Jugoslavijos spauda nepalan
kiai vertinusi Įvykius Lenkijo
je. Lenkijos spauda gegužės 4 
kritikavo ir Čekoslovakijos re
formas kaip “neutralistinės” ir 
“antisovietinės”. Savo ruoštu 
Čekoslovakijos spauda ragino 
lenkus baigti antisemitizmą. .

— Čekoslovakijos delegacija 
lankėsi Maskvoje ir tarėsi dėl 
Maskvos pažado duoti 400 mil. 
kreditus. Iš paskelbto komuni
kato neatrodo, kad būtų pavy
kę susitarti.

5 apkaltino šen. Kennedy prd 
pagandistus suklastojus jo kal
bą! Savo ruožtu šen. Kennedy 
spaudos patarėjas Pierre Salin- 
ger kaltino Indianos spaudą, ne
draugiškumu senatoriui.

— Šen. R. Kennedy Indianos 
kalbose pasirodė kitoks — ir 
trumpesniais plaukais ir neko
vingom kalbom — daug kon
servatyvesnis. Jis siūlė mažinti 
išlaidas — tarp jų erdvėm tir
ti ir supersoniniam transpor
tui. Spauda atkreipė dėmesį, 
kad tai kaip tik tos sritys, ku
rios buvo pradėtos preziden
to Kennedy.

šiandien yra daugiau protes
tų, reiškiamų žodžiais ir veiks
mais — šūkavimų spaudoje ir 
demonstracijose, riaušių namie 
ir užsieniuose. Bet protestam
tebemėgstama duoti filosofinį 
pamušalą—šūkius kurie patei
sintų protestuojančius revoliu
cinius veiksmus ir juos apgaub
tų kilnumo aureole. Kreipiam 
dėmesį į pačius populariuosius.
1. Moralu — nemoralu:

Tie, kurie priešinasi vyriau
sybės politikai Vietname, skel
bia, kad ji esanti nemorali: ka
riauti — nemoralu, mobilizuo
ti — nemoralu, treniruoti jau
nimą kariškai — nemoralu, mo
kėti mokesčius, kuriais finan
suojamas karas — nemoralu... 
Nemoralu, nemoralu, nemora
lu — taip ir skamba šiuo me
tu. Lyg žmonės būtų nepapras
tai jautrūs moralei. Teko paste
bėti tik Eisenhowerio atsaky
mą Reader’s Digest skiltyse, 
kuris aną nemoralumo argu
mentą atvertė atgal ir pasakė: 
nemoralu yra nesipriešinti už
puolimui, nemoralu neiti į pa
galbą žmogui ar tautai, kai iš 
jos užpuolikas nori atimti žmo
gaus teises...

Kas moralu ir kas ne?
Nepriimtinas komunistų tvir

tinimas, kad moralu tai, kas tar
nauja partijos interesui. Var
giai priimtinas ir pragmatistų 
tvirtinimas, kad moralu tai, 
kas tarnauja šio meto mano ar 
valstybės interesui.

Kas kritiškai mėgina sutikti 
dienos šūkius, tas mėgina 
veiksmo moralumą ar nemora
lumą vertinti pagal kokį nors 
objektyvų matą. Tokis matas 
vieniem gali būti Dekalogas 
(dešimt Dievo įsakymų). Kam 
jis nepriimtinas, gali objekty
viu matu laikyti žmonių bend
ruomenės sutartus principus 
apie pagrindines žmonių ir tau
tų teises ... Kai kėsinamasi į 
žmogaus laisves — nemoralu. 
Kai žmogus išnaudojamas be jo 
darbą atitinkamo atlyginimo— 
yra nemoralu. Kai žmogui ne
pripažįstama lygios teisės su ki
tais tos pačios aplinkos žmo
nėm — yra nemoralu. Kai tau
tos užpuolamos ir pavergia-
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Kandidatai j LBJ batus

— P. Vietname Ashau slėny
je, gegužės 2 pranešimu, ame
rikiečių kariuomenė atkirto ko
munistų pristatymo kelius nuo 
Cambodijos pusės. Ashau slė
nis laikomas didžiausiu komu-

tM.

nistinių jėgų telkiniu. Iš čia .
ėjo puolimai į Hue, kuris yra . i * i*i • ■ i i
35 mylios i šiaurės rytus, į Da- Amerikos katalikai: kas auga, kas nyksta
nangą, kuris yra 50 mylių į pie- Amerikos katalikų skaičius — sumažėjo 278. Konvertitu
tų rytus. Slėny pnešo kanuo- 1967 buv0 47433,357- _ padj. buvo no,717 — sumažėjo
menės esą 5.000-6,000. Kauty- dėj0 603,423. Vedybų buvo 6761.
nėse Amerika neteko 50 heli- 371155 _ padidėjo 10,116. Pradžios mokyklų buvo 10, 
kopterių. Krikštų buvo 1,139,248 — su- 757 — sumažėjo 170. Aukštes-

— Vietname žuvusių amen- mažėjo 51,594. Vadinas, prie- niųjų mokyklų buvo 2,775 — 
kiečių skaičius pasiekė 22,006, anglis mažta. sumažėjo 66. Kolegijų buvo
sužeistų 137,668. Kunigų buvo 59,803 — suma- 305 — skaičius be atmainų.

— Popiežiui Paulius buvo žėjo 89. Klierikų buvo 39,836 Mokinių pradžios mokyklose 
pasiūlęs Amerikos ir š. Vietna- — sumažėjo 5,543. Seserų vie buvo 4,165,504 — sumažėjo 

Amerikoje katalikų kunigų mo derybom vietą Vatikane.
negrų esą 167. Du iš jų, gyve
ną Chicagoje, pasirašė kaltini
mą Amerikos katalikų bažny
čiai, kad ji esanti “rasinė bal
tųjų institucija”. Esąs “fantas-

KUNIGAI NEGRAI

tinis skirtumas tarp mūsų gal-

nuolių buvo 176,341 —sumažė- 204,341. Kolegijose buvo 433, 
jo 330. Vienuolių brolių 12,261. 960 — padidėjo 1,890.

" Mažėjimo tendencija aiški.
— Anglija sutinka duoti ne- Jos priežastis aiškinama nevie- 

priklausomybę nuo 1970 savo nodai. Vieni aiškina, kad ma- 
—Amerikos Baisa* pakvie- valdomam Hondurui. Guatema- įėjimas rodo, jog padėtis ne- 

tė komunistinę Kiniją / atsiųsti la jį nori sau pasiimti ir nei- sveika ir reikalingos skubios

— Thailands ėmė reikštis 
taip pat šiaurės Vietnamo ko
munistų teroristinė veikla.

n—|L- . . ------ vojimo ir Amerikos vyskupų savo korespondentus į prezi- gi* teisę Anglijai duoti Hon- katalikų gyvenimo ir Bažny-
iki policija suardė barikadas ir, Brydges pasiūlė nutarimą ne- galvojimo”. Tam skirtumui iš- “ ’
ašarinėm bombom likvidavus skirti finansinės paramos tiem, lyginti esąs vienintelis kelias,
pasipriešinimą, suėmė 152 stu- kurie laužė įstatymus Columbi- kad negram būtų paruošta dau-
dentus. jos universiteto riaušėse. giau kunigų negrų.

pradedama mėgsti santykius, duras turi 8,866 kv. mylias plo- kad mažėjimas ir atsirado dėl 
Dar neaišku, ar Kinija kvieti- to su 103,000 gyventojų, dau- skubių nepergalvotų reformų ir 
mą priims. gfausia negrų. ideologijų.

mos — yra nemoralu. Kai už
puolikas toleruojamas ar re
miamas — yra nemoralu. Kai 
kalbama apie taiką tarp tautų, 
o turima galvoje kapinių taika, 
yra nemoralu. Kai ginamos vie
nos tautos teisės, o tylima apie 
kitos tautos ar kitų žmonių tei
ses, yra veidmainiavimas, taigi 
ir nemoralumas.

Vistiek ar veidmainiauja pre
zidentai, ar partijos, ar sena
toriai, ar dvasininkai, ar žurna
listai. Ir būdinga, kad apie mo
ralę daugiau kalba tie, kurie 
jos nesirengia vykdyti.
2. Atsakinga aplinka — ne as
muo:

Propagandoje atgijo su ypa
tinga jėga tvirtinimas, kad tie, 
kurie plėšia krautuves, degina 
namus, užpuldinėja kitos rasės 
asmenis, o taip pat vagia ir žu
do — nesą nusikaltėliai; jie 
tesą nusikaltimo aukos. Aukos 
nusikaltimo, kuris priskiriamas . 
politinei ar socialinei'sant vari • 
kai, aplinkai, paveldėjimui, 
auklėjimui. Atsakinga ta aplin
ka, kuri anuos asmenis tokius 
padarė ,— pastūmėjo į padegi
nėjimą, plėšimą, kalėjimą, nu
stūmė į narkotikus ir bepro
čių namus...

Atsakomybės pajautimas yra 
toks slogutis, kad norima iš jo 
išsivaduoti. Ir tie, kurie suda
rinėja filosofijas apie atsako
mybės nuėmimą nuo asmens ir 
perkėlimą aplinkybėm, gal būt, 
patys nori išsivaduoti iš tos at
sakomybės pajautimo.

Senovės žydai atsakomybę 
už savąsias kaltes sukraudavo 
ožiui ir jį išvarydavo į tyrus. 
Dabarties filosofai gailestinges
ni. Jie sukrauja atsakomybę be
asmenei aplinkai, beasmenei vi
suomenei, o tai reiškia, kad 
niekas neturi jaustis atsakin
gas.

Išvadavimas iš asmeninės at
sakomybės yra Antikristo do
vana. Tai dovana seno 19 am
žiaus pozityvistinio filosofavi
mo. Tos dovanos nepriėmė iš
tisai marksistai komunistai, nes 
jų galvojime — nuopelnai pri
klauso partijai, atsakomybė as
menim. Už partijos nepasiseki
mus ožio rolę, atsakomybę, jie 
ir dabar tebeskiria asmenim 
— sabotažninkam, veltėdžiam 
ir pan.

Amerikiečiai asmeninės atsa
komybės nuėmimo filosofijai 
ištikimesni. Būdinga čia betgi, 
kad patys sau prieštarauja tą 
filosofiją taikydami atskiriem 
veiksmam. Pvz. nuima atsako
mybę nuo plėšikaujančio ar žu
dančio, bet nenuima nuo poli
cininko, kuris imasi priemonių 
prieš plėšikautoją; nesako, kad 
jei policininkas “brutalus”, tai 
atsakinga visuomenė. Nenuima 
atsakomybės ir nuo nacių pa
reigūnų ir nesako, kad už jų 
veiksmus buvo atsakinga visuo
menė ... Tai rodo, kiek šio fi
losofavimo žmonės yra arba 
susipainioję savo mintyse, ne
logiški, arba veidmainiauja — 
sako ne tai, ką galvoja.

Galimas daiktas, praėjus die
nos svaiguliui grįš įsitikinimas, 
kad žmogus asmeniškai atsakin
gas už savo veiksmus. Nedori 
veiksmai daro jį piktadariu. Do
ri veiksmai daro jį šventuoju. 
Ir už aplinkos charakterį atsa
kingi pirmiausia atskiri as
mens, kurie tą aplinką pastū
mėjo tokia ar kitokia linkme.

Atsakomybės jausmas, kad 
žmogus nepadarė, ką jis turėjo 
padaryti, kankina jį graužimu. 
Jausmas, kad jis padarė, ką 
privalėjo padaryti, pripildo jį 
pasitenkinimu, kokio negali 
duoti jokia aplinkos jam pa
reikšta pagarba.

Antikristo dovana. atsa
komybės jausmo nuėmimas, tė
ra asmens didybės sumenkini
mas; sumenkinimas pačios 
bendruomenės, kurioje jis gy
vena ...

i
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Laikratti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.

Skaitytojo ir laikraščio atsakomybė
JAV Lietuvių Bendruomenės tai galima apibendrinti ir pro 

centro valdyba, kreipdamosi į įstatymo sietą prakošti, rašoma 
LB. apygardų ir apylinkių vai- laisvai, nesivaržant, dažnai be 
dybas, primena, kad “spaus- jokios atsakomybės pajautimo, 
dintas žodis yra pats efektin- Laisva atsakomybė yra labai 

r ginusias taikos ginklas kovo- trapi pagundom, kurių spaudos 
jant už savo teises. Spauda 
mus informuoja, palaiko tarpu
savio dvasinius ryšius, auklė
ja, kultūrina, moko, nurodo 
mūsų klaidas ir nušviečia mum 
kelius, vedančius ateitin. Spau
da yra mūsų dvasinė gyvybė. 
Lietuviškas spausdintas žodis 
mus prikėlė laisvam gyveni
mui ir tapo pagrindiniu 
mūsų tautos išlikimo laidu tiek 
pavergtoje tėvynėje, tiek išeivi
joje. Spausdintą savo žodį turi
me gerbti ir mylėti, turime iš
laikyti jį gyvą ir veiksmingą, 
nes jo mirtis bus ir mūsų pačių 
mirtis.”

“Suprasdama lietuviško 
spausdinto žodžio reikšmę, L. 
B. centro valdyba gegužės mė
nesį skelbia lietuviškos spau
dos mėnesiu.”

Raginama imtis galimai efek
tingesnio spaudos platinimo. 
Eilėje kolonijų jau yra pasto
vūs knygų ir laikraščių platin
tojai. Priešingu atveju sudaryti 
bent laikines galimybes. Tad 
belieka tik skaitytojui pajausti 
atsakingumą ir labiau susido
mėti lietuvišku spausdintu žo
džiu.

darbe gausu: nuo savinaudos ir 
pelno ieškojimo iki vaikymosi į- 
vairiausių sensacijų smalsumui 
patenkinti, nors tai žmones de
moralizuoja ar net valstybės 
saugumą pažeidžia.

Būtinas pačių spaudos žmo
nių susidrausminimas ir atsako
mybės pajutimas. Nesant išori
nės prievartos ir varžymų, ga
lima apeliuoti tik į sąžinę.

Lietuvių laisvoji spauda taip 
pat yra palenkta moralinei at
sakomybei. šiam kraštui ji ne
gali pakenkti daugiau, negu 
tai padaro didžioji amerikiečių 
spauda, nes liSūviškar spaudai 
prieinamos tik tokios žinios 
bei komentarai, kurie jau yra 
viešai paskelbti. Bet lietuviško
ji spauda gali daug kenkti sa
vam, lietuviškam reikalui. Per 
neapsižiūrėjimą ar geros valios 
trūkumą pakenkiama tarpusa 
vio gražiam veikimui, o nereta 
pasitarnaujama ir tėvynės oku 
pantui.

Devynioliktasis amžius, ypač 
jo antroji pusė, reikšmingas lie
tuvių tautai, nes tai lietuvių tautinio bei kultūrinio renesan- 
tautinio ir kultūrinio renesan- so pradų aptinkame devynio- 
so aušra. Tautinis bei kultūri- liktojo amžiaus pirmoje pusėje 
nis renesansas, paprastai vadi- ir nel dar anksčiau, tačiau tai 
namas lietuvių tautiniu atgimi
mu, ne tik apsaugojo lietuvių 
tautą nuo galutinio sunykimo, 
bet ilgainiui įgalino Lietuvą at
kurti savo nepriklausomą vals
tybę.

Lietuvių tautiniame bei kul
tūriniame renesanse stipriau
siai pasireiškė trys asmenybės: 
Jonas Basanavičius (1851 lap
kričio 23 — 1927 vasario 16), 
Vincas Kudirka (1858 gruodžio 
31 — 1899 spalio 19) ir Vy
dūnas (1868 kovo 23 — 1953 
vasario 20).

Jonas Basanavičius, lietuvių 
tautinio bei kultūrinio renesan
so pradininkas, savo iškilia as
menybe, didžia meile savo tau
tos praeičiai bei jos kultūrai ir 
visą gyvenimą uoliu jos tyri
mu, nuoširdžiu sielojimusi tau
tos reikalais, nors ketvirtį am
žiaus ir svetur gyvendamas, 
greit iškilo į pirmąsias eiles, o 
1904 m., rusų valdžiai lietu
viam gražinus spaudą, parvy
kęs į Lietuvą ir Įsikūręs Vilniu- 
je»jJbuvQ- vadinamas Lietuvių 
Tautos Patriarchu, apie kuri 
telkėsi visas lietuviu tautinis, 
kultūrinis ir net politinis veiki
mas. Jis pirmasis pasirašė ir 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Ners lietuvių
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daugiau atsitiktiniai reiškiniai, 
ir lietuvių tautinis bei kultūri
nis renesansas tampa pastoviu 
ir tolydžio augančiu tik 1883 
pradėjus leisti Aušrą, kuri yra 
glaudžiai susieta su Jono Basa
navičiaus vardu.

Putinas Mykolaitis savo eilė
rašty, skirtame Jono Basanavi
čiaus 75 metų sukakčiai, teisin
gai sako, kad

Jisai tautos

Savo publicistika ir literatū
rine kūryba Vincas Kudirka 
tautoje ugdo rezistencirifūs sa
vumus: laisvės meilę, vergijos 
bei smurto neapykantą, besąly
ginį pasiaukojimą didesniem 
savo tautos idealam ir su juo 
susietą didvyriškumą. Lietuva 
Vincui Kudirkai — didvyrių že
mė, kuriai stiprybės duoda pra
eitis. Jis savo tautiečiam pra
našingai skelbia, kad Lietuva, 
ant jos priešui įnirtus, privalo 
“hydra tapti ta, kuriai nukir
tus galvą, tuoj kelios galvos vie
ton jos išdygsta”. Lietuva išliks 
tik gyvumo hydra pavirtus. 
(Maniesiems).

Ugdydamas rezistencinius sa
vumus, V. Kudirka 
kovoja su visu tuo, 
na savanaudiškumą, 
priešui pataikavimą, 
(veikėjų skundimą, išdavinėji-' 
mą priešui).

Vincas Kudirka tiek savo am
žininkus, tiek ir vėlesniąsias 
kartas stipriai veikė ir tebevei
kia ir savo skelbiamų idėjų ak
tualumu ir kilnia herojiška as
menybe. Jis visą savo, palygin
ti, trumpą gyvenimą sielojosi 
tik savo tautos reikalais ir jo 
pasiaukojimo tautai neįstengė 
nugalėti nei žiaurūs priešai, 
nei sunki nepagydoma liga. Pa- 
sak prof. Mykolo Biržiškos, tau- 
tinis pozityvistas Vincas Ku
dirka yra virtęs kaip ir tautiniu 
šventuoju (Lietuvių Tautos Ke
lias, n t. 33 psl.).

Septyniolika metų jaunesnis 
už Joną Basanavičių ir beveik 
dešimčia už Vincą Kudirką Vy
dūnas — trečioji didinga asme
nybė mūsų tautiniame ir kul
tūriniame renesanse. Kaip Vin
cas Kudirka, taip ir Vydūnas 
ankstyboje jaunystėje dar ne
buvo tautiškai apsisprendęs, ir 
tą jo apsisprendimą daugiau 
lėmė moraliniai, negu tauti
niai motyvai. “Vaikas būda
mas ir pastebėjęs kaip doroviš
kai silpninami yra lietuviai vo
kiečių, kaip jiems apreiškiama 
panieka, pasiryžau — rašo Vy
dūnas — savo amžių tam skir
ti, kad lietuviai galėtų jaustis

Kudirka, kilęs iš tos pat apy
linkės ir lankęs tą pat Mari
jampolės gimnaziją, ir savo 
charakteriu ir veikla daug kuo 
skiriasi nuo Aušros kūrėjo. 
Nors . ir Vincas Kudirka ragina 
semtis stiprybės iš Lietuvos 
praeities ir savo kūryba jai yra 
davęs didelę duoklę, tačiau jo 
budrus žvilgsnis daugiausia at
kreiptas | dabartį. Jonas Basa
navičius — romantikas, Vincas 
Kudirka — realistas, ir, tokiu 
būdamas, jis matė, kaip žiau
riai lietuvių tauta rusų kultū
riškai ir ūkiškai naikinama

Romantikas Jonas Basanavi
čius praeity ieškojo lietuvių 
kultūros pėdsakų, ir jo laki 
vaizduotė, inspiruojama didžios 
savo tautos meilės, jų rasdavo 
net ir ten, kur lietuvių negy
venta. Lietuvių kultūros senu
mo bei pranašumo įrodinėji
mais Jonas Basanavičius siekė 
ugdyti lietuvių tautos meilę ir 
pasitikėjimą savimi bei savo 
kūrybinėmis galiomis ir tuo pa
čiu kelti lietuvių neginčijamą 
teisę į savarankišką-laisvą gy
venimą. Juk tik kultūriškai

žodį milžinka
piuos rado, 

žygį Tėvynės 
Kūrėjo 

Vienybės ir meilės vardu pa
žymėjo.

Savo tautos praeities pažini
mas ir gimtosios kalbos meilė 
Jonui Basanavičiui buvo du 
svarbiausi veiksniai, galį paža
dinti tautą naujam laisvam kū
rybiškam gyvenimui. Iš milžin
kapių prikelti didingi praeities 
vaizdai ugdė lietuviuos pasiti
kėjimą ir meilę savo tautai ir 
jos gražiai senai kalbai. Praei
ties pažinimas ir jos idealiza
vimas daug lėmė lietuvių tauti- t __ _________
niam atgijimui "ir kultūriniam brandf tauta tegali būtr laisva s 
renesansui, ypač gražiai pradė
jusiam klestėti po spaudos grą
žinimo.

Septyneriais metais už Joną 
Basanavičių jaunesnis Vincas

Jis amžiną

pilna to žodžio prasme.
Realistas Vincas Kudirka— 

veiklus lietuvių kultūros kūrė
jas, beveik visose jos šakose

bū- 
vie- 
da-

pėdsakų. Veiklusis, akylasis ir 
toli pramatąs realistas skau
džiai jautė, kaip rusai, siekda
mi sunaikinti lietuvių tautą, 
žiauriausiomis priemonėmis 
trukdė bet kurį lietuvių kultū
rinį veikimą. Romantikas Jo
nas Basanavičius savo kultūri
nėj veikloj stengės išvengti 
konflikto su rusais pavergė
jais, realistui Vincui Kudirkai 
jis buvo neišvengiamas ir 
tinas: lietuviai negalėdami 
šai, legaliai veikti, turi tą 
ryti slaptai, konspiratiškai.

Lietuvių tauta, stengdamos 
išlikti ir stiprėti, turi rusam 
priešintis, ginti bent tas savo 
teises, kurios jos žmonėm įsta
tymais garantuotos. Tai įmano
ma tik tautai šviesėjant (dau
giau mokslo įsigyjant) ir žinant 
bei ginant savo teises, kurios 
gruoboniškų rusų valdininkų 
laužomos. Dabartiniu terminu 
tariant, Vincas Kudirka lietu
vius telkė tautinei bei kultūri
nei rezistencijai, kurios svar
biausi ginklai — šviesa ir tie
sa. Vincas Kudirka — šviesos 
ir tiesos riteris, tiesęs pagrin
dines gaires mūsų tauti - 
niam bei kultūriniam renesan
sui, atvedusiam tautą į laisvę.

Visoje Vinco'Kudirkos veik
loje vyrauja rezistentinis moty
vas. Jis ir Lietuvos praeitį ver
tina rezistento mastu. 1889 
Varšuvoje jis aplankė archeo
loginę parodą, kurioj trys spin
tos buvo Tado Daugirdo Lietu
voje surinktų archeologinių 
eksponatų. Vincas Kudirka, 
juos stebėdamas, prisimena 
“praslinkusius mūsų tėvynės 
amžius”, ir juose ne, kaip Jo
nas Basanavičius, ieško lietuvių 
kultūros senumo ir pranašumo, 
bet stiprina savo tautiečių re
zistencinę dvasią. “Bežiūrėda
mas į tuos kirvelius, peilius, ieš
mus, karolius, apyrankes ir ki
tokius papuošalus, mintimis 
persikeli į senovės laikus, kada 
tie daiktai buvo gaminami; vaiz
duotė pradeda griauti sentėvių 
kapus, ir štai rodosi matai gy
vus žmones, girdi čiauškėjimą garbės vertais žmonėmis. Iš 
geležies, tauškėjimą kirvelių, pradžių nežinojau; kaip tai pra

dėjus. Ir tiktai progai pasitai
kius, prisipažinau lietuvis 
esąs” (Lietuvos Albumas, 425- 
26 psl.). Su lietuvių tautiniu 
renesansu Vydūnas susipažino 
dar jaunas. Jis, sakosi, 1885 m. 
Aušros 12 nr. skaitęs Silvatiko- 
Sauerveino poemėlę Macilėnas 
ir Gražina, kuri jam įrodžiusi,

drauge 
kas įgali- 

bailumą, 
judošystę

Pajausdamas laikraščio lini 
ją ir atsakingumą, skaitytoja 
pats pasirenka lietuvišką lai! 
raštį ar laikraščius, čia ir laul 
tina abipusio bendradarbiav 
mo: pasirinktą laikraštį įvert 
n ant, ne tik pačiam laiku ats 
lyginti už prenumeratą, be 
laikraštį parekomenduoti k 
tiem, užsakyti kaip dovaną k< 
kios šventės proga. Kodėl nep; 
sidalinti turimu gėriu?

Spausdintas lietuviškas ž< 
dis ne vien laikraščio, bet i 
knygos forma taip pat lauki 
skaitytojo talkos ir dėmėsi; 

miasi ne prievartine, o morali- Spaudos mėnesy kiekvienai Iii 
tuvių šeimai įsigyjant bent vii 
na lietuvišką knygą, kokia p: 
skata būtų suteikiama ir kūr< 
jam ir leidėjam. Ir čia vėl kre 
piamasi į skaitytojo tautinę a«. Ona Bačkienė skaito paskaitą liet. kat. moterų 60 metų veiklos sukakties minėjime balandžio 28 Maspetho 
sakomybę. lietuvių parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo

Atsakomybė iš kitos pusės 
būtina ir pačiai spaudai. Atsa
komybės neturi tas, kas nėra 
laisvas. Kai spauda palenkta 
griežtai kontrolei ir cenzūrai, 
negalima nė kalbėti apie atsa
komybę tikrąja prasme. Val
džia įsako, valdžia ir atsako. To
kia spaudos padėtis pavergtoje 
tėvynėje.

Laisvam pasauly spauda re-

ne atsakomybe. Yra tik vienas 
visuotinis varžtas: nekenk ki
tam taip, kad nereikėtų aiškin
tis teisme ir baudą mokėti. Tai 
apima siaurą asmens garbės ir 
biznio sritį. Visa kita, kas tik-

barškėjimą drabužių... o kau
kolės, rodosi kalba: žiūrėkite, 
jūs išgamos, šventvagiškai ne
šioja lietuvių vardą! Žiūrėkite 
į mūsų prietaisus, kuriais gy
nėme tėvynę ir kokius išdar
bius vartojome savo gyvenime! 
Negražūs ir nesumaniai paga
minti daiktai, o vienok
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MEILES AUKA

Buvo pats ligonių lankymo 
laikas. Koridoriuose aidėjo sku
būs žingsniai, girdėjos lankyto
jų balsai, durų varstymas.

Aldona sėdėjo lovoje, viena 
ranka atsirėmus į pakeltą pa
galvę, o kitą ranką buvo ištie
sus ant antklodės. Jos akys bu
vo aprištos tvarsčiais, ir ji tik 
iš klausos sprendė lankymo lai
ką.

— Kaip baisu netekti regėji
mo, — pasipurtė Aldona ir pa
sisuko į kitą pusę.

Langas buvo atidaras ir Al
dona išgirdo mažo paukštelio 
cypsėjimą. Jis buvo nutūpęs 
ant palangės ir savo silpnu bal
seliu prašė maisto. Pripratino 
jį Albinas. Atėjęs pirmą dieną 
lankyti, pastebėjo jis paukštelį, 
palesino, ir jam to užteko. Nuo 
tos dienos, kai tik saulė gero
kai pakrypsta į vakarų pusę, jis 
atsitūpia ant palangės ir savo 
menku balseliu praneša savo 
atvykimą.

Aldona apgraibomis susirado 
ant spintelės pyragaitį, sutrynė 
saujoje ir paleido trupinius į tą 
pusę, rš kurios girdėjo paukšte

lio cypsėjimą. Paukštelis nuri
mo, o Aldona mintimis sugrį
žo į netolimą praeitį, kada juos 
ištiko nelaimė...

.. .Buvo graži diena. Sekma
dienis. Ji išvažiavo su Pranu 
pasivažinėti. It žaibas lėkė ma
žina tuščiais užmiesčio keliais. 
Vėjas negailestingai • kedeno 
plaukus, o besikeičią pakelės 
vaizdai kėlė joje juoką. Padė
jus ant Prano peties galvą, Al
dona kvatojosi ir pirštu rodė į 
greičio rodyklę. Staiga posūkis, 
iš priešingos pusės mašina, 
staigus stabdymas, stiklų skam
bėjimas ...

Aldona krūptelėjo. Gėlių kva
pas ir šaltų rankų prisilieti
mas sugrąžino ją nuo ano ne
laimingo įvykio.

— Mergyt, spėk.
— Pranas! Dievuli mano! 

Pranas atėjo!
Susijaudinus Aldona glaudė 

prie lūpų šviežių rožių puokštę, 
po kelis kartus išbučiuodama 
kiekvieną žiedą.

— Atleisk, Aldona, kad taip 
ilgai tavęs neaplankiau, — pa

žvelgęs į aprištas akis, teisino
si Pranas. '

— Suprantu, Pranai. Juk ir 
tu buvai gerokai aplamdytas.

— Turiu prisipažinti, Aldo
na, buvau už tave žymiai lai
mingesnis. Lengvas sutrenki
mas, keli nudrėskimai ir aš vėl 
kalu dolerius naujai mašinai 
pirkti. O kaip tau einas?

— Nuobodu. Negalių matyti 
gėlių, šviesios saulutės. Leidžiu 
dienas nejaukioj tamsoj ir tiek. 
Bet apie tai nekalbėkim. Ge
riau sėskis ir papasakok, kas 
naujo pas tave?

— Neturiu laiko, Aldona. Už
bėgau trumpam. Poryt ateisiu, 
žinoma, jei turėsiu laiko, —iš
sisukinėjo Pranas.

— Koks tu negeras, Pranai, 
{nešei mažą džiaugsmo spindu
lėlį ir vėl jį nori išsinešti.

— Tikėk manim. Negaliu il
giau užtrukti. Reikalai. Susirin
kimai.

— Lengviausias išsiteisini- 
mas.

— Prižadu kitą kartą ilgiau 
pasilikti, o dabar lik- sveika,— 
tarė Pranas ir pasilenkęs pabu
čiavo į plaukus.

— Iki pasimatymo, Pranai,— 
tyliu balsu pasakė Aldona ir pa
narino žieduose veidą. Toks 
trumpas atsilankymas kėlė joje 
nerimą.

— Ar gi mama būtų tiesą 
sakius apie jį? Ar gi jis yra 
toks, koks mamai atrodė? Juk 
rudenį turi įvykti jų vestuvės..

Taip jai begalvojant, nė ne
pajuto kai įėjo motina ir šilta 
ranka palietė dukters kaktą.
— Mamute! — sušuko Aldo

na ir prisilietė prie ištiestos 
rankos.

— Kaip jautiesi, Aldonėle?

— Geriau, žymiai geriau. Ke
lioms minutėms buvo Pranas 
užbėgęs, — skubino pranešt 
linksmą naujieną.

— Taip trumpai? — nustebo 
motina.

— Neturėjo laiko. Žadėjo po
ryt ateiti.

— Pranas, Pranas. Nežinau, 
ką tu randi tame vaikėze. Tie
sa, gražus, bet kas iš to grožio, 
kad nėra širdies. Jūs visos kaip 
musės prie jo limpat, o jam vi
sai vistiek — šiandien tu, ryt 
kita.

— Netiesa, mama. Pranas 
myli tik mane vieną.

— Jeigu tu mano akimis ga
lėtum matyti, šiandien būtum 
sveika.

— Nelaimė gali atsitikti su 
kiekvienu važiuojant, mama. 
Aš Prano nekaltinu. Kalti bu
vom aini.

Motina nieko neatsakė, tik 
paėmė rožes, įmerkė į stiklinį 
indą ir pastatė ant spintelės.

— O ką daktaras sakė? — 
staiga paklausė motina.

— Liepė tau pas jį šiandien 
užeiti. Turi kažkokius nurody
mus, — atsakė Aldona.

— Palauksiu Albino ir tada 
kartu nueisim.

Suminėjus Albino vardą, Al
donos veidas apsiniaukė, lūpos 
pradėjo nervingai trūkčioti. Mo
tina pastebėjo ir paklausė:

— Sakyk, Aldona, kodėl tu 
Albino nemėgsti. Jis toks mie
las vaikinas ir aš būčiau labai 
laiminga, jei judviejų tolimes
nės gyvenimo dienos eitų gre
ta.

— Mamute, netraukia prie jo 
širdis ir gana. Be to, aš daviau 
žodį Pranui ir noriu jį ištesėti.

— Nesuprantu tavęs, dukre
le. Albinas toks geras ir nuo
širdus vaikinas.

— Buvai jauna, mama. Turė
jai ir pati kelis pažįstamus. Ir 
iš jų pasirinkai tėtį, o ne kitą 
kokį, kuris gal būtų buvęs ge
resnis, būtų daugiau mylėjęs...

— Žinoma, niekas tavęs ne
verčia už Albino tekėti. Tu gy
vensi, o. ne aš. Tu turi nuspręs
ti, kuris bus geresnis vyras. 
Bet kam mes čia sprendžiam 
tokius reikalus. Pirma pa
sverk, o tada kalbėsim apie ves
tuves.

Jom bešnekant įėjo Albinas, 
ir, padėjęs atneštas rožes prie 
Aldonos, pastebėjo:

— Kaip matau, jau pavėla
vau.

— Išsiteks ir tavo, Al
binai. Aš mėgstu gėles. Tik tau 
nereikia kasdien dovanas nešti, 
— braukdama ranka per ro
žių Sėdus, abejingai pasakė Al
dona.

(Bus daugiau)

jų mums pakako, vienok džiau
gėsi mumis Lietuva ir gėrėjosi! 
Ar džiaugiasi jumis? Mes gar
be sau laikėm vadintis lietu
viais, o jūs gėditės to vardo! — 
Teisybę turite, gėda jum prieš 
Lietuvą, nes jai daug esate nu
sikaltę! Gėda jums, išgamos, 
gėda!” (Varpas, 1889 m. Nr. 
12).

kad ir lietuvių kalba galima 
gražiai eiliuoti.

Gimtasis kraštas, kilmė, auk
lėjimas ir vakarų kultūra, ku
rioj jis brendo, negalėjo Vydū
no išugdyti nei romantiku, 
koks buvo Jonas Basanavičius, 
nei juoba realistu, koks buvo 
Vincas Kudirka, Vydūnas misti-

( nukelta į 6 psl.)

GEGUŽĖS TRYLIKTOJI
Lietuvių religiniame ir tauti

niame gyvenime yra atmintina 
gegužės tryliktoji. Tą dieną 
Romoje buvo pasirašytas ak
tas, prašąs lietuvių tautai šv. 
Mergelės Marijos Nekalčiau
sios Širdies globos.

Lietuviam yra jau sena tra
dicija gegužės mėnesį atžymė
ti pagarbos ir atsidavimo iš
raiška švenčiausiai Marijai. Ne 
tik laisvės laikais Lietuvoje, bet 
ir tremties stovyklose gegužės 
mėnesio lietuvių pamaldos pa
liko kai kur apie mus gražius, 
iki šiol neužmirštus prisimini
mus. Ir laisvame pasaulyje pa
sklidusių lietuvių tarpe Šis pa
maldumas nemirė ir tenemirš- 
ta. Ypatingai šiais lietuvių tau
tai sukaktuvįniais metais 
kasdien ir visi kartu maldau
kime Mariją dar jautriau, kad 
ji nelaikytų mūsų tautos kalte, 
ką Lietuvoje padarė svetimi: iš
niekino jos šventoves, nutildė 
jos garbei giesmes. f

Savo maldose ypatingai prisi
minkime Lietuvos jaunimą, ku

ris visokiais būdais klaidina
mas. Jis girdi suklastotą ir iš
niekintą savo tautės istoriją. 
Jam geradariu ir globėju pri
statomas tas, kuris nužudė ne 
vieno iš jų tėvus, šimtus tūks
tančių kitų nekaltų lietuvių, su
griovė Lietuvos laisvę. Jam 
net įstatymais ir bausmėmis 
draudžiama sužinoti tiesą apie 
Dievą, apie Mariją, apie savo 
santykius su jais. Draudžiama 
juos garbinti. Prašykime Mari
ją pagalbos gelbėt Lietuvos jau
nimui iš dvasinės mirties, pa
vojų. Prašykime, kad laisvo pa
saulio lietuvių jaunimas augtų 
žmonijos Šviesai.

Dalyvaukime bendrose lietu
vių pamaldose. Tačiau kas 
negali, melskitės į Mariją savo 
šeimose.

Garbinkime Mariją už tuos, 
kurie ją niekina, garbinkime 
už savo brolius ir seseris, ku
rie svetimųjų priespaudoje ne
gali ar bijo viešai ją garbinti. 
Melskimės į Mariją už save, už 
visą mūsų tautą. ■

Vyskupas Vincenta* Brizgyi
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V-ji TAUTINĖ STOVYKLA

Atsimenu, klausiau darželio 
vaikų:

— Kieno mamytė gražiau
sia?

Visų rankutės šovė Į viršų.
— Kieno mamytė geriausia? 
Vėl tas pats.
Dėkui Dievui, jie visi turė

jo motinas.
Tada ėmėme nagrinėti, ką 

motina daro, mylėdama šeimą. 
Nuostabu, kaip gerai vaikai 
viską žinojo ir Įvertino. Ne kar
tą vaikai atnešdavo man pyra
go gabalėli sakydami:

— Mamytė jį kepė!...
O vieną dieną mergaitė, vos 

atėjusi, pribėgo prie manęs ir, 
visa žibėdama, sušuko:

— Pažiūrėkite į mano suk
nelę (marškinėlius, perjuostus 
kaspinu), mamutė ją pasiuvo! 
Tai pirmasis jos darbas.

Į motinos rūpestį ir meilę 
vaikai atsiliepia gražia meile.

*
Paaugame, ir staiga daug 

kas keičiasi. Mamytė vis dar 
tebesirūpina mumis ir mus my
li, bet mes pradedame vis ma
žiau vertinti jos darbus ir ma
žiau jai dėkoti. Kartais net ima
me reikalauti visokių dalykų, 
tartum būtume nepaprastai nu
sipelnę, ir ji būtų mūsų skoli
ninkė.

Net namai pasidaro pusiau 
viešbutis, kuriame pamiegame, 
teikiamės greitosiomis užkąsti, 
kad vėl išbėgtume. Visą namų 
ruošą, maisto gaminimą ir rū
pestį mažesniais broliais ir se
serimis paliekame motinai. Net 
užsirūstiname, kai paprašo pa
dėti.
Mandagumas, linksmumas, gy

vumas, veiklumas, kuris reiškia
si bendraujant su kitais, palie
kamas už namų durų. Pro jas 
įslenka apsiniaukęs, užsidaręs 
namiškių nesuprastas ir neįver
tintas padaras. Nebeskanūs 
pietūs, nebemiela pasikalbėti, 
per sunku net savo kambarį su
tvarkyti. Mama senoviška, atsi
likusi, nesuprantanti, kažko niū
ri, nervinga, nepakankamai pa
slaugi. Jaučiamės tikri kanki
niai.

Tokie laikai, mieloji Sese, 
mielasis Broli, mamai labai 
sunkūs. Ji žino, kad vaikai turi 
suaugti, subręsti ir, pagaliau, iš
ėję iš namų, atsistoti ant savo 

Vyr. skaučių “vaidilučių" kavinė Philadelphijos Kazuko mugeje

kojų. Ji žino, kad mažam vai
kui užtenka namų, o didesnis 
ilgisi draugų, bendruomenės. Ji 
irgi buvo jauna — ir net da
bar nesijaučia sena, bet gy
venimas ją padarė patyrusią, 
pamokė išminties.

Būdo pagrindai statomi na
mie, 'šeimoj, todėl motina jau
čia didelę atsakomybę už savo 
jaunimą. Ji budi, įspėja, bara, 
grasina, draudžia ir baudžia, 
nes gerai žino gyvenimo pavo
jus, klystkelius, spąstus, pagun
das. Bet ji visada myli, pasi
ruošusi atleisti, iš naujo pasi
tikėti, padėti ir užstoti.

Kai mums pradeda atrodyti, 
kad mama mūsų nesupranta, 
sustokime nors trumpam — 
nors Motinos Dienai — ir pa
galvokime:

— Ar mes bandome mamą 
suprasti? Ar už jos nenuilsta
mą meilę mylim ją veiklia mei
le? Ar mūsų mama laiminga?

O motinos laimei taip nedaug 
tereikia retkarčiais:
— Mamyte, kaip gerai, kad Tu 

esi! Mamyte, labai prašau . .la
bai dėkoju . .Kuo galiu tau pa
dėti? Mielai padarysiu ... Ar 
nueitum su manim? . .Kaip ska
nu .. .Tu šiandien ypatingai 
gražiai atrodai... Atleisk, ma
myte, kvailai pasielgiau ... Ar 
galėtum man patarti? Ką tu 
galvoji? Tave myliu. Mamyte ..

Garantuoju, kad rezultatai 
bus nuostabūs.

★

Neseniai buvau prašyta para
šyti vienišam žmogui, kadangi 
jis niekuomet nepažinojęs savo 
motinos. Tais žodžiais buvo no
rėta nušviesti jo gyvenimo di
džiausia tragedija.

Būkime iš širdies dėkingi, jei 
dar turime tą didelį gyvenimo 
turtą — motiną!

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Susipažinti atsiųsta nauja 
poezijos knyga, nesenai išleis
ta saleziečių Italijoje. Knygos 
autorė — visiem gerai žinoma 
rašytoja Petronėlė Orintaitė. 
Eilėraščiai šioje knygoje skiria
mi jaunimui. Skautiškam jauni
mui net keletas eilėraščių de
dikuojama. Knyga tiktų atžymė-

DARBININKAS

Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. Stikliorius atidaro pirmąją Kaziuko mugę.
Nuotr. V. Gruzdžio

KAZIUKO MUGE PHILADELPHIJOJE
Pirmoji skautų mugė šiame 

isteriniame mieste įvyko kovo 
24. Skautų intencija buvo auko
jamos mišios šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje. Kleb. kun. 
Degutis pasakė pamokslą.

Po mišių žmonės gausiai rin
kosi į parapijos salę, kur įvy
ko iškilminga sueiga. Sueigos 
metu keturios kandidatės davė 
skautės įžodį: D. Vaškelytė, A. 
Šalčiūnaitė, O ir T. Vala- 
šinaitės. Philadelphijos Liet. 
Bendr. piimininkas J. Stiklo- 
rius savo trumpoje kalboje iš
kėlė skautų reikšmę lietuvių 
bendruomenėje ir, perkopda
mas kaspiną, atidarė pirmąją 
Kaziuko mugę.

Dabar ir piasidėjc tikroji 
mugė. Jaunimas sugūžėjo į lo
terijos kampą, kuris turėjo vi
sokių gėrybių, įskaitant ir dau
gelį jų pačių darbelių.

Loterijoje uoliai darbavosi 
sesė si. V. Norvaišienė ir Lakš
tingalų skilties skautės. Puikų 
pasisekimą turėjo lietuviškos 
knygos ir plokštelės, ps. G. Sur- 
dėno atvežtos iš “Darbininko”. 
Toliau rankdarbių stalas, kurį 
puošė medžio drožiniai: kryže
liai, kanklytės, grėbėja. Tai 
M. Jankausko dovana Philadel
phijos skautam. Rankdarbiai 
daugumoje v.s. S. Čiurlionie
nės būrelio pagaminti, kuriam 
vadovauja si. R. Dantienė.

Svečiai apsipirkę ir apžiūrė
ję mugę susėdo pietauti. Tėvų 
komitetas, kuri sudaro pirm. A. 
Danta. A. Masalaitienė ir V. 
Ramūnas, talkinami skautų tė
velių. visus skaniai ir sočiai vai
šino. Kavinėje šeimininkavo v. 
sk. Vaidilučių būrelis, vadovau
jamas v. si. D. Jakienės. Sesės 

ti darbščiuosius skautus ar do
vanoti įžodžio proga.

Norintieji knygą įsigyti krei
piasi tiesiai į knygos autorę. 
Kaina 2.50 dol.: užsakant dides
nį kiekį. — 2.00 dol. 

kavinę, 
greitai 
turėjo

labai skoningai ir patraukliai 
buvo susitvarkę savo 
gal būt, ir tortai taip 
buvo išpirkti. Pavėlavę 
tenkintis skania kava.

Prasidėjo programa. Nors ir 
sunku kartais publiką nutildyti, 
bet, išgirdus muziką ir atsira
dus paukštytėm scenoje, visų 
akys į ją nukrypo. Jaunosios 
šokėjos atliko labai spalvingą 
žaislų šokį, vilkiukai suvaidino 
“Išėjo tėvelis į mišką”, o du 
skautai įscenizavo dainelę “Pa- 
lankėj, palaukėj”. Šie pasiro
dymai sukėlė juoko ir susilau-

šim- 
visų

prie

Skautų suvažiavimas Kennebunkporte
Balandžio 27-28 tėvų pran

ciškonų sodybon, Kennebunk- 
port, Me., suplaukė per du 
tus skautiško jaunime iš 
Atlanto Rajono vietovių.

Nors, autobusui sustojus
Šv. Antano gimnazijos pastato, 
pirmuosius išlipusius ir pasiti
ko lietus, tačiau nuotaika vis- 
tiek buvo saulėta, nes sveikino
mės su seniai matytais drau
gais. Pasisveikinę laukėme at
važiuojant kitų.

Kretingos tunto skautai sku
bėjo registruoti vis naujus. 
Tuntininkas s. M. Subatis susi
rūpinęs skubėjo visus priimti, 
nakvynės vietas nurodyti, nuo
širdų žodį tarti. Neatsitikdamas 
nuo tuntininko. tėv. Augusti
nas Simanavičius. OFM. besi
šypsąs. skubėjo gimnazijos ko
ridoriais. iš paskos lydimas bū-

Atlanto rajono

birželio 
Maironio parke. Wor- 

Kaip ir anksčiau, 
rungtynės,

Atlanto Rajono skautų-čių 
sporto šventė 
22-23 
cesteryje.
vyks komandinės 
lengvoji atletika, stalo tenisas 
ir plaukimas. Bus naudojamasi 
jau anksčiau išdirbtomis taisyk
lėmis.

Rungtyniaus skautai, skautės 
ir vilkiukai. Pirmųjų vietų lai
mėtojams bus įteiktos taurės, 
II-jų ir III-jų — pažymėjimai. 
Vienetai kviečiami rengtis ir 
registruoti savo komandas ir 
pavienius sportininkus. Būti
nos tvarkingas skautiškos ir 
sportinės uniformos.

Šventės šeimininkai — Wor- 
cesterio Nevėžio tuntas —. 
kviečia visus skautiškus A. R. 
vienetus dalyvauti šventėje . 
Birželio 22 vakare, tame pa
čiame Maironio parke rengia
mas ir tradicinis Joninių lau
žas. Po laužo — linksmavaka- 
ris. Kviečiami ir skautų tėvai, 
kuriem būtų reta proga pasi
gėrėti sportuojančiu skautišku 
jaunimu ir praleist porą die
nu gražiame Maironio parke. 
Nakvynėmis rūpinasi VVorces- 
terio skautai-ės. Jiems būtų di
dis darbo palengvinimas. jei 
vietovės kaip galima greičiau 
praneštų atvykstančių skaičių. 

kė gausių plojimų. Paskutinis 
numeris buvo skaučių, kurios 
suvaidino pačių aprašytus me
tų laikus ir pašoko Kalvelį, 
pasipuošę pačių pasigamintais 
kostiumais.

Programos pabaigai ps. R. 
Lora, viešnia iš Elizabetho, bu
vo iškviesta pravesti dainelę. Ji 
sveikindama Philadelphijos 
skautus, skaučių vadovėm pa
darė staigmeną — įteikė po 
juostelę, kaip ryšio simbolį.

Baigiant mugę, draugininke 
v. si. D. Surdėnienė padėko
jo tėveliam, Tėvų K-tui, Vyr. 
Sk. Židiniui, Elizabetho sesėm.

D.S.

rio vienos ar kitos vietovės 
skautų. Stačiai žaibo greitumu 
buvo visi aprūpinti, patalpinti.

Užsiėmimai f.K
Nei pųsvaRVndžiuijae^raėjus, 

jau matėsi unifflTfntftSti skautai 
užsiėmimuose. Broliai kaip 
“drąsesni” užsiėmimus pradėjo 
lauke, ką gi reiškia skautui vie
nas kitas lašas vandens! Jiem 
vadovavo s. Antanas Saulaitis,

APDOVANOTI ORDINAIS
Lietuvos diplomatijos šefas 

min. Stasys Lozoraitis ir vysk. 
Vincentas Brizgys už didelius 
nuopelnus Skautų Sąjungai va
sario 16 d. proga apdovanoti 
Geležinio Vilko ordinu. Vysku
pas V. Brizgys žada atvykti į 
V-ją tautinę stovyklą ir liepos 
14 ten aukos mišias.

Sesės tuo metu susibūrė gim
nazijos patalpose, kur jom už-

Sesės užsiėmimo metu skautų suvažiavime Kennebunkporte,
Maine Nuotr. C. Kiliulio

Atlanto rajono skautų vadovai prie šv. Antano gimnazijos su
važiavimo metu. Nuotr. A. Gludo

Liet. Skautų Sąjungos Tary
bos Pirmijos pranešimu, V-ji 
tautinė stovykla Rako stovykla
vietėje, Custer, Mich., praside

da liepos 8 ir baigiasi liepos
20. Pastovyklių pradininkai ga
li atvykti anksčiau ir pradėti į- 
sirengti. Liepos 6 jau veiks vie
na valgykla, kuri galės maistu 

aprūpinti pradininkus, ir kitus 
iš anksto atvykusius pareigū
nus.

Stovyklos mokestis visam lai
kui vienam asmeniui $45.00, 
vienai savaitei $25.00 ir už at

Tarptautinis skaučių judėjimas
INTERNATIONAL TREFOIL CIRCLE

Ps. B. Kidolienė

Balandžio 8 teko svečiuotis 
Tarptautiniame Skaučių Būrely
je, to būrelio priešvelykinėje 
sueigoje, kuri įvyko Diana Gold 
berg namuose, New York Ci
ty. Būrelis įsisteigė 1951 New 
Yorke.

Šio būrelio motto —“World 
Friendship in Action”, nes čia 
susirenka skautės visų tauty
bių, iš visų pasaulio kraštų. Jo 
narių tarpe sutiksi ir aukštas a- 
merikiečių skaučių pareigūnes, 
ir atvažiavusias studijuoti ki
tatautes, skautes iš pavergtų 
kraštų, ir per New Yorką pra
važiuojančias skautes, kurios 

Ki-siėmimams vadovavo ps. L. 
liulienė ir s. S. Subatienė.

Iškilmingas atidarymas
4 vai. popiet visi susirinko 

gimnazijos salėn, kur įvyko 
iškilmingas sąskrydžio atidary
mas. Susirinkusius sveikino są
skrydžio šeimininkas Kretin
gos tunto t-kas s. M. Subatis, 
Atl. raj. vadas s. A. Bobelis, va- 
deivė s. L. Milukienė, vadeiva 
ps. J. A. Starėnas. Taip pat 
perskaityta sveikinimai iš LSS 
Vyriausios Skautininkės v. s. 
M. Jonikienės ir LSB 
V. Vijeikio.

Vakaro darbai
Praėjus atidarymui, 

grįžo prie užsiėmimų.
greitai prabėgo, jau ir vakarie

nei visi rinkosi.
Po vakarienės susiburta lau

žui. Skambėjo dainos, juokino 
pasirodymai. Laužui pasibai - 
gus, po trumpos laisvalaikio 
valandėlės, jaunimas susirinko 
linksmavakariui, o vadovai su
sėdo posėdžiauti. Dar, rodos, 
viskas neapkalbėta, o jau ir gul
ti laikas. Kiekvienas skubėjo 
nakvynėn, kad iš ryto vėl tęs
tų žaidimus, užsiėmimus.

(nukelta į 7 psl.) 

VS v.s.

skautai
Laikas

skirą dieną $5.0 0. Stovyklau
jant daugiau negu vienam iš 
tos pačios šeimos, pirmas šei
mos narys moka $45.00, kiti 
po 40.00 už visą laiką.

Stovyklai registruojamas! iš 
anksto vienetais per tuntinin- 
kus-es bei vietininkus-es iki ge
gužės 15. V-sios T. S. viršinin
ko pavaduotojui turi būti nu
siųsti stovyklautojų sąrašai, o 
iki birželio 1 Įmokėta registra
cijos mokestis po 5.00 už kiek
vieną stovyklautoją. Registraci-

(nukelta į 1 psl.)

reikalingos informacijų ar kar
tais net globos.

Būrelio nares, nežiūrint skir
tingos tautybės ar religijos, ri
ša pats didžiausias ryšys—ben
dras interesas skautauti. Jau
čiama tikras skautiškas drau
giškumas, jaukumas. Būrelio 
veikla apima — paskaitas, dis
kusijas, parodėles, domisi kitų 
tautų papročiais, nuoširdžiai pa
sidalina skautiškomis žiniomis 
ir bendrai džiaugiasi atsiektais 
laimėjimais.

Apie Velykę papročius
Man dalyvaujant sueigoj, ku

rioje buvo pasakojama apie į- 
vairių tautų velykinius papro
čius ir demonstruojama kiek
vienos tautos margučių margi
nimas buvo ypač malonu sėdėti 
greta olandės, kuri nors sun
kiai kalbėjo angliškai, bet Įdo- 
mavosi lietuviškais margučiais 
ir po kelių bandymų pasigami
no sau tikrai lietuvišką mar
gutį. Margindama man pasa
kojo apie savo tėvynę Olandi
ją. Kitoje pusėje stalo suomė 
demonstravo savo tautos vely
kinių margučių dažymo būdus 
ir gyvai kalbėjo su amerikiete, 
kuri yra Giri Scout Commissio- 
ner of Greater New York.

Toliau anglė ir viena ameri
kietė, vadovaujant Juliette 
Lowe komitetui, kažką karštai 
diskutavo. Kelios vyr. skautės 
amerikietės, dažydamos mar
gučius, bandė dainuoti skautiš
kas dainas svetimomis kalbo
mis.

Taip pakilioje skautiškoje 
nuotaikoje, nei viena nepaste
bėjo, kad jau atėjo vėlus va
karas. Nebaigtos kalbos turėjo 
nutrūkti. Naujos pažintys atidė
tos kitai sueigai. Sugiedojus tra
dicinę “Ateina naktis”, reikėjo 
išsiskirstyti.

Šioje sueigoje dalyvavo: 3 . 
suomės, 2 amerikietės, 1 ang
lė, 1 olandė, 2 lietuvės, 4 ame
rikietės vyr. skautės ir pati šei
mininkė. užaugusi ir ilgai gyve
nusi Pietų Afrikoje. Visos įvai
rių tautų kilmės, visos skautės, 
visos draugės ir visos seserys.

Siame tarptautiniame būrely
je anksčiau veikliai dalyvavo v. 
s. E. Putvytė, vyr. sk. si. A. Ši- 
leikytė. Iki šiol aktyvi jo narė 
yra v.s. V. čečetienė. kuri taip 
pat dalyvavo ir priešvelykinėje 
sueigoje.

Išsiskirstėme palinkėję viena 
kitai linksmų Velykų ir atsi
sveikinę — Iki kito karto...

JŪRŲ SKAUTŲ VAJUS 
•ATLANTO RAJONE

Jūrų skautai Kennebunkpor- 
tc. Me., nori įsigyti laivą bei 
kitą jiem reikalingą inventorių. 
Tam reikalui skelbiamas At
lanto rajono vajus. Vajaus ko
misiją sudaro: j.v.s. I. l’etniū- 
nas. s. M. Subatis. ps. J. A 
Starėnas ir tėv. Augustinas Si
manavičius, OFM.

Šiuo kreipiamės į lietuvių vi
suomenę ir prašome auka pa
remti šiuos ryžtingus Kcnne- 
bunkporto jūrų skautus.

Aukas siųsti vajaus iždinin
kui: Tėv. Augustinui Simanavi
čiui, OFM. Franciscan Fath- 
ers. Kennebunkport. Me. 040 
46.
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III PLB seimas New Yorke
Rugpiučio 29 - rugsėjo 2 New Yorke bus lietuviu dienos: 
paskaitos, koncertas, sporto rungtynės ir k.

IŠ VISUR

Trečiajam Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimui pasirink
tas New Yorkas. Čia 1958 vyko 
pirmas tos pačios Bendruome
nės seimas. Antras buvo Toron
te.

Seimas bus rugpiūčio 29, 30, 
31, rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
New Yorke Posėdžiai vyks 
Statlerio viešbutyje.
. Sudarytas New Yorke komi
tetas dirbo visą žiemą, kol su

Organizacijų talka Jungtiniam 
Finansų Komitetui

Lietuvos Laisvės kovos me
tai — tai mūsų organizuoto Įsi
pareigojimo metai: atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį Į Lie
tuvos okupaciją. Kad šitam įsi
pareigojimui įvykdyti reikalin
ga labai daug lėšų, turbūt, nie
kas neabejoja, tačiau, be LB 
apylinkių valdybų ir JFK sky
rių, iki šiol tik viena kita rš 
mūsų gausių organizacijų tėra 
aktyviai prisidėjusi prie JFK 
darbo. Vajui pilnai įgyvendinti 
reikalinga pasiekti visus tautie
čius. O čia tai ir reikalinga vi
sų mūsų organizacijų ir jų pa
dalinių talka JFK! Spaudos 
Laisvės kovos metam nušviesti 
ir propagandinių ženklų bei lo
terijos bilietų turime pakanka
mai, tik reikia.kad ši medžia
ga pasiektų visus lietuvius ir 
būtų laiku panaudota. Verta pa
stebėti, kad ne paskiros au
kos dydis, bet aukotojų skai
čius, o ypatingai visų mūsų or
ganizacijų solidarus prisidėji
mas, duos geresnius rezultatus. 

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, šis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Byla galutinai laimėta — galime statyti ką norime. Lietuvių Pranciškonų Provincijos vadovybės 
statybos planams paruošti parinktas architektas - inž. Adolfas Tylius.

VISU ĮTEMPIMU PRADEDAMAS

STATYBOS VAJUS
Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką ....... statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/ mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui .................... .....................................................

ADRESAS ....................  _..................................................................... .....................
..................................................... ................. .... ............................................. ZipCode----- -----

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai ('I ax Deductible)

kūrė visą organizaciją su savo 
statutu, kol suplanavo darbų 
eigą ir visą programą.

Paskaitos
Seime numatytos šios pa

skaitos:
Dr. K. Valiūno, Vliko pirmi

ninko, — Laisvinimo kova ir 
politinės perspektyvos.

St. Lozoraitis, Jr. — Oku
puotos Lietuvos padėtis ir iš
eivija.

Tad šį kartą išimtinai kreipia
mės į visų organizacijų (kurios 
dar neprisidėjo) valdybas: pir
ma, kad jos pačios neliktų abe
jingos lėšų telkimo vajui: kad 
savo korespondencijai, per 
šiuos metus, naudotų tik JFK 
pagamintus vokus ir ženklelius; 
ir antra, kad paskleistų JFK 
paruoštą propagandinę medžia
gą ir loterijos bilietus tarp sa
vo organizacijos narių ir kad 
užpildytų bent vieną aukų la
pą.
šita bendro įsipareigojimo ak

cija teparodo mūsų visų susi
klausymą ir lojalumą Lietuvos 
laisvės kovos principui!

Lėšų telkimo ir propagandi
nė medžiaga gaunama LB apy
linkėse, JFK skyriuose ar JFK 
centre.

Čekius rašyti: United Lith- 
uanian Finance Committee. Ad
resas: 29 West 57th. Street (10 
fl.), New York City, N. Y. 
10019.

Jungt. Finansų Komitetas

A. Rinkūnas, Kanados LB pir
mininkas,— Išeivijos kultūros 
ir švietimo rūpesčiai.

Dr. A. Klimas — Valstybingu
mas ir tautiškumas.

Šalia paskaitų bus paliesta vi
sa eilė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės organizacinių reika
lų. Bus renkama PLB valdyba 
ir jos pirmininkas.

Didysis koncertas 
Lincoln Centre

Seimo proga daug dėmesio 
ir vietos skiriama lietuviškajam 
menui.

Pats didžiausias įvykis bus iš
kilmingas koncertas New Yor- 
ko miesto gražiausioj muzikos 
salėje — Linkolno centre. Kon
certe dalyvaus simfoninis or
kestras, solistai: Stankaitytė, 
Baras, Vaznelis. Kompozitoriai 
J. Gaidelis, J. Kačinskas, D. 
Lapinskas rašo specialius kūri
nius. Visi kūriniai bus nauji ir 
išpildomi pirmą kartą. Diriguo
ja Vytautas Marijošius.

Taip pat programon bus į- 
trauktas vienas iš mūsų pajė
giųjų chorų.

Literatūros vakaras
Seimo pradžioje, rugpiūčio 

30, penktadienio vakare, Stat
lerio viešbutyje bus literatūros 
vakaras, į kurį bus sukviesta 
rašytojų, ryškesnieji kartų at
stovai. Prie literatūros vakaro 
jungiamas ir kamerinės muzi
kos koncertas.

Po vakaro to paties viešbu
čio kitoje salėje bus šokiai.

Meno paroda
Daug kalbėta apie m e no 

parodą, studijuotos visos gali
mybės tokią parodą surengti ar 
kur nors muziejuje ar kokioje

Aktorė Zita Kevalaitytė-Visockienė deklamuoja S. Neries “Eglė žalčių karalienė” Philadelphijos ateitininkų 
koncerte baalndžio 20 d. Nuotr. V. Gruzdžio

galerijoje. Susidurta su didelė
mis kliūtimis ir tokios parodos 
nebus. Tačiau lietuviškoji daili
ninkų kūryba nebus užmiršta. 
Meno sekcija, kuriai vadovauja 
dail. V. K. Jonynas, nori surink
ti kiek galima daugiau skaidrių 
ir jas parodyti ekrane. Iš skai
drių kongreso dalyviai pama
tytų, ką veikia lietuvis meninin
kas.

Sportas
Jaunimo pasirodymas numa

tomas Singer Bowl stadijone, 
buvusioje parodos aikštėje. 
Bus ir sportinės varžybos, ku
rios sutrauks sportuojančio 
jaunimo iš JAV ir Kanados.

Iškilmingoji dalis
Seimo metu bus iškilmingos 

pamaldos šv. Patriko katedro
je, iškilmingas banketas ir iš
kilmingas seimo posėdis, kuria
me bus pagerbti kultūros dar
buotojai ir įteiktos 1968 metų 
premijos.

Seimui pravesti be vykdomo
jo komiteto sudaryta dar net 11 
sekcijų. Bus išleista visa eilė 
informacinių leidinių, seimo va
dovas. programos.

Los Angeles, Calif.
Birutietės metiniame susi

rinkime išsirinko naują valdy
bą: Adelė Balsienė—pirm., Ja
nina Radvenienė — vicepirm., 
Verutė Indrašiūnienė — sekr., 
Alfa Pažiūrienė — ižd.. Mari
ja Gauronskienė — narė.

Šv. Kazimiero lituanistinių 
mokyklų mokiniai, vadovauja
mi savo mokytojų, gegužės 12 
mokyklos salėje rengia iškil
mingą motinos dienos minėji
mą. Pradžia 12 vai.

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas įvyks gegužės 
19, sekmadienį. 11:30 vai. ry
to šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Ateitininkų metinė šeimų 
šventė įvyks gegužės 26 šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Los Angeles jaunimo šventė 
įvyks birželio 2 parapijos kie
me. Jannimas pasirodys su šo
kiais ir dainomis. Dalyvauja vi
sos lituanistinės mokyklos. 
Šioje šventėje bus atlikti visi 
in-os Tautinių šokių šventės. į- 
vyksiančios liepos pradžioje 
Chicagoje. tautiniai šokiai.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos ketvirtos laidos išleistu
vės — graduacija bus birželio 
9 d. 4 vai. popiet bažnyčioje. 
Šiemet mokyklą baigia 44 mo
kiniai. Jų tarpe 15 lietuviuku. 
Jie visi šalia bendro diplomo 
gaus ir astuonių skyrių lietu
vių kalbos pažymėjimą.

Kcrrp. B. Budriūno nauja 
kantata “Gintaro šalies baladė ' 
pirmą kartą bus atlikta lietu
vių dienos koncerte birželio 16 
Marshal aukštesniosios mokyk
los auditorijoje. Kantatai žo
džius sukūrė dr. Elena Tumie- 
nė. Šią niekur dar negirdėtą 
kantatą atliks parapijos choras

Moksleivių ir jaunučių ateitininkų 
vasaros stovyklos

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos vasaros stovyklų tiks
las:

Moksleivių Ateitininkų s a - 
junga (MAS), organizuodama 
jaunimo stovyklas, siekia suda
ryti sąlygas jaunimui susipa
žinti, pabendrauti, sveikai pa
atostogauti -ir ugdyti organiza
cinį sąmoningumą. Stovyklos 
programa, sudaryta patyrusių 
jaunų pedagogų, yra įdomi ir 
patraukli kiekvienam stovyklau
tojui. Programoje — sportas 
(tenisas, beisbolas, krepšinis, 
kvadratas, maudymasis), išky
los į apylinkės gamtą, vakarais 
laužai, pasirodymai, vaidini
mai ir šokiai . . . Organizacinis 
lavinimas, pašnekesiai, būrelių 
diskusijos taip pat sudaro svar
bią programos dalį. Kiekvienas 
stovyklautojas privalo laikytis 
nustatytos tvarkos ir drausmės, 
respektuoti lietuvių kalbos var
tojimo nuostatą.

Dainavoje — Manchester, 
Michigan

Moksleiviam—birželio 16-30 
Jaunučiam — birželio 30 — 
liepos 14.

Dėl informacijos ir registra
cijos:

MAS Centro Valdyba
1911 Beverly Hills Dr.
Euclid, Ohio 44117

Chicagoje:
A. Viliušis
4050 So. Campbell 
Chicago, III. 60629 
Tel LA 3-8330
Ona Rušėnienė
7247 So. Maplewood 
Chicago, III. 60629 
Tel. 778-8645 

ir solistai. Diriguos pats auto
rius. Tam pačiam koncerte dai
nuos ir Amerikos lietuvių dai
nos ir operų solistas Arnoldas 
Vokietaitis. Programai vado
vaus TV ir filmų artistė Rūta 
Lee — Kilmonytė. Lietuvių 
dienos proga vyks trys paro
dos: dail. Jono Andra^ūno dar
bų paroda, Eleonoras Grigaliū
nienės keramikos paroda ir 
Lietuvos pašto ženklų paroda.

L.Ž.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.

• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery. Kennebunkport. Maine 04046. Te
lefonas: ( 2071 967-2011. o nuo birželio 28 d. (207 > 967-2771

Cicero:
Nijolė Baronienė 
1436 So. 49 Ct.
Cicero, 111. 60650
Tel. OL 2-3212
Antanas Tauginas 
1529 So. 49 Ct.
Cicero, III. 60650
Tel. OL 6-5174
ir per savo vietovės kuopos v- 
bą bei globėjus.

Rytuose: Kennebunkport, 
Maine

pas Tėvus Pranciškonus
Jaunučiam ir moksleiviam — 
rugpiūčio 4-18. Del informaci
jos ir registracijos:
Rytų MAS CV vyr. atstovas
A. Juzaitis
207 Yellovvstone Rd.
Plymouth Meeting, Pa. 19462
Tel. 828-6022
ir per savo vietovės kuopos v- 
bą bei globėjus.

Kanadoje: Montrealyje
Lorencian kalnuose — Balti
jos Stovykloje
Liepos 13-20
Dėl informacijos ir registraci
jos:
Seselė Margarita 
1450 Rue de Seve
Montreal 20, Que., Canada 
ir per savo vietovės kuopos v- 
bą bei globėjus.

Kanadoje, Wasaga Beach, 
Ontario

pas Tėvus Pranciškonus 
jaunučiams ir moksleiviams—

liepos 28 — rugpiučio 10
Dėl informacijos ir registraci
jos:
Kanados MAC CV Atstovas
V. Kolyčius
86 Glenholm
Toronto, Ont., Canada
Tel. 534-5586
ir per savo vietovės kuopos v- 
bą bei globėjus.

MAS Centro Valdyba

— Skulptoriaus Antano Mon- 
čio, Paryžiuje gyvenančio lietu
vio, kūrinių paroda buvo atida
ryta balandžio 24 Paryžiaus 
Marais galerijoje, kur tuo me
tu vyko Marais festivalis. Su 
lietuvio skulptoriaus kūryba pa
ryžiečius supažindino Paul Or- 
toli, katalogo įvadą parašė me
no kritikas Edward F. Foy. 
Paroda truks iki liepos 1.
— Amerikos Lietuvių Inžinie

rių ir Architektų Sąjungos (A- 
lias) visuotinis suvažiavimas i- 
vyks gegužės 30 — birželio 1 
Clevelande, Sheraton-Cleveland 
viešbutyje.

— Algis Zaparackas išrinktas 
Lituanus Fondacijos pirminiu - 
ku iki 1970 sausio 1. Kiti 
kviesti direktoriai: Kęstutis 
Keblys ir Leonas Sabaliūnas 
kadencijai iki 1969 sausio 1; 
Algimantas Astašaitis, Vytautas
Vygantas iki 1970 sausio 1; My
kolas Drunga tęsia savo kaden
ciją iki 1969 sausio 1, K. P. 
Žygas ex officio kaip studentų 
sąjungos pirmininkas kol bus 
išrinkta nauja valdyba.

— Kanados Londone (De
troito kaimynystėje) gegužės 
11, šeštadienį, rengiamas Balti
jos valstybių nepriklausomy
bės 50 m. sukakties minėjimas. 
Rengia Baltų Federacijos Lon
dono skyrius. 12 vai. iškilmin
gos pamaldos Londono šv. Pet
ro bazilikoj (dalyvaus vysk. V. 
Brizgys). 1:30 vai. vainiko pa
dėjimas prie paminklo žuvu
siom. 2 vai. iškilmingi pie
tūs Centennial banketų salėje. 
Kalbės buvęs Kanados premje
ras John G. Diefenbaker. 5:30 
— meninė programa Centen
nial koncertų salėje. (E.)

— "Stimme der Freiheit" — 
(Laisvės Balsas), jau 10 metų 
išeinąs Vokietijoje laikraštis, sa 
vo 1968 balandžio mėn. laida iš
tisai paskyrė 3 Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — 50 metu nepriklauso
mybės sukakčiai paminėti. Vi
som trim valstybėm paskiriant 
vietą ne tik valstybės herbam 
ir himnam su vertimais, bet ir 
esamai padėčiai tuose kraš
tuose nušviesti, laikraštis pla
čiai apžvelgia tų valstybių tei
sinę padėti, neteisėtą jų oku
pacijos tęsimą ir viltis atei
čiai. Straipsnių autoriai—atitin
kamų valstybių atstovai ir vo
kiečiai. Laikraštis leidžiamas 
Saaro krašte, turis redakcinius 
skyrius Bonnoje, Miunchene, 
Essene ir kitur.

— Žurn. Vladas Būtėnas, 
prieš pusmeti pradėjęs dirbti 
Chicagos “Sun Times" ir “Dai
ly News-’ leidykloje, labai gerai 
išlaikė nustatytus egzaminus. 
Pasibaigus kandidatavimo lai
kotarpiui. priimtas pilnateisiu 
tarnautoju. Apie tai pranešė u- 
nijos leidžiamas laikraštis. Jam 
pradėjus dirbti, apie ji rašė ir 
tu abiejų dienraščių leidžiamas 
tarnautojų žurnalas, sveikinda
mas naujose pareigose. Jo at
liekamu darbu yra patenkinti 
skyriaus vedėjai ir aukštesnieji 
pareigūnai.

— Prisikėlimo parapija To
ronte. Kanadoje, gegužės 26 
švenčia 15 metų sukakti. Ta 
proga rengiamas didžiulis kon
certas. kurio programą atliks 
parapijos 3 chorai, vadovauja
mi muz. kun. B. Jurkšo. Prisi
kėlimo parapiją Įsteigė ir jai 
iki dabar vadovauja lietuviai 
tėvai pranciškonai.

— S. Amerikos Lietuviu Stu
dentu Sąjungos suvažiavimas i 
vyks lapkričio 28-30 Chicagoje.

—Kun. Mykolas Tamošiūnas, 
Mcdelhno. Kolumbijoje, lietu
vių kolonijos ilgametis kapelio
nas. atskrido i J \\ Pora: \a- 
landų sustojo Miatni. susitiko 
su pažįstamais ir iškeliavo to 
bau. Chicagoje apsistojo pas 
Leokadija Tamošauskiene 
4238 So. (’ampbvll A\e. Chi
cago. 111. 60632.



Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungo* valdyba; ii k. j d. prel. J. Balkūnas — dvasios vadas, 
dr. A. Šlepetytė-Janačienė, M. Galdikiene, M. Vaitiekūnienė, A. Radzivanienė ir prelegentė O. Bačkienė.

Nuotr. P. Ąžuolo
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LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ VEIKLOS SUKAKTIS
Lietuvių Katalikių Moterų 

60 metų veiklos ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktys bu
vo paminėtos balandžio 28 Mas- 
petho liet, parapijos salėje. Po 
trumpo Lięt. Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos valdybos pirmininkės M. 
Galdikienės atidarymo žodžio 
ir dvasios vado prel. J. Balkū- 
no invokacijos visą minėjimo 
eigą pravedė sąjungos vicepir- 
min. dr. A. šlepetytė Janačie- 
nė.

timo, socialines ir moterų glo
bos sekcijas, bendrabučius, mo
terim kursus, kėlė moterų ge
rovę per spaudą bei paskaitas. 
Ypač daug šviesos įnešė kai
mo moters gyvenime. Sesuo 
Augusta paminėjo pirmas lietu
ves katalikes organizatores ir 
vadoves, šiuo metu tremtyje 
katalikės lietuvės sudaro Liet. 
Katalikių Moterų Organizaci
jų Pasaulinę Sąjungą, kuri per 
savo atstovę B. šlepetytę — 
Venckuvienę yra atstovaujama

BUKOVSKIS MASKVOS TEISME
VL.MINGČLA • -- -------- - -

Paskaitos
Apie nepriklausomos Lietu

vos valstybę ir tautos galių pa
sireiškimą laisvėje kalbėjo ži
noma visuomenininke O. Bač- 
kienė iš Washington, D. C. Pre
legentė savo išsamioje paskai
toje paminėjo sunkias lietuvių 
kovas, vargus ir laimėjimus, 
kuriant nepriklausomą gyveni
mą. Plačiai nušvietė lietuvių pa
stangas politiniame, religinia
me, ūkiniame, švietimo bei kul
tūriniame gyvenime. Salia vyrų 
visuose darbuose lietuvė mo
teris parodė daug sugebėjimo 
bei pasišventimo. Prelegentės 
kalba buvo paįvairinta įvairių 
žymių žmonių pasakymais.

Antroji paskaitininke sesuo 
M. Augusta Sereikytė, kuri 
Lietuvoje ir čia, Jungt. Ameri
kos Valstybėse, pasižymi orga
nizacine veikla, pasidalino sa
vo prisiminimais apie katalikių 
moterų susiorganizavimą Lietu
voje į Liet. Katalikių Moterų 
Draugiją. Prelegentė nušvietė 
katalikę lietuvę ir jos įnašą re
liginiame, tautiniame Lietuvos 
gyvenime. Lietuvė katalikė da
lyvavo valstybės atstatymo dar
be, steigė ir kūrė įvairias švie-

Stud. Albina Uknevičiūtė skaito 
sveikinimus liet. kat. moterų veik* 
los 60 metų minėjime balandžio 28 
Maspetho parapijos salėje.

Nuotr. P. Ąžuolo

Lietuvių pranciškonų kul- ; 
tūrinei veiklai tęsti reika- I 
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai < 
kviečia lietuvius jaunuo- i 
li’is tapti šv. Pranciškaus ;
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Mondstery 
Kennebunkport, Maine 
04046

Iš Vydūno 
monografijos

Catkelta iš 3 psl.) 
kas, ieškąs tikrosios daiktų es
mės, susidomėjęs amžinaisiais 
žmogaus būties klausimais ir, Į 
juos ieškodamas atsakymo, nu- 
statinėjąs žmogaus gyvenimo 
gaires. Gyvenimas Vydūnui ku
pinas slėpiningumo, o žymiau
sias slėpinys — gyvybė ir žmo
gaus esmė. Bet žmonių daugu
mai, pasak Vydūno, tai nesvar
bu: viskas jiems atrodo pažįs
tama ir žinoma. Jie per daug 
prisirišę prie daiktų, kad jaus
tų didžiąją gyvenimo nuostabą. 
Viskas, kas yra ir vyksta, glū
di begalinėje erdvėje ir neaprė
piamam laike ir, kai žmogus su
sivokia esąs Didžiajame Slėpi
nyje, praregi ir nustemba tuo,

Pasaulinėje Katalikių Organiza
cijų Unijoje.

Sveikinimai
Po išsamių paskaitų buvo svei

kinimai. A. Uknevičiūtė perskai
tė sveikinimą Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentui ir 
Lietuvos "

Liet. Katalikių Organizacijų 
Pasaulinę Sąjungą raštu sveiki
no (skaitė A. Uknevičiūtė) Pa
saulinės Katalikių Moterų Or
ganizacijų Unijos prezidentė Pi- 
lar De Lasillo (Paryžius), Miss 
Catherine Schaeffer, preziden
tė prie Jungtinių Tautų ekono
miniam ir socialiniam reika
lam; vysk. V. Brizgys; Lietu
vos atstovas VVashingtone J. 
Kajeckas; LKMO Pasaulinės Są
jungos atstovė prie Pasaulio Ka 
talikių Moterų Unijos B. šlepe- 
tytė-Venckuvienė; Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirm.. G. Žilio- 
nienė; Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko Sambūrio pirm. dr. 
B. Radzivanas; sesuo M. Aloy
za (Nekaltai Pradėtosios Mari
jos vienuolynas Putname); L. 
Katalikių Moterų Kultūros ri
jos pirm. dr. A. Radzivanienė; 
M. Watkins savo ir ALKS 5-tos 
kuopos vardu; teis. B. Novickie- 
nė; Brooklyno KMS 29-os kp. 
pirmininkė O. Kubilienė, žo
džiu sveikino Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke A. 
Simutis ir Liet. Moterų Klubų 
Federacijos pirm. V. Jonuškai- 
tė-Leskaitienė.

Meninė dalis
Meninę dalį — montažą at

liko jaunos ateitininkės: J. Bal
sytė, R. Navickaitė ir I. San- 
danavičiūtė. Deklamavo eilėraš
čius Aisčio, Brazdžionio, Ma
černio, Putino ir Grigaitytės— 
Graudienės, kuri šiam minėji
mui parašė tris eilėraščius. Vi
sa eilėraščių pynė buvo sujung
ta atitinkamais žodžiais, ku
riuos skaitė V. Lušytė. Monta
žą paruošė ir režisavo S. Ged
vilaitė. Scenos apšvietimą tvar
kė A. Ignaitis. Eilėraščių pynė 
buvo gerai paruošta.

Minėjimo proga dail. A. Gal
dikas padovanojo gražų pa
veikslą, kuris laimėjimo keliu 
atiteko R. Gudaitienei.

Leidinys
Sukakties proga Liet Katali

kių Moterų Organizacijų Pasau
linė Sąjungos valdyba išleido 
leidinėlį anglų kalba “Lithua- 
nian Catholic Women”. Jame 
supažindinama su Lietuvos is
torija ir lietuvių katalikių mo
terų organizacine veikla Lietu
voje ir svetur. Leidinėlis bus

(Tąsa iš pereito numerio)

Bukovskis. — Bet tamsta ne 
’■ turi teisės nutraukti mano kal-
■ bos. Aš kalbėjau tai, kas yra 
H. būtina mano apsigynimui. Mū- 
H sų baudžiamojo kodekso 243
■ straipsnis man leidžia reikalau-
■ ti, kad “mano protestas” būtų 

užprotokoluotas.

Teisėjas (į sekretorių). — Į- 
traukite — užprotokoluokite.

Ims •
į \ Bukovskis. — Niekas iš suim- 
O tųjų Puškino aikštėje neįvykdė 

jokių chuliganizmo veiksmų, 
jH niekas neardė tvarkos. Tiesa, 
i tai galėjo daryti tik vienas

■ prieš mus liudijąs liudininkas
■ Bet.. .ar verta apie tokį kalbė

ti, jeigu jo ir pavardė Bezobra- 
zovas.

Teisėjas. —Kaltinamasis, bū
kite mandagesnis. Kas tamstai 
leido įžeidinėti liudininką? Be 
to, tamsta teisme kalbi tartam 
būtum kokiam viešam susirin
kime — mitinge: tamsta krei- 
pies į publiką. Atsisukite į tei
sėjus.

Bukovskis. — Aš jo neįžeidi- 
nėju. Bet šis žmogus, civiliškai 
apsirengęs, neturėdamas jokio 
raiščio ant rankovės, puolė 
mus, plūsdamas žodžiais. Štai ir 
antrasis liudininkas, Kleime - 
novas, neturėjo jokio raiščio. 
Pastebėjęs mūsų protesto pla
katus, jis suriko: “Kokias čia 
šlykštynes iškabinote? Aš tuoj 
tau kai dėsiu į akį!”

— Man viskas aršku, viskas 
buvo iš anksto MGB paruošta: 
Puškino aikštėje besisukinėję 
žmonės, saugumiečiai, žinojo 
viską apie mūsų demonstraci
jos tikslą. Milicininkas Gruzi- 
novas savo parodyme prisipa
žino jokios netvarkos aikštėje 
nepastebėjęs ir iš viso prie de
monstrantų nebuvo priėjęs, mūsų bylą asmenis, kurie nie- 
Bet kai prie jo priėjo vienas 
MGB vyras, civiliškai apsiren
gęs, jis įsakė vieną iš mūsų su
imti. O jokio chuliganizmo aikš
tėje nebuvo: ramybės ir tvar
kos niekas neardė.

— Štai ir KGB (valstybės 
saugumo komisariato) pulk. Ab- 
ramovas atėjo aikštėn tikriau
siai ne kaip privatus poilsiau
tojas. Jis teismui galėjo dau
giau teisybės papasakoti, negu 
tie civiliškai apsirengę milici
ninkai.

— Pirmą sykį panaudosiu 
žodį — provokacija, štai įsi
vaizduokime, kad jūs einate 
gatve ir nešate gegužės pirmo
sios plakatus su atitinkamais, 
tai šventei pritaikytais, šūkiais. 
Ir tuo momentu plakatus iš jū
sų rankų sugalvoja išplėšti koks 
civilis ir net neturįs ant ran-

kovės jokio raiščio. Toks aki-. 
plėša tikrai gautų į snukį už 
drąsą. Taip, į snukį! Greičiau
siai to tikėjosi ir civiliškai ap 
sirengę milicininkai. Tam jie 
pasikvietė ir saugumietį pulki
ninką Abramovą. Provokatoriai 
norėjo, kad mes kuriam užvož
tame per sprandą. Bet mes to 
nedarėme. Jiem buvo svarbu 
pagauti “chuliganizmui” tinka
mą momentą. Po to buvo suim
tas mūsų draugas Delone. Mi
licijos raštinėje pulk. Abramo- 
vas jam aiškiai pasakė: “Mes 
jus suėmėm tik jūsų labui. Jei
gu jūs šios demonstracijos ne- 
nutrauktumėt.. .jūs, jaunas ir 
inteligentingas jaunuoli — poe
te, būtumėt suimtas ir patupdy
tas į kalėjimą kartu su vagi
mis, kriminalistais — chuliga
nais ir mušeikomis.”

— Mums prikišo, kad 
me viešąją tvarką. Tai 
reikėjo daryti kratas? Iš
nebuvo ko atimti namie, ka
dangi viską buvome atsinešę 
aikštėn. Ir ne viena krata bu
vo daryta. Dar blogis nebūtų

i toks didelis, jeigu tik mūsų gy- 
1 venamus butus kratytų. Tačiau 
1 KGB visu griežtumu tokias kra

tas padarė ir pas mūsų liudi
ninkus ir net pas pašalinius as
menis (čia Bukovskis išvardino

• pavardes). Kam tai? Suprasčiau 
taip: kratų pagalba lengviau 
sekti įtartuosius politinius nu
sikaltėlius, taip pat jos pagelbs
ti kai kada susekti to nusikal- 
tinmo bendrininkus. Tačiau 
jokiu būdu man nesuprantama,

1 kodėl tiek daug kratų padary
ta tik pas “nusikaltusius tvar
kos ardyme” asmenis. Kuriam 
tikslui mums buvo pakišamos 
įvairių asmenų nuotraukos, kad 
jas atpažintume ir įveltume į

ardė- 
kodėl 
mūsų

ko bendra su ja neturėjo ir mū
sų surengtoje protesto de
monstracijoje nedalyvavo. Vi
sai kitoje šviesoje tie reikalai 
pasirodytų, jei minėtas kratas 
organizavo valstybės saugumo 
komisariatas, KGB pareigūnai.

—Žinom, kad šios įstaigos pa
reigūnai atlieka politinės poli
cijos funkcijas. Kodėl taip stro
piai mus seka? Ar čia jau pa
stebėtas pavojus valstybei? Te
gu jie gaudo šnipus. Kuriam 
tikslui mus tardo ir klausinėja 
ne tik apie mus pačius, bet ir 
apie pažįstamus. Klausinėja, ką 
mes darėme, ką kalbėjome 
prieš dvejus trejus metas. KG 
B vaidina svarbų vaidmenį vals
tybės saugumo srityje. Bet šiuo 
atveju.. . saugumas?

_ ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
- Long Play - Stereo • Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmų Kalėdų. 12 religinių giesmių. Stereo $5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 šok* ir chorų. Stereo $5.00 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota____
Baltijos vėjelis. 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............
Ar žinai ta šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ......
A. šabaniausko. no 12 dainų-šokiu X irXI albumai po $5 00 
Aurelis. PnukštelienAc m-emoeinė ir šnvlų muzika — 
Dainuoju Jums. Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................ Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams/Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 
Dainos Lietuvai.. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir ariiu rečitalis, sol. J. Vaznelio...................................
Dainos. A. Stemnužienės 24 liet, dainos......... . Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos .........
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų, (dainuotu L. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų St. $5 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau. Viešoatie. Dainavos reliar. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ........
Laužų aidai. 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ................
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomn. gritara 
Lietuviu tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių, ir dainų ............
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ........ .................. ... ......
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........
Lione Jodis contralto. Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšL 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)______
Lithuanian 2-sneed record course ................ ...... ........................
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ................
Lietuvos Atsiminimu 25 m. jubiliejus dainose...................... ......
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5 
Operų Arijos, Sol. St. Baro..................................  Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų ........................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ............
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) i____
Poezija, A. Gustaitis jr Stasys Santvaras ......./..
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo .......  Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų ..... .....
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Tėvynei aukojam. Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaiku dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ......
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
VVorcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų.....................
Varpas, Toronto choro 8 liet dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ..............
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Štutgarto siinfonija, Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai ................ .........................
Lietuvos Himnas ir simfonija ...... ..............................................
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ....................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ........................ ........
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo $5 
New Yorko Liet. Vyru Choro 16 liet, dainos.......... . Stereo$5

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė^ Brooklyn. N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50$; į Kanadą $1.00)

KNYGOS ANGLŲ KALBA

(Bus daugiau)

Motinos prisiminimas
Gražiame gegužės mėnesyje 

r-—M —,—_ . kilni siela garbina dangiškąją
kas gyvenimas yra, ką jis žmo- siun^amas Pasaulio Katalikių Motiną Mariją. Ta pati kilni sie- 

t t — — la pasiskyrė dieną prisiminti ir
pagerbti savo gimdytoją Moti
ną. Ta motinos diena yra labai 
brangi lietuviui, todėl lietuviai 
pranciškonai Brooklyne ruošia 
ypatingą šventų mišių ir maldų 
noveną į motinų Motiną Mari
ją už mūsų žemiškąsias moti
nas.

Melsimės už jas visą gegu
žės mėnesį, bet ypatingai no- 
venos metu, kurią pradėsime ge
gužės mėnesio trečią dieną

Moterų Unijos narėm • 
rų valstybių organizacijom bei 
atstovėm ir kai kuriom Jungt. 
Amer. Valstybių įstaigom. Vė
liau Šis leidinėlis bus atspaus
dintas prancūzų kalba.

Sukakties minėjimą surengė 
Liet. Kat Mot. Organizacijų 
Pasaulinės Sąjungos valdyba, 
kuriai vadovauja ilgalaikė pir-

gui nuostabaus suteikia (Vie
no žmogaus įsinešimas į Gyve
nimą, Rankraštis). Pasak prof. 
Mykolo Biržiškos, Vydūnas “ir 
savo gyvuoju ir rašytiniu žo
džiu įspūdingai prabyla į tautą, 
tikriau į jos rinktinę, kaip jos 
gyvenimo ir kelio gilintojas ir 
įprasmmtojas, kiekvienam 
nuoširdžiam gyvenimo prasmės 
ieškotojui jos rodytojas ir pa- niin. M. Galdikienė.
tarėjas” (Lietuvių Tautos Ke- Po visos programos buvo vai

šės, kurias paruošė M. Lušienė.lias, H t. 60 psl). ir

baigsime Motinos Dieną gegu
žės dvyliktą Brooklyno vienuo
lyne (ankstau buvo laikoma 
Greene, Me.). Kasdien bus laiko 
mos šventos mišios, ypatingos 
pamaldos, palaiminimas ir vi
sos vienuolių maldos auko
jamos ta intencija.

žinome, kaip Jums yra bran
gi motina, norime tat ir ją į- 
jungti į šią eilę šventų mišių 
ir maldų. Malonėkite jos var
dą prisiųsti adresu: Franciscan 
Monastery, 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.
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I ntroduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $3.00.
Tvventy Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilia Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stoties. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian OuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Ltving Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapei of Our kady of Šiluva. 50f.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50C.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50C.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50c.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas. B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-English O. English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis, $4.00.
NimMefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
Lithuania through the Ages. by Dr. A. Šapoka. $3.50.
History of Lithuania. by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald. an Historical Novel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambartta. by J. Narūnė. pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics. by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės. Nola M. Zobarskas,«l. 5.00.
The Winnowing Winds. by Bailey. $4.00.

Aios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA



LietuviųGražinos operos pastatyme, 
kuris bus birželio Ji New 
Yorke, dalyvaus šie solistai: 
Dana Stankaitytė, Stasys Baras, 
Jonas Varnelis, Algirdas Bra
zis, Vaclovas Monkus ir Bro- 
nius Mačiukevičius.

Chicagos lietuvių operos į 
New Yorką atvykimo proga bir- 
birželio 1, šeštadienį, Atsimai
nymo parapijos salėje, Maspe- 
the, yra rengiamas susipažini
mo vakaras — šokiai.

A. a. Antano Olio minėji
mas, ruošiamas Lietuvių Tauti- 

.nės Sąjungos pirmojo sky
riaus, turėjęs Įvykti gegužės' be pataisų. A Pocius perskaitė 
18, atidėtas iki rudens.

Lietuviu Fondui aukojo: ku
nigas Jonas Pakalniškis —100 
dol., Kazys Bačauskas — 100 
dol., kun. prof. A. Rupšys — 
50 dol., kitus 50 pažadėjo įneš- 
ti vėliau. New Yorko vajaus ko
mitetui pirmininkauja dr. J. 
Kazickas.

N.Y. Lietuvių vyrų choro 
koncerte, kuris bus gegužės
18, šeštadienį, 7 vai. vak. Fran- 
klin K. Lane mokyklos salėje, 
Woodhavene, chorui ir solistei 
akomponuos A. Prižgintas. Tai 
nauja muzikinė jėga, prade
danti reikštis New Yorke.

žiavhnas įvyko
Elizabethe, Lietuvių Laisvės 
muose. Apygardos pirm. 
Dilis pasveikino 
dalyvius ir pakvietė 
mui vadovauti: kun. V.

ė suvažiavi- 
i. V. Dabu- 
*. Šimkų —£ 
Bartį ir A^ 

Dienotvar- 
ais pakeiti-

Pocių sekretoriais, 
kė priimta su mažais 
mais. Po to K. 
praėjusio suvažiavimo 
lą, o A. Vitkus padarė 
dos revizijos komisijos prane
šimą. Abu pranešimai priimti

protoko-

DARBININKAS 1968 m., gegužio 7 d., nr. 34

Stipemfijų popietėje gegužės 5 Maspetho lietuvių parapijos salėje šoka N.Y. tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja J. Matulaitienė. Nuotr. P. Ąžuolo

žinios

—«Šachmatininką Kazį Merkį, 
kaip atsiradusį trečiuoju Ame
rikos korespondencinėse pir
menybėse, paminėjo The Bos
ton Sunday Globė.

i
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

D-jos II-ji komanda Boston 
Metropolitan šachmatų 1967- 
68 metų pirmenybėse yra tre
čioj vietoj iš 12. Pirmoj vietoj

Ona Kajeckienė, Lietuvos at
stovo Washingtone žmona, at
vyksta Į New Yorką ir daly
vaus Pabaltijo Moterų Tarybos 
specialiose iškilmėse, kurios

apygardos v-bos ■pirmininko 
pranešimą. A. a. Juozas Didžba- 
lis, buvęs apygardos v-bos na
rys, buvo prisimintas atsistoji
mu, o kun. V. Dabušis sukalbė
to amžiną atilsį už mirusio vė- , . x , ...
lę. Amardofe veikia šešios " ^Įpavartojo-daug techmkimų

c # e < ciinlnimii Pilno narhntfonniH
LB apylinkės. Apylinkių pirmi
ninkai arba jų įgaliotiniai pada
rė trumpus pranešimus: K. 
Bartys — Elizabeth, J. Avižie
nis — Jersey City, dr. Skrip- 
kus — Kearny, V. Tursa —Lin
den, V. Dilis — Newark ir A. 
Rugys — Paterson. Ilgametį a- 
pygardos pirm. V. Dilį suvažia
vimo atstovai išrinko LB New 
Jersey apygardos garbės pirmi
ninku. Po to nutarta išrinkti 
valdybą iš septynių narių ir 
dviejų kandidatų. Išrinkti: J. 
Bulota, K. Jankūnas, A. Po
cius, kun. J. Pragulbickas, A. 
šaulys, L. Šimkus, M. Varnec-

JULIJOS RAJAUSKAITES KONCERTAS TOWN HALE
Franz Liszt, pats būdamas 

pianistas virtuozas, savo kūry-

rengiamos šį šeštadienį, gegu- kas £ Veblaitis į j. Zubavi. 
11 O TT •

čius. Revizijos komisijom A. 
Rupšienė, A. Trečiokas ir A. 
Vitkus. Po to aptarta eilė reika
lų ir patiekta kaikurių veiklos 
sugestijų naujajai apygardos v- 
bai. Užbaigus susirinkimą, su
važiavimo dalyviai turėjo pro- 

Dail. Aleksandra Vitkauskai- gos atsigaivinti operos solis
tė — Merker dalyvauja dvejose tės J. Augaitytės dainavimo 
grupinėse parodose. Modernio- studijos mokinių koncerte, ku- 
sios skulptūros paroda vyko ris įvyko 6 vai. Liet. Laisvės 
nuo balandžio 22 iki gegužės salėje. A.P.

žės 11, 3.v. popjet Columbijos 
universiteto klube, 4 West 43 
St„ N.Y.C. (Prie 5 Avė.) Iškil
mės skiriamos Pabaltijo valsty
bių 50 metų sukakčiai atžymė
ti. Visuomenė kviečiama daly-
vauti.

4 Glen Rock miesto biblioteko- '
je. Dailininkė buvo išstačius, 7 C s Hnb 
skulptūras. Viena iš jų buvo pe- duodamas 2 5eiinų namas 
leda, o visos kitos sukurtos lie
tuviškų kryžių motyvais. Antro
ji paroda vyksta Edward Wil- 
liams kolegijoje, Hackensack, 
N.J. Paroda atidaryta gegužės
5 ir tęsis iki gegužės 31. šio-
je parodoje dailininkė išstatė 
4 skulptūras ir 4 aliejinės ta
pybos paveikslus.

sunkumų. Pilna perbėgančių 
greito tempo pasažų, gausu 
sunkių audringų vietų. Tai rei
kalauja iš pianisto didelės 
technikos ir jėgos.

Julijos Rajauskaitės koncer
tas gegužės 4 Town Hali salė
je buvo skirtas ištisai tik Liszto 
kūrybai. Tai rodo, kad pianistė 
yra pajėgi ir drąsi įveikti sun
kius kūrinius.

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
šušienė turi nepaprastą jėgą. 
Nuo jos rankų tiesiog pianinas 
dreba, ir gaudžia. Iš audringų 
sūkurių ji staiga pereina į švel
nias bei svajingas romanti
nes melodijas, kur reikia sub
tilaus jautrumo, trapumo, kad 
išgautom mėnesienų ar van
dens čiurlenimo įspūdžius. Jos 
muzika virsta lyg kokia rauda, 
giliu sielos išsakymu, — tad 
nenuostabu, kad ji mėgsta mu
zikus romantikus, kur susitin
ka ir didis švelnumas ir didelė 
audra. Visame dideliame ir 
sunkiame koncerte ji išsilaikė 
pilna jėgos ir susikaupusi, kad 
muzika, sodri ir galinga, klau
sytojus užburtų ir net verstų 
stebėtis: iš kur visa tai.

Didelį įspūdį padarė, kad pia
nistė iš karto pasirodė pilnu 

gražiais kambariais ir 2 garą- sav0 pajėgumu, skambindama 
pradžioje pačius sunkiausius 
kūrinius. Galui paliko jau mi- 
niatūras. Tai buvo lyg bičiuliš
kas lengvas atsisveikinimas po 
galingos ir plačios muzikos.

žais, žemės plotas 50x100. Kai
na 3 3,0 0 0 dol. Informacijai 
skambinti AP 7-0634.

Parduodamas moteriškas tau
tinis kostiumas. Dydis 14-16. 
Skambinti vakarais tarp 6-9 v. 
Tel. 849-1409.

Mūsę mielam draugui

A. A. ANTANUI SODAIČIUI
mirus, sunkaus liūdesio prislėgtus: žmoną česytę, sūnus Tomą ir 
Mindaugą bei dukrelę Birutę, netekus mylimo vyro ir brangaus 
tėvo, labai užjaučia ir giliai liūdi

Rožė Kondratienė, Vytas Kondratas su šeima 
Valė ir Stasys Modzeliauskai su šeima

A f A

JONUI TREIMANIUI

mirus, liūdinčiai žmonai, mūsų klubo narei, Eugenijai 
Treimanienei ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas

A f A

Veronikai Padvariotytei - Damoiienei

mirus, likusias liūdinčias dukras — Olgą Aromickienę, 
Eleną Remeikienę, sūnų Vytautą, Žentus, jų šeimas bei 
artimus gimines užjaučiame ir jungiamės į bendrą šeimos 
liūdesį.

Baisogaliečių klubo nariai

Pianistė pradžioje atliko dvi 
legendas apie šv. Pranciškų, 
Petrarkos sonatą Nr. 104, La 
Campanella, Laidotuves. Antro
je dalyje: Keliavimo metai — 
sudėtingas ir plataus masto 
kūrinys, ir trys etiudai.

Į koncertą publikos atsilankė 
palyginti gana daug. Galėjo bū
ti apie 300-500. Pianistę publi
ką šiltai priėmė ir audringai 
plojo, Įteikė gėlių. Tai buvo pia
nistės antrasis koncertas šioje 
Town Hali salėje. (p.)

STIPENDIJŲ POPIETE
Liet. Kat. Moterų Kultūros 

Draugija jau pernai buvo su
rengusi stipendijų popietę ir 
gautą pelną skyrė studentam, 
kurie studijavo lituanistiką 
Fordhamo universitete.

Tokia popietė buvo ir šiemet 
gegužės 5 Maspetho parapijos 
salėje, žmonių atsilankė neper- 
daugiausia.

Popietę trumpu žodžiu pra
dėjo P. ĄžuoDenė. Pradžioje 
rašytojas P. Jurkus kalbėjo, 
kaip keitėsi lietuvių kalba per organizuojama pas TT. Pran- 
paskutinius 50 metų. Prof. A. 
Vasys supažindino su lituanis
tikos studijom Fordhamo uni
versitete.

Stipendijom buvo trys kan
didatai. Juos pristatė ir stipen
dijas loterijos būdu paskirstė 
stud. Vytautas Hadzivanas. Lo
terijos būdu 100 dol. stipendi
ją laimėjo Phillis Skobeikis, stu
dijuojąs muziką; po 50 dol. 
stipendijas gavo Marytė Mažei
kaitė ir Louis Piro. Mažeikaitė 
buvo išvykusi, tai ją atstovavo 
motina. Piro ir Skobeikis silp
nai kalba lietuviškai. Jie angliš
kai paaiškino, kodėl nori iš
mokti lietuviškai, nes nori su
prasti, ką kalba jų tėvai ir se
neliai, nori priklausyti lietuvių 
bendruomenei.

Meninė dalis
Meninę dalį atliko pats jau

nimas. Vadovavo Aušra Kregž- 
dytė, N.Y. Tautinių šokių gru-

PADĖKA
Šiomis dienomis gauta žinia, 

kad Lietuvoje mirė Marijona 
čiurlienė, už kurią buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos šv. 
Petro ir Povilo lietuvių bažny
čioje Elizabeth, N.J. Kunigam
už pamaldas, giminėm ir drau- pė, vadovaujama Jadvygos Ma

tulaitienės, pasirodė su gražia 
programa. Tai šokėjai, kurie 
vyks į tautinių šokių šventę 
Chicagon. Jie pašoko keletą šo
kių. Pašoko labai gerai, beveik 
su profesiniu grakštumu. Gru
pės įdėta daug darbo, paren
giant šokius, šokiai turėjo savi
tą stilių, kiekvienas buvo vis 
kitaip įvestas ir išvestas. Akor
deonu šokiam grojo R. šilkai- 
tis. Publika šiltai priėmė šokė
jus.

Pedagoginių kursų klausyto
jai: Rasa Navickaitė, Ramunė

^am už atsilankymą į mišias, 
už užuojautas mūsų giliame nu
liūdime širdingas ačiū.

Velionės vaikai: Emilija, Ka
zimieras, Petras čiurliai, New 
Brunswick, N J.

Naujosios Anglijos Baltų D- 
jos metinis banketas Bostone 
rengiamų koncertų parėmi
mui įvyks gegužės 11, šeštadie
nį, 6 vai. vakaro, So. Bostono Boylston CC 9^2-1 Harvard 
Piliečių Draugijos trečio aukš
to salėje. Bus įdomi programa, 
veiks bufetas ir vyks šokiai 
prie Ansbergo kapelos muzi
kos. Baltų Draugija tikisi, kad 
šis banketas taps baltų solida
rumo demonstracija šiais iškil
mingaisiais metais.

Lietuvių B-nės Bostono Kul
tūros Klubas balandžio 27 su
rengė poeto, beletristo-drama- 
turgo prof. Vinco Mykolaičio 
Putino minėjimą. Prelegentu 
buvo Draugo (šeštadieninio 
priedo redaktorius poetas Ka
zys Bradūnas, buvęs Mykolai
čio-Putino studentas. Po Bra- 
dūno puikios ir išsamios pa
skaitos Giedrė Karosaitė, Fe
liksas Kontautas, Kazys Barū- 
nas ir Algis Lapšys inscenizavo 
vaizdelį iš Putino kūrybos ‘Val
dovas’. Teresė Durickaitė pa
skaitė du Putino eilėraščius. Pa
baigoje prelegentas poetas Bra
dūnas paskaitė iš savo kūrybos 
— iš ciklo “Donelaičio kapas” 
keturis fragmentus. Pagal patį 
poetą, nežinia kas iš tų raštų 
išeis, ar tik mažas ciklas, o gal 
ir visa knyga.

Greenpoint sekcijoje Brook- 
lyne parduodamas namas iš 
dviejų apartamentų, kurių vie
nas neapgyventas su 4 krautu
vėmis ir 2 ofisais, apšildomas, 
su naujai uždėtu stogu bei a- 
liumininiais langais. Kaina 13, 
500. Skambinti GE 4,8808.

lančiaus Palangos Juzės 
piršlio melagio dekretą.

Pabaigoje Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugijos pirmininkė 
A. Radzivanienė padėkojo vi
siem programos dalyviam, sve
čiam, tautinių šokių grupei ir 
jos vadovei ir palinkėjo kuo 
gražiausios kelionės ir sėkmės 
Chicagoje. J. Matulaitienei į-

(pj kitę spalvotos televizijas arba 
klausykite stereo muzikas. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied-

Pirmoji šių metę ekskursija raitis 10 Barry ? K North.

Jei nuobodžiaujate, tai žiurė-
teikta gėlių.

ciškonus į Kennebunkport, Mai
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth, Newark,. Linden, ir 
Kearny, N.J. bei iš New Ha- 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vai. pp., prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabethe ir Kearny, 
N.J. Brooklyne prie pranciško
nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 3 vai. p.p. Kelionė, 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 doL Ga
lima iš anksto rezervuoti kam
barius su privačia vonia ir ki
tais patogumais. Bus aplanko
mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama Šv. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui, 

- vykstama su dviem patogiais 
moderniškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakarą. Rezer
vacijom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. 
Brooklvn, N.Y. 11221. Telef. 
(212) GL 2-2923.

GRA2I DOVANA MOKYKLOS 
BAIGIMO PROGA

Stratford-Bridgeport —Stam- 
ford ir apylinkės lietuviai, no
rėdami dalyvauti ekskursijoje, 
gali registruotis pas Mrs., A. 
Sedgwick, 407 Barnum Tėrr. 
ext Stratford, Conn. 06497. Te
lef. (203) 929-4372. Autobusas 
birželio 7 d., apie 5 vai. pp. su
stos Hollyday Inn. 3 mylios Stonytė ir Algis Šimukonis at- 
nuo Milford gas station Wood- liko literatūrinę dali. Jie per- 
mont, Conn. Arčiau gyvenan- skaitė V. Mačernio Septintą vi

ziją, Putino eilėraštį ir iš Va-tiem gera proga prisidėti.

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, bičiulį

EUGENIJŲ VALIONĮ 
su žmona 

nuoširdžiai užjaučia

Waterburio Lietuvių Fronto Bičiuliai

universitetas 8^-1‘z-j, Lietuviu 
II-ji 7,/2-3'X_>.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono skyrius, ku
riam pirmininkauja Aleksand
ra Daukantienė, Tautinių šo
kių sambūriui, vadovaujamam 
Onos Ivaškienės, kelionės iš
laidom į trečiąją tautinių šo
kių šventę Chicagoje paskyrė 
$100, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-ja $25 ir Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius $18.

A.L. Tarybos Bostono sky
riaus valdyba turėjo pasitari
mą, kuriame priėmė Vasario 
16 minėjimo apyskaitą. Visp 
pajamų buvo $4,219.10, o išlai
dų $1,301.38. iš tos sumos pa
tys aukotojai paskyrė $1,210 
Lietuvių Fondui, $161 Vlikui 
ir kitiem po mažiau. Skyriaus 
valdyba Alto centrui pasiuntė 
$1,500. Be lo, Sandara, atskirai, 
surinko $570, kuriuos tiesiogi
niai pasiuntė Altui. Tie 
gai neįtraukti į bendras 
mas.

Inž. Raimundas Žičkus
pakviestas į Caracas universi
tetą skaityti keletą paskaitų. 
Ten vyko Pietų Amerikos che
mijos inžinierių seminaras, 
racase Žičkus išbuvo visą 
vaitę.

Živilė Mockutė, Kazio ir 
rijos Mockų duktė, baigusi 
kytojų kolegiją, o dabar
banti New England Medical 
centre kaip laborantė, gegužės 
25 išteka už Robert E. Groh.

pini- 
paja-

buvo

Ca- 
sa-

Ma- 
mo- 
dir-

Baltę D-jos banketas įvyks 
gegužės 11, ateinantį ‘šešaadie- 
nį, Lietuvių Piliečių d-jos au-

port, N.Y. 11731. Tel. (516) ditorijoje, So. Bostone.
757-0055. Broniaus Murino dailės pa-

- rodą vyks gegužės 11-19 Tauti- 
Parduodama vaistu laborato- n®s namuose So. Bosto-

rija ir ofisas. Plačiai žinomi ne. Ta pačia proga bus ir kul-
vaistai bei mostis nuo reuma- tūrinis subatvakaris.
tizmo. Labai pelninga įmonė.
Rašyti: P. Deken, North Sta., 
P. O. Box 9112, Newark, N. J. 
07104.

Laisvės Varpo k o n c e r* 
tas įvyks Lietuvių Piliečių S- 
jos auditorijoje So. Bostone 
gegužės 18.

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS

maloniai kviečia visus į savo metinį

KONCERTU
gegužės 18, šeštadienį 

FRANKLIN K. LANE 
aukštosios mokyklos salėje, Woodhavene

Programoje:
choro dainos ir solistė A. Mastienė iš Chicagos, 
akomponuoja A. Prišgintas. .
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai.

BILIETAI gaunami pas choro narius ir pas platintojus: Wood- 
havene — pas J. AndriuSj (Haven Realty), J. PaSukonj (Aido kny
gyne; Brooklyne — pas D. Averką (Atletų Klube).

thuanian. Puikus lietuvių kai- 
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais umiiiiiiimmiiimimiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiimimiimmiiiiiiiiiiiiiimmniiiiiiiK 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- E =
kinimai anglų kalba. Nemo-E '
kantiem ar nedaug mokantiem E |
lietuviškai — puiki galimybė iš- = 
mokti. Parengė L. Dambriūnas, =
A Klimas ir W.R. Schmalstieg. = i

I New Yorko stintai ir moksleiviai | 
Sėliais. Kaina 7 dot = ateitininkai I

Labai naudingas priedas pra- E rengia
dedantiems mokytis lietuvių “ 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R, Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Amam In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

GELIŲ ŠOKIUS 
gegužes 11 dieną 

64-14 56+h Rd. Mašpeth, New York 

Gros populiarus orkestras nuo 8:00 iki 12:00 

VISAS JAUNIMAS KVIEČIAMAS 
. - Įėjimas — $2.00--------
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