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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

birželio#
Kongresas imasi 
paveržti vairą 
Iš prezidento

Savaitė — lyg be didelių įvy

Apie Watergate tebekalbama. 
Naujo maža kas. Sakoma, tai bu
vo pertrauka, po kurios eigą at
naujins.

Apie Kissingerio derybas Pa
ryžiuje su š. Vietnamu žadama 
“pažanga”, bet nieko konkre
taus; komunistai tuo tarpu, ge
gužės 30, pamėgino puolimą 
tankais, o Kanada paskelbė pasi
traukianti iš kontrolės bei prie
žiūros komisijos ir nuo liepos 
31 atsiims savo 290 vyrų da
linį.

Prezidento Nixono susiti
kimas su prezidentu Pompidou 
gegužės 31 — birželio 1 Islan
dijoje galėjo būti pagrindinis į- 
vylds. Bet iš anksto buvo abejo
jama, kad Amerikos ir Prancūzi
jos nusistatymai sutaptų; tad ir 
konferencijoje tebuvo sutarta to
liau aiškintis tarp Prancūzijos 
užsienių ministerio ir preziden
to Nizono patarėjo (apeinant to
kiu būdu valstybės sekretorių!).

Savaitėje vis dėlto būta įvy
kių, kurie rodo prezidento Nizo
no prestižą pakirstą ir toliau ker- 

ir dėlto bei

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BALSAVIMAI NEWYORKE

Liet. Bendruomenės New 
Yorko apygardos balsavimo ko
misijos pirmininkas V. Padva- 
rietis Darbininko redakcijai pa
teikė tokius balsavimo davinius.

Viso balsavo 775 asmenys.

kaltino: esą didžiosios kompani
jos per pirmą šių metų ketvirti 

bdtforius —‘ 
iki50proc.

ri tenkintis “savanoriška auto- 
iontrole”, težadėdama pakelti 
gazolinui federalinius mokes
čius antra tiek — kitais 5 cn. 
galonui. Tai duosią vyriausybei 
pajamų apie J. bil. ir pristabdy- 
sią gazolino vartojimą.

3. Konfliktas dėl pinigų karui 
Cambodįjoje '

Senatas geg. 31 63:19 balsų- 
nutarė nubraukti sumas karui 
Cambodijoje. Nelaukė nė iki 
Kissingeris baigs derybas Pary
žiuje. Negelbėjo argumentai, 
kad toks paskubintas nutarimas 
sustiprina komunistų pozicijas 
derybose. U

(Kai kas aiškina, kad čia laimė
jo amerikiečių charakteris — , 
skambus, nekontroliuotas žodis 
ir pradžioje greitas veiksmas, 
bet ištvermės stoka tolimoje dis
tancijoje, o tada impulsas nusve
ria šaltą protą. Tuo ir naudojasi 
sovietai, treniruoti ilgos distan
cijos akcijai, atkakliom nenuo- 
laidžiom derybom alinančiai 
priešininką).

O LITIOIISTINE

g.O METUS 
19-mjąiblturlentų laidą

Maironio lituanistinė mokyk- 
. la Nėw Ydfke'birželio 2 baigė 

. A mokslo metus. Tą dieną moki- 
L niai prieš vasaros atostogas pas- 

. . t* kutinį kartą susirinko į mokyk
lą. Klasėse buvo tik viena pa
moka. Išdalinti pažymėjimai, 
apžvelgta metų darbas. Paskui 
visa mokykla išėjo iškylauti į 
parką. Čia žaidė, ilsėjosi po me
džiais, užkandžiavo. Sugrįžus 12 
vai. į mokyklą, salėje buvo 
bendros iškilmės — mokyklos 
užbaigimas. Pravedė mokyklos

vedėja Dana Bobelienė. Geriau- 
sięm mokiniam išdalintos do
vanos. Žemųjų klasių mokiniai 
pašoko keletą tautinių šokių.
■ _

Abiturientų išleistuvės

tos Židinyje. Susirinko ir septin
to skyriaus mokiniai, tėvai, gimi
nės, mokyklos bičiuliai. Čia 
11:30 buvo pamaldos lauke gra
žioje gamtoje po medžiais.

Po mišių mokiniai turėjo laiko 
persirengti, susitvarkyti. Iš
kilmių aktas buvo 1 vai. žemu
tinėje salėje. Atestatus išda
lijo Lietuvos gen. konsulas. Pa- 
sakyta sveikinimo kalbų, moki
niam įteikta daug dovanų.

Rinkimai į tarybą
Į VH-ją tarybą kandidatai bal

sų gavo:
J. Bagdonas — 155, prel. J. 

Balkūnas — 519, Tėv. P. Balta
kis, OFM, — 282, J. Gerdvilie- 
nė — 163, J. Klivečka — 163, 
R. Mainelytė — 109, G. Mika
lauskas — 230, K. Miklas — 255, 
V. Radzivanas — 371, kun. P. 
Raugalas — 296, P. Sandanavi
čius — 179, E. Vaičiulis — 275, 
A. Vakselis — 399, V. Žukaus
kas — 297.

Amerika — Europa 
kas jas skiria

Prez. Nixonas paskelbė šiuos 
metus Europos metais. Žada ru
denį kelionę į Europos sostines 
atnaujinti santykiam su Europa. 
Tie santykiai apleisti, pirmeny-

Kongreso smūgių, stutiprintisių jos ir Rusijos komunistais. San- 
Azijoje ir Paryžiuje komunistų 
pozicijas, sustiprinusių pozi
cijas Brežnevo, kuris atvyksta į 
Washingtoną birželio 18.

Los Angeles miesto majoru iš
rinktas juodasis Thomas Brad- 
ley, nors Los Angeles tik 18 
proc. juodųjų. Aiškinama, kad 
lėmė ne rasinis ir ne partinis 
(Yorty ir Bradley — demokratai) 
sumetimas, bet asmeninės kvali
fikacijos ir noras .. .pakeisti.

Respublikonai 1974 rinki
muose neteksią 10-20 atstovų. 
Taip spėja Monitor. Nebūtinai 
dėl Watergate. Dėl tradicijos, 
kad prezidento partija rinkimuo
se netenka 25-30 arba 6-7 proc. 
kongresmanų. Populiarūs prezi
dentai—Rooseveltas, Eisenho- 
weris, Kennedy netekimą su
mažina, bet naujų neduoda.Vvz. 
Eisenhowerio metu 1954 res-

Mokyklą baigė
Šiemet 8 skyrių lankė 14 mo

kinių. Egzaminus laikė tik 13, 
_ __ _________ nes Dalia Treinytė atvyko iš Bos- 

Aštunto skyriaus išleistuvės ir tono> kur buvo baigusi 8 sky- 
išJdlmtsbuvo birželio 3 Kultū- nūs. Ji mokyklą lankė, bet eg- 

-zaminų nelaikė. Išleistuvėse da
lyvavo ir ji.

Šiemet mokyklą baigė:

Kandidatų buvo 14. Balsavo 
tik už 5 kandidatus. Penki dau
giausia gavę yra: Jonas Balkūnas
— 519, Aleksandras Vakselis
— 399, Vytautas Radzivanas — 
371, Vitalis Žukauskas — 
297, kun. Pranas Raugalas — 
296.

Watergate aiškus rezultatas — 
susilpnintas prezidento Nixono 
prestižas, pakrikdyta jo “naujoji 
dauguma”, kuria jis rėmėsi prieš 
Kongresą. Dabar Kongresas jau
čiasi galįs paveržti vairą iš pre
zidento ir jam diktuoti savo 
valią. To diktavimo ženklai ro
dėsi ir užsienio politikos klausi
mais.

tykius atnaujinti pradėta nuo 
Europos vadų keliavimo į Wash- 
ingtoną — Anglijos, Italijos, 
Vokietijos. Bet Amerikai svar
biausia aiškintis su Prancūzi
ja, kuri pasitraukė iš Nato, yra 
priešinga karinių jėgų mažini
mui Europoje ir nuo de Gaulle 
laikų nori būti nepriklausoma 
nuo Amerikos. Prisideda ir tai, 
kad Prancūzijos garbės jausmas 
buvo pažeistas, kada Amerika at
sisakė dalytis su Prancūzija ato
minėm paslaptim. Tad prez. 
Pompidou atsisakė keliauti į 
Washingtoną. Anksčiau su prez. 
Nixonu susitiko Azorų salose, 
dabar, gegužės 31 — birželio 1, 
Islandijoje.

Nors Nixonas ir Pompidou 
jaučia vienas antram pagarbos, 
bet ir Islandijoje juos skyrė vals
tybių interesai. Amerikos inte
resas: sumažinti Europoje ka
rinių jėgų kiekį; Europos apsau
gą perleisti pačiai Europai; nu
kelti Europoje muitų sienas 
Amerikos žemės ūkio produk-

1. Konfliktas dėl kainų kilimo
Iždo sekretorius Shultz ūki

nių patarėjų tarybos pirmininkas 
Stein — abudu dar geg. 29 tvir
tino, kad ekonominė politika 
esanti sveika; kad balandžio 
mėn. kainų kilimas sulėtėjęs; 
reikia tik išlaukti, iki savaime in
fliacija atslūgs. Tačiau ir jie ne
galėjo tvirtinti, kaip buvo vy
riausybės skelbiama, jog per 
metus kainos tepakils 3 proc.

Tuo tarpu faktas, kad kainos tam. Prancūzijos interesas: kad 
kyla tempu, kuris rodo metų 
galimą 9 proc. pakilimą; dolerio 
vertė vėl krinta — pereitą sa
vaitę iki 120 dol. už aukso un
ciją. Tad šen. Mansfield, šen. 
Mills, AFL-CIO prezidentas 
Meany skelbia, kad Nixono ūki
nė politika savęs nepateisino; 
reikalauja, kad kainos tuo
jau pat būtų įšaldytos. Jei to ne
bus, Meany grasina reikalavimu 
kelti atlyginimus. Spaudoje sa
koma, kad infliacijos eiga la
biausiai palietusi neturtingąjį ir 
vidutinį sluoksnius.

Amerika stabilizuotų savo dole
rį; kad į Europos ūkinės bend
ruomenės rinką nesiveržtų sve
timos žemės ūkio prekės, nes 
Prancūzija pati yra didžiausias 
Europoje jų gamintojas; paga
liau, kad klausimai dėl prekybos 
ir Europos apsaugos nebūtų sie
jami; kad Europa nebūtų “šanta
žuojama” pasirinkimu: arba jūs 
įsileiskit Amerikos prekes, arba 
mes Europos neginsim .. .

Leonardas Šimutis, gavęs 
risuomemininko premiją. 
Žiūr. vedamąjį.

Kiek pateks į tarybą, nustatys 
vyriausioji rinkimų komisija pa
gal balsavusių skaičių visoje 
Amerikoje.

Linas Alinskas, Birutė Bivai- 
nytė, Raminta Blažaitytė, Rasa 
Bobelytė, Vaidotas Bobelis, 
Daina Jurkutė, Vilija Katinaitė, 
Vytautas Kulpa, Loreta Orentai
tė, Raimundas Sližys, Tauras Šu- 
laitis, Paulius Švitra, Daiva Ve- 
beliūnaitė ir Dalia Treinytė.

(Kitam Darbininko numeryje 
bus įdėtos baigusiųjų nuotrau
kos ir bus plačiau aprašytas 
baigimo aktas ir Maironio mo
kykla.)

LIETUVIŠKOJ VEIKLOJ

Atstovai į LB seimą
Drauge buvo renkami ir at

stovai į PLB IV seimą. Kandi
datų buvo 15. Balsų gavo:

J. Bagdonas — 146, prel. J. 
Balkūnas — 518, Tėv. P. Balta
kis, OFM, — 273, J. Gerdvilie- 
nė — 153, J. Klivečka — 157, 
R. Mainelytė — 121, G. Mika
lauskas — 206, K. Miklas — 255, 
dr. Br. Radzivanas — 283, kun. 
P. Raugalas — 300, A. Reven- 
tas — 149, P. Sandanavičius — 
174, E. Vaičiulis — 267, A. 
Vakselis — 368, V. Žukauskas — 
263.

Buvo balsuojama už 5 kan
didatus. Penki daugiausia gavę 
yra: prel. Jonas Balkūnas — 
518, Aleksandras Vakselis — 
368, kun. Pranas Raugalas — 
300, dr. Bronius Radzivanas — 
283, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFML.n«^2>7X^

(1946 — 55) ir Johnsono (1966— 
47). Mažiausia neteko Kennedy 
laikais (1962 — 4). ,

Valstybės sekretoriaus Rogers 
17 dienų kelionė po lotynų 
Ameriką nebuvo sėkminga. 
Nors jis žadėjo “naujas bendra
darbiavimo formas” ir vietoje 
“paternalizmo” Amerikos pozi
ciją vadino “fratemalizmu”, bet 
pažadai buvo sutikti skeptiškai, 
nes tai esą žodžiai be turinio. 
Esą Rogers “kalbėjo, bet nesi
klausė, ką mes norėjom jam pa
sakyti”. Rudenį keliaus prez. 
Nixonas.

“Skylab 2” pataisytas tiek, kad 
temperatūra sumažėjo iki 80 
laipsnių. Bet darbus siaurina 
menki elektros ištekliai, suge
dus plokštėm, kurios saulės šilu
mą paverstų elektra. Šią savaitę 
aiškės, ar astronautai iškops į 
erdvę plokščių taisyti.

Sen. Buckley pasiūlė papildą 
prie konstitucijos abortam už
drausti.

Kun. Philip F. Berrigan, iš- 
sigarsinęs kaip Vietnamo karo 
priešininkas, dabar išsigarsino 
jau prieš ketveris metus slaptai 
vedęs vienuolę Elizabeth Mc 
Alister.

EUROPOJE:
Pop. Paulius VI 1975 metus 

Romoje “šventaisiais metais”. 
Kitur jie prasideda nuo š. m. 
birželio 10.

2. Dėl gazolino nepritekliaus
Užsidarė 1,020 gaz. stočių; 

numato užsidaryti kitos 1,914. 
Užsidarė stotys, nepriklausan
čios didžiosiom kompanijom, 
negaudamos iš pastarųjų gazo
lino.

Kongrese kilo balsų, kad ga
zolino stokos priedanga esą di
džiosios kompanijos nori iš
spausti nepriklausomas stotis, 
susidaryti sau monopolinę kont
rolę ir nustatyti kainas. Šen. 
Jacksonas pasiūlė įstatymą įpa
reigoti didžiąsias kompanijas 
duoti gazolino nepriklausomom 
stotim. Šen. Stevensonas III ap-

AMERIKOJE:
Juodojoj Amerikoj nauji ženk

lai. Pagal Monitor, mokyklų in
tegracijos reikalavimas atvėsęs 
tarp pačių negrų. Atlantoj ir ki
tur juodieji tėvai pasisakė prieš 
“masinį businimą”. Anot Atlan
tos formulės: “tegul juodiesiem 
duoda darbo, ir tegul baltieji 
turi sau segregaciją”.

Politiškai juodieji ima atšalti 
ne tik nuo respublikonų, bet 
ir nuo demokratų partijos. 1964- 
70 metais 90 proc. balsų juo
dieji atidavė demokratam. Prieš 
metus 3,000 juodųjų delegatų 
konvencija Gary, Ind., pasisakė 
už trečią partiją — juodųjų. Bet 
lig Šiol ji dar nesukurta.

Graikijos min. pirm. George 
Papadopoulos birželio 1 paskel
bė, kad Graikijoje panaikinama 
monarchija.

Vokietija ir Čekoslovakija 
geg. 30 susitarė dėl diplomati
nių santykių ir dėl Muencheno 
sutarties panaikinimo.

Sovietų lėktuvas geg. 27 
sudužo Vokietijoje. Lakūnas, 
nusileidęs parašiutu, gavo azy- 
lio teisę.

Sovietų supersoninis lėktuvas 
Tupolev 144, demonstruojama 
Paryžiaus aerodrome, birželio 3 
sprogo. Žuvo įgula — 6, taip pat 
žiūrovų 8.

— Čiuriionio ansamblis nau
ją koncertų programą, kurią jau 
atliko Chicagoj ir Detroite, Cle
velande atliks birželio 9 Euc- 
lid gimnazijos salėj.

— Amerikos ir Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sąjungos suva
žiavimas vyko gegužės 26-27 
Chicagoj, Sheraton - Chicago

Čiurlionio ansamblis giedojo Clevelande lietuvių šimtmečiui 
atžymėti paminklo pašventinime. Dešinėje ansamblio va
dovas Alfonsas Mikulskis. Paminklas pastatytas prie lietuviš
kos Švč. Mergelės bažnyčios. Nuotr. V. Bacevičiaus

rinkta nauja valdyba: pirm. dr. 
G. Balukas, vicepirm. dr. V. 
Šaulys, sekr. ir ižd. — dr. M. 
Vygantas. Po dvejų metų valdy
ba bus sudaroma Detroite ir jos 
pirmininku bus dr. V. Majaus
kas. Garbes teismas liko tas pats: 
dr. B. Matulionis, dr. H. Bra
zaitis ir <dr. V. Avižonis. Revi
zijos komisija palikta ta pati: dr.
L. Giedrikienė, dr. B. Radziva- 
nas ir dr. V. Tumasonis.

LBNevvJersey apygardos rin
kimų komisija, suskaičiusi visų 
apylinkilj balsus, praneša, kad
tarp kandidatų į VII LB tarybą 
daugiausia balsų gavo Valenti
nas Melinis, Rozalija Šomkaitė 
ir Algimantas Šaulys. Tarp kan
didatų j PLB IV seimą daugiau
sia balsų gavo Valentinas Meli
nis, kun. Viktoras Dabušis ir Vy
tautas Vaitiekūnas. Vladas Au
dėnas, LB N.J. apygardos rinki
mų komisijos pirmininkas, taip 
pat praneša, kiek asmenų balsa
vo atskirose apylinkėse: Newark
— 333, Paterson — 197, Eli
zabeth — 117, Keamy — 63, 
Linden — 53, Jersey City — 
40.

— Dr. K. Penalais Chicagoj ge
gužės 26-27 įvykusiame Ameri
kos ir Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos suvažiavime išrink
tas naujuoju Medicinos žurnalo 
redaktorium. Prieš dvejus metus 
buvo išrinktas redaktorium dr. 
Henrikas Aimanas iš Balti- 
morės.Išleido4 numerius. Prieš 
tai žurnalą, tada vadinamą Biu
leteniu, JO metų redagavo dr.
M. Budrienė Chicagoj.

— Solistė Lilija Šukytė su 
Miuncheno opera buvo atvyku
si į Buenos Aires ir dainavo 
pagrindiniuose vaidmenyse Co- 
lon teatre. Lietuviai žymiąją so
listę specialiai pasveikino. Kartu 
su soliste vyko ir jos motina Zi
na Šukienė.

— Urugvajaus lietuvių Kultū
ros draugija išrinko naują valdy
bą: pirm. — Vyt. Dorelį, nariais
— Pr, Stanevičių, J. Jazauską, 
R. Ščesnulevičiūtę, J. Kamandu- 
lį ir A. frvetiką. Kad darbas bū
tų sklandcsnis, valdyba sudaryta 
iš senimo 1r jaunimo atstovų.

LIETUVIŲ JAUNIMAS 
DEMONSTRAVO BONNOJE
Kudirka”, “Breschnew-Ausbeu- 
ter”, “Breschnew-Kolonialist”. 
Nešė ir juodu kaspinu perrištą 
Lietuvos tautinę vėliavą. Nusi
vežė patys pasigaminę lapelius 
“Heutiges Litauen und seine 
Freiheiten”. Išdalino jų demon
stracijos metu 10,000.

Vienas iš demonstracijos kal
bėtojų plačiai kalbėjo apie Lie
tuvą, Kalantos susideginimą, 
jaunimo demonstracijas.

Kai Bonnoje viešėjo Brežne
vas, jaunimo organizacija “Jun
ge Union” gegužės 20 surengė 
tylią demonstraciją — su. pla
katais, gedulo raiščiais perriš
tom vėliavom.

Į demonstraciją nuvyko ir lie
tuvių studentai bei kitas jauni
mas iš Miuncheno. Drauge su 
vietos negausiais lietuviais de
monstracijoje nešė keturis pla
katus: LBussen raus aus Li
tauen”, “Ffeiheit fuer Simas

Lietuviai studentai Vokietijoje išleido lapelį ir jį dalijo Bonnoje, 
kai ten viešėjo Brežnevas. Čia matome to lapelio viršų.

Bestigęs Litauen und seine Freiheitenl
Am 14. Mai, 1972 verbrennt sich der 19-jihrige Romas KALANTA, 
um die Aufmerksamkeit der Welt auf die Unterdriickung Litauens 
zu lenken. Seine letzten Worte sind: „Ich sterbe fūr die Freiheit 
Litauens!“
Am 18./19. Mai kommt es in Kaunas, der zweitgr6Bten Stadt Li
tauens, anlaBUch dės Begržbnisses von Kalanta zu heftigen Demon- 
strationen und Unruhen. Drei weitere Selbstverbrennungen als 
Zeichen dės politischen Protestą werden bekannt. Folgen: Hunderte 
von Jugendlichen werden festgenommen und bis zu 10 Jahren ab- 
geurteilt.

Wurum?
POLTHSCHE FREIHEIT: .
Unter Vertragsbruch und MiBachtung dės Selbstbestimmungsrechtes 
der Vdlker wurde Litauen aufgrund dės Ribbentropp-Molotow Pale
tes in die Sowjetunion inkorporiert. Seither hat das litauische Volk 
genOgend Beweise dafūr geliefert, daB es um seine Freiheit kimpft 
Zuletzt erregte die Auslieferung dės Matrosen Simas KUDIRKA 
durch die Amerikaner die Aufmerksamkeit der Freien Wdt 
Simas Kudirka verbūBt nūn aufgrund seines Freiheitsdranges elne 
IG-jihrige Haftstrafe.
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Kataras. 1972.VIIJŽ2-23 čia

ramentas. .Kapsuko rąjono val
džia įsakė klebonui, kad ta proga 
nuimtų lauke esančius garsia
kalbius. “Kad valdžia nesupyk-
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PER PROCESIJĄ DĖVĖTI TAUTINIUS 
DRABUŽIUS DRAU DZI AM A
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” Nr. 4 duoda šias 
Infoųnacljas Iš Panevėžio Ir Vilkaviškio vyskupijų

rapįjoje važiuok iš savos vys
kupijos.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA rub. už darbadienį. Prieš Mari- daug, kad jos netilpo kunigo glė- 
(Primnšė rožančių pardavėją) jos aplankymo atlaidus (VH2.) by. \ ’ *£>»£^buvo pJkelU Bugieni, įleido vysk. L-

džia. leido patalkinti tik dviem 
kunigam. Sutvirtinamųjų buvo 
apie 3000. Pervargęs nuo įtemp
to darbo, tik baigęs sakyti pa
mokslą, zakristijoje mirė Šedu
vos dekanas Pakruojo klebonas 
kun. Juozas. Ražanskas, gim. 
1910.

Tą pat dieną chuliganai plyt
galiu primušė einančią namo 
devocionalijų pardavėją senutę. 
Pargriuvusią chuliganai dar ap
spardė, pagrobė pinigus ir ro- 

. žančius ir pabėgo. Senutė ligo- 
’-pinėje mirė.

apskritai sunku gauti, ne vienas 
kolūkietis susigundė ir atlaidų 
dieną dirbo. Klebonas per pa
mokslą priminė, kad blogai daro 
tie katalikai tėvai, kurie kelia iš
kilmingas vestuves vaikam, at- 
sisakantiem priimti moterystės 
sakramentą. Kun. Masilionis 
taip pat perspėjo tikinčiuosius 
dėl iškilmingų laidotuvių paka
ruokliam."

1972 liepos mėn. kun. P Ma
silionis buvo pakviestas į Pas
valio saugumą. Viršininkas jam 
priekaištavo dėl kunigų išsišo
kimų per pamokslus. Minėjo ku
nigus Buliauską, Nykštų ir kt. 
Per smarkus .esąs ir Kriklinių 
klebonas. Saugumo viršininkas 
tvirtino, kad maldaknygių tikin
tiesiem užtenka, kad tarybinė 
valdžia sutikusi leisti katalikiš
ką laikraštį, tik kunigai nesu
gebą sudaryti redkolegijos. Ku
nigų taip pat užtenką, tik.-reikia 
geriau atrinkti tinkamus į se
minariją kandidatus. Klebonas 
kun. Masilionis aiškino sau
gumo viršininkui, kad ateistinė 
propaganda visiem įgrisusi, su
klastota, pomografiška. Kunigo 
pareiga pasakyti tikintiesiem 
tiesą.

— Kodėl jūs, kunigai, rašote 
kolektyvinius pareiškimus, sa

kysime, dėl kun. Žiukelio, — 
klausė saugumietis. Mat kan. 
Žiūke lis Rugienio įsakymu bu
vo skiriamas į užkampią Ši
monių parapiją. Pasvalio rajono 
kunigai, gindami savo dekaną, 
pareiškime valdytojui kan. P. 
Bakšiui priekaištavo, kad tokis 
perkėlimas prieštarauja Bažny-

, (Uždraudė tautinius drabužius) 
. Joniškėlis. 1972.VIII. 13. čia 
buvo Švč. Mergelės Marijos į 
Dangų Paėmimo atlaidai. Po jų 
Joniškėlį aplankė Pasvalio rajo
no DŽDT Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Stapu
lionis . ir, išsikvietęs kleboną 
kun. B. Jarecką ir bažnytinio ko
miteto kasininką, juos rūsčiai 
barė:

“Kam buvo kviesta tiek daug 
kunigų ir klierikų! Kam klebo
nas leido pamokslą sakyti kito 
rąjono. kunigui? Kodėl klebonas 
leido mergaitėm per procesiją 
dėvėti tautinius drabužius?”

Faktiškai atlaiduose dalyvavo 
tik trys kunigai ir tiek pat klie
rikų. Valdžios atstovas reikala
vo, kad klebonas pažadėtų dau
giau tautinių drabužių mergai
tėm neduoti. Klebonui nesu
tikus, Stapulionis išprievartavo 
parapijos komitetą pasirašyti, 
kad tautinius drabužius iš baž
nyčios pašalins. Pasvalio rajone

... bažnyčiose per procesiją dė- čios teisei^Saugumietis dar pri- 
vėti tautinius drabužius yra vjoninė,ImH paretšHrfteF^inn^tafni 
draudžiama. '--'i tifeiėnį, Jcaip pvz. 47,060 -inė-

morandumas, neduos jokios 
(Kokių į Ameriką neišleidžia) naudos.

Krikliniai, Pasvalio raj. 1971 — Jei ko reikia, surašykite
pabaigoje Kriklinių klebonas viską ir pasiųskite Rugieniui, 
kun. P. Masilionis prašė Pasva
lio rajono valdžios leidimo 
aplankyti gimines Amerikoje. 
1972 birželio gavo neigiamą at
sakymą. Mat, kun. Masilionis 
nepriklauso išleidžiamųjų į 
užsienius kunigų rūšiai, kuri 
valdžiai visiškai patikima, o daž
niausiai daugiau ar mažiau rei
kalų turi ir su KGB organais. 
Tokių “nuopelnų” Kriklinių 
klebonas neturi. Tik jam atvykus 
į Kriklinių parapiją, Pasvalio ra
jono Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Stapulionis 
įspėjo: “Sėdėk bažnyčioje. Ne
gastroliuok po parapiją”.

Rajono valdžiai nepatinka kle
bono Masilionio pamokslai, ku
rie paliečia aktualius tikinčiųjų 
gyvenimo klausimus. Pvz. Krik
linių kolūkio vadovybė tiem 
kolūkiečiam, kurie sekmadienį 
dirba, moka dvigubai — po 10

— patarė saugumietis. Baigda
mas pokalbį, apgailestavo, kad 
Valstybinio saugumo komitetas 
sukurtas kovai prieš kontrrevo- 
liuciją šiuo metu turi domėtis 
kunigais.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA 
(Kun. Zdebskio likimas)

Prienai. 1972.VII.26. Prienų 
tikintieji nuvyko į Pravieniškių 
lagerį pasitikti į laisvę išeinan
čio Prienų vikaro kun. J. Zdebs
kio. Tačiau jis jau buvo dieną 
anksčiau paleistas, norint iš
vengti “politinės demonstra
cijos.” Parapiečiai iškilmingai 
kun. J. Zdebskį sutiko sekma
dienį, rugpiūčio 27. Kunigui po 
mišių grįžtant į zakristiją, vaiku
čiai barstė gėles. Šventoriuje 
suaugusieji ir vaikai sveikino 
buvusį kalinį. Gėlių buvo tiek

mėnesių kun. J. Zdebsltis buvo 
paskirtas vikaru į Šilutę, Telšių 
vyskupijoje. Tai “kultūringas” 
ištrėmimo būdas. Nori dirbti pa-

buvo sakomi. Sutvirtinimo 
sakramentą priėmė apie 4000 
vaikų.

Meteliai. 1972.1X24. Metelių 
bažnyčia šventė 150 metų jubi
liejų. Rugienis leido šventėje 
dalyvauti vyskupui, bet neleido 
teikti sutvirtinimo sakramento.

Grand 8L, Brooklyn, N. Y. 11311; 8T34048.

TAI8OM RADIJO IR TELEVIZ1JOB APARATUS ^alvotua ir paprastas.

koplyčios. 331 Bodford Aveom, BrooHyn. N.Y. 11311; BT847TE

-MALDA UŽ TĖVYNĘ

Lietuvos katalikai vis labiau 
jaučia pareigą melstis už tėvy
nę. Per rankas platinamas atsi
šaukimas, priminęs tikinčiųjų 
persekiojimą, girtavimą, mora
linį palaidumą, tautinių ir religi
nių tradicijų niekinimą, tėvynės

— Dieve, pažvelk į Lietuvą, 
šiandien einančią skaudžiu kry
žiaus keliu.

Teatneša ši sunki dalia ne pra
žūtį, o tautos prisikėlimą.

Per nusikaltimų debesis tepa
siekia Tave, dangiškasis Tėve, 
mūsų atsiprašymo balsas, nes 
sunkūs - nusikaltimai it pančiai 
geležiniai prislėgė mūsų tautą.

Daugelis jos vaikų nebemato

LB NUTARIMAI

likimo pamiršimą, skatina kas
dien melstis už tėvynę. Tėvynė 
kiekvienam žmogui yra brangi 
kaip motina, kaip gimtieji na
mai. Tik išsigimęs žmogus gali 
nemylėti savo tėvynės. Tad gel
bėkime savo gimtąją žemę auka 
ir malda:

Tavęs, Dieve, ir savo amžinojo 
tikslo.

Tepraeina greičiau ta kančios 
taurė pro mūsų tautą.

Kol Tu, Viešpatie, pasilenksi 
prie savo kenčiančių vaikų, pa
dėk kantriai ir ištvermingai pa
kelti priespaudos naštą, kuri 
temdo mums saulę ir skaudina 
širdį.

To prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. Amen.

lietuvis” yra tas, kuris (a) raštu 
pareiškia priklausomybę Lietu
vių Bendruomenei, arba (b) 
bent kaitą yra sumokėjęs so- 
lidarumo įnašą, arba (c) 
bent kartą yra balsavęs 

_______LB tarybos rinkimuose, arba (d) 
— Kultūrinei veiklai koor- yra apylinkės valdybos įrašy- 

dinuoti ir darbų krypčiai nusta- tas į apylinkės kartoteką, arba 
tyti neatidėliojant organizuoti j(ę) užsiregistruoją _ LB tarybos

<.**JAV LB taryba reiškia ne
pasitenkinimą JAV Prezidento 
Richard M. Nixon ir jo admi
nistracijos elgesiu, paneigiant 
JAV tautinėms grupėms JAV 

Kongreso skirtas sumas pagal 
Ethnic Heritage Act ir prašo, 
kad šios sumos būtų įtrauktos į 
šio krašto biudžetą”.

Sesijoje dalyvavo 29 tarybos 
nariai, 13 svečių. Nedalyvavo 26 
tarybos nariai.

JAV LB tarybos sesija New 
Yorke balandžio 28-29 darbus 

'baigė nutarimais. Juose dėkota 
ligšiolinei valdybai ir pritarta 
jos veiklai; pareikšti nusistaty
mai ateičiai. Kai kas iš konkre
čių nutarimų:

tingiau subsidijum
— Pageidautsųkad Švietimo 

tarybos branduolys pasiliktų ir 
toliau Chicagoje, kur yra di
džiausias lietuviško švietimo už
nugaris.

— Švietimo taryba prašoma 
daugiau dėmesio atkreipti į lie
tuviško švietimo programas su
augusiom.

— Pritardama Visuomeninių 
reikalų tarybos veiklai, taryba 
prašė Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, kad šauktų 
dažnesnes informacines kon
ferencijas — jos padėtų labiau 
derinti veiklą politinėje srity ir 
išeivijos pasireiškimą Lietuvos 
bylai darytų vieningesnį bei 
efektingesnį.

— Pritarė praktikai, kad Va
sario 16 proga renkant aukas bū
tų paliekama aukotojui laisva 
apsisprendimo valia, kuriam 
veiksniui ar organizacijai jis au
koja.

—Ryškinant “registruoto LB 
apylinkėje lietuvio” sąvoką nu
tarta: “registruotas LB apylinkės

Philadeiphijoc aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai Motinas dienos progra
mos metu šv. Andriejaus parapijos salėje skaito dr. Jono Purino “O, mylima moti
na.” Iš k. Algis Salčiūnas, Andrius Dante, Alė Surdėnaitė, Vilija Ramonaitė ir Aušra Kana- 
navičiūtė. Nuotr. K. čikoto

PREMIJA
UŽ VERTIMUS

Lietuvių rašytojų kūriniam 
plačiau pasaulyje paskleisti Lie
tuvių Rašytojų Draugija skelbia 
PETRO VARKALOS vardo lite
ratūrinę premiją.

Premijos nuostatai
1. Premija skiriama už lietuvio 

rašytojo-jos prozos kūrinį — ro
maną, novelių rinkinį, dramą, 
arba jc suredaguotą ar išverstą 
lietuvių prozos antologiją, pasi
rodžiusius 1974-1976 metais 
anglų kalba.

2. Premijos dydis — 1000 
anglų svarų (apie 2500 dol.). 
Jos iniciatorius ir mecenatas 
Petras B. Varkala, Purley (Sur- 
rey), Anglija.

3. Komisiją premijuotam vei
kalui atrinkti skiria Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Be trijų LRD 
narių, išsamiai pažįstančių lite
ratūrą anglų kalba, komisijoje 
dalyvaus bent vienas nelietuvis 
tos srities specialistas ir premi
jos mecenatas.

4. Premijuojamas verstinis 
veikalas turi atitikti šiuos reika
lavimus: a) Jis turi būti lite
ratūriškai vertingas, b) Jo auto
rius gyvenąs laisvajame pasauly
je. c) Jo leidykla pakankamai ži
noma, kad būtų garantuota vei
kalui žymiosios spaudos re
cenzijos ir bent vidutinis tiražas.

5. Neradus premijuotino vei
kalo, komisija gali minėtąja pre
mija paremti jau išversto litera
tūriniu atžvilgiu vertingo rank
raščio išleidimą žinomoje lei
dykloje, jei tokios paramos lei
dykla reikalautų.

6. Nei premijuotino, nei rem
tino veikalo neradus, premija 
atidedama 1977-1979 metams.

Ifr Joe Kasias, 87-15 MyrUs Avenue, Glendate, N.Y. 11337 (3 .Mokai nuo 
Woodhaven Blyd.).  ".

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
i Darbininko administraciją, 910 Willoughby Av*4 BroaHyn, N.Y. 11331.

VAITKUS FUNERAJL. HOME. Motery Putele. 197 Vetatar Ava Cutabriūp

■RIMOS ir JUOZOtJBRUžŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimu* su
barant siuntinius ir užsukant kitas dovanas į Lietuvą. DUeUs prekių pusi- 
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenus, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712' ;

JUOZO ANDRUŽIO Raal Estetą, Insurance. Apraudimas gyvyb4ą nsas* 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incono Tsx užpū- 
darnas, Mutual Funda—pinigų investacljoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; BRK»> 
dtaniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. U4M; YI7-44TT

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Wtater Gardai Tavom. 1888 MadtaauBL. 
Bldgevood, N.Y. 11X27, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogom* Be' 
to, duodami polaidotuviniai ptetūa. Pirmos rūšies lietuviškas maistas pidai* 
narna kaina.

84G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brdoklyn. 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus hetuviškus skilandžius, sūrius, We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Bukinu Go. Lietuviška tr 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams torteL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctton Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRIC8 by — 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N. Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems ■ -£• impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir mlOHilims 
Taip pat Silkinės maišytos. spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros V 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patamavimaą 
paruošiant pakistus į Europa. .Užeikite ir įsitikinsite*
—---------------. -------------- - — ----------------------------------- . ■!««

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygM£^££fifimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rui gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ii 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. TeL 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

oOowwwOOOOOOGOOCOCOOOOOOOOOOOeO©OBO
Lietuviškam rajone — __

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jtmtaioa Av«. Bidunond HiU, N. Y.

—:------Gėlie įvairiom progom---------
Maloniai kviečiame kaiminygtėje gyvenančiut tautie&ue 
atiilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 • 9527; var 
kare: 835-4149. čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviško stiliaus paminkle* 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines Nęw Ycifc, 
New Jefsey ir Connectięnt 
valstijoseį JUOZAS t 

• •“* t IW» s

Fasolino.
Memorials CO*1 

v f 
66-86 80th Street (prieš St. Jolm’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres
2129 Knapp St, Brookl/n, N.Y. 11229 — Td. 799-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas ;
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
ksliunlų relkaluesu:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crutsea)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas

INDIVIDAMS

JAUNIMUI 
SKMOaai f

v
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Visuomenės veikėjas Nr. 1
Kun. Juozas Prunskis, žuma- 

', ; listaš, pasitraukdamas “į pensi
ją”, nebaigė jam itin būdingos 

'* Žurnalistinės misijos — pastebė- 
*1>ti,i’iškeltf ;ir šviesiom spalvom 

r^ų5švfėsti įžymesnius asmenis. 
—Jis tęsia- tai dabar jau kitų ran- 
ryf konų bet savo pinigais — iš 

gyvenimo santaupų pasky- 
_^ięšpremijas, kuriom būtų pa- 

.. t. žymėti asmens žurnalistinėje, 
-i - mokslinėje, visuomeninėje veik- 

■>!'Toje. Šiemet buvo paskirta pirma 
. ..jo premija už visuomeninę veik- 

p.^lą. Paskirta Leonardui Šimučiui, 
~-Įįkuris ir bus ta proga pagerb- 

t&s Šį savaitgalį.

...’? s (Dėmesio ir pagarbos L. Šimu- 
tžs yra nusipelnęs.
j • ,• , ,

Lygiai prieš 60 metų jis yra 
— atvykęs į Ameriką. Nuo to laiko 
r , vargiai kuris tos išeivijos žmo- 

I .‘ . gus taip plačiai buvo atsidėjęs 
f ■’ ‘išeivijos veiklai. Veiklai žodžiu, 

plunksna, organizavimu:
— nuo 1918 Tautos fondo sek

retorius ir vajaus organizatorius 
(surinko Lietuvai 100,000); nuo 
1918 L.R.K. Susivienijime ir 
nuo 1934 iki pereitų metų jo 

. . pirmininkas; nuo 1932 L.R.K. 
į.į Federacijos gen. sekretorius;

nuo 1940 Alfos pirmininkas, iš 
1 ^'buvęš tose pareigose 25 metus;

nuo 1914 pradėjęs redaktoriauti

umilĄSTiDrauge/ * a i vt-- >?o,* ~
-•tn^VUž n-«il _
. • < /• Dabar jis pensijoje. Šiemet at- 
/ 'kopė į 81 metus.

■ ■.» •..• -o-
Iš tos metų viršūnės žvelgda-

> mas į savo nueitą kelią visuome- 
.■t niniame lauke, L.Š., tur būt, pa-

> stebėtų, kad magiškas žodis, pa
skatinęs jį veikti ir nerezignuoti, 
jam buvo Lietuva — Lietuvos 
laisvė, Lietuvos demokratinis 
veidas.

> w - * j. .► • ..

* ; ; šis žodis buvo jam ir tiltas į 
; , kitos ideologijos grupes. Lietu

vos dėliai jis siekė jungti visas 
F’r-----------------------------------------

grupes bendrai veiklai. Jo pa
stangom 1940 išaugo Altas, kuris 
labiausiai gali simbolinti visų 
srovių vienybę; ją galėtum va-
dinti šiandien madingais lietu
viškos koegzistencijos, lietuviš
kos detente, lietuviško eku
menizmo vardais. Nebuvo leng
va jį sukurti, o ir sukurtą nebu
vo lengva išlaikyti nesubirusį. 
Užtenka tik paskaityti jo “Ameri
kos Lietuvių Tarybos” istoriją.

Alto praeitis, istorija yra aki
vaizdus pavyzdys, kaip sugebė
jo rasti bendrą kalbą tokios dvi 
ideologinės, dvi charakterių 
priešybės — Šimutis ir Grigai
tis!

Vienybei išlaikyti reikėjo ieš
koti vidurio, ne kraštų; reikėjo 
kantrybės išlaukti, iki laikas pa
dės susigyventi su idėja; reikėjo 
nuolaidų, kompromisų. Tuo ke
liu ėjo Šimutis.

Vidurio, palankaus vidurio, 
ieškojo ir tada, kai su nauja 
išeivijos generacija atėjo nauja 
organizacinė vienybės forma — 
L. Bendruomenė.

Saikingo vidurio mėgino lai
kytis, net vienybės pastangų da
ryti ir įtampose tarp skirtingose 
generacijose išaugusių pačių ka
talikų veikėjų, nors jis pats stip
riai Šaknis įleidęs į ankstesnės 
_genęraqųos dirvą., , f

Kiekviename laikotarpy iškyla 
tam laikotarpiui tinkamiausias, 
jį labiausiai išreiškiąs žmogus 
veikėjas. Istorija galės žymėti, 
kad Leonardas Šimutis buvo toks 
visuomenės veikėjas Nr. 1 lietu
vių išeivijoje tarp dviejų pasau
lio karų ir pokarių.

Jo nuėjimas nuo visuomeni
nės scenos simboliną ir tos ge
neracijos traukimąsi “į pensiją”, 
palikus šviesius savo pėdsakus 
veikloje Lietuvai, veikloje lietu
vybei.
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; Šventyklos kunigai taip 
t užrūgo, kad čia pat sukurstė

farizėjus ir Rašto mokytojus 
griebtis akmenų ir jį užmušti. 
Tik tame subruzdime Jėzus kaž- 

X_,^. Jkąip prapuolė iš jų aidų ir iš 
jnįęsto..

Kitą dieną Jėzus vėl atsirado 
šventyklos kieme ir vėl mokė 
ten susirinkusią didelę daugybę 
žtnonių. Vyresnieji susimokę 

I pasiuntė gundytojus, kad sugau- 
j tų jį ką nors ne taip sakantį prieš
} ' Ciesorių ... Tačiau ir iš to jiems

nieko neišėjo, nes Jėzaus atsaky
mas buvo taiklus ir išmintingas. 

Į Ir jie diena iš dienos kiekvieną
* valandą suko galvas, kaip prie
! jo prisikabinti.

Bet piktybė ėjo ir ėjo. Viena 
po kitos. Net ir ten, kur atrodė, 
kad jos niekas nė nelaukia.

/ Vėl kitą dieną, o tai buvo su- 
bata, Jėzus mokė žmones, atsisė- 

; dęs šventyklos kieme. Žmonės 
atvedė gimusį aklą, ir Jėzus, čia 
pat visiems apstojus ir stebin
tis, atvėrė jam akis .. .

Daugybė ten buvusių patikė
jo ir jį pagarbino, šaukdami, kad 

• HHtas yra tas Didysis Pranašas — 
Kristus. Bet vyresnieji taip išsi

gando, kad apkaltino jį einantį 
iš vieno su velnių kunigaikš
čiu Belzebubu . . . Nes, girdi, 
niekas kitas negalėtų šitokių 
darbų be velnio pagalbos dary
ti .. . Ir dargi subatos dieną . . . 
O Jėzus jiem atsakė, kad jų tė
vas yra Belzebubas, nes kaip 
tik jis yra tas didysis vagis, me
lagis, galvažudys ir šios žemės 
kunigaikštis. Nes . . . “jūs, kaip 
ir jis, tedarote tik negarbę ma
no Tėvui ir man! . .”

Jie vėl pašoko rinktis akmenų 
Jėzui užmušti, bet susidraudė, 
nes pabijojo tos didelės dau
gybės žmonių, kurie čia pat sto
vėjo jį apsupę, nes juo tikėjo. 
Bet čia pat visi vyresnieji ir 
farizėjai vėl pametė galvas, ka
da Jėzus net primygtinai pasakė, 
kad jis tik tuos prikels pasku
tinę dieną, kurie valgys jo Kū
ną ir gers jo Kraują ... Iš tikrų
jų dabar jie būtų jį užmušę 
akmenimis, jeigu jis nebūtų su
spėjęs vėl pranykti iš jų akių.

O gi ne tik pranyko, bet ir iš 
miesto išėjo. Vyriausieji kuni
gai siuntė visur agentus jį su
rasti ir. sugauti, bet niekur ne
rado. Mat, iš čia jis pasitraukė į

Apie Lietuvių Fondą buvo d“ PRAŠYMŲ TRIS KARTUS DAUGIAU, NEI GALIM PATENKINTI — 
^. T' Mkė L>»tu*ly Fondo l**ų aklratymo komisijos pirmininkas dr. A. Rauna" ’
apie kultūrinės veiklos finansa- ® tarybos SSSifoj balandžio 28-29
vimą, lėšų skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. A. Razma—apie 
lėšų skirstymą.

LF yra netoli savo užsibrėž
to tikslo — sakė dr. Razma, — 
pagrindinis kapitalas jau per 
800,000i Per 11 veiklos metų 
padalinta lietuviškiem reikalam 
230,000; 1972 m. viso pajamų 
gauta 77,000, iš kurių 58,000 
skirta lietuvybės labui.

Dėl LF pelno paskirstymo 
jau pradiniai LF organizatoriai 
kartu su LB atstovais buvo su
tarę, kad LF ir LB turės čia ly
gias teises: viena ir kita, organi-
zacija skiria po tris atstovus Į 
pelno skirstymo komisiją, ir siū
lymas, gavęs tris prieš ir tris už 
balsus, automatiškai atmetamas 
— taip nurodyta LF statute.

Švietimui skirstymas planingas
Švietimo reikalam jau paskirta 

daugiau nei 100,000. Beveik 50 
procentų kasmet skiriama li
tuanistinių mokyklų rei
kalam. Nors suma nemaža, 
bet čia skirstymas yra gana 
sklandus, nes JAV LB švietimo 
taryba pateikia smulkiai sudary
tą švietimo reikalų planą. Pla
ną skirstymo komisija išanali
zuoja — kur galima, sumas su
mažina, kai kuriuos projektus, 
kurie ne taip skubūs, atideda 
kitiem metam, ir tik tada vi
sas švietimo paramos planas pri
statomas LF tarybai tvirtinti.

Sunkiau skirstyti kitom kultūros 
sritim

Prašymų ir pasiūlymų ateina

tris kartus daugiau, nei galima 
patenkinti. Juos atrinkti nėra 
lengva. Pasitaiko dėl to paties 
siūlymo skirtingos žinovų reko
mendacijos. Pasigendama lietu
viškos kultūros kai kurių sričių 
centrinių organizacijų, kurios 
galėtų tarti svarų rekomendaci
nį žodį. Ligi šiol teko pasinau
doti patarimais šių organiza
cijų, kurios atstovauja savo sri
ties nariam: Š Amerikos Lietuvių

fizinio auklėjimo s-ga; Ateitinin
kų federacija; Skautų sąjunga; 
Lietuvių rašytojų draugija; Li
tuanistikos institutas; LKM Aka- 

' demija. Pastarųjų dviejų patari
mais teko naudotis pvz. spren
džiant prof. Z. Ivinskio biblio
tekos bei archyvo perėmimą, 
kuris dar nėra baigtas.

Norint, kad LF pinigai būtų 
paskirstyti kuo tikslingiau, pri
valome sudaryti Lietuvių kultū

ros tarybą, kuri apimtų kuo dau
giausia veikiančių kultūrinių 
sričių. Joje turėtų būti atstovau
jami ir rašytojai, ir teatralai, ir 
muzikai, ir spauda, ir moks
lininkai, kurie , dabar yri susi
telkę į Lituanistikos institutą 
bei KM Akademiją. Tokia pla
čios apimties taryba galėtų pa
teikti realų kultūrinių projektų 
planą, prie kurio įgyvendinimo 
LF prisidėtų finansais.

TURIM PELNO SKIRSTYMO POLITIKĄ, REIKIA KULTŪROS 
PLANAVIMO POLITIKOS —
aiškino LF tarybos pirmininkas dr. K. Ambrozaitis

“LF turi pelno skirstymo poli
tiką, bet neturi kultūros rėmimo 
politikos”,1 kalbėjo LF tarybos 
pirmininkas dr. K. Ambrozaitis.

“Visiems suprantama ir nie
kur nerašyta komisijos politika 
buvo, kad ir prašantis būtų pa
tenkintas irLFbūtų naudos. Ta 
nauda buvo suprantama irgi 

-praktiškai — kad pelno paskirs
tymas atvestų į LF naujų narių. 
Todėl ir buvo vengiama nepo
puliaraus paskirstymo. Pvz. pa
rėmimas svarbios mokslinės 
prof. T. Remeikio studijos su
kėlė LF narių nerimą. Kol LF 
dar nedrąsiai augo, su pana
šiais faktais reikėjo skaitytis, 
nors skirstymo komisija yra vi
siškai savarankiška, ir jos spren
dimo net LF taryba negali pa

keisti, jeigu tai neprieštarauja 
statutui.

“1968 metų liepos 1 man teko 
pasiūlyti skirstymo komisijai to
kį planą: LB Švietimo tarybos 
projektam skirti 50 proc. viso 
pelno, visiem kitiem prašymam 
patenkinti 25 proc., o likusius 
25 proc. skirti specialiam LF 
projektui, kurį sugalvoja skirsty
mo komisija ir kuriam prašymų 
nereikia. Šis planas komisijos 
buvo priimtas, ir juo buvo va
dovaujamasi net iki šių metų”.

Atėjo laikas — kalbėjo dr. 
Ambrozaitis — numatyti kultū
rinės veiklos kryptį ir jos rė
mimo politiką. Kultūros reikalų 
finansavimas ir kryptis artimai 
siejasi. Kuriai kultūros sričiai 
daugiau dolerių skirsi, ta sritis

labiau klestės. Kaip politinėj 
veikloj reikalingas visų sutari
mas ir viena vadovybė, taip ir 
kultūrinėj veikloj. Be LF, daryta 
visa eilė kultūrinių veiksnių. 
Juos visus reiktų apjungti bent 
ta prasme, kad būtų surinkti vi
sų darbo planai, nes duplikaci- 
jos negalime sau leisti. Tokiu 
būdu galima būtų nustatyti dar
bų pirmenybę. Tuo galėtų pasi
naudoti ir kiti fondai.

Planavimo reikalingumą dr. 
Ambrozaitis iliustravo gyveni
mo faktais. “Pastudijavus kultū
rinę veiklą paaiškėtų, kad tėvų 
komitetai lituanistinių mokyk
lų švietimo reikalam skiria 
150,000 dol., t. y. šešis kartus 
daugiau negu LF. Paaiškėtų, 
kad 700 metų senumo Lietuvos 
valstybė ir dar senesnė lietuvių

Lietuvių Fondo metiniame suvažiavime gegužės 12 Jaunimo centre Chicagoje. Iš k. Turū-
ta, Povilaitis, Motūzas, Jūras ir kiti. Nuotr. V. Noreikos.

tauta neturi savo rašytos istori
jos ir kad tik J. Kapočius ir LF 
mėgino tą spragą užkišti. LF 
ėmėsi organizuoti aukštąsias li
tuanistikos studijas Chicagos 
universitete ir tam skyrė žymias 
sumas, kai tuo tarpu LF netu
rėtų užsiimti tokiais darbais. 
LFPS komisija paskyrė stipen
diją lietuvių literatūros istorijos 
paruošimui, & LB cv-ba^'sako 
kad reikalas neskubūs, ir‘siūlo 
persvarstyti. Galima išskaičiuoti 
visą eilę nesklandumų ir prieš
taravimų, kurie kyla iš stokos 
centralizuoto planavimo.”

P. S. Klausimai, apie ku
riuos LF atstovai informavo LB 
tarybos sesiją, buvo paskiau iš 
pagrindų svarstomi ir LF tary
bos suvažiavime Chicagoje ge
gužės 12.

— Lietuvių Fondo narių me
tiniam suvažiavimui, įvykusiam 
gegužės 12 Chicagoj, Jaunimo 
centre, pirmininkavo Antanas 
Juodvalkis, inž. Vytautas Ka
mantas ir dr. Petras Kisielius.

tyruose esančią vietovę Efrem, 
kur Jonas krikštijo ir gyveno.

Viso to akivaizdoje Judas visai 
suglumo ir kramtė sau pirštus, 
kam jis su šitokiu susidėjo: jis 
ėjo nebežinodamas, kur eina, ir 
dirbo nebežinodamas, ką daro. 
Kiekvienas Jėzaus susikirtimas 
su kunigais ir farizėjais jį pyki
no iki ašarų, ir jam atrodė be 
galo kvaila, kai šitaip elgiamasi 
su vyresniaisiais. Jis jau nematė 
jokio galimo “stebuklo” šitokiai 
“karalystei” pasidaryt. Užuot 
ėjęs, pagal Judo išmintį, su vy
resniaisiais į sąjungą, jis su jais 
riejasi ... Ne! Iš šitokios “kara
lystės” nieko negali išeiti. Savi 
su savais kalbos nebesuran- 
da. ..

Žinoma, gali pasiskelbti kara
liumi. Bet.. . Kas tavęs klau
sys .. . Kai šitaipos viskas ei
na ... Taip. Čia nebereikia daug 
proto, kad suprastumei, jog laiką 
gaišini, Judai! . .

Ir šitaip besikankindamas, Ju
das visai netyčia sužinojo, kad jo 
tėvas Simonas yra persikėlęs į 
Jeruzalę ir turi prie pat Dovydo 
vartų vyninę ir užeigos namus.

— Tai tu dar vis toje dan
gaus “karalystėje”?!. — Pašoko 
Barabas iš už stalo, kai tik Ju
das žengė pro duris į Simono vy
ninę. — Aš jau net sapnavau, 
tavęs belaukdamas, kad tu po tą 
naują karalystę ganei velnius. 
Visai tokius kaip kiaulės. Ir jie 
beveik visi sulindo į tave ... 
— Juokėsi Barabas žvengiančio 
arklio balsu, apsikabinęs Judą

ir tapšnodamas jį per vieną 
ir antrą petį. — Na, be galo 
malonu, kad pagaliau atėjai! Aš 
manau, kad jau apsisprendei?
— dabar ramiai ir gražiuoju pa
klausė.

Tėvas Simonas taip pat suju
do: jis ne tik apkabino savo sū
nų, bet liepė paruošti jam gerą 
vakarienę ir pastatė visiems ge
riausio vyno.

Barabas vėl ir vėl tapšnojo Ju
dui per petį ir beveik nenusto
damas kalbėjo jam tą patį:

— Taigi seniai jau tau sakiau
— prisidėk prie mūsų ... Juk 
stiprią ranką turi! Ar ne? .. Tarp 
kitko, vakar klausiausi to jūsų 
mokytojo kalbos ... Kad, ži
nai . . . Nei šis, nei tas!.. Lyg 
tai jis vienas teišmanytų . .. Lyg 
kitų galvose vien bulbių košės 
tebūtų prikrėsta ... Čia jam ne 
Galilėja, čia Jeruzalė!... Pats gi 
matai! .. Ar ne? .. “Galingas, 
galingas” ... O kai tik vyres
nieji suėmė į nagą, ir neša 
kailį iš miesto ... Ar ne? ..

Judas valgė, gėrė ir tylėdamas 
linkčiojo galvą beveik į kiekvie
ną Barabo pasakymą.

— Kada jis gi beparodys tą 
savo galybę, kad visi pamatytu
me, kaip Raštuose parašyta? — 
vis tarškėjo Barabas savo sun
kiu plviniu balsu, neleisdamas 
nei Judui, nei Simonui išsižioti. 
O Judo tėvas Simonas visa šir
dimi pritarė Barabui. O! Dar 
daugiaul Jis net ėmė agituoti už 
Barabą:

— Žiūrėk, va, jis! — parodė į 
Barabą. — Taigi jis tikresnį 
dalyką organizuoja ... Išplausi
me romėnus — nebereikės čia 
nė tokių apsimetėlių laukti. Ar
gi net taip padarė graikams Ju
das Makabiejus?! Juk gi pats ma
tai, sūnau Judai, kad iš to tavo 
“tyrų liūto” tik avinėlis beli
ko.. . Va, čia tai kas kita: čia 
tai liūtas! — parodė ranka į Ba
rabą. — Mesk tu tą savo “ka
raliuką” ir imkis ko nors rim
tesnio! .. Žinai, aš kaip tėvas ... 
Sugaišai tai sugaišai, bet... gi, 
tur būt, pats matai, kas darosi? 
Anądien iš miesto turėjo bėgti, o 
.. .šiandien, sakai, vėl visi bėga
te .. . Pasitrauk! Sakau tau kaip 
tėvas ... Imsies kokio nors dar
bo, susiliesi su žmonėmis: čia 
Jeruzalė — kas čia tave žinos . . . 
Turi juk, tur būt, kiek susi
taupęs?

— Turi kiek susitaupęs!...— 
vėl sužvingo Barabas. — Negi 
kvailas? /. — Atsistojo iš užu 
stalo. —Taigi juk visų jų pini
gai jo pašonėje kabo, — parodė į 
Judo tarbelę Simonui.

— Tai kad nekas čia yra! — 
nusuko Judas tarbelę toliau į už
pakalį.

— Čia netoli parduoda puo
džiaus lauką, — jau ramiai 
puodžiaus lauką, — jau ramiai 
kalbėjo Simonas. — Tik pagal
vok! Už. trisdešimt sidabri
nių ... Jeigu stigtų, aš pri
dėsiu ...

— Žinau! Praeitą naktį netoli 
jo nakvojome, — iš lėto pa

krapštė antakius Judas. — Bet ką 
aš su tuo lauku darysiu? Akme
nynė! Javams netinka; vynuo
gynui — taip pat; ožkoms gany
ti — per mažas ...

— Žinai ką? — visa gerkle su
sijuokė Barabas. —Kapines pa
gonims laidoti padarykime!.. 
Mes plausime romėnus, o pats 

laidosi. Sakysim, po penkis šim
tus denarų už kiekvieną šitokio 
smirdžiaus palaidojimą... A? 
Kaip dabar atrodo? Juk bus ką 
daryti!... Ar ne? Taigi galėsi 
juos kaip kiaules į vieną duobę 
versti. Koks skirtumas! Jie gi Je
hovos nepalaiminti.. .Va, kad ir 
šiandien ... Net dviem galvas 
nusukome ... Kaip tik ne per 
toliausiai nuo tos puodžiaus dir
vos ...

— Sėskis, Barabai! — pastū
mė Simonas ir Judą už stalo. — 
Taigi draugas mano esi, kaip 
matau!.. — Taip patiko Simo
nui Barabo sumanymas*, mintis 
buvo drąsi, patriotiSka, nors gal 
Įdek ir juokinga. Jis liepė tarnui 
paduoti jiems geriausio vyno. 
Dabar jie visi trys, susėdę apie 
stalą, potyliais, bet jau rimtai 
ėmė kalbėtis apie tą parduoda
mą puodžiaus žemę ir kaip Ju
dui būtų geriausiai pasitraukti 
nuo Jėzaus.

— Nusuk tu jam galvą, ir vis
kas! — vis daugiau įkaisdamas 
ūžė Barabas.

(busdmtgiau)
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lę gal vengiame net pagalvoti. 
Kiekviena diena mum primena, 
kad ne vien Lietuvos Duk
terys, bet ir visi lietuviai iš mei: 
lės Jėzui privalėtų apsidėti mo- 
kesčiais, iš kurių botų teigiama 

* pajįalha nėJahnėt išriktiesiem.

Tad, laikydami save krikš
čionimis, prisiminkim ypač bir- 
želioatėnM katalikų Bažnyčios 
paskatą: viską-aukoti švenčiau
sios Jėzaus širdies garbei. Prisi
minkim giesmes žodžius:

Ii Šios žemelės, aSarų vietos, 
Kyla į dangų mūsų Širdis. 
Širdie Švenčiausia, versme 

malonių, 
Į tave kreipiame savo akis ... 
širdie švenčiausia, stiprinki 

viltį, 
Leisk mūsų sielai j tave kilti!

- r ; y. *k^‘ / _

Kas gf mūsų vyresniųjų nepri
simena gražiausio vasaros mė
nesio — birželio! Žiemkenčių 
lauku, lyg jūrų bangos, siūbuo-5 
davo. Baigdavosi šienapjūte, ir 
vasarojus dirvose stiebdavusi 
aukštyn, lyg norėdamas^prisivyti 

. žiemkenčius javus. . -
Sunkieji pavasario darbai ūki

ninkam jau badavo praėję. H 
lėto badavo ruošiamasi artėjan
čiai rugiapjūtei. O to nupjauto 
šieno kvepėjimas, o tų Lietuvos 
paukštelių čiulbėjimas, rodos, 
su visa gamta sudarydavo visuo
tinę giesmių pynę viso to gėrio 
ir grožio Davėjui, savo jneilę 
parodžiusiam pasauliui ir jo 
žmonėm per Jėzų.

Šventrašty skaitome, kad, 
“atėjęs į pasaulį, perėjo gera 
darydamas”, atidavęs pačią 
brangiausią dovaną — meilę, 
kad žmonės ja džiaugtųsi amži
nai. Juk Jėzus ir mirė iš mei-
lės žmonėm!

Nuo amžių, deja, su pirmuoju 
brolžudžiu Kainu žmonijoj ra
dosi pavydo ir pagiežos nuo
dų ligi mūsų siaubo supurtyto 
laikotarpio, ne su marksizmu 
prasidėjusio, bet su visais istori
jos eigoj pasireiškusiais žmo
gaus moralės iškrypimais. Prisi
mintini ne vien Neronai, Ati
los, Čingiskanai, Jonai Žiaurieji 
bei vėlesnieji Leninai, Stalinai 
ir Hitleriai, bet ir tie bevar
džiai niekadėjai, kurie amžiais 
ruošė pavydo ir keršto kėslus, 
kad atsvertų ir suniekintų Kris
taus paliktą žmonėm meilės į- 
statymą.

Klystame, manydami, kad tik 
tie išvardytieji atnešė pasauliui 
siaubą: didesniu ar mažesni 
mastu prie to prisidėjom visi, 
leisdami blogiui įsišaknyti ir 
plėstis, ranka pamodami, tarsi 
kieno paliktos blogio žymės mū
sų neliečia. Kartojasi Kaino at
sakymas į Dievo balsą: Aš ne
žinau, kur mano brolis, aš nesu 
brolio sargas ... Tai atsitinka to
dėl,'kad mumyse Dievo meilė 
yra prigesusi, o apie artimo mei-:

Sesuo Nikodemą prie Ap
reiškimo parapijos mo
kyklos su mergaite, ėjusia 
prie pirmos komunijos.

VIENERI METAI BE SESERS

Anelei-Nikodemai Abromaitytei prisiminti

Sesutei Nikodemai
Šį laišką, savotišką raudą, pa

rašė iš Lietuvos seselės Nikode- 
mos sesuo Marijoną, kuri jau 81 
metų. Skaityti ir rašyti ją išmokė 
kadaise, dar spaudos draudimo 
laikais, jos tėvelis. Rašo tarmiš
kai. Laiške atsispindi gili šeimos 
meilė, kurią išreiškia liaudiniu 
stiliumi, primenančiu dainas ir 
raudas.

Kad galėčiau pasiimti sparnus 
paukštužėlio ir nuskristi in tą 
šalį, kur yr giminėlės.

Aš nuskrisčiau į tą vietą, kur 
smėlio kapelis. Aš supilčiau jai 
iš smėlio aukštąjį kapelį ir tenai 
aš pastatyčiau nors mažą kryže
li-

Pasodinčiau ant kapelio daug 
žalių gėlėlių ir paliečiau palais- 
tyčiau gailiom ašarėlėm, kad 
žaliuotų nenuvystų žiemą vasa
rėlę.

Paprašyčiau volungėlės ir 
drebnų paukštelių, kad čiulbėtų 
nenustotų dieną ir naktelę.

Kai gyvenimo sūkuriuos pasi
metam, kai nebematom tikro ke
lio, nieko nebelieka, kaip kreip
tis į tą pačią meilės pilną Jė
zaus širdį, kad per ją priartė
tume prie Dievo artimo meilės, 
o per tai ne vien artimui, bet ir 
patys sau grąžintume sielos ra
mybę.

Jėzau brangiausias, amžių 
gerybe,

Meilės iStroSkus tavo Širdis! 
Leisk nugalėti mūsų silpnybę: 
Tepasibaigia klaiki naktis.

Jėzus nieko kito iš mūsų ne
laukia, tik meilės Dievui ir ar
timui, nes, be meilės, nieko gra
žesnio ir nėra pasauly. Tačiau 
dažnas įsikniaubia savo asmens 
kevale, kad tik jo niekas nepa
liestų, kadangi tiesos žodis ėda
akis ... Su ta savimeilės skrais
te prisidengę, sakome: Man nie
kas nepadėjo, kodėl turiu atmin
ti kitą? Bet argi taip? Jei ne
matomasis Dievas tau nebūtų 
padėjęs, ar' galėtum pasigirti 
sveikata, sėkme ir gerove? •

Abromaičių šeima Skovagalių 
kaime, Simno parapijoje, buvo 
išprususi. Tėvas buvo mokyto
jas, “daraktorius” ir knygne
šys. Mokykloje buvo . apie 15 
mokinių; mokoma rusiškai ir 
lenkiškai, o paslapčiomis ir lie
tuviškai, vaikam slepiant knygas 
po sėdyne. Lenkų įskųstas, tė
vas buvo areštuotas. O visa apy
linkė jį žinojo, nes jis padėda
vo laiškus skaityti ir rašyti.

Vaikai pasekė tėvo pėdomis. 
Anelė, būsimoji vienuolė, prisi
mindavo, kaip tėtė pradėdavo 
rašyti laiškus šiomis eilutėmis:

Gromatėle numylėta, 
Nebūk niekur užtūrėta; 
Keliauk per jūras-mareles 
Pas mano brolelį (vyrelį ar p.) 
Kad būtų saugiau, knygas tė

vas gabendavo iš užsienio pa
laidais lapais, kuriuos sukrauda
vo rūsyje; langus užsidangstęs, 
juos įrišdavo naktimis, po to dai
lindavo, auksuodavo. Anelė bu-:
vo tų įvykių dalininkė. Gimusie
ji buvo 1889 sausio 30.

Įtakos jai yra turėjęs ir kun. 
Motiejus Gustaitis, poetas, kuris^ 
Abromaičių šeimoje svečiuoda
vęsis, kai arkliais iš Simno at
važiuodavęs į kaimą mokyti pa- 
rapiečių giesmių. Dar labiau mi
nėtinas kun. Antanas Staniuky- 
nas, Anelės dėdė, kurs ją pa
skatino į religinį pašaukimą. 
Bet artimiausia ji buvo savo 
vyresniajam broliui Antanui, ku
ris 1907 išemigravo į Ameriką.

Po poros metų juo pasekė ir 
Anelė. Norėjo ji įstoti į kazi- 
mieriečių vienuolyną, bet pasi
rinko domininkones, atrodo, kad 
liktų Brooklyne, arčiau savo bro
lio Antano. Į vienuolyną įsto
jo 1914 rugpiūčio 15, o amži
nuosius įžadus davė 1923 rug
sėjo 1. Kaip vienuolė ji beveik 
ištisus 57 metus praleido Ap
reiškimo parapijoje Brooklyne 
— mokydama ir tvarkydama bei 
puošdama altorių. Tik pasku-> 
tintuoju metu nusikėlė į Rožan
čiaus Karalienės ligonių namus

MĖNUO
širdie švenčiausia, iSgirsk 

meldimų:
Priimk mūs auką skiriamą tau! 
Visai žmonįjaiduokatgimimą, 
Gentys ir tautos tau tetarnaus.

- Kreipdamiesi į Dievą, prašy
kim, kad išgirstų mūsų nualin
tų širdžių auką, kad ne vien čia 
mum, bet ir už jūrų marių vargs- 
tantiem broliam ištiestų savo pa
galbos ranką. Jei kam sunkiau 
eiti į pagalbą medžiaginiu būdu, 
tepasirenka nemažesnės reikš
mės maldos kelią į švenčiau
sią Jizaus Širdį. Nusivilti neteks
— Dievas visokią auką, taigi ir 
maldą, išklauso.

Dr. P. Mačiulis

GRAŽIOJI JĖZAUS ŠIRDIES 
STATULA PALANGOJE

Kas lankėsi Palangoje dar 
prieš antrąją bolševikų okupaci
ją, tas prisimena prieš grafo 
Tiškevičiaus rūmus stovinčią Jė
zaus širdies statulą. Ilgai ji ten 
stovėjo prieš centrinį įėjimą, tar
tum visus apglėbdama, tartum 
laimindama.

Vargu kas šio parko lanky
tojų žinojo, kas yra šios statulos 
autorius. Žmogus keliauji, žiūri į 
paminklus ir nesidomi, kokios 
rankos ir kokios širdys juos su
kūrė. Nesidomėjo ir šia statula, 
o -jos autorius buvo pasaulinio 
garso danų skulptorius Bertel 
Thorvaldsenas (1768-1844).

Skulptorius ilgai gyveno Ro
moje ir ten turėjo didžiulę stu
diją, kurioje dirbo net 40 įvairių 
dailininkų, skulptorių. Kai jis 
sulaukė 70 metų amžiaus, Dani
jos vyriausybė jį parsikvietė na
mo, pastatė net specialią studiją. 
Savo gyvenimo paskutiniąsias 
dienas jis praleido Danijoje.

Grafai Tiškevičiai daug kelia
vo po užsienius. Nežinia, kada 
jie nupirko šio žymaus meninin
ko statulą, kada ją atgabeno į 

Amityville, netoli Brooklyno.
Domininkon i ų ordine, įkurta

me vokiečių, Anelė buvo pir
moji lietuvaitė, kai lietuviškoji 
Apreiškimo parapija ir mo
kykla kūrėsi. Sesuo Anelė Ab
romaitytė — M. Nikodemą mokė 
reguliarius dalykus ir lietuvių 
kalbą ištisas tris lietuvių kartas. 
Ji diegė lietuviškus krikš
čionybės papročius naujoje ap
linkoje ir pagelbėjo visokio
mis progomis. O emigrantinio 
lietuviško jaunimo tuo metu 
daug būta čia pat Williams- 
burge: esą Grandstrytis skambė
davęs dainomis, kai lietuviai bū
riais pravažiuodavę tramvajumi.

Bet pastaraisiais metais para
pija negalėjo atsispirti ekolo
ginei kaitai: tautinė lietuvių 
oazė palengva atmiešiama italų 
ir portorikiečių, savi veidai ir 
veikla praretėjo. Sesuo Nikode
mą, jos draugės sesers M. Ele
nos Majekaitės, O.P., žodžiais
tariant, čia buvo kaip geroji lau
mė saviškių tarpe, ir ji skaudžiai 
pergyveno parapijos paki
timus. Bet jos didysis 
asmeniškas troškimas išsipildė. 
Ji ‘sugebėjo savo brolį Antaną, 
kurs ištisą pusšimtį metų buvo 
atšalęs nuo bažnyčios, sutaikyti 
su Dievu prieš pat mirtį (žr. 
Darbininkas, 1962 kovo 27).

Drąsi, energinga, patriotiška 
ir kilni sesers Nikodemos šir
dis nustojo plakti lygiai prieš 
metus — kovo 16, sulaukusi 
83 metų amžiaus. Budynės vy- 

*ko vienuolyno centre, Amity
ville, kovo 17-20. Mišios už Ni
kodemos sielą buvo atlaikytos 
kun. Bruno Kruzo, asistuojant 
kun. J. H. Kenney, O.P., ir kun. 
J. P. Desmond, O. P. Į kapus 
ją palydėjo geras šimtas seserų 
ir mažas būrelis giminių ir drau
gų. Palaidota ji vienuolyno ka
pinėse prie Rožančiaus Karalie
nės namų.

Netrukus ja pasekė ir kitas Ap
reiškimo parapijos šulas kun. 
Norbertas Pakalnis. Taip, atro

danų skulptoriaus Thorvaldseno sukurta širdies Jėzaus statula.

Lietuvą. Tokia buvo didikų 
mada — pasipuošti didžiųjų dai
lininkų, skulptorių kūriniais. 
Tiškevičius savo projektuoja
miem rūmam pasirinko religinę 
Švč. Jėzaus Širdies statulą.

Bet bolševikam okupavus Lie
tuvą, religinė skulptūra nepa-

KAIP ŽUVO TĖV. JONAS BRUŽIKAS

Buvome paskelbę laikraštyje, 
kad Sao Paulo mieste, Brazili
joje, kovo 13 traukinio nelai
mėje žuvo žymusis lietuvių mi- 
sijonierius Tėvas Jonas Bruži
kas, SJ. Kaip jis žuvo, tuo me
tu nebuvo aišku.

Dabar jo mirties aplinkybes 
nušviečia jėzuitų leidžiamas in
formacinis laikraštis “Mūsų ži
nios”. Apie tas aplinkybes rašo 
ir Tėv. J. Kidykas, SJ, atskirame 
laiške. Laiškas išsiuntinėtas vi
siem Tėv. Bružiko rėmėjam, 
draugam.

Tai buvo kovo 13. Apie 2:30 
popiet jis išėjo iš namų į mies
tą. Išeidamas dar pajuokavo su
Tėvu J. Kidyku, SJ, laikraščio 
sekretore ir šeimininke. Turėjo 
užeiti vyskupijos kurijon su
tvarkyti parapiečių sutuoktuvėm 
reikalingus dokumentus. Išėjęs 

paprastai jis aplankydavo ser
gančius ir vienišus žmones.

Iš vyskupijos kurijos jis išėjo 
apie 4 v. popiet. Susitiko italų 
kunigą Luiz ir su juo pasikalbė
jo. Jam pasisakė, kad jo gyveni
mas jau baigiasi. Pasidžiaugė, 
kad Dievas leidęs atšvęsti 75 
metus amžiaus ir 50 metų ku
nigystės sukaktis. Toliau pasa
kė, kad norįs mirti kaip karys 
kovo lauke, o ne lovoje. Tai 
buvo paskutiniai žodžiai pa
sakyti italui kunigui.

Kiek vėliau T. Bružikas aplan
kė senutę Kleizienę po opera
cijos, su ja pasikalbėjo. Jis bu
vo susirūpinęs, kad kitas vėžio 
ligonis nenorįs priimti sakra
mentus, o jo žmona net prie
kaištavusi, kad jis landžiojus pas 
ligonis. Kleizienei jis nieko ne
sakė, kur jis toliau eis.

Toje vietoje, kur jis žuvo, gy
vena vienas lietuvis senukas. 
Gal jo ėjo lankyti. Jis turėjo per
eiti traukinio bėgius. Toje vieto
je traukinys daro užsisukimą. 
Yra ir aukštas mūras, taip nega
li matyti ateinančio keleivinio 
traukinio. Traukinys ir dunda ir 
švilpia, bet visa to Tėv. Jonas 
Bružikas neišgirdo. Gal jis ėjo 
labai susimąstęs, ir dėl to jis 
nieko negirdėjo. Taip jam kitur 
ne kartą atsitiko.

do, vienas lietuvių išeivijos la
pas užsivertė.

Nebėra jos, tos mielos mažu
tės sesers, kuri ne tik jauna,* 
bet ir sena mokėjo lakstyti po1 
vienuolyno laiptus ir apie baž
nyčios altorių, pralenkdama jau
nesnes, kuri lietuviškų dainų 
mokė ne tik savus, bet ir italiu- 
kus, kuri taip gražiai mokėjo 
priimti svečią ir gebėjo kiekvie
ną paguosti, kurią Dievas buvo 
apdovanojęs aštriu protu ir švie
siu sąmoju ligi paskutinių gy
venimo dienų. O kad mes, li
kusieji, būtume verti jos paliki
mo! Tad težiba jos vardas Die
vo malonėj ir mūsų širdyse!

Antanas Musteikis

tiko bolševikam. Jie nuėmė 
naktį ir kažkur nudangino. Grei
čiausiai sunaikino. Kai Danija 
skulptoriaus vienos sukakties
proga rengė parodą, paprašė 
paskolinti ir šią statulą..Ir koks 
buvo sujudimas visoje Sovietų 
Sąjungoje, kad statulos jau ne

bebuvo, ir niekas nežinojo, kur 
ji yra.

Tarp kitko, Thorvaldsenas 
buvo išrinktas ir Vilniaus uni
versiteto garbės nariu.

Tėv, J. Bružikas. SJ.

Dabar praeidamas traukinys 
užgavo jo kairiąją galvos pusę. 
Jis sukrito. Mašinistas pastebė
jo nelaimę. Sustabdė traukinį, 
paėmė T. Bružiką ir sugrįžo 
artimiausion stotin. Ten jį per
davė patruliuojančiai policijai. 
Policija jau be sąmonės nugabe
no į greitosios pagalbos stotį. 
Čia rado, kad jo galvos kaušas 
labai sužalotas. Gydytojas aprišo 
galvą ir išsiuntė į Instituto Pau- 
lista — geron valstybinėn ligo
ninėn. Šioje ligoninėje jis ir 
mirė, neatgavęs sąmonės.

Tą patį vakarą apie jo mirtį 
paskelbė radijas ir spauda.

Po gražių atsisveikinimo iškil
mių žymusis pamokslininkas, 
daugelio misijų vedėjas palaido
tas Brazilijos jėzuitų kapinėse.

— Kun. Pranas A. Dauss- 
Gvarzdauskas, birželio 10 Sv. 
Juozapo parapijos bažnyčioj, 
Scranton, Pa., minės 25 metų 
kunigystės sukaktį. Kunigu bu- 
ivo įšventintas 1948 birželio 6 
Peru, III. Mokėsi Sv. Juozapo 
pradžios mokykloj, Scranton, 
Pa., Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Conn., Marian Hills 
kunigų seminarijoj, Hinsdale, 
III., ir Sv. Pauliaus kun. semina
rijoj, St. Paul. Minn. Teorijos 
vyskupijoj 22 metus ėjo vikaro 
ir klebono pareigas. Dėl nesvei
katos prieš trejus metus persi
kėlė į St. Pėtersburg, Floridoj, 
vyskupiją. Dabar dirba Sacred

BAŽNYČIOS 
TARNYBOJE

— Hamilton, Ont, Kanadoj, 
lietuvių Aušros Vaitų parapija 
birželio 3 minėjo 25 metų veik
los sukaktį. Nuo pat pradžios 
šiai parapijai energingai vado
vauja prel. dr. Juozas Tadaraus- 
kas.

— Kan. Povilas Šidlauskas, 
ilgametis Panevėžio katedros 
klebonas, mirė Kaune gegužės 
21. Velionis buvo gimęs 1890 
spalio 15 Linkuvoj.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas šiais metais bus rugpiū
čio 22-23 Vysk. Molloy Retreat 
House patalpose, Jamaica, N.Y., 
prie New Yorko.

— Italijos lietuvių kunigų 
vienybės valdybos pirmininku 
išrinktas marijonų vicegenero- 
las kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
valdybos nariais — prel. dr. Ze
nonas Ignatavičius ir kun. prof. 
Paulius Rabikauskas, S.J. Sa
lezietis kun. prof. Juozas Ze- 
liauskas padarė ilgesnį praneši
mą apie Seinų krašto lietuvių 
religinę padėtį. Paskaitininką 
papildė kun. Domininkas Va- 
lenti. Naujoji Italijos lietuvių 
kunigų vienybės valdyba šiais 
metais numato surengti Kauno 
arkivyskupo metropolito Juozo 
Skvirecko šimtojo gimtadienio 
minėjimą.

— Prisikėlimo parapijos, To
ronto, Ont. Kanadoj, taryba išsi
rinko naują prezidiumą: pirm. 
— J. Gustainis, vicepirm. — 
A. Kuolienė, sekr. — Z. Daug- 
vainienė, re lig. sekc. pirm. — 
Eug. Abromaitis, visuom. — A. 
Kuolienė, jaunimo — V. Ta- 
seckas, rinkliavų — M. Petru
lis. ekonominės — Vi. Simonai
tis.

—■ Detroit, Mich., naujosios 
lietuvių bažnyčios šventinimas 
ir kultūrinio centro atidarymas 
atidėtas į rugsėjo 8. Dalyvaus ir 
arkivysk. kard. J. Dearden.

— Kun. Albertas Kandis, Sv. 
Pranciškaus parapijos klebonas, 
Naugatuck, Conn., buvo pa
aukštintas į ketvirtą Kolumbo 
vyčių laipsnį.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
biuletenio naujoj laidoj yra ži
nių apie pereitų metų Kunigų 
Vienybės seimą, įdėtos paskaitų 
santraukos ir lietuviško, Velykų 
sekmadieniui kun. J. Zaso pa
ruošto, pamokslo santrauka. Biu
letenį redaguoja kun. Albinas F. 
Janiūnas, Boston, Mass., ir kun. 
Jonas E. Rikteraitis, New 
Britain, Conn.

— Kun. Mečys Valiukevičius, 
didelės brazilų parapijos klebo
nas, švęsdamas savo kunigystės 
sukaktį, kurioj dalyvavo daug 
brazilų ir lietuvių, pasakė pa
triotinę kalbą, didžiuodamasis 
esąs kilęs iš lietuvių, turinčių 
'garbingą praeitį, ir kalbėjo apie 
tragišką mūsų tautos religinę ir 
tautinę būklę, pasižadėdamas 
glaudžiai bendradarbiauti su 
lietuviais patriotais kovoj už 
Lietuvos laisvę. Po to kalbė
jo Brazilijoj gimęs jaunas ku
nigas Algirdas Ramašauskas, 
karštai reiškęs viltį, kad lietu
vių tauta atgaus laisvę.

— Kun. Edmundas Paulaus
kas, gimęs Lowell, Mass., ku
nigu įšventintas Romoj 1970 
kovo 14, Beaumont diecezijos 
vyskupo W. L. Beaudreaux pa
skirtas bendravimo priemonių 
diec&inio skyriaus direk
torium. Kun. Paulauskas mo- 
deruos diecezijos rūpesčiu 
transliuojamą pusvalandžio te
levizijos programą per KPAC 
TV stotį, Port Arthur.

— Londono lietuvių parapijos 
susirinkime iškilmingai paminė
ta lietuvių bažnyčios pašventini
mo 60 metų sukaktis. Parapijos 
tarybai dabar vadovauja S. 
Kasparas, padedamas septynių 
tarybos narių. Klebonu tebėra 
kun. J. Sakevičius, MIC. Di
džiausias parapijos užmojis — 
pastatyti susirinkimų salę prie 
bažnyčios.

Heart parapijoj 8001 146 St N*., 
Pinellas Park, Fla. 33565. Jo mo
tina Justina Gvarzdauskienė gy
vena 618 Philo St, Scranton, 
Pa. Jubiliatas turi dar du brolius 
ir seserį.
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ANTANAS SALYS — BŪGOS IR JABLONSKIO 
MOKINYS

DR. VINCAS MACIŪNAS

(ištrauka iš paskaitos apie A. Salį 
Brooklyne 1973.111.25)

Baigas Telšių gimnaziją, A. Sa
lys 1923 atvažiavo Kaunan stu
dijuoti. Lietuvos universitetas 
buvo dar tik prieš metus įsteig
tas ir žengė savo pirmuosius ne
lengvus žingsnius. Dabartį- ■ 
niams studentams, atvykstan
tiems į normaliai veikiančius 
universitetus, sunku anas sąly
gas vaizduotis. Dera tad primin
ti kelis ano meto faktus. Juk ta
da, kai buvo steigiamas Lietuvos 
universitetas, dar nė dvidešimt 
metų nebuvo praėję nuo spau
dos draudimo laikų, kada ne 
tik dar nebuvo lietuviškos moks
linės literatūros, bet ir paprasto 
elementoriaus nebuvo galima 
laisvai spausdinti; kada ne tik 
nebuvo lietuviškų mokslo drau
gijų ar kokių institutų, bet ir iš 
viso bet kurios lietuviškos or
ganizacijos nebuvo leidžiamos; 
kada ne tik nebuvo lietuviško 
universiteto ar akademijų, bet ir 
pradinė lietuviška mokyklėlė 
buvo nelegali ir draudžiama. Po 
1905 m. revoliucijos rusų val
džiai kiek atleidus vadžias, ir 
Lietuvoje sparčiai šokta organi
zuotai dirbti literatūros, dailės, 
mokslo, mokyklų ir apskritai 
draugijų srityse. Bet štai iškilo 
Didysis karas. Tiesa, jis sudarė 
sąlygas Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, bet antra vertus 
žiauriai nualino krašto ekonomi
ką, išblaškė jos dar negausią 
inteligentiją ir darė valstybės 
kūrimo darbą itin sunkų, ypač 
kad dar reikėjo ginklu ginti savo 
nepriklausomybę nuo bermon
tininkų, bolševikų ir lenkų. Vi
sur stigo lėšų, stigo ir žmonių. 
Nestigo tik užsimojimo ir entu
ziazmo. Universitetan atėjo dirb
ti vienas kitas jau buvęs lietu
vis profesorius, vienas kitas spe
cialistas ar tik šiaipjau mokslo 
veikalais daugiau mažiau pa-
Sireiškęs jo mėgėjas, vienas kitas f; ? 
. pasikviestas svetimtautis, ne
pabijojęs atvykti karo nusiaub- 
tan kraštan. Ir taip Lietuvos 
universitetas pradėjo darbą ir to
lydžio tobulėjo.

Prof. Antanas Salys
Nuotr. V. Maželio

Beje, anas cituotasis laiškas 
buvo Jablonskio, kuris dėl ligos 
jau pasivaduodavo kitais, tik 

- diktuotas, o rašytas jis yra Salio 
ranka. Matome taigi, kad Salys 
buvo ne tik su Būga, bet ir su 

Jablonskiu į artimas pažines 
suėjęs. ■’ :

Žinoma, gali kartais būti su 
kuo nors ir artimai pažįstamas, 
o neturėti jam kokios didesnės 

įtakos. Betgi tiek Baga tiek ir 
Jablonskis buvo ne tik gilaus 
mokslo žmonės, o drauge ir la
bai ryškios asmenybės, kurios 
negalėjo neveikti buvusių jų ar
timoje aplinkoje. Veikė jie ir Sa
lį. Skirtingame jų abiejų povei
kyje ir susiformavo Salio ne tik 
aniems būdinga didelė lietuvių 
kalbos meilė, bet ir polinkis j 
tą ar kitą kalbotyros problemą ar 
sritį.

(žodis “Lietuvos” Būgos pa
brauktas) turtui. Rašyti sunku. 
Galva dėl laiško šilty n eina. 
Labų dienų! Sveikinu A. Saliui. 
K. Būga.”

-o-
Suartijo Salys ir su kitu savo 

profesorium, su Jablonskiu. 
Visada griežtas ir reiklus buvo 
Jablonskis. Toks jis buvo gim
nazijoj mokytojaudamas, toks — 
recenzuodamas lietuviškų lei
dinių kalbą, toks pat ir univer
siteto arditorijoje. O studentai 
tada ateidavo universitetan ne
kaip tepasirengę iš lietuvių kal
bos, nes stigo ne tik tinkamų va
dovėlių, bet ir tinkamų lietuvių 
kalbos mokytojų. Dr. J. Jakštas,

A. Salys, kuris studijoms pasi
rinko lietuvių kalbotyrą, buvo 
jau tuo laimingas, kad savo pro
fesoriais turėjo pačius žinomiau
sius ligi šiol mūsų kalbininkus 
— Kazimierą Būgą ir Joną Jab
lonskį, kurie abu turėjo lemia
mos įtakos visam tolimesniam 
A. Salio mokslo keliui.

Tiesa, eiliniam studentui 
profesorius dažnai nedaugiau- 
sia įtakos teturi. Atklauso anas 
paskaitas, kartais ir praleidinė- 
damas jas; išsiliako egzaminus 
pasimokęs iš knygų ar tik pa
skaitų užrašus pasiskaitęs. Ir 
taip nesuėjęs su profesorium į 
artimesnį kontaktą, jį vėliau ir 
pamiršta, nebent kokį ryškesnį 
įvykį ar anekdotą iš studentavi
mo laikų beprisimindamas. Ne 
taip buvo su Saliu, kuris tiek su 
Būga tiek ir su Jablonskiu 
buvo suėjęs į pažines (paties Sa
lio mėgstamą žodį pavartojant).

Su Būga Salys ne tik greitai 
susipažino, bet ir labai suartėjo. 
Štai savo žodyne Būga nurodo 
kalbinės medžiagos gavęs ir iš 
studento Salio. Būga net buvo 
pasikvietęs Salį savo sekreto
rium, pavesdamas įvairius pade
damuosius kalbinius darbus. 
Kaip buvo artimas Būgai Salys, 
rodo kad ir šis trumpas Būgos 
laiškelis žmonai iš Karaliaučiaus 
ligoninės, kur jis jau gulėjo mir
ties patale (mirė 1924.XII naktį 
iš 1 į 2). Ir pats atvirukas rašy
tas sunkiai bevaldoma ranka, 
raidės nelygios, yra apsirikimų 
berašant (pvz. vietoj Karaliau
čius parašyta Karaliaunius), kai 
kur sakinys nebeužbaigtas^ Ra
šė Būga:

iš ano meto universitetinių die
nų. Kartą Jablonskis davė stu
dentams išversti vieną lotynišką 
posakį. Niekas iš auditorijos ne
sugebėjęs. Tik vieno studento 
vertimu Jablonskis buvęs visai 
patenkintas. Buvo tai Salys.

Kaip labai vertino Jablonskis 
savo studentą Salį, vaizdžiai 
parodo ir toks dalykas. Jablons
kis iš seno taisė Žemaitės raš
tų kalbą. Jis suredagavo ir pir
mąjį prieškarinį J. ir P. Leonų 
išleistą Žemaitės raštų tomą. 
Po karo keturis Žemaitės raštų 
tomus išleido A. Bulota. Pirmąjį 
tomą suredagavęs, bet paskiau 
dėl silpstančios sveikatos atsisa
kęs, Jablonskis redaguoti pave
dė savo studentui Saliui. Yra iš
likęs Jablonskio laiškas (1923. 
XI. 1) A. Bulotai. Ten rašė:

“Gerbiamasis! II-sis Žemaitės 
raštų tomas jau atiduotas galu
tinai taisyti ir redaguoti Ant. 
Saliui, žemaičiui Kauno studen
tui. Naujajam redaktoriui ir aš, 
pirmojo tomo redaktorius, duo
du prireikus patarimų (. ■ ■) 
Antrasis redaktorius turi prieš 
save tiktai Žemaitės raštus, į- 
vairiose vietose spausdintus, ki
tų taisytus ir jam atsiųstus. Tai
gi jo darbas yra daug sunkesnis. 
Nors jis yra pats Žemaitis ir ne
paprastai moka žemaičių kalbą, 
bet vis dėlto iš atsiųstosios me
džiagos sunku jam atstatyti Že
maitę — padaryti, kad Žemaitė 
visai sveika išliktų bent savo ra
šytuose raštuose (....) Atsiųski
te ką turėdami mano adresu — 
iš rankraščių ir mano taisytųjų 
apsakymėlių: jais naudosis savo 
darbui A. Salys”.

“Karaliaunius 1924.X.7.
Brangioji! X.2 laišką supratau.

Kur mano žodyno kortelės? 
Ir ligoje rūpėjo žodyno dėžės. 
Stud. A. Salys pasispengia per 
A. Vireliūną ir A. Varną “Lie
tuvos žodyno” dėžes. Ligos pra
džioje Vireliūno dėžėse buvo B 
ir Varno C-, G ir D. Ir šian
dien rūpi visą ligą. Šitos dėžės 
pridera ne Būgai bet Lietuvos

Jaunasis studentas neapvylė 
savo seno (ir labai reiklaus) 
profesoriaus. Jis net ėjo kiek ki
tokiu keliu kaip Jablonskis, bū
tent, stengėsi kiek galima at
statyti kalbos žemaitiškumus, 
kurie buvo spausdintuose Že
maitės raštuose daugiau ma
žiau nutrinti. Suredagavo Salys 
tik antrąjį tomą, nes išvyko už
sienin studijų tęsti. Kitus du to
mus suredagavo suvalkiečiai J. 
Žiugžda ir A. Iešmantą, vėl 
grįždami prie didesnio Žemaitės 
kalbos taisymo.

Kan. Mykolas Vaitkus savo “Ramybės slėnyje , kur jis išgy
veno 20 metų. Nuotr. B. Kerbelienės

ATSISVEIKINOM
SU MYKOLU VAITKUM
LEONARDAS ANDRIEKUS

Visų pirma sustosime prie Bū
gos. Jam lietuvių kalbotyra bu
vo viskas gyvenime. Savo drau
gui poetui K. Jurgelioniui jis ra
šė (1911.IV.9):

“Dirbu savo šakoje visai neat
sitraukdamas, lygiai tasai gir
tuoklis prie degtinės prilipęs. 
Virtau gyvu girtuokliu (tiktai ne 
degtinės, kurios visai neken
čiu)”.

Gegužės 23 palaidojome visų 
gerbiamą, seniausią tautos poetą 
ir Lietuvių Rašytojų Draugijos 
garbės narį — kan. Mykolą Vait
kų. Iš gyvųjų pasitraukė jis ty
liai, kaip jau buvo įpratęs gy
venti. Pasitraukė pavasarį, daug 
pridainavęs apie žiedus. Myko
lo Vaitkaus biografiniai bruo
žai mirties proga jau praskleisti 
visuose laikraščiuose. Kiek ma
žiau žinomos tik mirties bei lai
dotuvių aplinkybės, apie kuriasTasai jo, pasakytume, kalboty- 

rinis girtuokliavimas turėjo dau- čia pirmiausia ir kalbėsime, 
giau mažiau užkrėsti neseniai iš 
gimnazijos atvykusį jauną stu
dentą, kuriam Būga dargi išskir
tinį dėmesį buvo parodęs.

Kita labai sugestyvi Būgos sa
vybė buvo jo nesvyruojantis į- 
sitikinimas, kad pagrindinis 
mokslininko uždavinys yra 
mokslinės tiesos ieškojimas, ne
nukrypstant į klystkelius, į ku
riuos nekartą stumte stumia į- 
vairūs laikiniai politiniai bei vi
suomeniniai tikslai. Jispepabū- 
go griežtai* kritikuoti visų'ger
biamo Basanavičiaus, kurio teo
rijos apie garsią ir didingą lietu
vių tautos kilmę ir prosenovę 
maloniai glostė daugelio tautinę 
savigarbą. Tas Būgos mokslinės 
tiesos besąlyginis siekimas yra 
ir dabar Lietuvoje užkliuvęs. 
Būgos rinktinių raštų tritomio 
sudarytojai supeikė įžangoje

Vienatvės Metai
Kan. Mykolas Vaitkus beveik 

nuo pat atvykimo Amerikon iš
gyveno jaukiame Rhode Island 
valstybės kampelyje — seserų 
pasionisčių globoje. Vietovė, 

.mažai kam girdėta, vadinasi 
sPeace Dale, kur yra minėtų 
seserų vienuolynas ir rekolekci
jų namas. Čia Mykolas Vaitkus 
'išgyveno 22 metus, paskendęs 
raštuose ir niekam nesipainioda- 

' Anksčiau jis rody
davos? lietuvių kultūriniuose 
sambūriuose, ypač Bostone, bet 
per paskutinį dešimtmetį jau be
veik niekur jo nebematėme.

Vienok iš gyvenimo nebuvo 
išjungęs. Jį lankydavo bičiuliai 
bei gerbėjai iš Bostono, Put- 
namo ir kitų vietovių, ypatingai 
kun. V. Martinkus. Mykolas 

Būgą: “Jis naiviai tikėjo, kad Vaitkus dar sutikdavo dievobai- 
mokslas turi ir gali būti apoli
tiškas.”

Būgos poveikį jo mokiniams 
gražiai rodo šie jo vieno moki
nio žodžiai:

“Mokslinė tiesa, kalbiniai 
duomenys, mūsų žilosios praei
ties atspindulys kalboje ir pa
čios kalbos gyvatos raiška —bu
vo visas jo gyvenimo tikslas 
pats gyvenimas^...) Tad visai 
yra neteisinga ir tiesiog klaidin
ga ta dabar viešai ir su triukš
mingu aplombu diletantų skel
biamoji nuomonė, kad K. Būga 
buvęs nekoks kalbininkas, dar 
menkesnis istorikas, kad jo teo
rijos, ypač vietovardinės, esan
čios nieko neparemtos, net mum 
patiem žalingos ir 1.1. Šitoks 
tvirtinimas yra ne kas kita, kaip 
tuščiamalai, žeminą pačius ryž
tinguosius “savosios” tezės gy
nėjus ir aiškiai patvirtiną seno 
priežodžio teisingumą, kad tušti 
puodai daugiausia skamba (...) 
Bet neginčijamas yra faktas, 
kad jis nuoširdžiai yra troškęs 
kalbinės tiesos, ir savo didžia, 
tiesiog net stebėtina erudicija, 
giliu savo kalbos duomenų pa
žinimu ( ...) yra daug nusipel
nęs mūsų beprasidedančiam 
gimtosios kalbos mokslui: jam 
yra padėjęs tvirtus mokslinius 
pagrindus ir savo darbu nuro
dęs tą linkmę, kuria tas moks
las turės būti toliau va
romas (....) Tad tešviečia 
mums visados gražus ir skaistus 
šio garbingojo darbininko atsi
minimas”.

Tie žodžiai buvo 1935 metais 
(“Archivum Philologicum”) ra
šyti dr. P. Skardžiaus, bet po jais 
būtų galėjęs ir Salys pasirašyti, 
nes jis turėjo tą pačią pagarbą 
savo mokytojui ir tokią pat jautė 
jo įtaką.

(Bus daugiau)

mingų amerikiečių, kurie at
vykdavo į rekolekcijų namus 
dvasiniam susitelkimam. Kaip 
seserų vienuolyno kapelionas, 
jis buvo pažįstamas savo apylin
kėje ir toli už jos ribų. Seserys 
pasionistės žinojo, kas yra jų 
kapelionas, jį gerbė ir aptarnavo. 
Pagaliau tos .vienuolės jį taip pa
milo, kad ryžosi teikti globą ir 
tada, kai nebegalės atlikti kape
liono pareigų. Jų draugystėje 
Mykolas Vaitkus be skundo lei
do savo vienatvės metus.

Vaitkaus ryšys su literatūra 
beveik iki paskutinės ligos išsi
laikė nenutrūkęs. Šiame gaivia
me gamtos kampelyje jis net at
sigavo ir po dvidešimt metų ty
los vėl ėmė leisti eilių rinki
nius. Jų čia pasirodė šeši: Vie
natvėje, Aukso ruduo, Nuošaliu 
taku, Alfa ir Omega, Šerkšno 
sidabras ir Dienoraštis. Visi šie 
pavadinimai būdingi amžiui bei 
vietai. Čia taipgi Mykolas Vait
kus parašė ir aštuonias atsimini
mų knygas, kurios stovi tarp lite
ratūros ir istorijos. Už vieną jų 
yra gavęs net Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1000 dol. premiją. Tu
rėdamas daug laiko, skaitė kny
gas lietuvių ir kitom kalbom, 
paliko nemažą biblioteką, ir ne
galėjo sustoti rašęs, nors savo 
raštų jau viešai nebeskelbė.

Iškeliavimas
Taip susitelkusiai gyvenant, 

mūsų garbingajam literatūros 
veteranui šiemet spalio mėnesį 
jau būtų suėję 90 metų am
žiaus. Bet mirtis jubiliejinių da
tų nepaiso. Ir Mykolą Vaitkų 
ji perbloškė netikėtai, einant iš 
savo buto į seserų vienuolių na
mus vakarieniauti. Šeštą va
landą jis buvo rastas, sukrites 
kiemelyje. Skubiai nugabenus į 
South County ligoninę, pasi
rodė, kad visa dešinė pusė para- 
lyžuota. Tada jis anglų kalboje

visiškai nebesusigaudė, lietu
viškai gi dar šį tą pajėgė ištar
ti, pažino žmones ir šiek tiek su
vokė, kas vyksta aplinkui. Taip 
išvargo iki gegužės- 18. Po to 
sveikatos padėtis buvo laikoma 
nusistovėjusia ir galvota apie 
perkėlimą iš ligoninės į poil
sio namus. Tačiau tuo rūpintis 
nebereikėjo — Mykolas Vaitkus 
buvo rastas amžinai užmigęs 
gegužės 20 d. 6 vai. ryto.

Laidotuvėm rūpinosi kun. V. 
Martinkus, lietuvių parapijos 
klebonas Providence. Į tą miestą 
Mykolas Vaitkus buvo parvež
tas budynei. Viešas atsisveikini
mas įvyko pirmadienio vakarą 
— gegužės 21. Į atsisveikinimą 
atkeliavo būrelis velionio bi
čiulių iš Bostono. Maldas atkal
bėjo ir Liet. Kat. Mokslo Aka
demijos vardu žodį tarė prel. 
Vyt. Balčiūnas. Lietuvių Bend
ruomenės vardu kalbėjo A. 
Skudzinskas, parapijos — kun. 
V. Martinkus. Liet. Rašytojų 
Draugijai budynėje atstovauti 
bei atsisveikinti valdybos buvo 
įgaliotas Antanas Oustaitįs^. ku
ris jautriai prabilo .apie šįjnūsų 
mirusį garbės narį. Stasys San
tvaras paskaitė tai progai skirtų 
savo eilėraščių.

Antradienį 4 vi. popiet My
kolas Vaitkus atlydėtas į bažny
čią ir ten padėtas užvožtame 
karste. Mišios buvo 7 vi. vakaro, 
kurias laikė vysk. V. Brizgys, 
prel. J. Balkūnas, kun. V. Mar
tinkus ir Tėv. A. Jurgėlaitis, 
O.P. Apie velionį kalbėjo vysk. 
V. Brizgys. Trečiadienį į gedu
lingas mišias, kurias laikė Provi
dence vysk. Louis Gelineau 
sykiu su vysk. V. Brizgiu ir bū
riu kunigų, susirinko daug lie
tuvių ir kitataučių dvasininkų, 
seserų vienuolių ir beveik pilna 
bažnyčia pasauliečių. Suglaustą 
lietuvių kalba pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys, o platesnį 
anglišką — kun. V. Cukuras. At
rodė, jog kan. Mykolo Vaitkaus 
aukštas mokslas, literatūrinis ta
lentas, profesūra seminarijoje 
ir meno mokykloje, ilgas vado
vavimas reikšmingai Šv. Kazi
miero draugijos knygų leidyklai, 
jo paties parašytų knygų skai
čius ir aukšta erudicija bei nuo
lankumas paliko gilų įspūdį tiek 
vyskupui, tiek kitataučiam dva
sininkam. Panašios laidotuvės 
pas amerikiečius — retenybė. 
Mirus Tomui Mertonui, tarp 
Amerikos kunigų visuotiniai pri
pažintų rašytojų, ypač poetų, 
vargu berastum. Amerikiečiam 
tikrai yra ko stebėtis mažesnių
jų tautų kunigais rašytojais. Kun. 
V. Cukuro žodis apie Mykolą 
Vaitkų buvo gerai paruoštas ir 
labai pravartus.

Mykolui Vaitkui ilsėtis vietelė 
parinkta Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapinėse Putname. Po 
gedulingų pamaldų ten mes ir 
keliavome per žaliuojančius lau
kus su karstu. Diena buvo pu
siau saulėta, pusiau niūri. Sese
rų sodyboje žydėjo sodas. Ka
pinėse sustojome ratu aplink 
atvirą duobę — Mykolo Vait
kaus namus. Laidotuvių maldas 
atskaitė vysk. V. Brizgys, atei
tininkų vardu velionį atsisveiki
no kun. St. Yla, o Lietuvių Ra
šytojų Draugijos vardu kalbėjo 
jos pirmininkas. Laidotuvės 
buvo be ašarų. Kažkokia giedri

(nukelta į S psl.) ]

jiš visur/
— Dr. Bronius Kasias, Wil- 

kes College profesorius, no
minuotas ir bus įtrauktas į rink
tinių Amerikos profesorių leidi
nį “Outstanding Educators of 
America**, Dr. B. Kasias į JAV 
atvyko 1946. Wilkes kolegijoj 
dėsto istoriją. Neseniai išleido 
knygą “USSR-German Ag- 
gression against Lithuania”.

— Federacinė Kanados vy
riausybė O.F.Y. jaunimo progra
mos rėmuose patvirtino Toronto 
universiteto lietuvių studentų 
klubo paruoštą vasaros darbų 
projektą ir paskyrė 9,875 dol. 
lietuviškai kultūrai plėsti.

— Bad Woerishoffene ba
landžio 26-29 buvo lietuvių 
jaunimo seminaras, kuriame da
lyvavo jaunuoliai iš pietinės Vo
kietijos ir vyresnieji Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Pokalbiui 
“Kaip su lietuviškomis temomis 
įeiti į vokiečių visuomenę” va
dovavo Art. Hermanas.

— Lietuvių gydytojų įnašas 
į Lietuvių Fondą yra 134,885 
dol. Tai sudaro 17 proc. Lietu
vių Fondo sumos. Savo įnašus 
yra įnešę 185 gydytojai.

— Daytono universitete, gra
žiausiame Kennedy pastate, ge
gužės 1-31 buvo įrengta lietuviš
kų gaminių, audinių, drožinių 
ir gintaro paroda. Jai vadovavo 
Jurgis Mikalauskas su šeima.

— National Geographic So- 
ciety žurnalas balandžio mėn. 
paskelbė iliustruotą straipsnį 
apie didžiųjų beždžionių oran
gutangų gyvenimą Borneo sa
loj. Mokslinius stebėjimus toli
mos Indonezijos salos džiunglė
se atliko Los Angeles lietuvaitė 
antropologė Birutė Galdikaitė- 
Brindamour, remiama Los An
geles universiteto ir JAV geo
grafų draugijos. Birutė Galdikai
tė šioj mokslinėj kelionėj pralei
do apie 2 mėnesius. —

— Gintaras, Toronto lietuvių 
v tautinių. šokių grupė, suorgani

zavo mergaičių oktetą, kuriam 
vadovauja muz. Danutė Garba- 
liauskienė. Taip pat organizuo
jamas ir orkestras. Jam vado
vaus muz. Jonas Govėdas.

— Detroit, Mich., gegužės '6 
Kultūros klubas poetės Marijos 
Sims namuose metiniam susi
rinkime išrinko naują valdybą: 
pirmininkas — Antanas Mustei
kis, vicepirmininkai — Jonas 
Švoba, Lidija Mingėlienė, Rožė 
Bilaitienė, Stefa Kaunelienė ir 
Vincas Tamošiūnas, iždininkai
— Mirga Mikulionienė ir Juozas 
Augaitis, sekretorius — Jurgis 
Šenbergas. Revizijos komisija: 
Alfonsas Gilvydis, Joa..a Švo- 
bienė ir Kazys Sragauskas.

— Dr. Petro Kisieliaus pastan
gomis Cicero miesto biblioteka 
įsigijo JAV LB krašto valdybos 
išleistą 1971-1972 pranešimą 
“Violation of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”.

— Sydnejaus lietuvių klubo 
namai baigti statyti ir įrengti. 
Dviaukštis pastatas atrodo gra
žiai. Namai patogūs ir naudingi 
lietuviškiem reikalam.

Neringos stovyklų datos: ber
niukų — liepos 1-14, mergaičių
— liepos 15-28, anglų kalboj 
lietuvių kilmės vaikam — liepos 
29 - rugp. 11, moksleivių at- 
kų — rugp. 12-25. Norint dau
giau informacijos, iki birželio 15 
rašyti: Camp Neringa, I.C.C., 
Putnam, Conn. 06260.

— Ieškoma Eugenija Liubi- 
naitė, vėliau ištekėjusi už Jo
no. Augo ir gimnaziją lankė Tel
šiuose, 1934 m. baigė Kaune 
akušerių mokyklą. Dirbo Taura
gės miesto ligoninėj. Ieško 
mokslo draugė Stasė Benėtytė. 
Ieškomoji arba apie ją žiną pra
šomi rašyti adresu: Janė Biliū
nienė, 42 Fuller Rd., Centervil- 
le, Mass. 02632.

— A. a. Juozas Savulionis 
savo gyvybės kaina išgelbėjo 
strategiškai svarbų Vilijampolės 
tiltą Kaune 1941 m. sukilimo 
metu. Veikale apie tą sukilimą 
bus įdedamos ir svarbiųjų veikė
jų nuotraukos. Prašom* *jl J. 
Savulionio draugų, gimimų ir 
pažįstamų paskolinti jo foto nuo
trauką ir suteikti bent pagrindi
nes biografines žinias. Kreiptis 
adresu: Kazys Škirpa, 2043 36th 
St. S.E. Washington, D.C.20020.
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DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P. ‘evoliucijos” dėsnių atstovavi
mu ir savo tobulėjimu pralenk

ei ir Triasmenį Dievą. Kodėl?
Todėl, kad Triasmenis Dievas 
yra absoliuti Tobulybė, kuri jo-

Kas čia tuose ar panašiuose kiu būdu negali nei keistis, nei 
ritimosi procesuose iš esmės pasikeisti, nei bent kiek tobulė- 
Mjjo ar tobulesnio yra išsivys- •

‘ * .'Kažkurie dinamiški evoliu-
cionistai, kaip žinome, ir tokių j
neįmanomų dalykų turėtų laukti venęs Pne§ 100,000 ar daugiai

t- * o T • >. . ■
A (Tęsinys iš praėjusio nr.) to
~ < •_< --■ Te

tę? Išesmės nieko čia naujo 
ar tobulesnio nėra išsivystę. 

S Evoliucija net ir plačia to Žo
džio prasme nėra verta savo 
(evoliucijos) vardo. Žinoma, no- 

, rint galima kalbėti ir apie to- 
“evoliuciją” net kosminiu 

požiūriu, nesant kitokios išeities 
* jos madingumui pritarti mokslo 

vardu.
Negeresnė kosminė “evo

liucija” savo dėsnių tariamuoju 
visuotinumu yra ta, kurią esą 
liudija, sakysim, nulinės grupės 
elementas, teisingai priskiria
mas prie inertinių ir net prie 
tauriųjų dujų elementų grupės 
dar ir dėl to, kad jis negami
na junginių su kitais elemen
tais. Tai helio elementas, kurio 
kilmė ir savarankiškumas esąs 
geras pavyzdys nušviesti kos
minės apimties “evoliucijai”. O 
tas helis (žym. He, atominis svo
ris 4.003, o gal 4.0026?), sykį 
“išsivystęs”, neturi jokio kelio 
atgal, iš kur jis tam tikru būdu 
“išsivystė”, neturėdamas, kaip 
žinome, jokių galimai ų sudary
ti naujų junginių. Tačiau pagal 
vispusišką visuotinės evoliuci
jos principą ir helis turėtų iš ko 
nors savaime išsivystyti ir nuolat 
keistis taip, kad sudarytų vis 
naujesnius, sudėtingesnius ir 
tobulesnius junginius.

Dar daugiau! Reikalui esant, 
helis bent vadinamaisiais “dia
lektiniais šuoliais” privalėtų 
peržengti savo medžiaginę pri
gimtį, peršokdamas į augalinę 
gyvybę, o iš šios — į gyvuli
nę gyvybę, kurios tobulėjan
čiais ir tobulinančiais procesais 
pasiektų psichofizinę tikrovę, 
esmingą žmogui, o gal net ant
žmogiui . . . Helis turėtų tapti ir 
antžmogiu, atstovaudamas vi
suotinės “evoliucijos” dės
niams, kuriems labiausiai tiktų 
ir tie “dialektiniai šuoliai”, ku
riais turėtų būti įmanoma iš ant
žmogio peršokti net į dievišką 
prigimtį, teikiančią jam vis nau
jesnių galimybių tobulėti. Galų 
gale helis tokios visuotinės

Taip evoliucionistai mokslininkai piešia neandertaliečio. 
istorinio vyksmo “evoliuciją”, reiškiančią suaugusiom ir ne- 
suaugusiem žemiau kritikos pasaką. Šia pasaką iškelia čia ir 
tie angliški tekstai, pateikti neandertaliečio istorijos eksper-
tų. 

—

iš helio visuotinės “evoliuci
jos” dėsnių vardu, siekiančiu 
jei ne daug toliau, tai užtekti
nai toliau kaip gyvybės “evoliu
cija” ... Kaip toli toks helio sie
kimas eina ir visiškai nieko ne
pasiekia, matėme kad ir iš tų 
mūsų čia pastabų.

Mums pilnai užtektų, kad he
lis galėtų sudaryti bent kokį 
nors junginį su kitais elemen
tais, idant galėtume bent šiek 
tiek pasvajoti apie visuotinės 
kosminės “evoliucijos” dėsnių 
prasmę. Deja! Tai kokia čia gali 
būti “principe taip pat evoliu
cija”? Ir vis dėlto L.D., kaip ir 
dr. V. Litui, toji helio “evoliu
cija” yra verta kosminės apim
ties, jos dėsnių visuotinumo pa
grindinės prasmės, siekiančios 
“toliau kaip gyvybė”. Tuose 
helio siekiuose tiek yra evoliu
cijos, kiek jos yra atominės kil
mės “baravyke”.

L.D. pataria žvilgterėti ir į dar 
vieną jo. supratimu šaltinį — į 
amerikiečių 1967 išleistą “New 
Catholic Encyclopedia”, turin
čią net Katalikų Bažnyčios apro- 
batą. O ta aprobata, pasirodo, 
nieko bendro neturi su evoliu
cijos teorijų pasakomis, kurių to
je amerikiečių enciklopedijoje 
yra daugiau, negu mūsų encik
lopedijoje.

Kadangi tas helis taip labai 
patraukė L.D. dėmesį, supran
tama, kodėl jis ir iš tos ame
rikiečių enciklopedijos pa
sakų štai ką svarbiausia pasirin
ko: evoliucijos teorija tapo vie
nu iš esminių modernaus moks
lo principų; ji jau priimama ne
be kaip aiškinamoji hipotezė ar 
net kaip teorija įprastine prasme 
(kokia įprastine prasme?), bet 
kaip mokslinis faktas, be kurio 
žinomoji realybė negali būti 
suprantama .. . Šias pasirink
tąsias “tiesas” L.D. papildo tos 
pačios amerikiečių enciklope-

dįjos pateiktomis žiniomis, ku
rios aiškiai liudija patį svarbiau
sią evoliucinį “faktą” — tai žmo
gaus kūno išsivystymą iš žemes
nių gyvių (Vol; V., p. 676 ir 683).

Labiausiai paliudija tuos yi-

rėti tik kaip į spekuliacijas, netu
rinčias jokio realaus pagrindo, 
arba kaip į senus prietarus, už
maskuotus moderniu drabužiu. 
Jos atrodė gana natūralios praei
tyje, kada mes nenusimanėme 
apie paveldėjimo mechanizmą” 
(Nr. 39).

Toliau: . ,
“Sir Julian Huxley... savo 

veikale ‘Evolution in Action’ 
parašė: ‘Evoliucijos teorijos su
žlugo (“they are out”)” (Nr. 43).

Šias teisingai pacituotas Hux- 
ley mintis monsinjoras paaiški
na, nurodydamas, kodėl tas 
Huxley, tarptautinio masto auto
ritetas gamtos mokslų srityje, 
padarė tokį Danvino teoriją ne
gailestingai triuškinantį pareiš
kimą ryšium su visomis kitomis 
evoliucijos teorijomis: “evoliu
cijos teorijos sužlugo”.

L.D., paskaitęs aukščiau nuro
dytą citatą, rašo:

“Huxley pasisako ne prieš 
evoliuciją, o prieš klaidingas 
evoliucijos aiškinimo teorijas — 
lamarkizmą ir Lysenkos mičiuri- 
nizmą. Apie jas Huxley sako: 
They are out. Tuo tarpu mons. 
Gižinskas vietoj šių trijų žodžių 
citatą pradeda štai kokiais žo
džiais: ‘Evoliucijos teorijos su
žlugo (vietoj: lamarkizmas ir mi- 
čiurinizmas sužlugo)” (L.D.).

Kitaip sakant, L.D., pa
stūmęs į šalį beveik visa tai, 
kas monsinjoro pacituota, “supa
žindina” skaitytoją vien tik su 
tais trimis angliškais žodžiais — 
“They are out”. O tie trys žo
džiai reiškią Huxley pasisaky
mą prieš klaidingas evoliucijos 
aiškinimo teorijas. Ir pagaliau 
sužinome vien tik iš L.D., kad 
tos klaidingos evoliucijos teori
jos yra tik dvi: lamarkizmas ir 
(rusų) Lysenkos mičiurinizmas, 
kurias Julian Huxley ėmė ir pa
laidojo, t. y. jos sužlugo (“They 
are out”, — taip originale pa
rašyta). Ir viskas!

vadinamas neandertaliniu žmo
gumi, arba neandertalietis, gy-

iu 
metų. Jo griaučių dalis rasta Ne- 
andertalio apylinkės slėnyje, 
Vokietijoje. Tai toks žmogus, 
kaip ir šiuolaikinis žmogus. Vis 
dėlto evoliucionistai mėgina įro
dyti, kad jis gyveno tada— prieš 
100,000 ar daugiau metų, kada 
jokių žmogaus pėdsakų nebūta 
(Henry F. Osbom), ir kad jis 
žmogaus kūno “eyoliucįjos”3 is
torijoje užėmęs tarpinę grandį 
tarp pitekantropo (tam tikro tipo 
beždžionės) ir šiuolaikinio žmo
gaus, kas irgi, pasirodo, neside
rina su mokslinės tiesos faktais.

Dar labiau nesiderina su 
mokslinės tiesos faktais tokie ta
riamieji žmogaus kilmės pėdsa
kai, kurie esą buvo net prieš 
500,000 metų. Tačiau ir tokių 
pėdsakų pilna evoliucijos propa
gandos žurnaluose, knygynuose, 
vadovėliuose, muziejuose ir iš 
viso auklėjimo ir mokslo insti
tucijose, neminint kai kurių 
išimčių. Juo labiau čia beveik 
visur vietos pilnai užtenka tam 
neandertaliečiui, bet su viena 
sąlyga: jis turi būti “atkuriamas” 
taip, kad savo kūno išvaizda pri
mintų tam tikros rūšies beždžio
nę ar šiaip “pažangesnį” gyvu
lį, kuris jau prieš 100,000 metų 
buvo šiuolaikinės aprangos pro
totipas. .. .Na, ir kas galėtų pa
sakyti, kad tokiu “kūrybiniu” 
procesu išvystytas neandertalie
tis nėra modernaus, elegantiško 
žmogaus prototipas — pirma
vaizdis?

Taigi, kaip žmogaus “evoliu
cijos” mokslinio tyrinėjimo“ ši s 
labai populiarus “atkūrimas”

yra, anot L.D. “šaltinių”, lygiai 
gerai įrodytas, kaip ir kiekvieno 
gyvulio filogenija (augmenų ir 
gyvių rūšių kilimas, neišskiriant 
ir žmogaus; mokslas apie to kili
mo raidos istoriją ir 1.1.).

Richard Carrington, žinomas 
evoliucionistas, pripažįsta tik 
tokią žmogaus filogeniją, kuri 
nepripažįsta jokio kaklaraiščio 
tam neandertaliečiui, kaip tai 
liudija jo išvedžiojimai ir iliust
racijos (plg. Richard Carrington: 
A Guide to Earth History, New 
York, 1961, p. 128-129; knyga 
gausiai iliustruota).

Todėl tas Carrington toje savo 
knygoje parodo tokį “autentiš
ką” neandertalietį, kaip mato
me, kurio nematė nei žemės, 
nei mokslo istorija.

Dr. T. N. Tahmisian, atominės 
energijos komisijos psichologas 
mokslininkas, remdamasis ir 
kitais mokslininkais, sako, kad 
evoliucionistų sampratos filo- 
genija neturi jokio mokslinio pa
grindo. Tas Tahmisian štai ką 
pataria: kai jums mokslo žmonės 
pasakoja apie evoliuciją, žinoki
te, kad jie jums kalba gal apie 
negirdėtą absurdišką dalyką 
(“the story they are telling may- 
be the greatest hoax ever).(14)

Toli gražu čia ne viskas! 
Pats Julian Huxley labai įsak- 

■„ miai pabrėžia,, kaip, ir monsinjo
ro L. Gižinsko pacituota ir* pa
aiškinta. Būtent: visos (evoliuci
jos) teorijos (“all the theories”), 
žinomos savo masišku susitelki
mu žinijos vardu nuo Danvino 
laikų (“With the knowledge that 
has been amassed since Dar- 
win’s time”). Tos masiškai susi
telkusios evoliucijos teorijos 
nuo tų laikų visos kartu sužlu
go, “subyrėjo į gabalus” (“is that 
all the theories lumped to- 
gether”) su ortogenezės primatu 
ir lamarkizmu (“under the heads 
of orthogenesis and Lamarck- 
ism”), įskaitant Lysenkos mičiu- 
rinizmą (“including Lysenko’s 
Michurinism”), kuris dabar so
vietų Rusijoje oficialiai priimtas 
kaip genetikos ir evoliucijos teo
rija.(15) Kam bent kiek yra ži
noma evoliucijos teorijų isto
rija, tam nekils jokių abejonių, 
ką Julian Huxley turėjo galvoje, 
palaidodamas visas masiškai 
susitelkusias evoliucijos teori
jas, labiausiai žinomas nuo Dar- 
wino laikų. Visa tai žinant, sa
vaime aišku, kodėl monsinjoras, 
cituodamas esminį tuo žlugimo 
reikalu Huxley pasisakymą, 
praleido tos citatos įvadines pa
stabas apie tą masišką susitelki
mą ar kiek kitaip jį pavadinti- 
ną. Praleido ir lamarkizmą ir mi- 
čiurinizmą su tos ortogenezės 
primatu. Iš esmės nebuvo jokio 
reikalo visa tai cituoti, kai aiškiai 
pacituota, kad visos evoliucijos 
teorijos sužlugo nuo Danvino 
(iki Julian Huxley) laikų. Taigi 

sužlugo ir tos ortogenezės 
primatas, ir lamarkizmas, ir mi- 
čiurinizmas, ir kiti šios rūšies 
“-izmai”. Štai, ką reiškia tie trys 
(Huxley) žodžiai: “They are 
out”, ką monsinjoras, kaip žino
me, įsakmiai nurodė (Nr. 43). 
Tuo tarpu L.D. įsižiūrėjo į tuos 
tris žodžius, iškreipdamas patį 
Julian Huxley ir tą monsinjoro
L. Gižinsko teisingą ir labai 
apdairiai pateiktą citatą, 
pagrįstą ne tik tam tikro pus
lapio, bet ir pačios tos knygos, 
t. y. knygelės, kontekstu.

(Bus daugiau)

Savotiškos prielaidos
Šio straipsnio pradžioje minė

jome, kad L.D. kritika yra savo
tiška savo užmoju, metodu ir 
prielaidomis. Ar iš tikrųjų L.D. 
ir prielaidos yra savotiškos? 
Spręskime patys ir apie tas jo 
prielaidas, turėdami jo kritikos 
šiuos pagrindinius pavyzdžius.

1. L.D. prileidžia, kad monsin
joras Gižinskas cituoja tam tik
rą knygą, jos neskaitęs. O tam 
tikra knyga šiuo atveju — tai 
Julian Huxley “Evolution in 
Action”, 1953 metų laidos.

L.D. prileidžia tokį monsinjo
ro neapsiskaitymą, paviršuti
niškai vertindamas štai kokią 
citatą, kurią monsinjoras pateikė 
iš tos Julian Huxley knygos 
(tikriau sakant — iš knygelės):

“Evoliucijos teorijos sužlugo; 
jos nesiderina su faktais. Iš tik
rųjų, naujų atradimų šviesoj jų 
net nedera vadinti mokslinėmis

14. Dr. T. N. Tahmisian: Sutelk
tinė studija (2-oje išnašoje), p. 11.; 
plg. — išnašos 2, 5, 8 ir 9.

15. Julian Huiley: Evolution in 
Action, New York, 1957, p. 35, p.

teorijomis, bet tenka į jas žifl- 41-42,48, 118-135.

Evoliucionistų spaudoj tobulai išvystytas neandertalietis, mo
dernaus žmogaus vadinamasis prototipas sutana tikromis pus
brolio (“cousin”) teisėmis, dinamiškai netesi ten, kur evo
liucionistų fantazija jį neša (Dr. T. N. Tahmisian).
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hold, A. Aidukas, Elmwood 
Park, K. Kulys, Engelwood, V. 
Baltutis, Denville, V.. Šalčiū- 
nas, Delran, dr. B. Covalesky, 
Dover, J. Pajunas, Dunellen, V. 

Volertas, Cainbridge, V. Gra
jauskas, Cliffside Park, G. Alins- 
•kas, Clifton, P. Boches, Bayon- 
ne, N. Karasa, Berkeley Heights,
T. Augulienė, Bloomfield, O. 
Rekešius, Butler, A. Kwetz, 
Englewood Cliffs, V. Paulius, 
Allendale, S. Ęverlin, Avenel, 
A. Diškėnas,\faywood, V. Saba
liauskas, Colonia.

Po 1 dol.:
Elizabeth, N. J.i V. Budrecki, 

S. Medžiūnas, H. Bitėnas, L. 
Stukas, J. Lauciuvienė,

Keamy, N. J.: Lith. Cath. 
Comm. Center, S. Skripkus.

Linden, N. J.: A. Davis, S. 
Strazdas, AYrshus, S. Pribush, 
L. Jurevičius.

Newark, N. J.: O. Balčiū
nienė, J. Biržas, B. Sudžinskas.

Paterson, N. J.: J. Spranaitis, 
A. Visockis, A. Gudaitis.

N. J. valstija: M.^ąrzelienė, 
Jersey City, A. Vitkus, Harrison, 
R. Sinusas, W. Caldvvell, C 
Lenkienė, Jamešburg, G. Surdė- 
nas, Turnersville, J. Kiceina, 
Washington, A. Kazukauskas, 
Lake Hiavatha, B. Nemickas, 
Mercerville,K- Matonis, Ocean, 
J. Puzin, Boselle Park, M. Sie- 
moneit, S. Orange, W. Shereika, 
Livingston, S. Kontrimas, Ir* 
vington, J. Bulota, Pompton 
Plains, M. Mankienė, Linwood, 
A. Šaulys, Kinnelon, M. Mažei

kienė, Cheny Hill, Balčiūnienė, 
Edison, S. Jatulis, Ganvood, 
Budrienė, Freehold, P. Zapasni- 
kas, S. Orange, H. Chalkis, So- 
merset, E. Milunaitienė, Watch- 
ung, B. Raugas, Delran, V. Viliu- 
nas, Mays Landing, V. Linar
tas, Long Valley, M. Vamec- 
kas, Clark, V. Malakas, Walling- 
ton. ' '

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. .Laukiame. ir Britų skaitytojų 
prisidedaptprie kalendoriaus iš
laidų sumažinimo.
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PRISIKĖLIMO PA RAPIJA 
METŲ BĖGYJE

20-TIES

šiais poetais Toronto Prisikėli
mo parapija Švenčia savo gyvavi
mo 20-ties metų sukaktį. Ji įkur
ta 1953 — tada, kai tūkstančiai 
tautiečių buvo palikę Europą ir 
išsiskirstę po visą pasaulį.

.- Tada Kanados Torontan lietu
vių suplaukė daug daugiau, 
negu į kitus Šio krašto miestus. 
Atvykusieji rado čia dar pirmų
jų emigrantų įkurtą lietuvišką 
parapiją su mažyte bažnytėle. 
Užplūdus daugybei naujų atei- 
vių,tos bažnytėlės toli gražu 
nepakako. Padidėjus tūkstan- 

X čiais žmonių, nebuvo įmanoma 
joje visiem sutilpti. Matydamas 

. tokią padėtį, tuometinis Toronto 
kardinolas J. McGuigan krei
pėsi į lietuvių pranciškonų or
diną, esantį Amerikoje, prašyda
mas pairti naują lietuvišką pa
rapiją Kanadoj, Toronte.

Ordinas šį kvietimą priėmė, ir 
provincijolas tėvas J. Gailiušis 
naujai parapijai steigti pasiuntė 
tėvą Bernardiną Grauslį, tėvą 
Placidą Barių ir tėvą Petrą Ba- 
niūną. Tai buvo pirmieji pionie
riai šiai Apvaizdos skirtai misi
jai atlikti. J Torontą jie atvyko 
1953 pavasarį. Apsigyveno ir ati
darė laikinę būsimos parapijos 
raštinę turistų namuose Jame- 
son g-vėje.
/

1953 gegužės mėn. tėvas Ber
nardinas per radiją kreipėsi į 
Toronto lietuvius, pranešdamas 
džiaugsmingą žinią, kad čia stei
giama nauja parapija. Pirmosios 
mišios buvo aukojamos Park- 
dale kino teatro išnuomotoje sa
lėje, kadangi jokioje Toronto ka
talikų bažnyčioje pamaldom ne
buvo gauta vietos: tada ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių 
emigrantai buvo užplūdę Toron
tą, ir visos katalikų bažnyčios 
buvo perpildytos.

Tos 1953 gegužės ,31 Parkda- 
. le kino teatro salėje laikytos pa- 

maldos ir yra Toronto Prisikėli
mo parapijos pradžia.

Tais pačiais metais buvo gau
tas ir nupirktas College g-vėje 
žemės sklypas ir prie jo esąs 
namas, kuris buvo paverstas lai
kiniu vienuolynu - klebonija. 
Dalyvaujant apie 2000 lietuvių, 
1953 rugpiūčio 22 lietuvių pran
ciškonų provincijolas tėvas Jur
gis Gailiušis sklypą pašventino, 
ir tuoj pat buvo pradėta statyba.

Tuometinė parapijos vadovy
bė gerai žinojo ir suprato sunkią 
svetimam krašte besikuriančių 
parapiečių materialinę padėtį: 
apie statybą atskiros, erdvios 
bažnyčios negalėjo būti nė kal
bos. Todėl statyba buvo pradėta

ne nuo bažnyčios, o nuo keleto 
mažesnių patalpų ir dviejų dide
lių salių, iš kurių viena buvo pa
versta bažnyčia.

1955 statyba dar nebuvo visai 
... baigta, bet jau rugsėjo 11 savoje 

bažnyčioje buvo aukojamos pir
mosios mišios.

Tais pačiais 1955 n. tėvai 
pranciškonai nupirko N. Wasa- 
goje 25 akrus miško Toronto jau
nimo stovyklavimam.

Taip prasidėjo didžiulis dar
bas religiniuose ir tautiniuose 
Toronto lietuvių Prisikėlimo pa
rapijos veiklos baruose. Ta veik
la iškart pasidarė tokia plati ir 
šakota, kad greit buvo pajusta, 
jog turimųjų patalpų toli gražu 
parapijai nepakanka. Tad 1962 
nuperkama su parapijos pasta
tais besiriboją dveji namai ir 
keleto garažų sklypas. Visa tai 
buvo nugriauta ir prie anksčiau 
pastatytųjų pristatyta nauji para
pijos pastatai: dar vienašalė, pa
talpos vienuolynui, klebonijai, 
parapijos raštinei, patalpos atei
tininkam, skautam, parapijos 
bibliotekai, įvairiem posėdžiam 
ir Prisikėlimo parapijos bankui 
— kredito kooperatyvui.

Šiandie parapija turi erdvias ir 
patogias patalpas, kuriomis 
naudojasi ne tik parapija, bet 
dažnai ir kiti lietuviai ir net ne
lietuviai įvairiem suvažiavi
mam, koncertam, minėjimam, 
vaidinimam. Tų salių nuomoji- 
mas vestuvėm, mergvakariam ir 
pan. padeda parapijos finansi
niam reikalam.

Parapijos pirmasis klebonas 
buvo tėvas Bernardinas Graus- 
lys, bet, sveikatai susilpnėjus, jis 
1957 iš klebono pareigų pasi
traukė ir išvyko Amerikon, o jo 
vieton buvo paskirtas tėvas Pla
cidas Barius, kuris ir iki šiol 
vadovauja parapijai.

Iki 1968 pradžios klebono pa- 
gelbininkas bei patarėjas, kaip ir 
visur kitur, buvo parapijos komi-. 
tetas. Bet po II-ojo Vatikano su
sirinkimo naujųjų potvarkių tė
vas Placidas, pats pirmasis iš vi
sų lietuviškųjų parapijų kle
bonų, 1968 m. pradžioje į- 
steigė parapijos tarybą, atiduo
damas parapijos vadovybę į pa
sauliečių rankas. Parapijos tary
bą sudaro visuotiniame parapi
jos susirinkime išrinktieji ir or
ganizacijų deleguotieji para- 
piečiai. Taryba yra susiskirs
čiusi į 5 sekcijas: religinę, jau
nimo, ekonominę, visuomeninę 
ir rinkliavų. Tarybos sekcijų pir
mininkai sudaro tarybos pre
zidiumą su klebonu ir tarybos 
prezidiumo pirmininku prieša-

Minėjimo-koncerto klausytojų dalis. Pirmoj eilėj iš k.: Kana
dos LB krašto valdybos pirm. inž. E. Ciuplinskas, Kana
dos Liet. Kat. centro pirm. dr. J. Sungaila, provinciolas T. Jur
gis Gailiušis, Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas su
žmona.

kyje. Pirmasis tarybos prezidiu
mo pirmininkas buvo dr. J. Sun
gaila, vėliau — B. Sakalas, po' 
jo -— šiais metais miręs inž. S. 
Vaitiekūnas, o dabar, švenčiant : 
parapijos 20-metį, tarybos prez. Į 
pirmininku yra J. Gustainis. JA 
parapijos tarybą, skaitant parapi
jos visuotiniame susirinkime 
išrinktus ir organizacinių viene
tų atsiųstuosius, įeina apie 40 
žmonių.

Pirmoji (1954) šioj parapijoj 
įsisteigusi organizacija yra treti
ninkų kongregacija. Ji remiasi 
religiniais pagrindais, ir jos 
veikla išorėje nelabai matoma, o 
vis dėlto ji ne tik malda, bet 
ir finansiškai remia parapijos 
veiklą.

Plačiau ir visapusiškiau para
pijos religiniais reikalais rūpi
nasi parapijos tarybos religinė Parapijos tarybos pirm. Jonas Gustainis trum- 
sekcija. Ji organizuoja religines P** žvelgia į Prisikėlimo parapijos 20 metų 
paskaitas, ruošia religinio švieti- *s to 1 *r darbus.
mo kursus suaugusiam, parūpi
na religijos mokytojus nekatali
kiškas mokyklas ir gimnazijas 
lankantiem lietuvių vaikam, or
ganizuoja skaitytojus bažnyčioj 
mišių metu sekmadieniais ir 
specialias jaunimui sekmadie
nių mišias, po kurių su juo 
vyksta pokalbiai religinėmis 
temomis. Reikia pabrėžti, kad 
šioj parapijoj visos mišios ir 
visos pamaldos visada vyksta tik 
lietuvių kalba. Parapijos tarybos 
religinės sekcijos pirmininkas 
šiuo metu yra E. Abromaitis, 
dvasios vadas — tėvas Antanas 
Prakapas.

Ypatingą dėmesį parapijos 
vadovybė kreipia į savo lietuviš
ką jaunimą, stengdamasi jį su
burti ir išlaikyti lietuviškoje ir 
krikščioniškoje dvasioje. Skautai 
ir ateitininkai, nors nėra gry
nai parapinės organizacijos, pa
rapijoj turi savo patalpas, kurio
se jie susieina pabendrauti, 
šaukia ■ posėdžius bei sueigas. 
Sportuojančiam jaunimui yra vi
sos galimai geriausios sąlygos. 
Jis čia turi erdvią salę įvairiam 
sportavimui, turi puikiai įruoštą 
didžiulę stovyklavietę, kurioje 
ištisą vasarą praleidžia bespor- 
tuodamas, bebendraudamas 
su dažnai čia stovyklauti atvyks
tančiu jaunimu iš tolimesnių 
Kanados vietovių, net iš Ameri
kos.

Prisikėlimo parapijos Aušros 
sporto klubas, įsteigtas 1955
savo laimėjimais yra pasižymė
jęs toli ir už Kanados ribų.

Sportuojančio ir neorgani
zuoto jaunimo reikalais rūpinasi 
parapijos tarybos jaunimo sek
cija, kurios pirmininkas yra V. 
Taseckas. Sekcija įvairiais bū
dais telkia lėšas Wasagos stovyk
lavietei gražinti, moderninti ir 
gerinti. Kiekvieną pavasarį ir ru
denį kartu su sekcijos nariais 
ten vyksta parapiečių savanorių 
būriai stovyklos tvarkymo dar
bam.

Parapijos tarybos visuome
ninė sekcija parapijoj reiškiasi 
socialine, kultūrine ir karitatyvi- 
ne veikla: atstovauja parapijai 
visuose Bendruomenės pada
liniuose ir kitataučių parengi
muose, praveda nemaža pelno 
parapijai duodančias kasmetines 
parapijos vakarienes, ruošia pa
dėvėtų drabužių išpardavimus 
ir t.t. Šios sekcijos pirmininkė 
yra A. Kuolienė.

Ekonominė tarybos sekcija 
kartu su parapijos ekonomu tėvu

Gegužės 6 pirmąją komuniją priėmė 34 vaikučiai.

Minėjimo mišias koncelebravo New Yorko pranciškonai. Iš 
k.: T. Paulius Baltakis, T. Kornelijus Bučinys, T. Viktoras 
Gidžiūnas, T. Pranciškus Giedgaudas, T. Petras Baniūnas.

Benediktu Bagdonu ir parapijos 
klebonu rūpinasi parapijos fi
nansiniais reikalais. Kartu su pa
rapijos tarybos prezidiumu ap
taria parapijos išlaidas ir paja
mas, apsvarsto reikalingus re
montus, rūpinasi galimai eko
nomiškiau tvarkyti parapijos rei
kalus. Šiuo metu sekcijai pirmi
ninkauja V. Simonaitis.

Penktoji Prisikėlimo parapijos 
tarybos sekcija yra rinkliavų 
sekcija. Jos uždavinys kiekvieną 
sekmadienį bei kiekvieną 
šventadienį kiekvienų mišių 
metu surinkti parapiečių at
neštus aukų vokelius, juos ati
daryti ir suskaičiuoti pinigus. 
Sekcijos pirmininkas —M. Pet
rulis.

1956 prie Prisikėlimo parapi-
JOS jsisteigė Kanados Liet. Kat metais kai
Motenj draugijos skynus. Si dar pamaldos bodavo laikomos 
draugija, tūkstančiais skaičiusi Hno teatro salėje, bendrą giedo-

Parapijos klebonas T. Placidas Barius stebi 
iškilmes su vikaru T. Antanu Prakapu ir buv. 
vikaru T. Augustinu Simanavičium.

savo nares Lietuvoje ir nepa
prastai daug davusi savo tautai, 
atsikūrusi tremtyje, rado šioj 
parapijoj ne tik pastogę, bet ir 
visokeriopą pagelbą. Čia vyksta 
jos valdybos posėdžiai, visuoti
niai susirinkimai, suvažiavimai. 
Šios parapijos patalpose yra ir 
draugijos centro valdybos lei
džiamo Moters žurnalo adminis
tracija. Iš čia žurnalas išsiunti
nėjamas į visas pasaulio šalis.

Grynai parapinė yra Prisikėli
mo parapijos Katalikų Vyrų 
draugija. Jos veikla pasireiškia 
įvairiomis paskaitomis, suruo
šimu uždarų rekolekcijų Toron
to liet, kolonijos vyram ir pan.

Be minėtų organizacijų ir pa
rapijos tarybos veiklos, parapija 
tikrai gali didžiuotis savo choru. 

jimą tvarkė prof. St. Kairys. Vė
liau tikrą chorą suorganizavo ir 
jam sėkmingai vadovavo sol. V. 
Verikaitis. Nuo 1960 parapijai 
vargoninkauja ir chorui vado
vauja kun. B. Jurkšas. Jo vado
vybėje choras išaugo į stiprų ir 
galingą muzikinį vienetą. Be 
didelio religinės muzikos re
pertuaro, choras turi daug ir pa
saulietiškos muzikos kūrinių. 
Sekmadieniais ir šventadieniais 
šis choras puikiai gieda bažny
čioje, dainuoja ir gieda įvairiuo
se parapijos parengimuose ir, 
kviečiamas, yra dainavęs net ki
tuose Kanados miestuose ir net 
Amerikoje, kaip Rochestery, 
Clevelande ir kitur.

Parapija turi didelę ir moder
niai įrengtą biblioteką. Dabar jo
je yra netoli pusketvirto tūkstan
čio knygų. Biblioteka naudojasi 
seni ir jauni, ir net maži — 
— visiem yra didelis literatū
ros pasirinkimas. Biblioteką rū
pestingai tvarko S. Mi
niotienė.

Vyresnio amžiaus žmonės — 
pensininkai Prisikėlimo para
pijos patalpose turi savo klubą. 
Prie šio klubo gali priklausyti 
visos kolonijos lietuviai pensi
ninkai, nežiūrint religinių ar 
ideologinių įsitikinimų. Čia gra
žioje ir jaukioje salėje jie susi
rinkę pasivaišina, padainuoja, 
palošia kortomis, šachmatais,, 
pasikalba, pabendrauja. Kartais 
ir jaunimas ateina pas juos su 
muzika ir daina.

Šie parapijos 20-tieji metai 
buvo ypatingai atžymėti. Ne
skaitant dvidešimtmečio ženkle 
vykusių priešvelykinių reko
lekcijų ir iškilmingos parapijos 
vakarienės, balandžio 29 buvo 
suruoštas simpoziumas,pavadin
tas “Gyvoji parapija”, kur kalbė
tojais buvo pakviesti dr. J. Sun
gaila, dr. S. Čepas ir dr. B. Povi
laitis. Susirinkusiem para- 
piečiam buvo pristatyti visi pa
rapijos tarybos nariai, o pakvies
tieji kalbėtojai savo kruopščiai 
paruoštose paskaitose kalbėjo- 
ne vien tik apie šios parapijos 
nuveiktus darbus ir jos reikšmę 
visai Toronto lietuvių kolonijai, 
bet ir bendrai apie tai, ką reiš
kia parapija mum, esantiem 
tremtyje.

Parapijos 20-mečio minėjimas 
baigtas gegužės 6 iškilmingomis 
padėkos pamaldomis ir parapi
jos choro bei solistų koncertu.

(nukelta į 8 psl.)

rodoj.
metų gyvenimas vaizduojamas paveikslų pa-

Parapijos choro dalis m vadovu muz. kun. Br. Juskšu. Ukilmingo parapijos tarybos posėdžio fragmentas.



1973 m. birželio 8, nr. 23 • D A R BI NIN KAS--;- • -----

- — . • ■ "T

CLEVELANDE PASTATYTAS
SUKAKTUVINIS PAMINKLAS

' '' c -

Duomenys sako, kad pirmas 
lietuvis į Clęvelandą atvyko 
1871. Vėliau Clevelande susi-, 
darė gausi ir pajėgi lietuvių-ko
lonija. Per tą šimtmetį čia yra 
nudirbta daug ir įvairaus lie- 
tuvriško darbo. Šimtmečio minė
jimo iniciatyvos ėmėsi Lietu
viu Bendruomenė. Apygarda su
darė specialų komitetą, buvo 
imtasi darbo. 1973 gegužės 13 
buvojau pašventintas paminklas 
Clevelando lietuvių šimtmečiui 
atžymėti. Jį sudaro patvarios 
m&džiagos kryžius su lietuvišku 
Rtkpintojėliu ir aukuras su Kau
no Karo muziejaus aukuro įra- 
Ju “Redde quod debes” (ati- 
du.ek, ką privalai). Šią pareigą 
iia primena virš įrašo įmontuo
tas už Lietuvos laisvę žuvusio 
lietuvio kario galvos bareljefas. 
Pajninklo centrinėj priešakio 
lentoj viršuj iškalti angliški žo
džiai “Give me liberty or give 
ne death”, apačioj didelėmis

Clevelande gegužės 13 atžymėta 100 metų sukaktis, kaip
šitame mieste apsigyveno lietuviai. Pastatytas specialus pa
minklas. Paminklo šventinti eina vysk. W. Cosgrove ir kun. 
G. Kijauskas, jėzuitų provincijolas. Nuotr. V. Bacevičiaus

KENNEBUNKPORTO VASARVIETE
Lietuviam pranciškonam įsi

kūrus Kennebunkporte, tuojau 
l>uvo atidaryta vasarvietė. Pra
džioje ji buvo kukli, bazavosi 
daugiausia berniukų stovyklo
mis. Vasarvietė labai išsiplėtė, 
kai buvo uždaryta Šv. Antano 
gimnazija.

Buvusios gimnazijos klasėse, 
studijų ir laboratorijų patalpose 
buvo pradėti rengti atostogauto- 
jam gyvenamieji kambariai su 
visais moderniais patogumais. 
Buvusi gimnazijos sporto salė 

naudojama koncertam, dainų ir 
literatūros vakaram bei įvairiom 
sueigom. Šiemet čia įrengta 
daug dar naujų kambarių: kavi
nė, rekreacijos kambarys, at
skiros patalpos jaunimo suei
gom. Greitai gimnazijos pastatas 
Lūs jau pilnai pertvarkytas.

Skaidri jūra, šiltas baseinas, 
grynas Maine pušų oras ir jau
ki lietuviška aplinka sutraukia 
čia lietuvius iš visų JAV ir Ka
nados vietovių. Šiuo metu vasar

Kennebunkporte, Me., pranciškonų vasarvietės Šviesos ir gražūs kambariai, padaryti iš bu
vusios gimnazijos klasių, laukia vasarotojų.

raidėmis — "Dieve, Lietuvą 
gink!” Lentos užpakalinėj pusėj 
iškalti mecenatų ir sponsorių 
vardai. Paminklas pastatytas 
Švč. Mergelės Marijos parapijos 
aikštėj. / '*■’ ’

Pamaldas atlaikė ir vėliau pa
minklą pašventino vysk. pag. 
Wm. N. Cosgrove. Pamokslą pa
sakė liet, tėvų jėzuitų prov. kun. 
Ged. Kijauskas. Per mišias gie
dojo R. Brazaitienės vadovauja
mas parapijos choras, šyentini- 
mo metu himnus ir žuvusiųjų 
bei mirusiųjų pagerbimo giesmę 
sugiedojo muz. Alf. Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis. Iškeltos Amerikos ( iš
kėlė Lietuvos vyčiai), Lietuvos 
(iškėlė skautai) ir Vatikano (iš
kėlė ateitininkai) vėliavos. Au
kurą nudengė trys Lietuvos ka
riuomenės savanoriai-kūrėjai ir 
Lietuvos vėliavą perdavė trim 
lietuvių jaunimo atstovam. Šau
lių moterų atstovė O. Mikulskiė- 

vietė gali sutalpinti apie- :150 
asmenų. Per visą sezoną įeja va
saroja gerokai virš tūkstančio. 
Atostogautojų skaičius kasmet 
auga.

Šių metų sezonui Kennebunk- 
porto pranciškonų vasarvietėj 
laisvų vietų likę nedaug. Kai ku
rios savaitės jau visai užimtos. 
Ketinantieji šiemet atostogas 
praleisti Maine tuojau prašomi 
registruotis šiuo adresu: Fran- 
ciscan Monastery, Kennebunk- 
port, Maine 04046. Tel: (207) 
967-2011. Vasarvietė veikia nuo 
birželio 30 iki rugsėjo 3.

Gimnazijos pastatas yra Šil
domas ir žiemos metu. Dėl to 
čia galima visada ruošti suvažia
vimus, studijų dienas, rekolekci
jas. Mėgstantiem žiemos sportą 
netoli yra New Hampshirė kal
nai, medžiotojam čia pat didieji 
miškai, žvejam Maine ežerai. 
Šios patalpos yra gera nakvynė 
vykstantiem į Kanadą ir į kitas 
šiaurės Amerikos vietas.

nė prie paminklo pabėrė Lietu
vos žemės ir gintaro. Jaunimo at
stovo atnešta ugnimi paminklo 
ugnį uždegė PLB valdybos 
pirm. St. Barzdukas, dviejų lie
tuvaičių lydimas. Pabaigos žodį 
tarė Bendruomenės Ohio apyg. 
pirm. K. Žiedonis. šventinimo 
iškilmių programą lietuvių ir 
anglų kalbom tvarkė Tėvynės 
Garsų radijo ved. J-. Stempužis.

Iškilmių banketas su koncertu 
įvyko 4 vai. parapijos salėj. PLB 
valdybos pirm. St. Barzdukas; 
palygino dvi lietuvių išeivijas. 
Lietuvių-lenkų unijos dvasios 
išeivija lietuvių tautai dingo be 
pėdsako, valstiečių išeivija sve
tur sukūrė lietuvišką gyvenimą. 
Bendruomenės vardu pasveiki
no paminklo statytojus, padė
kojo jiem už išliekamos reikš
mės darbą, o visiem linkėjo vyk
dyti paminkle išreikštas min
tis: atsiminti Lietuvos vargus ir 
atiduoti jai, ką privalom. K. Žie
donis, J. Sadauskas ir F. Eidim- 
tas mecenatam ir sponsoriam į^ 
teikė po paminklo įrėmintą pa-

ATSISVEIKINOM
SU MYKOLU VAITKUM

(atkelta iš 5 psl.). .

vidinė nuojauta liudijo, jog My
kolas Vaitkus po ilgo bei kūry
bingo gyvenimo yra laimingas. 
Ant karsto nebuvo nė vainikų. 
Rašytojų Draugijos vardu uždėtą 
žydinčią obels šakelę nupūtė 
vėjas, lyg sakydamas, jog poetas 
dabar gyvena žiedų pertekliuje. 
O gal tai ženklas, kad jis ir tą 
kuklią šakelę pasiėmė vėjo ran
komis.

Ištikimybė literatūrai
Mykolas Vaitkus visų lietuvių 

rašytojų išskirtinės pagarbos su
silaukė savo ištikimybe literatu- 
rai. PoetoTcelią velionis pasirin
ko sunkiais laikais — prieš pir
mąjį pasaulinį karą, kai dar lietu-, 
vių. .kalba. buvo neišpųas^lfetal 
tiktų rašytojų maža, litėratūrinis •’ 
tautos lobis ribotas. Tada poeto 
keliu tikrai vyriškai žygiavo tik 
vienas Maironis. Jis apie poeziją 
jau buvo šitaip įspūdingai dai
navęs:

O ji, padavus aukso lyrą,
Į tą užburtą vedė šalį,
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali. 
Mykolas Vaitkus jau 1906 pa

siryžo tuo sunkiu poezi
jos taku eiti, ir iš jo neiškly- 
do iki mirties. Vaitkaus gi poe
zijos šalis itin “užburta”. Tai 
erdvių, žvaigždynų, šviesulių, i 
liepsnelių, svajonių ir grožio 
karalija. Nieko tenai nerasi dra
matiško ar tragiško, išskyrus gal 
lengvą liūdesį bei ilgesį, kuriuos 
Vaitkus dažnai minėjo. Nėra 
lengva užgriebti jo poezijos 
branduolį, kaip nėra lengva už
griebti vieversio dainos saulė
toje padangėje. Vaitkus per dide
lis romantikas bei estetas, kad jo

veikslą. Muz. Alf. Mikulskio 
\ ad. Čiurlionio ansamblis atliko 
operų chorinių dalykų koncerto 
programą. Pianu palydėjo ehor- 
meisteris Rytas Babickas, solistė 
— Irena Grigaliūnaitė. Progra
mą tvarkė Pr. Karalius.

Išleistas iškilmių leidinys 
Nuotraukos rodo tuos, kurių dė
ka pastatytas šimtmečio atmini-; 
mo paminklas. Tai apyg. 
pirm. K. Žiedonis, lėšų rinkėjas 
J. Sadauskas (jis taip pat iškė
lė paminklo statymo idėją), pro
jekto autorius arch. Ed. Kers- 
nauskas, jų talkininkai — apyl. 
pirm. J. M aiški s, O. Jokūbai- 
tienė, Alf. Mikulskis, F. Eidim- 
tas, Pr. Karalius, A. Kalvaitis, J. 
Damušis, V. Šenbergas, V. Jokū
baitis, V. Abraitis, St. Ignatavi
čius, VI. Čyvas, V. Civinskas. Iš 
viso leidiny suminėta apie du 
šimtai pavardžių. Paminklui pa
statyti išleista 12,005.72 dol.

Vienas šimtmečio minėjimo 
darbas baigtas. Būtina, kad at
sirastų ir suprojektuotas šimtme
čio leidinys. S.P.

eiles galėtum deklamuoti audi
torijose. Be to, jis pats — vie
nišas, anksti išsivadavęs iš Mai
ronio gaidos ir vėliau nesusilau
kęs sekėjų. Jo 8 poezijos kny
gos, apysakos, satyros, scenos 
kūriniai ir atsiminimai dvelkia 
skaidriu idealizmu, kuris be
veik pakelia jį virš žemės.

Nesusilaukęs sekėjų, kūry
boje Mykolas Vaitkus labai daug 
susilaukė gerbėjų gyvenime. Jis 
tokios jautrios širdies žmogus, 
jog lyg kokią šventą relikviją,

Po minėjimo-koncerto giedamas Lietuvos himnas. Prieky{jš k.: Visos Toronto
klebonas T. Placidas Barius, solistas Vaclovas Verikaitikįėho- _ s. Dapkaus. ‘
ro vadovas muz. kun. Br. JurkŠas, sol. Justina Sriubiškienė* /

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LETUVA IR ĮVAIimJS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės pafarnavimupūčiai Žnoraos Ribos

®PACKAGE EXPRESS MRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHĘOSYL/TORG)

; u • ... ; '

VYRIAUSIA JSTAIOA: 177C BROADVVAY, NEW YORK, ».rT. lOtlt .— MS-MMg

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu tatfku. SontMų, glMaftnMO 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas. NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite fea>iat»«xni* kainomis pastriOkhaui |vaMnHk| OUdMib 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktą. . . -c \

PACKAGF JEKPRESS & TRAVKL AOENCT/UfO. 
Affliuted vrftk mc.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų ptžymėjimaittf, notoaOdbnna, laMytuvaaia, tHeeMHi 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti. Lietuvoje ar Ū81R gyvenautiaiao 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mėsų įkyriąja. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais Ir sekmadieniais nuo * valandos ryto M 
4 valandos popiet. ■ < • -:x : ?. .. • • '

MOąSKYRtAt; T
ABeutaivii, Pa. — 128 TUghman Street .................................  ...»............   88S-MM
■attlmore SI, Md. — 1900 Fleet Street___________________________________ M4M
BrooUyn, N. Y. 11218 — 48S McDonald Avenue „...............  MMNB
Mhdo 12, N. Y. — 701 FHImore Avenue.................. .....................        HMM
CNeago 22, m. __  1241 No. Ashland Aveone ..................  ąMMMB
Chieagat HL 8M2» — 2888 West «• Street ..................... ..............................
Chfcago, U. 88809 — 1885 West 47 Street ............................._________
Cleveiand 13, Ohio — 1828 Kenilworth Avenue .................................. ....
Detrott 12, Mich. — 11881 Jo* Campau Avenue ........................... . ......
Faiastagdele, N. J. — Freewood Aeres RL 9 .............. .................
Hemtraitick, Midi. — 11239 Jot Campau Avenue .. 
Hartford 8, Corm. — 122-128 Hillside Avenue .. 
Lee Angeles 4, CaHf. — 139 So. Vermont Avenue 
Neurark, N. J. — 378 Market Street ...................... .
Hew York 2, N. Y. — 78 Seeond Avenue ........... .
Ne* York 2, N. Y. — 141 Seeond Avenue..............
fMkMpMa 22, Pa. — «S1 W. Glrard Aveone ......
Rslnray, N. J. — 47 Esat Mtltnn Avenue ..............
South Rhrer. N. J. — 41 Whttehead Avenue .........
•yraeueo, N. Y. 13204 — SIS Marcefltu Street 
ftentoa 18. N. 3. — 1182 Deutz Avenue ...... . .........
Vttea, N. Y. — 983 Blceker Street —....................

Koncerto solistąi — Justina 
Sriubiškienė ir , Vaclovas 
Verikaitis. ...... i

galėjai dėti prie kiekvięų^ žaiz
dos! Tegul stebuklingo pagijimo 
ir nesulauksi, bet jausies,[leng
viau. Svarbiausia gi tai, kad My
kolas Vaitkus per visą savę ilgą 
gyvenimą išsilaikė kaip.,aukštų 
užmojų mūsų literatūros vetera
nas, kaip vaikščiojanti lyrika, 
kaip žaliuojantis karšinčius 
ąžuolas vėlyvą rudenį ir kaip gy
va paskata jaunesniem žengti į 
aną užburtą poezijos Šalį. Už
tai Lietuvių Rašytojų Draugija 
atsisveikina Mykolą Vaitkų su 
gilia pagarba ir skaudžia šird
gėla.

PARAPIJA

f;
'a?

§ 
f
I

(atkelta iš 7 psl.) .

Į šias iškilmes buvo atvykę 
bemaž visi šioje parapijoje dir- 
Vusieji tėvai pranciškonai: Pet
ras Baniūnas, Kornelijus Buč
inys, Pąulius. Baltakis, Viktoras 
Gidžiūnas, Steponas Ropolas ir 
Augustinas Simanavičius. Jie
aukojo iškilmingai koncėlebruo- 
tas mišias, provincijolas tėvas J. 
Gailiušis pasakė įspūdintą pa
mokslą, o choras giedojo specia
liai šiai progai paruoštas ir kun. 
G. Šukio parašytas mišias.

Vakare buvo oficialioji minėji
mo dalis ir koncertas.
, Parapiją sveikino Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzirias, 
liet, pranciškonų provincijolas 
tėvas J. Gailiušis, Hamiltono 

.klebonas mons. J. Tadarauskas, 
Kanados Lięt,. Kat. Centro pirm, 
dr. J. Sungailą, Kanados LB 
pirm. Čiuplinskas, Šv. Jono Kr. 
parapijos (Toronte) klebonas, 
kun. P. Ažubalis, Toronto lietu
vių evangelikų parapijoj klebo
nas kun. Alg. Žilinskas. Gauta 
daug sveikinimų ir raštu, tarp 
kurių ir tėvo Bernardino Graus- 

-lio, pirmojo šios parapijos, kle
bono, kuris dėl nesveikatos ne
galėjo į šias iškilmes atvykti.

Koncerto įvairią ir plačią pro
gramą atliko solistai V. Verikai
tis ir J. Sriubiškienė bei para
pijos choras, vadovaujamas kun. 
B. Jurkšo.
4 Parapijos 20-mečio proga taip 
pat buvo atidaryta dvi savaites 
trukusi įvairių dailininkų para
pijai sudovanotų paveikslų ir 
parapijos fotografijų paroda. Pa- 
rapiečiai ir svečiai ja labai do-
mėjosi. Parapiečiam ypač buvo 
įdomu matyti save ir savo para
piją nuotraukose, tarsi filme, 
dvidešimties metų bėgyje: para
pijos kūrimosi pradžioje buvę 
vaikai — dabar suaugę žmonės,

’ Parodos meni’nį sutvarkymą 
kruopščiai atliko dail. T. Valius, 
N. Kulpavičienė ir kun. B. Jurk- 
šas.

Parapijai žengiant į trečiąjį 
dešimtmetį, jai ir jos vadovybei 
linkėtina ilgiausių metų ir gau
sios Dievo palaimos!

Z.D.



DARBININKAS • 1973 m. birželio 8, nr. 23 • 9

APIE VAINIKAVIMĄ, Mmrrs 
KERMOŠIŲ IR KAS TOLIAU

Rodos darbai neseniai, susi- dosnūs buvo: Vyt Beleckas, 
rinkę senojo Židinio namo kiė- y. Radžiūnas (Silver Bell), 
me, pašventinom tąžemę, ant ' 
kurios turėjo iškilti naųjicĮji pa
statai. Kiek vėliau Jau šventi-

kad planai ir svąjonės ima virsti 
tikrenybę. Gegužio 13-tą su
sirinkom j džiaugsmingą įvykį

reikėjo iškelti puotą. Esant Mo
tinos Dienai, daugelis turėjo ki
tokių planų ir negalėjo atvykti, 
bet visvien susirinko nemažas 
būrys — apie 300 žmonių. Ti
kimės, kad atvykusieji nebuvo 
apvilti, nors tasai vainikavimo 
"kermošius” buvo gana pasku
bom improvizuotas. Kermošiaus 
rengėjai, žinoma, širdingai dė
koja visiem, kurie įsijungė į 
dienos nuotaiką, bet šia proga 
norisi taip pat padėkoti patiems 
rengėjam ir jų pagelbininkam. 
Prie rengėjų priskaitytini staty
bos komiteto nariai, ant kurių 
pečių gulėjo programos pasise
kimo atsakomybė: A. Balsys, L. 
Vainienė, A. Radzivanienė, V. 
Steponis, Br. Bobelis ir A. Šil
bajoris.

Rengėjų pastangos būtų vel
tui, jeigu jie nebūtų turėję pa- 
gelbininkų, kurie mielai atliko 
nors ir sunkiausius darbus. Jų 
tarpe: D. šilbąjorienė, A. Kregž- 
dys, K. Vainius, K. Norvilą, B. 
Tutinsite ir kiti.

Ypatinga padėka

lįjos” Židinys, Moterų Klubų 
Federacijos N. Y. Įdubas, ALKM 
29 kuopa. Moterų Vienybė, Atei
tininkai ir kiti. Iš pavienių as
menų, paaukojusių maisto arba 
kitokiu darbu prisidėjusių buvo 
šie: V. Galinienė, M. šalinskie
nė, E. Vainienė, J. Gerdvilienė, 
Ulėnienė, P. Ivašauskienė, Kun-
drotienė, Kačinskienė, E. San- I 
danavičienė, E. MickeliOnienė, 
Skobeikienė, E. Kezienė, Ruo- 
Idenė, Laurinaitienė, Oniū- ' 
nienė, Nakutavičienė, Povilai- 
tienė, Balčiūnienė, Bobelienė ir 
kt. Vainikavimo šventės centre, 
Žinoma, buvo pats vainikas, ku
ris, iškeltas ant naujosios salės 
pastato, išdidžiai plevėsavo 
tautinėmis spalvomis ir džiugi
no bei graudino susirinkusiųjų

aukojo dosnioji Alice Zubkuvie- 
nė, kurios gėlės jau ne kartą 
puošė Židinio patalpas.

Visiem padėkojus, belieka 
žiūrėti į ateitį, planuoti Židinio 
iškilmingą, atidarymą ir su juo 
surištą padėkos bei prisiminimo 
leidinį. Reikia tikėtis, kad neau
koję nutars, kad jau laikas auko
ti, prižadėję išpildys savo pa
žadus, o aukojusieji dar padidins 
savo įnašą. Darbo dar labai daug 
ir reikės dar daug lėšų, iki ga- 

Ypatinga padėka tenka lėsim įžengti į tinkamai įreng- 
pagaminusiem ir paaukojusiem tas naująsias Kultūros Židinio 
maisto produktus šios šventės patalpas, 
dalyviam pamaitinti. Čia ypač Valentinas

OLGĄ VAITIEKAITIENĘ PRISIMINUS

Velykų Didžiąją savaitę, ba
landžio 22, ilgesnį laiką sirgusi 
širdies liga, mirė Great Necko, 
N. Y^ gyventoja Olga Vaitiekaa-

A. a. Olgai Vaitiekaitienei at
minti giminės ir bičiuliai Kul
tūros Židinio statybai suaukojo

tienė. Palaidota buvo po Velykų,
550 dol.: 

nb doi.

Taip atrodė vainikas, iškeltas viršum Kultūros Židinio sa
lės. Nuotr. P. Bivainio

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

BALTIMORĖS ŽINIOS
Jonas Jonaitis-Unitis, pasižy

mėjęs Baltimorės Colts futbolis- 
tas, ypatingu būdu buvo pagerb
tas gegužės 19 arklių lenktynė
se, Pimlico Rače Track. Tą die
ną vyko turtingiausių arklių 
lenktynės, vadinamos “Preak-
ness”. Dalyvavo tūkstančiai 
žmonių, Marylando gubernato
rius, Baltimorės miesto burmist
ras, senatoriai, kongresmanai, 
žymūs futbolistai, sportininkai
ir kiti pasižymėję svečiai. Bal
timorės lietuviai didžiuojasi ir

— Victoria ir ĖmesT^aS^asiT^lča^ pagerbė

dieną. Juos pavaišino prel. L. 
Mendelis. Prelatas ir kun. A. 
Dranginis dalyvavo piknike.

Šv. Alfonso mokyklos užbaigi
mo programa bus birželio 10, 
sekmadienį. Graduantai daly
vaus 8:30 v. mišiose, kurias au-

500 dol. — Julius Bagdonas, 
Rego Park, N. Y., anksč. 1600.

250 dol. — V. Dabužinskis.
175 dol. — Fr. Dimas, Wood- 

haven, N. Y., anksč. 25.
Po 100 dol. — Prel. J. Balko

nas, Maspeth, N. Y., anksč. 
3,060; D. Banaitis, Brooklyn, N. 
Y., anksč. 30; L.M.K.F. N.Y. 
Klubas, anksč. 450; A. Ž. Ratas, 
Ozone Park, N. Y., anksč. 115, 
pažad. 300; muz. Domas Jonu
šas, Clifton, N. J.; A. Sirgėdas, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 10; M. 
šalinskienė, Woodhaven, N. Y. 
anksč. 4950; V. R. Ingelevičiai, 
Great Neck, N. Y., anksč. 140; 
L. Plechavičius, M. D., Yonkers, 
N. Y., anksč. 712; F. Gogas, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 100; 
A. Rozevičiūtė, Woodhaven, 
N, Y., anksč. 100.

Po 50 dol.— D.R. Keži ai, Mid- 
dle Village, N. Y., anksč. 340; 
R. Gurinskas, Woodhaven, N. Y.; 
J. Gurinskas, Woodhaven, N. Y.; 
Ch. Petranis, Jersey City, N.J., 
anksč. 750; Ant. Irena Lubai,- 
Brooklyn, N. Y., anksč. 155, 
pažad. 300; B. Čeponis, Smith- 
town, N. Y., anksč. 50; V. Du
bauskas, Woodhaven, N. Y., 
anksč .270.

Po 40 dol.— P. Druseikis, Ro- 
chester, N. Y.; Pr. Judickas, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 60; 
Ed. Garla, Woodhaven, N. Y., 
anksč. 20.

30 dol. — M. Kemzūra, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 120.

Po 25 dol. Anna Sturporas, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 410;

M. Povilaitis, Woodhaven, N.Y., 
anksč. 215; J. A. Skobeika, Kew 
Gardens, N. Y., anksč. 50; Julius 
P. Gale, M.D., Lindenhurst,
N. Y., anksč. 25.

Po 20 dol. — I. Kasauskas, 
Linden, N. J.; J. V. Miknevi- 
čius, Linden, N. J., anksč. 60, 
pažad. 100; A. Sbuzis, Kearny, 
N. J., anksč. 22; John Glasser, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 40; 
A. Kantakevičius, Ri chm o n d 
Hill, N. Y., anksč. 5; J. Sirutis, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 75; J. 
Ramanauskas, Hillside, N. J., 
anksč. 30; P.K.M. Organizacijų 
Są-ga, anksč. 100; A. Kreivė
nas, VVoodhaven, N. Y., anksč. 
130; J. Vanagas, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 80, pažad. 300.

Po 10 dol. — J. Sinkewiez, 
New Hyde Park, N. Y., anksč. 
10; T. Linertas, Glen Cove, N. 
Y., anksč. 25; T. Žakas, R. Hill, 
N. Y., N. N., M. Turkis, Wood- 
haven, N. Y. anksč. 10.

Po 5 dol. — B. Guli, Brook
lyn, N. Y. anksč. 5; A. VVinter, 
Little Neck, N. Y.

3 dol. — J. Migonis, Woodha- 
ven, N. Y.

—SPAUSTUVEI AUKOJO
25 dol. — R. Česnavičienė, 

R. Hill, N. Y., anksč. K.Ž. 150.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet Ir užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

Building Fund 
Franciscan Monastery 
680 Bushwick Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

balandžio 23. Paliko dukrą dr. 
Viktoriją Bemier, anūkę Alną 
Bernier. Laidotuvių metu, pa
gerbdami velionės prisiminimą, 
giminės ir artimieji Kultūros Ži
dinio statybai suaukojo 550 dol. 
(Aukotojų sąrašas spausdinamas 
atskirai).

Kas pažino šią mielą ir inte
ligentišką moterį, tas pajuto jos 
gilią išmintį, sugebėjimą svars
tyti gyvenimo klausimus. Visada 
buvo miela su ja pasikalbėti. 
Paskutiniu laiku nors ir buvo 
ligota, bet ji buvo giedrios ir jau
nos dvasios.

Velionė buvo latvė. Jos gim
toji pavardė buvo Olga Vitols. 
Buvo gimusi 1891 lapkričio 
30. Tėvas buvo Janis, motina 
Anna. Turėjo tris brolius. Ru
dolfe buvo chemijos inžinierius, 
Kartis — jūrų kapitonas, laivų 
savininkas, Alfreds — daktaras 
pediatristas. Visi broliai jau 
mirę.

Olga baigė prancūzų liciejų 
Rygoje ir matematiką studijavo 
Maskvoje. Ten ji susipažino su 
lietuviu teisininku Antanu Vai- 
tiekavičiumi. Už jo ištekėjo 
1917.

Su juo grįžo į Lietuvą. Vaitie- 
kavičius pirma buvo Mažeikių 
apskrities viršininkas, paskui 
buvo Kauno apygardos teismo 
narys. Mirė gana jaunas Kaune.

Olgai nuo 1938 teko valdyti 
Šaukotu dvarą prie Šiaulių. Ten 
ji pergyveno sunkius okupacijų 
metus. Artėjant antrą kartą bol
ševikam, ji 1944 su dukra Vik
torija pasitraukė į Vokietiją. Po 
karo iš Vokietijos atvyko į Ame
riką, apsigyveno New Yorke. 
Paskutiniais metais buvo įsikūrę 
Great Necke, N. Y.

Anūkė Aina yra baigusi litua
nistinę Maironio mokyklą, akty
viai reiškiasi jaunimo organi
zacijose. Taip pat ji moka ir 
latviškai.

Velionė mokėjo daug kalbų: 
latviškai, lietuviškai, pran
cūziškai, rusiškai, vokiškai. To
mis kalbomis skaitė ir rašė, ra
šė daugiausiai laiškus draugams.

Amerikoje gaudama pilietybę, 
buvo sutrumpinusi pavardę, U 
Vaitiekavičienės buvo padaryta 
Vaitiekaitienė.

Bemier;
50— Aina Bernier; A.T. Savic

kai; M. ir A. Žemaičiai; B. Drun- 
gienė; O. Jasaitienė, N. Jasaity- 
tė, F. ir A. Jasaičiai, I.T. Ja
saičiai;

20 dol. — H. Miklas;
15 dol. — J. V. Šileikiai; D. 

M. Šulaičiai; L. B. Great Necko 
apylinkė; R. K. Čerkeliūnai; 
Končiai; Birutė Sidzikauskienė;

10 dol. — A. Eidukevičienė; 
A. M. Marijošius; I. S. Giedri- 
Ids; Laima Šileikytė; P. S. Le- 
veckiai; K. J. Norvilai; I. Kereč- 
ka; Vyt. Aldona Žukai.

Velionės artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o

lietuvių sportininką. Sveiki nam 
jį ir linkim kuo kuo geriausios 
sėkmės ateityje.

Žinias apie Lietuvą ir kitus 
pavergtus Baltijos kraštus spaus
dino Baltimorės Moming Sun. 
Spausdino per visą savaitę, pra
dedant gegužės 14. Straipsniai 
nušvietė dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir vargingą žmonių gyveni
mą.

šv. Alfonso mokyklos berniu
kai, kurie patarnauja mišiom ir 
kitom pamaldom, gegužės 23 
turėjo savo metinį pikniką. Pir
ma jie dalyvavo 8 v’, mišiose, o 
paskui išvažiavo į Patapsco Sta
te parką, kur linksmai praleido

kos prel. L. Mendelis. Po mišių 
graduantai nusifotografuos su 
parapijos kunigais. Išleistuvių 
aktas bus 3 v. popiet mokyklos 
salėje.. Prelatas graduantam 

įteiks dovanas už pasižymėji
mą moksle.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlės metinis piknikas bus 
birželio 17 gražiame Conrad 
Ruth Vilos parke, kaip ir kiek
vienais metais. Tai bus pirmasis 
šių metų piknikas. Šeimininkės 
pagamins visokių skanių valgių. 
Šokiam gros geras orkestras. Va
landėlei vadovauja A. Juškus ir

K. Laskauskas. Jie kviečia visus 
kuo gausiau atsilankyti piknike 
ir tuo paremti radijo valandėlę.

šv. Vardo draugijos rengiama 
beisbolo naktis bus birželio 5. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bilietų 
galima gauti pas Algirdą Veliuo
ną, Leonardą Bridicką ir Robert 
Dixon. Pelnas skiriamos jaunuo
lių stipendijom, kad jie galėtų 
siekti aukštesnio mokslo. Pra
eitais metais dalyvavo nemažas 
skaičius žmonių, tikime, kad ir 
šiemet daug dalyvaus.

Jonas Obelinis

ROCHESTER, N. Y.

aukotojam lietuvišką ač'Ū.

A.A. GABRIELĖ ALKSNINIENĖ
Gabrielė Alksninienė-Kau- 

naitė buvo gimusi 1904 gegu
žės 4 Šakiuose. Mirė New Yorke 
1973 gegužės 6. Palaidota 
Cypress Hills kapinėse.

Lietuvoje, prieš išvykdama 
1944, gyveno Vilniuje, Dirbo 
Lietuvos banke. Vokietijoje gy
veno Miunchene. Amerikon 
atvyko 1949 gegužės 4. Visą lai
ką gyveno Maspeth, N. Y.

Paliko du sūnus — Vytautą 
ir Algirdą, brolį Antaną Kauną 
ir seserį Salomėją Sodaitienę 
Kanadoje.

Velionė buvo pašarvota ša- 
linskienės laidojimo koplyčioje. 
Per šermenis daug kas ją lan
kė. Pagerbdami velionę, Kultū
ros Židiniui suaukojo 835 dol.

A.A. Gabrielei Alksninienei 
atminti Kultūros Židiniui 

aukojo:

50 dol. — Antanas Kaunas; 
Romas ir Daiva Keziai;

30 dol. — VI. Bačėnas; Nijolė 
ir Jonas Ulėnai;

25 dol. — Marytė Šalinskienė; 
Bronė ir Antanas Re ventai; Lu- 
cija ir Kazys Jankūnai; M. S. 
Retnėzai; D.G. Penikai;

20 dol. — Juozas Sodaitis; 
V.F. Urbonai; Andrius ir An
tanas Dičmonai; Vytautas ir Ge-

nė Beleckai; I. K. Nemickai; 
Br. V. Nemickai; Jurgis ir Ani- 
ta Nemickai; A.G. Diržiai; Rožė 
ir Vytautas Kondrotai; Jolita ir 
Algis Biručiai; Z.A. Ratai; Al- 
bert Weichelt; J. A. Snieškai;
I. A. Šimkai; J. A. Maldučiai; 
V. Gobušas; Emilija Bilutienė.

15 dol. — D. S. Biručiai; 
G. R. Rajeckai; D. L. Gudeliai; 
Dana Jakienė; B.V. Labučiai; 
M. J. Klivečkos; Jonas ir Irena 
Vilgaliai;

10 dol. — G. S. Bobeliai; V. J. 
Rūteniai; N. Valaitienė; Z. Ž. 
Jūriai; V. A. Katinas; S. Liogys; 
S.P. Leveckiai; Vyr. Skaučių 
Židinys Vilija;

5 dol. — O. Milmantavičienė;
J. Trimakienė, E. ir N. Užpuriai.

Už aukas Statybos komitetas 
nuoširdžiai dėkoja.

Atsinaujinimo vakarienė
Birželio 9 Rochesterio lietu

viam yra savotiška parapijos — 
šeimos šventė, nes tą dieną 
įvyks Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos vakarienė. Ji prasidės šešta
dienio pamaldomis 5:30 vai. p. 
p. Tuoj po pamaldų parapijos 
salėj bus atidaryti barai ir 7 vai. 
prasidės vaišės. Po jų — ofi
cialioji ir meninė programos. 
Likęs laikas skirtas dainom, šo
kiam ir bičiuliškiem pasikalbėji
mam.

Šią parapijos šventę organi
zuoja parapijos tarybos sociali
nė sekcija. Vakarienės rengimo 
vadovai — John Slicks ir dr. Jo
nas Dėdinas. Pradžioje buvo 
planuojama šį parapiečių susi
būrimą skirti sutikimui ir pa
gerbimui naujųjų parapijos ku
nigų, tėvų pranciškonų, kurie 
jau antri metai vadovauja šiai 
parapijai. Apie pusę metų kle
bonu yra buvęs tėvas Bernardi
nas Grauslys; dabar klebonas 
yra tėvas Augustinas Simanavi
čius, jam pagelbsti tėvas Euge
nijus Jurgutis. Jiem nuo tokių 
intencijų atsisakius, ši parapijos 
vakarienė yra vadinama “atsi
naujinimo” vakariene, nes visoj 
vyskupijoj vyksta atsinaujinimo 
akcija.

Jau daugiau kaip pusmetis iš
rinkta parapijos taryba, kuriai 
puikiai vadovauja Pranas Moc
kevičius. Sudarytos ir trys sek
cijos specialiem reikalam. Li
turginei sekcijai vadovauja Vale
rijonas Vitkus, finansinei — 
Edis Gervickas, socialinei — 
Bronius Krokys. Todėl, susirin
kus parapijos daugumai, bus 
progos pakalbėti tarybos pirmi
ninkui ir iškelti rūpimus para- 
pijos reikalus. Bus proga arčiau 
susipažinti visiem su mūsų mie-

lais tėvais pranciškonais, mūsų 
dvasiniais vadais. Kiti tarybos 
nariai ruošiasi trumpai ir aiškiai 
pakalbėti apie kvietimą grįžti 
parapijon tų parapiečių, kurie 
dėl kokių nors aplinkybių nuėjo į 
kitas parapijas; arba apie para
pijos ateitį, dėl kurios, be abejo, 
turim budėti. Svečiu kalbėtoju 
kviečiamas ir kun. Domininkas 
Mockevičius, kuris yra buvęs 
šioje parapijoj vikaru prieš ke
liolika metų.

Meninėj programoj dalyvauja 
tautinių šokių grupė Lazdynas, 
organizuojamos dainos bei su
tartinės, bus poezijos gabaliu
kų ir humoro. Šokiam gros jau
nimo orkestras Slibinas (Šv. Jur
gio).

Visi Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai kviečiami šioj vakarie
nėj dalyvauti. Ypač kviečiami 
buvę parapiečiai ir visi atvykę 
iš kitur, bet dar neįsijungę į 
parapiją bei lietuvišką visuo
menę.

Bilietus, kurių kaina 6 dol., 
jaunimui 4 dol., galima gauti pas 
organizacijų pirmininkus ar kle
bonijoj. Tel. 544-3468.

Kviečiami šia proga apsilan
kyti ir buvę šv. Jurgio parapi
jos nariai, kurie toli yra nuke
liavę. O jų nemaža yra visur: 
Chicagoj, Detroite, Clevelande, 
Toronte, Hamiltone, Ottavoj, 
New Yorke, Connecticute. Sun
ku jiem bus atpažinti Rocheste- 
rį ir šv. Jurgio parapiją ... Tik 
lietuviškos širdys tos pačios ... 
Bet tiek daug jaunų ..

Jurginis

Jungtinis chorų koncertas — 
gegužės 19

Čia yra tokia tradicija, kad 
Rochesterio, N. Y., ir Hamilto
no, Ont., lietuvių chorai pavasa-

Hartford, Conn.
LB Hartfordo apylinkės už

prašytos mišios už Lietuvos ir 
Sibiro kankinius, Simą Kudirką, 
R. Kalantą, Stonį, Andriuš
kevičių ir kitus, bus aukojamos 
birželio 10, per Sekmines, 10:15 
vai. ryto Švč. Trejybės bažny
čioj. Tuoj po mišių — pabend
ravimas ir kavutė parapijos salėj. 
Moterys, turinčios tautinius dra
bužius, prašomos juos dėvėti. 
Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis. Kviečiami 
visi lietuviai, ypač jaunimas.

Connecticut apygardos pa
vergtų tautų komitetas organi
zuoja demonstracijas rugpiūčio 
24 prieš atvykstantį L. Brež
nevą. Komitetas kviečia lietu
vius vadovauti. Po galutinio su
sitarimo demonstracijų tvarka 
bus skelbiama spaudoj.

Šeštadieninė mokykla birže
lio 3 užbaigė mokslo metus. Po 
mišių Švč. Trejybės bažnyčioj 
programa vyko parapijos salėj.

Numatytos autobuso išvykos 
į tėvų pranciškonų Lietuvių die
ną Kennebunkport, Maine, j se
selių ir visuomenės susiartinimo 
šventę Putnam, Conn., į PLB 
seimą VVashington, D.C., ir į 
pajūrį. Informuoja LB apyl. 
pirm. R. Grajauskas, tel. 688- 
1552, ir kiti valdybos nariai. 
Papildomi telefonai: R. Žiū- 
rienė — 529-7339, L. Klubas 
— 247-3501, D. Dzikienė — 
521-6028, A. Dragūnevičius — 
249-4502.

K.

rį surengia abiejų chorų bendrą 
koncertą. Toks jungtinis chorų 
koncertas Hamiltone įvyko ge
gužės 5. Praėjo pakiliai ir su di
deliu pasisekimu. Jungtiniam 
chorui dirigavo Rochesterio LB 
choro dirigentas Jonas Ado
maitis ir Hamiltono lietuviifjca- 
talikų parapijos choro dirigentas 
A. Paulionis. Koncerto metu pa
traukliai pranešinėjo dailiojo 
žodžio menininkė Tzb. Zmui- 
dzi nienė.

Gegužės 19, šeštadienį, *7:30 
vai. v. toks koncertas įvyko Šv. 
Jurgio liet. kat. parapijos salėj 
Rochestery. Po koncerto — šo
kiai ir vaišės. Šokiam gn'joŠv. 
Jurgio Slibino orkestras; vado
vas — inž. Kęst. Lapinas.

Muz. Zenonas Nomeika serga 
ir yra gydomas Strong Menrorial 
ligoninėj, dr. Vlado Lėlio ir kitų 
gydytojų priežiūroj. asb
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Rinkimų taisykliųMausimaisI , -Ręipdaių^^ ĄSŠ/ įstatų 31 
paragrafu, skeJbian^ASS centro 
.vajdybp^ię ^ntrol^s komisijos 
,rinjįmų^.Ę|n^įmąį yyl^ kpres- 

. ,pandenciųįų bttdu, .;pągal CV 
ku- 

skyriam su šiųo;pranešimu.
Rinld«ių<.,komisiMuRinkim^ 

vesti yra sutąsyta-rinkiminė ko
misija: Viktoras Palonas (pirin.), 
Petras Klotys/’ Vafcys Ttoiriūnas, 
Dalia Staniškienė ir Roma Ži- 
lionienė. KomisįjūSi adresas: V. 

j Pąlūnas, 518 GataRna ’Drive, 
| Akron, Ohio 4431®.

| Narių sgrąšąi. Rinkimuose tur 
| r.. . •_.* 
| įtraukti į ridį 
| želio 15. Rrii

rius kreipti į šį reikalą ypatin
go dėmesio.^' j

' * ASS "centro valdyba •1

NEWARK, N. J.
. Zlz Cs r >

r .». 7Šv4£ Trejybės ?
parapijos .žinia?

40 valandų atlaidai prasidės 
birželio 10 po 12 vai. mišių. 
Atlaidai tęsis birželio 10, 11 ir 
12. Kiekvieną vą^ąrą 7;30 v. bus 

______________________  iškilmingi mišparai^ išėdos šv. 
rėš teisę ^^va^ visi nariai, Cecilijos chonis; vadovaujamas 

‘šįrdSiri iki bir- K* Bagdonavičiaus. Pamokslus 
_________ _ sąidŠai biis su- sakys kun. Antanas Trimakas, 

miUftl pįul TOJ laiku-CV a- ' Sopulingosios-Dievo -Motinbs 
°“ rif3je -esafičiu?r Tiarių sąrašus. parapijos vikaras. ?
j Skyrių valdybos, yra prašomos Prel. J. Scharnus, šios parapi- 
; atsiųsti ^pildymus jos klebodas, Švenčia savo kuni

gystės % metų-: sukaktį. Ta 
proga jį visi sveikina.»■;

Sveikiname' taip pat3 ir kitus 
du kunigus^ kilusius iš mdsų 
parapijos, — Jais.7 Albertą 
Matulį, šv. Mykolo parapijos

sąra/ai31?Srriiasl lO70 sudaryta 
narių kartoteka ir nuo to laiko 
ga&^WW&a& C;

Kandidatai. Kandidatus į ASS 
centrinius orgailuš^, : galima _
siūlyti iki liepos 155iūlyti gali Bayonnėje administratorių, ir 
ne mažiau kai^WcASS-darių. kun. Raymbndą Thompson, ku- 
Į CV ir KK siūloma afc&raiš są- ris dirba lietuvių parapijoje

‘ didatai į GV tr?ne mažiau kaip 
? 3 į KK, išvienoš vietovės; Vie- 
i kurioje vie-
| ’ K nei sušisfekitnd priemenės lei- 
| džia.GV hariam reguliariai rink- 
' tis posėdžiam. Smulkesnė siūly- 
f mo procedūra -paaiškinta rinki- 
> mų taisyklėse.

nigystėš~i5Ttflėtų“Sttkaktį. —?
{ Europą gegužės 28 išvyko: 

Mrs. Regina Schmidt, Mr. Mrs. 
Peter Maleckąs, Mr. Mrs. Frank 
Elseika. Jie aplankys keletą Eu
ropos kraštų. N. J. lietuvių

i

CAPECOD 
vasarvietė “Jūra*' 

Vasarvietė yra visai arti prie “Šiltosios srovės 
paplūdimio---- Craigville Beach” — 5 min.
pėsčiom: Patogūs kambariai, geras lietuviškas

į:

PAINTER ''
Interior and Exterior, Free Ertimates 
Qualtty VVorkmanship. Many Referen- 

ces. Call 516-981-1814

TO PLAOt

CANCEL OR CHANG1
TeL:GL2<292>

Specialūs 
siuntiniai į

f jinai čia užmokama — 
Išvejąs nieko’nėmokaT ’’

i

j 
d

Greitas pristatymas. 
, Populiarūs siuntiniai
ŠPE&ltUS T $ 77.001
10 sv. taukų
10 sv. miltų 
lOsv. ryžių
10 sv. cukraus

Į

r k i 
i 
i

t |

EKONOMIJOS 
SIUNTINYS 
;7<sv. miltų 
4 1/2 sv. ryžių
4 1/2 sv. cukraus
2 1/4 sv. makaronų 
1 s v. įvairių vaisių 

į£ A-a *— r-?;?'*
SPECIALUS 5i.-,r.
5 sv. taukų 
5 sv. ryžių
5 sv. cukraus 

' 5 sv. miltų

$ 45.00

$ 48.00

10 SKARELIŲ $ 60.00
5 vilnones skarelės su
didelėm ar mažom gėlėm "gir

’ turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
ORO PAŠTU — $ 69.70

S k

1

i

5 VILNONES 
SKARELES 
didelės ar mažos 
turkiški piešiniai 
ORO PAŠTUI

$ 46.00 
gėlės ar

S 55.00
>
i
t
i

5 VILNONES 
SKARELĖS 
aplink su kutais 
ORO PAŠTU

$ 54.00

$ 63.00

KAILIŲ IMITACIJA $115.00
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
pet»iikas~ ayipėlis ar avinas

Da? ir daugiai? špečialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE &ŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik
1NTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

per

klijentų!

O.Šlepavičienė
P. Q* Bok.307, Mane Avė. 
GeBterviHe, Mass*; 02632?

. Tele£ -.(617) Tr^4Uį^

7' ;.7:iscH-a a g ew«'* - 
importuotų ir vietinių BĄLDŲ pMorifeCi ■ 

ctorro j3i-< 

PIRMOS RŪŠDĖS tSAMYB

.i;oamT .v-
.vsioįkdOiiĖs

didelį pasirinkimų .‘Hi.'H

>141-

’.r '':t - ji .n i -- -'-f-'-fr . 

Į*“
• •••• ?

588 BloomfteldAve. Bloonfield*
For Men's Clothing Ali the Uteįrt Stytes 

A Family Store Call: 201748-4860
- i'.::/)’ '

i-

, A C HJLAU E R’
SaUomt
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atloSiami foteliai, taip
patkiliTnai,iėmpos, matracaivieni&ci baldai.

.ii-:v<i-iU | V.-dį*d-i

‘1 \ ' 3t36'į^st St. (tarp 1
New Xofk Člty . ‘; 9-0400

Atdara kasdien iki 3 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

moterų klubas gegužės 6 lankė- žmona Anna (Zeleckaitė), po ^ŠACHMATAI 
dukra Mary Weiveris, vienas 
anūkas ir du proanūlęai. Veda Kazys Merkia

Mrs. Cecilija Podgalsky (Iva
nauskaitė) mirė gegužės 4.. Po ? 
pamaldų Švč. Trejybės bažny
čioje gegužės 8 palaidota Šv. 
Kryžiaus kapinėse, Nprth Ar- 
lington. Liko, sūnus,Petras, du 
broliai ir kiti giminės, į ų 

Fred J. Paskas. mirė .gegužės 
26/palaidotas ■ jš. Švč. Trejybės

- Andrius Bronaka mirė kovo 4, ,3ft^X,sKry-
palaidotafo ^S¥_TKryriaHR kw- žiaus kapinėse. Liko chl.broliai 
pinėse kovo 8 po mišių ŠMč. '£ dvi seserys. į.V. ;ii i . 
Trejybės bažnyčioje. . Liko

SPORTAS

si mOsų parapijoje ir pagerbė 
tos parapijos senuosius žmonės. 
Klubas surengė gražius lietuviš
kus pietus. Parapijos kunigai ir 
parapiečiai dėkoja klubui už 
tokį gražų gestą ir linki kuo ge
riausios sėkmės.

Mirė. Nuo to laiko, kai Dar
bininke buvo paskelbtos pasku
tinės mūsų parapijos žinios, mi
rė šie parapiečiai:

PO SPORTININKŲ IŠVYKOS 
IDĘTROITĄ

Ne paslaptis, kad jauni žmo
nės mėgsta sportą* stovyklas, iš
vykas, naujas pažintis, kompetį- 
ciją ir pasilinksminimus. Jeigu 
mes to jiem neduosime, jie to 
paties ieškos’amerikietiško gy
venimo plotmėj. Tada beliks tik 
verkšlenti ir skųstis jaunimo 
paklydimu ir nutautėjimu. Ne- 
stumkime todėl savo jaunuolių 
nuo savęs, bet priešingai — 
suteikime jiem sąlygas, tuo bū
du ne vieną iš jų susigrąžinda
mi į savo tarpą.

ir dar daugybė staibbiau ar. 
smulkiau auk rijusių' pavienių 
asmenų, kurių visų; Čia neįma
noma išvardinti. Visiem jaunieji 
sportininkai reiškia gilią padė
ką. Ypatinga padėka tenka p. 
Vebeliūnam, Lito kelionių biuro 
savininkam, kurie davė arti šim
to dolerių nuolaidą perkant lėk
tuvo bilietus. Didelę dalį kelio
nės išlaidų apmokėjo L.A. Klu
bas, bet čia jau buvo paties 
klubo pareiga ir privilegija.

Detroito žaidynėse New Yor- 
ko vardas nuskambėjo garbin-

- gai.-Vieni stebėjosi,- kiti pavydė
jo, kad newyorkiečiai sugebėjo 
taip stipriai pasireikšti. New 
Yorkaš gali didžiuotis savo spor
tininkais ir ypač visais, kurie, 
suprasdami jaunimo troškimus, 

” dirba ir aukojasi jaunimo la-
Gražaus bendradarbiavimo bui. Alg. Š.

pavyzdžiu buvo neseniai Eliza- 
bethe įvykusios sporto žaidynės ““ 
ir ypač sėkminga išvyka į Det
roito pirmenybės. Kelionės iš
laidom padengti patys vaikai pa
sklido po žmones, prašydami pi
niginės paramos. Daugelyje at
vejų jų prašymas buvo išpil
dytas. Tėvai pranciškonai? davė « 
šimtinę, N. Y. Lietuvių Bend- ’ 
ruomenės apygarda 50 dol., vi
sada dosni L.B. Great Necko 
apylinkė-25 d oi., skautam Rem- * 
ti Komitetas 25 dol., Vyr. skau
čių draugovė 30 doL, M. Valins
kienė 27 dol., V. Steponis 25 
dol., S. Prapuąlenis 20 doL, J- 
Garšva 20 ,d<J.,.Vl. Kalytis 20 f 
dol., Alice Zubkuvienė 12 dol.

A

amovo 
ALPINO

ttaučlun kriaučių yla durtai 
bet abu kartu pa kuria 
ŽMInį KuHOroa!

Work Near Home.,-.
Experienced Machine tool “Operators. 
Day and Nite shifts. Stėady work, Gėod 
— -. Salary and Benefits..^ ,--^-

STANDABD TOOL fc MFę CO..
738 Sdi'uylėf Avė., Lynderihurrt, N J.

■ No Phoaie CaHs — Apdiy.Cn Ktaen

y**.-? • ■- ' ’iJ ji.rj.&

COUGHLIN FUNERAL HOME
For Integrity, Dependabilfty > Ethics 
.Califon, N. J-Call 201 832-24U Daniel 
A Coughlin, Douglas Martin, „ę. Gary 

’ Deckhut, Directbr
a.

PAINTING — DECORATING
Paintins, Wallpapering, Plaatering Wood Panelio* 
Susp. CeiL Carpentry, Very Reaionable Rato, Free 
Eit AMERICAN HOME IMPROVEMENT SERV.

. Mon-Fri. 212 MA 4-497B » A.M.'- 5 PlJUĮ J «

LATE MODEL A/C C«r & Driver for hire. To 
& from anyplace. C*11 for *ny Information: T. L.

i 111 ■. .. 1 į iiA'^ ..^t

^rerffimn<

DkĘ 
CONTRAČTO^’ 

196B-7ŪiA^4N:Y®J
ing, Plumbing, Electrii 

Call: 866-4570* 9 AM. to 6 FM.
7DaySaWeek’'

-w

«'PAPERHANOMg% 
Interior and Eirtartor 

Frae EMthnntM 
CM 89-5622

FABMCAMfk?^

> MINI SUPERMARKET — Mld Hutfeon vSfoy, WoR 
EotaMMtod buslnoooo, SoM Sorvlco, Boot CHonMo,

Tarp zoninės Leningrade $ 
■ prasidėjo birželio 2. Jose daly- 
< vauja JAV didmeistris Robert 
? ■ Byrne. Kitos; tarpzoninės Brazi- i 
‘ lijoje, prasidėtų liepos mėn., jei 
■-'brazilai -įveiktų tų pirmenybių. 
'■ rengimto sunkumus. Jei brazilai 
■-'nepajėgtų, tarpzoninės pasišovė,

■tOkupuotos tiiefttros dtach- ? 
-'matų vetaranas Vladas Mikėnas 
. ^dalyvauja Taline Estijos jubilie

jiniame turnyre it reikia pridėti 
p'labai sėkmingai. Po 11 ratų, jis 
V pirmavo, turėdamas 8,5 taško 
1 (6 partijas laimėjo ir 5 sužaidė
• lygiomis); antroje vietoje tarp- 
- tautinis meistras H. Kemer 8 tš.,

Prieš 43 metus Vladas Mikėnas 
laimėjo Estijos čempiono titulą 
(1930) ir dabar siekia tai pakar
toti.

ŠALFASS žaidynių šach- 
'matų varžybas laimėjo Detroito

• '.KoVaS; • įveikęs Chicagos šach- 
>’ matini tikus. Dalyvavo tik dvi ko
mandos.

BETTY SCHWAB, REALTOR 
Bolcaa LaiM, Klngston. N. Y. B14-331-BM2 

______________________________-

Cutters and Exp. Operators
Fantasy Fashions 

1155 Manhattan Avė* 
Brooklyn, New York

Call 389-6130 ,!v'

J | OGUN9UIT MOTEL ( 
11/2 mile* No. of OgunųuH Sq.

A delsi* 47 unit motei moderaly. 
fvrnidted «nd t«tt«folly d*corat*d. 
Exc*ll*nt re»t*ur*nt «dtoiu Aot*l..
120,000 gellon nrtfnnring, PŠO*| i į-

AM osįv er*rt» cords b*>*r>ė 
f.O. BOX AM OmoM, m*'

HYANNIS, 5 bedroom^jije*riy 
fumished house with sw4rining 
pool privileges, moid Services 
ovoiloble, on Hyonnis -Bt^bor, 
May Ist to October Ist, ^6,500. 
Coli Mr. Consiglio, Parker Reolty 
Corp.

(617) 791-713iaoie >’

.------------------ T—---------į
MAR rtUNTnra «t aOWUN CAMTO §

CVTFAtt FAiyillKršCTVIUl 
Any 42x12 Room 825 ¥ou Seyyly 
Paint. Call: 941-1567 Mr. O'Gmdy 

Mr. La Monica
VMC./! »4?*V

Exi»ERIENCED«FĖBATORS (1» 
0n dresses; Section or Complete. rsirt 
dr Full Time. Day or NighCNon-Unąm. 
Also Erierienced Haėd Preuer & Exp. 
Floor Giri. Lucy Sport»wear 2174 tad 

Avė. New York City Call: 369-6021 ’

.r MR. WIIX1E KELLY
Floor Scraping & Polishing for Hotėes, 
Commerdal & Industrial. Ali Woric 
Guaranteed. 328 Troy Avenue Brookfyn,

• N. Y. Call SL 6*2145 į I

NEW YORK — Lietuvos atšimmiinų radijo valanda šeftadieriiais nuo 4 iki 5 Vai. 
WEVD 1330 kiL — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 ^orce 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

TT

nr. peof. dr. Jokūbas Štokas, So. Onopo, KJ. 07079.

tom Toaz — Lafarta i_____ _______ , _ _________
►16 vėl ryto TOK 106> W baag* 44

CAPE ANN 
MOTOR INN 

NEWIN 72 
DfRECTLY BVTHE SANDS 

OF BEAUTIFUL LONG BE ACH

MOOEtM MAUTK1N RE30RT 
Frw $11 per ta IkMb Tat Kuls Ita- 
fata Swrmming & Bsatmg on privRt

M Sp»rt~&aL Food CecMaš. 
HdpiCdUeet. tarto.

eta (717) M94O2B «r«rto

FAiKviiwLAki
^YlUARlso,tT 
Mf.FOCONO,FA. 18344

tangdmhr X0TJI ml WVK-

• : nATTS eon-ASES ANO APARTMENTS 
2nd Oc«an btock Atoo ctoM to bay, Rohobott 
Beoch, D«L Modorn-ConifortaUe. MorrtMy — 
Ataė WMUy. CoMM CanHln* Naydott — FLATTS 
. Z. SHOE WORLO (302) 224-7402 or 227-7175

CAM ANN MOTOR INN
Tol. (617) 281-2900 33 Rodnort «ood Gtov

1-1;!

• HeoteB trrtmoudjtiom 
«Ml privoto bath

• Drlicfoor Meah
• Plaoota Eatertainmeirt
• Grt Ar^aainted Ferty

M DIFFEBENT TNIS YEAlt!
'“ii™ NORMANDIE LODGE

* Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.

nrekyboie mes tarime
24- metų patirtį ir daug

DBCTERPARK
H PHARMACY
MF Wm. jUaata< B. g.

77-B1 JAMAICA A\BnUB

NOW
Jano 23-29

Apdiy.Cn


DARBININKAS*

APREIŠKIMO parapijos žinios
'Į

bkupucrtęjLietavoj, prisimini* ties priežastis dar neišaiškinta
pagamintais užkandžiais ir pa
šoko.

Parapijos mokyklos 8-to sky-

diena. Milių metų giedos para-
r 28, palaidota birželio 1

birželio 15, penkiadienį, 7:30 
vaL vak. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj.

Jaritis, teL 269-1503. Iš- dos bus 10:30 v jr.parapijoe baž-
TngiAų birželio dienų minė- vyks prasidės penktadienio va- nyčioje. Mišias autas tan. dr. £

tuanistinės mokyklos abitu- pieš, 
riesta išleistuvėmis birželio 9, :

kotoiriiistų kalintas kun. Juozas 
Cdkavičiu*. Baigiama visiem

sezono užbaigimo vakaras buvo

įSKUMftS ' tas ir Romas Kalanta. Tokiu mi- Bcatonp Uetuvių komand 
STAMFOBDE, CONN. nėjimu norima supažindinti jau- vasarą jsu. krepšininkų ri 

nimą su mūsų tautos kančiomis vyta žaidynėm į Europą.

? Romos atvyksta birželio 12. Su- 
; stoies ADreiikiino Daranikn, tai- 1 liepos mėnesį. Taip
| M Itomosjgrįžta ir kun. Eh>- 
| lįtatakas Vaienti. J 
.? , M^Kw:ąeven&?rž tėvus prasi- 
| dės birželio-18, iMnnadienl, 9:30 
i vai. ryto.

Bastos negyvas požeminio 
traukinio stoty 26 m. Tomas 

j Allen. Jis buvo graikų kilmės,

salėj. Nepailstanti mokytoja ir 
ansamblio vedėja Jadvyga 
Matulaitienė apžvelgė grupės 
dalyvių įnašą per visus 23 gy
vavimo metus. Visus įvertino, 
visiem dėkojo ir linkėjo ištver
mės.Šokėjai, atsidėkodami savo 
mokytojai, įteikė adresą su vi

sų parašais, simbolinį laikrodį

ir jos didvyriška kova už Lietu- 
Ryšium su baisiojo birželio ; Į,i«vę Pamaldos bus 9 v. r. ’ 

minėjimu Stamfosd, Conn., me- §v Petro lietuvių parapijos baž- 
_ nyčtoje. Po pamaldų parapijos 

salėje po bažnyčia abiturientų . 
išleistuvės ir minėjimas^ kuria
me kalbės kun. Stasys Yla. Visi 
kviečiami gausiai atsilankyti ir .. 
parodyti pavyzdį jaunimui, kad 
mes savo tautos ir jos žmonių 
neužmiršome.

Šia proga Stamfordo Old 
Town Hali bus iškelta Hetuviš-

J

'i

sendraugių valdybių

Mielam bičiuliui

nuką. Klebonas kun. P Raugalas 
sveikino vedėją ir visus šokė
jus, įvertindamas jų įnašą į lie
tuvišką gyvenimą bei lietuviš
kumo skleidimą kitataučių tar
pe. Klebonas priminė, kad Ap-

_ ___  Vaclovui Auguliui
netikėtai mirus, nelaimės ir .skausmu prislėgtą jo žmoną 

>^amarą, 7 dukterį Dalią su vyru, sūnų Vytautą ir uošvę 
'Malviną- Latvienę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū-

A Vyltaudai ir
v " Veblaičiai

Gabrielei Alksninienei
mirus, sūnums Vytautui ir Algirdui su šeimomis, bro- 

.? liui Antanui Kaunui ir kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

A. Bortkevičieni
Jonas Bortkevičius 
Marija ir Leonas Noreikos

bsrO'O .tIZ ,'h.O ..inUSj į " ■<,
ss*»Yrrr»ę> r, i s —  , - — v. •• L

VISI I PRANCIŠKONŲ 5

LIETUVIŲ DIENĄ — 

PIKNIKĄ 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
liepos 1 dieną, 1973

11:00 — Iškilmingos šv. Mišios Llurdo Grotoje 
12:00 — Pietos
4:00 — Meninė programa: įvairių tautų (lietu

vių, airių prancūzų) tautiniai šokiai — 
vadovaujant p. Onai Ivašklenel, So. 
Boston, Mass.

NUOŠiRDŽIĄUSlAI KVIEČIAME VISUS atsMankyti 
Mante lietuviškame sambūvyje, pailsėti atostogų 
krašto, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, paboti 
su draugais Ir pažįstamais, pamėginti savo laimę 

, Įtairiitota žaidimuose, paragauti lletuvlikų val
gių bei gėrimų.

meno paroda, kuritęšisvisą mė^ 
nesį. Parodos atidarymas bus 
birželio 10, 4 v. popiet pačioj 
Old Town Hali. Dalyvaus meras 
Wilensky ir kiti miesto pareiga- 
nai. Taip pat pakviestas ir Conn., mas mažas butelis prie jūros ir i 
valstybės gubernatorius Tho- gero susisiekimo Unijos, Savin

VASAROS STOVYKLOS
2 Nek. Pr. M. Marijos Seserų Vedamos 

NERINGOJ: Berniukam —• liepos 1-14 
' Mergaitėm — liepos 15-28 

Lietuvių kilmės anglų kalba: 
‘ liepos 29-rugp. 11

DAINAVOJ:.Mergaitė m — liepos 15-28 
■••J -■ '< - ....

( (Ąt-kai ruošia Neringoj moksleiviam nigp. 12-25) 
.Norint daugiau informacijos prašome kreiptis:

Lietuviam vyram išnuomoja- <

mas J. MesldD. Meninę dalį at- Hill, Dųrchestery. Teirautis va- 
liks J. Matulaitienės tautinių šo- karais po 6 vai. vak. tel. 436- 
Idų grupė iš New Yorko. 4629.- < • .o;> : 5 :

BALTŲ TAUTŲ FESTIVALIS
jamą L. Sagio, ir įvairiose lie
tuvių kolonijose . gražiai besi
reiškiantį moterų sekstetą Ži
buokles, vadovaujamą muziko ir 
solisto Liudo Stuko. Latviai šiais 
metais švenčia 100 metų sukak
tuves nuo pirmosios dainų šven
tės surengimo, todėl jie pasiro
dys su jungtiniu choru ^„kank
lių grupe, o estai pateiks mergai
čių gimnastų grupę, estų tauti
nių šokių grupę, jauną pianistę 
Maaja Tobias-Duesberg ir solis
tę Carmen Animaci.

Atrodo, kad programą pavyko 
išlyginti taip, kad nesudarytų 
tarptautybinės konkurencijos ir 
lenktyniavimo.

Meno centras talpina apie 
5000 žmonių. -Festivalio rėngė- 
jai jokio pelno iš jo neturės, 
nes, jei pelno ir susidarytų, jis 
eis į N. J. Kultūros Fondą, ta- 

.......... _ _______ _ .ėiau' '‘visų mtfsų tatftiriė^garbė ‘ 
mus .koncertus seneliam, mo- '^'relkalMuja, 'kad ?fti8rfeštfvaliu ' 

galėtume pasigerėti ne tik mes 
patys, bet ir plačioji amerikiečių 
visuomenė. Tad dalyvaukime 
patys ir paraginkime savo ameri
kiečius draugus šiame festiva
lyje dalyvauti.

Festivalis įvyksta birželio 17, 
sekmadienį, 1 vai. 30 min. p. p.

K.J.

Norėdama paryškinti ir savo 
kultūrinį veidą, N. J. Highway 
Authority prieš šešerius metus 
pastatydino prie Garden State 
Parkway (išvažiavimas 116), 
Holmdel, N. J., Meno centrą, 
kur vasaros metu yra rengiami 
simfoniniai koncertai ir įvairūs 
kiti meniniai pasirodymai. Dėl, 
palyginti, neaukštos bilietų kai
nos negalėdamas konkuruoti su 
komerciniu pagrindu ruošiamais 
pasirodymais, šis Meno centras 
iki šiol tenkinosi pasikvies
damas programai išpildyti įvai
rius N. J. valstijoje veikiančius 
meno vienetus, kaip Filhar
monijos orkestrą, N. J. Baletą 
ir pan., nors kartais čia rodėsi 
ir žymūs televizijos ir kino ak
toriai ir populiarios muzikos at
stovai. Šių renginių pelnas eina 
į vadinamą Kultūros Fondą, ku- > 
ris savo ruožtu suaugta,nęmoka-

kyklinio amžiaus vaikam, su
žeistiesiem karo veteranam, ak
liesiem ir našlaičiam..

Nuo 1971 šis Meno centras 
pradėjo ruošti ir įvairių tautybių 
meno festivalius. Iki šiol su 
savo tautinės kultūros apraiško
mis jau rodėsi skandinavai, len
kai, vokiečiai ir kt.

Susitaręs su Meno centro 
vadovybe, N. J. veikiąs Baltų 
Tautų Komitetas, kuriam šiuo 
metu vadovauja inž. Valentinas 
Mėlinis, nutarė suruošti Baltų 
tautų festivalį. Į šį darbą yra į- 
sitraukusios įvairios estų, latvių 
ir lietuvių organizacijos, tarp jų 
ir N. J. LB apygarda su viso
mis jai priklausančiomis apylin
kėmis. Savaime suprantama, 
kad šiuo festivaliu norima sudo
minti ne tik vienus baltus, bet ir 
platesnę amerikiečių visuome
nę.

Festivalio programai atlikti 
lietuviai yra pasikvietę pagarsė
jusią tautinių šokių grupę Gran
dinėlę iš Clevelando, vadovau-

Reikatinga Cape Code mo
teris ar studentė, sugebanti at
likti namų ruošą, vasaros mėne
siam. Dėl sąlygų kreiptis: Mr. 
Mrs. J. Adomonis, East Bay 
Road, Osterville, Mass. 02655. 
Tel. (617) 428-2020.

(UETUViy BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA I EUROPĄ
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu laiku Europoje 

', -— praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

‘ - Bus aplankyta

LONDONAS PARYŽIUS ROMA 
Ekskursija organizuojama ~šu JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviams joje 

dalyvauti;
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai: 

Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras) 
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius 
Romoje — prel. A. Jonušas

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

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės kaina bus apie 100 
dol. pigėsnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organizacija*

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

j 2129KnsppBt.
BrooMyn, N. Y. 11229 

TėL (212) 79B-2300

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCtiKONUS
, Gražiai.ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atostogų 

krašte Maino valstybėje pas pranciškonus prie At
lanto vandenyno Kennebunkporte.

Vasarvietė veikia nuo birželio 30 iki rugsėjo 3 
dienos.

: Kambarius rezervuotis:
Franclscan Monastery,

s. Kennebunkport, Maine 0404S 
Tel. (207) 967-2011

A

Lietuviška Į BANGA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

— Prie Atlanto'vandenyno, Golfo srovės šildomo 
garsaus Graigville BeaehA

— Kambariai ir patogūs atskiri namukai su elektr. 
pečiais ir šaldytuvais, kur patiems galima gamintis 
valgį. 4

— Skanūs lietuviški valgiai.
— Grynas pušų oras ir rami vietovė.
— Norintieji puikiai praleisti atostogas prašomi su 

užsakymais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštienė 

BANGA
P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass.

TeL (617) 775-4633 r 

SOUTH BOSTON SAVINOS IAM > 
' į ’’ Hakėrparaotas 18B3

460 Wesf Broadtfay, South Boston Mmiitanth 
"Kur tūkstančiai taupo milijonui

• Bagutara/e—

AU AedMMta CotapotttriM Dany

New Jersey Jungtinis Baltijos Komitetas 

maloniai kviečia visus į 

BALTIJOS FESTIVALĮ

-- Sekmadienį, Birželio (June) 17,1:30 vai. p. p.

GARDEN STATĖ ARTS CENTER
/ N. J. Garden State Parkwėy, Išvažiavimas Nr. 110 Hotandel, fej.

Programą atlieka:

UETUV1AI — garsus Clevelando tautinių šokių ansamblis
■ "GRANDINĖLĖ”, vad. Liudas Sagys.

ŽIBUOKLIŲ" sekstetas, vad. Uodas Štokas.

•a

LATVIAI— latvių Choras iš Long I si and ir kanklių ansamblis.

ESTAI — solistai HĖINZ RIIVALD ir CARMEN ANIMAGI, mergaičių gknnakUkoa- 
baleto grOpė, pianistai MAAJA TOBIAS-DUESBERG, RITA RIKKA Ir - 
PRIIT PABLO ir tautinių šokių grupė.

Įėjimo suka: S7.50, 5M, 44N, 3.00. Valkam mažiau 12 metų pusė kainos
tiktai 14.00 Ir S3jOO vietota.

Prašom bilietus Iš anksto užsisakyti pas:

Bulotų komiteto pirm. A. Pocius Tai. 201-352-3531 
NEWARK-HILLSIDE V. J o kO baltis Tel. 201-2890404 
NEWARK-ORANGES Dr. R. ŠomkaM Tel. 201-763-7622 
EUZABETH K. Bartys Tai. 201-355^265
PATERSON A. Rugys Tai. 201-525-3340
UNDEN J. Zubavlčlus Tai. 201-381-3198
JERSEY CITY A Žukauskas Tel. 201-549^936 
KEARNY-KARRISON J. Vatoku+Tel. 201-998-1221 
NEW YORK R. Kazys Tel. 212-769^300 - 
PHILADELPMA A. Gečys Tel. 2T5-677-1684

• i • ę
Teip pat pas visų organitadjų ašstovus

.k -y
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HM J Į JI I m I |U ViS^skaftė^^C 5■ BC BC B IBI B |B| kviesta į Rampo kolegiją, Mah-W W Be wah, N. J., ir ten ji demonstra-
MMBBMMMĮB vo kaip smėlyje liedinti skulptū- 

1815 • Demonstravo vaikam, kurių 
„ buvo per 300. Kolegijoj buvo su-

Skaučių Neringos ir skautų 
Tauro tuntų bei vyr. skaučių 
židinio Vilijos iškilminga sueiga 
įvyksta birželio 10 Kultūros Ži
dinyje. Skautės ir skautai renka
si 10:45 v .r. Mišios bus 11 vai., 
tuoj po jų — iškilminga 
sueiga, užkandžiai, lauželis. 
Tėvai ir svečiai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pabendrauti 
su skautiškuoju jaunimu.
• Dail. M. Dobužinskio paroda 
buvo surengta gegužės 26-27 
Kultūros Židinyje. Rengėjos bu
vo LMK Federacijos New Yor
ko klubas. Atidarymas buvo šeš
tadienio vakarą, gegužės 26, su
traukęs daug gražios publikos. 
Tą patį vakarą vienas paveikslas 
paleistas iš varžytynių. Jį laimė
jo dr. Birutė Paprockienė, su
mokėdama 250 dol. Pinigai ski
riami KŽ statybai. Vienas pa
veikslas paaukotas KŽ kolekci
jai. (Platus parodos aprašymas 
bus kito Darbininko numeryje 
Dailės skyriuje, 4 puslapyje).

Moterų Vienybės metinis pa
vasario balius ir šokiai bus bir
želio 9 d. 7:30 v.v. Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė., 
Brooklyne. Bus duodama šilta 
vakarienė, šokiam gros geras or
kestras, šokių varžybos, didelė 
loterija.

Liet. Tautinės Sąjungos seime 
Detroite gegužės 26-27 išrinkta 
nauja centro valdyba: pirminin
kė — Emilija Čekienė, kiti iš
rinkti valdybos nariai, dar nepa- 
sisldrstę pareigom, yra — Stela 
Abraitienė, Juozas Bagdonas, 
Petras Mačiulaitis, Jurgis Siru- 
sas. Kontrolės komisijon išrink
ta Petras Didelis, Juozas Mau- 
ruląąs įr Vytąutas Matonis. .

ALT Sąjungos 1 skyriaus me
tinis narių susirinkimas bus bir
želio 8, penktadienį, 7:30 v.v., 
94-10 Jamaica Avė., Wood- 
havene, V. Gerulaičio agentū
ros patalpose.

KMS-gos 24 kuopos paskuti
nis susirinkimas prieš vasaros 
atostogas bus birželio 10, tuoj po 
sumos, Angelų Karalienės para
pijos salėje.

Muz. Vladas Baltrušaitis, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos vargonininkas ir dirigen
tas, Chicago, III., anksčiau dir
bęs Brooklyne, Apreiškimo pa
rapijoj tose pačiose pareigose, 
yra susirgęs. Po skubios opera
cijos ligonis pamažu sveiksta 
Lorettos ligoninėj, dr. Petro Ki
sieliaus priežiūroj.

Išvyka į Mohansic State parką 
1973 birželio 10 d.

Vist, kurių pustuštės kišenės, bet jauni širdyje, vyksta 
birželio 10 d. į Mohansic State parką. Įėjimas imamas 
už mašiną-automobilį tik 1 dol.

Prel. Jonas Balkonas aukos mišias 11:30 vai. po žalių 
pušų baldakimu. Tenelieka nei vienas namuose; kam 

reikalingas transportas kreiptis į K. Norvilą, tel. (212) 
TA 7-2629.

Kviečia visus
New Yorko ateitininkų valdybos.

( Važiuoti: Triboro bridge, MajorDeegen Saw Mill, River 
Pkwy., Taconic State Pkwy., sukti po dešinei ežero link.)

Spaustuvė
Vienuolynas _~.........~455-7068
Kultūros Židinys........887-9865

Amerikos Liet Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Atlanto pa
kraščio skyrių valdybų ir centro 
valdybos suvažiavimas bus bir
želio 9, šeštadienį, 11 vai. Kul
tūros Židinyje. Suvažiavime 
dalyvauja: centro valdyba, Bos
tono, New Yorko, Philadelphijos 
ir Washingtono skyrių valdybos. 
Ten pat 7 v.v. bus ALIAS New 
Yorko skyriaus susirinkimas, į 
kurį kviečiami visi lietuviai in
žinieriai ir architektai. Kvie
čiami visi, kurie norėtų būti są
jungos nariais. Po susirinkimo 
— visų dalyvių pobūvis.

M. Galdikienei, Liet. Pasaulio 
Katalikių Organizacijų Sąjungos 
garbės pirmininkei, išleistuvės 
rengiamos birželio 17, sekma
dienį, 4:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje. M. Galdikienė par
davė savo namus ir birželio 20 
išvyksta gyventi į Putnamą. Kas 
nori dalyvauti M. Galdikienės 
išleistuvėse, skambina A. Radzi-, 
vanienei, 441-9720.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo susirinkimą kviečia 
birželio 10, sekmadienį, 3 v. po
piet pas klubo vicepirmininkę 
Janę Gerdvilienę, 88-10 80 
Street Woodhavene. Visos narės 
ir viešnios prašomos dalyvauti. 
Tai bus paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas.

Į Pabaltijo festivalį, kuris 
įvyks Garden State Arts Center, 
New Jersey, sekmadienį birže
lio 17, yra organizuojami auto
busai iš New Yorko. Norį vykti 
autobusais ar įsigyti bilietus į šį 
festivalį, prašomi kreiptis į Ro
mą Kezį 769-3300.

Ateitininkų sendraugių išvyka 
į Mohansic State parką bus bir
želio 10, sekmadienį. Išvykoje 
dalyvauja prel. J. Balkūnas, ir jis 
parke 11:30 v. atlaikys mišias. 
Rinkimosi vieta ta pati, kaip ir 
kitais metais. Prie vartų bus 
žmonės, kurie duos informaci
jas. Pikniko metu jaunimo žai
dimai. Bus ir sendraugių susi
rinkimas su naujos valdybos rin
kimais. Visi kviečiami dalyvauti. 
Transportacijos reikalais skam
binti Kostui Norvilui (212) 827- 
2629.

Ateitininkų sendraugių sto
vyklos reikalais kreiptis į Kos
tą Norvilą, tel. (212) 827-2629.

Studentų ateitininkų sto
vyklos reikalais kreiptis į Algį 
Norvilą, tel. (212) 827-2629.

Moksleivių ateitininkų sto
vyklos reikalais kreiptis į Antaną 
Razgaitį, tel. 827-9865.

grama apie meną. Buvo įrengtos 
24 būdelės, kur vaikai galėjo 
patys dirbti, klijuoti, liedinti, 
fotografuoti, groti instrumentais. 
Dar buvo demonstruojama foto
grafija ir muzikos instrumentai. 
Foto medžiagos dovanojo di
džiosios bendrovės^

L. K. Moterų S-gos 29 kuopos 
susirinkimas kviečiamas birže
lio 10, sekmadienį, 12 vai. Ap
reiškimo parapijos salėj. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Lito investavimo bend
rovė yra nupirkusi didelį ir gra
žų sklypą prie pat Putnamo vie
nuolyno sodybos. Į tą sklypą į- 
eina ir kun. Ylos pastatyta va
dinamoji Mindaugo pilis. Dabar 
rengiamasi tame sklype statyti 
didelį namą, kur butus galės 
žmonės nusipirkti ir ten gražio
je aplinkoje gyventi.

Kun. Pranas Geisčiūnas, bu
vęs Balfo reikalų vedėjas, dabar 
gyvenąs Putnamo seserų vie
nuolyne, buvo atvykęs į New 
Yorką patikrinti sveikatos. Maž
daug prieš metus jis gana sun
kiai sirgo ir New Yorke ligoni
nėje išgulėjo ilgą laiką.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
metinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 23, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Bus naujos 
valdybos rinkimai, naujų narių 
priėmimas ir k.

New Yorko Alto susirinkimas 
buvo birželio 1, penktadienį, 
Kultūros Židinio patalpose. 
Pirm. P. Ąžuolas padarė prane
šimą iš savo veiklos, sudaryta 
nauja valdyba ateinantiem 
metam: pirmininkas St. Briedis, 
I-mas vicepirm. P. Ąžuolas, li
ras vicepirm. A. Koncė, iždinin
kas Ig. Gasiliūnas, sekretorius 
J. Gaidys, fin. sekr. Br. Bo
belis, iždo globėjai — V. Stepo- 
nis, j. Ivašaus kas.

Lietuvių Bendruomenės eks
kursija į Europą įvyksta rugsėjo 
4-18. Bus aplankyta Londonas, 
Paryžius ir Roma. Šios ekskursi
jos reikalus tvarko kelionių 
agentūra Vytis. (Žiūr. skelbimą).

LMKF NY Klubas dėkoja vi
som, kurios prisidėjo prie Vely
kų stalo paruošimo — atnešė 
maisto ir dirbo, dėkoja ir akto
riui Vitaliui Žukauskui už įdo
mią paskaitą.

Mirus a.a. Vaclovui Auguliui, 
vietoje gėlių prie velionio kars
to Kazė Remezienė ir Sauliaus 
Remezos šeima aukoja 25 dol. 
Kultūros Židinio statybai. Velio
nio artimiesiem reiškiame nuo
širdžią užuojautą, o aukotojam 
— lietuvišką ačiū.

PATEBSON, N.J.
Išniekino Švč. Sakramentą. 

Gegužės 25 d., apie 3 vai. nak
ties piktadariai išlaužė Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čios langą į zakristiją, išdraskė 
visas spinteles, išlaužė Švč. Sak
ramento namelį-tabemakulį, iš
barstė Švč. Sakramentą ant alto
riaus ir grindų. Pinigų neradę, 
išsinešė du mikrofonus, prosą ir 
vieną tautinį altoriaus uždan
galą. Viso nuostolių padarė maž
daug už 300 dolerių.

Atsiprašant Viešpatį Dievą už 
Švč. Sakramento išniekinimą, 
birželio 11, pirmadienį, 7:30 
vai. vakaro, bus speciali švento
ji valanda. Pakviesti dalyvauti 
viso dekanato kunigai ir tikin
tieji.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų s-gos Tarybos metiniame suvažiavime gegužės 
20 Kultūros Židinyje New Yorke. Iš k. sėdi - sesuo Margarita Bareikaitė, prel. J. Balkūnas, 
M. Galdikienė, dr. A. Šlepetytė-Janačienė, prel. V. Balčiūnas, stovi — M. Lušienė, M. Vasi
liauskienė, P. Ąžuolienė, B. Reventienė, dr. A. Radzivanienė, E. Kezienė, E. Raman- 
Čionienė, V. Penildenė. Nuotr. L. Tamošaičio.

BIRUTIETĖS ATŽYMĖJO SUKAKTĮ
Birželio 2, šeštadienį, Kultū

ros Židinyje D.L.K. Birutės 
Draugijos New Yorko skyrius 
paminėjo savo veiklos dešimt
metį.

Akademinė dalis vyko žemuti
nėje salėje. Pradėjo skyriaus pir
mininkė Malvina Klivečkienė. 
Ji pakvietė dr. Aldoną Šlepety- 
tę-Janačienę su paskaita.

Paskaitoje buvo apžvelgta Bi
rutės draugijos istorija. Prisi
minta, kaip laisvės karų metu zuoti New Yorko skyrius),-Liet. 
Lietuvos moterys pagelbėjo ka
riam, su kokiu entuziazmu jos 
jungėsi į bendrus tautos žygius. 
Taikos metais į Birutės draugiją 
susibūrė karininkų žmonos. 
Draugija plačiai vystė savo veik
lą, reiškėsi visuomenėje.

Čia Amerikoje atgaivintoji 
Birutės draugija apima visas ka
rių šeimas. Draugijos veikla — 
karitatyvinė, kultūrinė.

Romualdas Kisielius yra išsi
kėlęs iš New Yorko ir gyvena 
Somerville, N. J. Jis gavo darbą 
mokslinėje RCA laboratorijoje ir 
dirba kaip fotografas. Turėda
mas laiko, tvarko savo eilėraš
čius ir rengiasi išleisti naują 
knygą. Dažnai jis savo eiles skai
to per Lietuvos atsiminimų radi
jo valandėlę, kuriai vadovauja 
prof. J. Stukas.

Vladas Pakutka, ištarnavęs 
JAV kariuomenėje 20 metų, iš
ėjo į pensiją. Tarnaudamas jis 
buvo ir Vietname, ir Tolimuo
siuose Rytuose, ir Vokietijoje. 
Atvyko į New Yorką, kur gyve
na jo sesuo Marija, sustojo pas 
savo bičiulį Vincą Blažaitį, Long 
Islande.

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

Richmond Hill sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 6 kambarių su 
garažu ir gražiu sodeliu. Skam
binti tel. 441-4742.

Ieškomas mažas butas vienai 
moteriai, skambinti 846-4233. 
Richmond Hill, N. Y.

Jamaica rajone išnuomojamas 
kambarys su baldais vienam as
meniui: vyrui ar moteriškei. 
Skambinti tel. 0L 8-6320.

Richmond Hill, N. Y. parduo
damas 2 šeimų namas, gražiai į- 
rengtas. Butai turi po 4 erdvius 
kambarius, du garažai su priva
čiu įvažiavimu ir gražiu kiemu 
bei darželiu. Taip pat prie gero 
susisiekimo ir graži aplinka. 
Teirautis tel. 641-1772.

Paskaitininkė kalbėjo 
gingai ir vaizdžiai.

ener-

Sveikinimai
Skyriaus sukakties proga pasa

kyta gražių sveikinimo kalbų, 
visi palinkėjo birutietėm veikti 
ir triūsti Lietuvos labui. Centro 
valdybos vardu sveikino p. 
Grudzinskienė iš Chicagos, ini
ciatorių vardu J. Šlepetys (jo 
rūpesčiu buvo pradėtas organi-

Moterų Klubų Federacijos pir-

RETA KNYGUTE
ALT Sąjungos Richmond Hill 

skyrius išleido Algirdo Bra- 
zinsko-Balto knygutę — “Už 
mylimą Baltiją”. Tai yra eilė
raščių knygutė, iliustruota 
dail. J. Bagdopo abstrakčiais 
ir pusiau abstrakčiais piešiniais. 
. Knygutės autorius yra, bėglys, 
kuris su tėvu veržėsi .į laisvę 
iš Sovietų Sąjungos ir pateko į 
Turkijos kalėjimą. Dabar ten te
besėdi, kol pasibaigs jų byla.

Kalėjime jis mokosi, išmoko 
net angliškai. Iš kalėjimo atsiun
tė ir šiuos literatūrinius bandy
mus. Čia jie buvo aptvarkyti, 
suredaguoti. Dail. J. Bagdonas 
padėjo daugiausia rūpesčio, kad 
eilėraščiai būtų išleisti atskira 
knygute. Jis tuos eilėraščius ir 
išvedė į visuomenę. Knygutėje 
yra 15eilėraščių, 32pusi.,kaina 
2 dot.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLU&O

70 METŲ JUBILIEJAUS 
IR SPORTININKŲ PAGERBIMO

ĮVYKS ŠEŠTADIENį, BIRŽELIO 16 D., 
7 VAL. VAKARO 

KULTOROS židinyje

PROGRAMOJE: Kokteiliai, Oficialioji Dalis, 
Vakarienė Ir šokiai

BILIETAI: 7.50 dol. asmeniui ir 2.00 dol. tik Į šoklus. 
Užsisakyti stalus ir įsigyti bilietus iš anksto pas V.STE- 
PONĮ, 441-7087, K. BUDRECKĄ, 272-0707 ir J. ANDRIU^ 
ŠIO ĮSTAIGOJE, 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, 

tel. 847-4477

. Atsilankyti kviečia 
r LAK Valdyba

mininkė I. Banaitienė, New Yor
ko LB apygardos vicepirm. A. 
Ošlapas, Vaižganto klubo pirmi
ninkas P. Jurkus, savanorių kū
rėjų vardu — L. Virbickas, So
fija Kačinskienė sveikino savo 
ir vyro aktoriaus Henriko Ka
činsko vardu ir įteikė gėlių.

Raštu sveikino L.K.P. Organi
zacijų pirmininkė dr. A. Šlepety
tė-Janačienė.

Skyriaus valdyba ir šventės 
rengėjos pirmiausia apdovanojo 
Tėv. Paulių Baltakį. Jam pado
vanojo menišką metalinį kryžių. 
Ilgametę skyriaus pirmininkę p. 
Sperauskienę pakėlė į garbės 
pirmininkes ir apdovanojo gėlė
mis — rožėmis.

Pabaigoje pirmininkė padė
kojo visiem, kurie padėjo šį mi
nėjimą surengti.

Vaišės
Tada persikėlė į pirmojo aukš

to kambarius, kur buvo vaišėm 
parengti apskriti stalai. Čia susė
do kaip kam buvo patogiau. 
Stalai buvo gėlėm gražiai pa
puošti. Būvo ts toli atskambkii- 
čios muzikos, kiti ir pasišoko. 
Muziką buvo parengęs A. Bru
žas, ir buvo perduodama iš gar
sinės juostos.

Svečių buvo apie 70. Buvo at
vykusių net ir iš Stamfordo. 
Žemutinę salę ir viršų dekoravo 
P. Jurkus.

Jaukios vaišės užsitęsė apie 
porą trejetą valandų.

Visi linkėjo birutietėm ir to
liau sėkmingai dirbti, puoselėti 
kultūrinės veiklos sritis. (p.j.)

t*

• KULTOROS ŽIDINIO statybos darbai artėja prie pabaigos.

—O Kontraktorlul sumokėti dar trūksta 150,000 dol.

—O Prašomo skubios Ir nuoširdžios pagalbos!

—O Kultūros Židinio atidarymo proga Išlaldžlamas leidi y s, kuriamo norima 
tiksliai atžymėti visi Kultūros Židinio statytojai.

k v .

Maloniai prašomo užpildyti Jum prisiųsto Informacinio leidinėlio at
karpą Ir su savo solidarumo auka grąžinti: ,

Franclscan Fithers Buiding Fund 
660 Bustiwlck Ava. 

BrooMyn, N. Y„ 1į221
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