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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 
Birželio 4-11

Tiesos ieškojimo 
priedangoje

Paryžiaus derybose dėl Viet
namo savaitės pradžioje buvo 
rodoma optimizmo. P. Vietnamo 
prezidentas Thieu, painfor
muotas apie Kissingerio ir Š. 
Vietnamo atstovo Tho sutartą 
tekstą, pasirašyti atsisakė, bet 
pareiškė, kad jis lojaliai jį vyk
dys.- Šeštadienį, kada turėjo būti 
sutartis pasirašyta, staiga Tho at
sisakė. Aiškinama dėl to, kad at
sisakė Thieu. Derybos užsi- 
delsia.

Pačiame Vietname visą savai* 
tę komunistų puolimai aštresni 
nei bet kada nuo sausio 27 su
tarties. Jie turį uždavinį užimti 
kiek galima daugiau teritorijos.

Santykius su Europa Amerika 
mėgino lyginti prieš atvykstant 
Brežnevui. Birželio 7 apsaugos 
sekr. Schlesingeris Briusely mė
gino įtikinti Nato narius perimti 
dalį išlaidų (1.5 bil.) Amerikos 
kariuomenei išlaikyti Europoje 
ir įspėjo, kad Europa turi būti 
pasiruošus apsaugai. Pažangos 
maža tepasiekta.

Vidaus gyvenime infliaciją 
prezidentas laikė didžiausia 
Amerikos problema. Kainos ge
gužės mėn. šoktelėjo 2.1 proc.

kainom kontrolę? Prezidentas 
lig šiol rėmė savo ūkinių patarė
jų pasirinktą pirmą galimybę. 
Demokratai nutarė reikalauti 
kontrolės — įšaldyti kainas. Nuo 
prezidento atsiskyrė čia ir res
publikonų lyderis šen. Scott. 
Prezidento apsisprendimo tebe
laukiama.

*

JUKŲ - 
4ĖJIMUS

Lietuvių, latvių, estų, žydų ir Irt. grupės vestai Wasltingtonų 

“ ar telkiasi prie J. Tautų NewYorkeprlmlntl aple Sovietų padary
tus bei tebedaromus genocido veiksmus tr žmogaus teisių 
pažeidimų

Primename to genocido — su- 
iminėjimų, deportacijų, žudy
mų didžiuosius nusikaltimus.

1. Deportacijų planą paruošti 
Maskva įsakė KGB tą pačią 
dieną, kada ji pasirašė su Lie
tuva vad. savitarpinės pagalbos 
sutartį — 1939 spalio 10.

2. Pirma suiminėjimų banga 
nusiaubė Lietuvą 1940 liepos 
11-12. Suimta ir apkaltinta 2000.

3. Antra masinė suiminėjimų

laįW«»hlngtoną

saugos sekretorių pareigom, ku
rias turėjo Ehrlichman, su teise 
dalyvauti vyriausybės po
sėdžiuose. F.B.I. direktorium 
pakvietė Clarence M. Kelly, bu
vusį 21 metus F.B.I. agentą ir 
dabar Kansas City policijos šefą. 
Abudu teigiamai vertinti NYT ir 
eilės asmenų Kongrese. Tikima, 
kad su Laird atėjimu sustiprės 
ryšiai tarp Baltųjų Rūmų ir 
Kongreso.
Brežnevo kelionė: jos 
nori dabar, tik dabar..

< - - . .
chiatrinėm kamerom, baudžiant 
(tuos, kurie išdrįsta naudotis į- 
statymais numatytom žmogaus 

’teisėm. Tai dabartis, kurios at
mosferą išreiškia likimas tokių 
.kaip prof. J. Kazlauskas, šio laik
raščio paskelbtų metų žmonė
mis Simo Kudirkos, kun. J. 
Zdebskio, Romo Kalantos.

Jų visų kentėjimai ir kraujas 
-.yra kaltinamasis aktas pavergi-

užėmę Lietuvą per 1944-49. įV ^stovui Sovietų Sąjungos minis- 
6. Masinėm deportacijom su- gėriui pirmininkui ir komparti- 

stojus, eina individualinis tero- igjos gen. sekretoriui Leonidui 
ras—kalėjimais, stovyklom, psi- (.Brežnevui.

ir deportacijų banga 1941 birže
lio 14 iki 22. Deportuota 34,260.

4. Laikomu kalėjimuose bei 
koncentracijos lageriuose Lie
tuvoje žudymų banga su karo 
pradžia - birželio 22-23; apie 
2,000.

5. Pagal buv. komisaro Glu-
šausko liudijimą buvo numatyta 
deportuoti iš Lietuvos 700,000. 
To nespėjo padaryti dėl kilusio 
karo. Tai padarė antru kartu įxno, naikinimo ir priespaudos at- 
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triui pirmininkui 
s gen. sekretori

KVIEČIAMI VISI Į DEMONSTRACIJAS
Birželio 23 rengiamos demonstracijos prie JT

JAV LB rinkimuose gegužės 
19-20 balsavo pagal neoficialius 
duomenis viso 10,440 (1970 me- 
tais: 8,477).

Atskirose apygardose — šalia 
šių metų balsų duodami ir 1970 
metų balsai skliausteliuose — 
eilė pagal balsų kiekį:

Chicagos 4523 (3234), Ohio 
1993 (1186 sudėjus draugėn 
tada veikusių dviejų apygardų 
— Ohio ir Detroito), New Jersey 
803 (657), New Yorko 775 (1239), 
Hartfordo 689 (693), Pietryčių 
635 (634), Bostono 539 (481)/ 
Vakarų 483 (353).

Jei taryboje bus viso 42 at
stovai, tai Chicagai turi tekti 18, 
Ohio 8, New Jersey, New Yor- 
kui, Hartfordui ir Pietryčiam po 
3, Bostonui ir Vakaram po 2.

NEW JERSEY 
APYGARDOJ

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos balsavimo ko
misijos pirmininkas V. Audė
nas Darbininko redakcijai pa
teikė tokius balsavimo davinius.

Viso N. J, apygardoj balsavo 
803. 10 balsų negaliojo.

Rinkimai į tarybą
Į VII LB tarybą kandidatai 

balsų gavo:
Kun. V. Dabušis — 257, A. 

Eitmanas — 168, K. Jankūnas 
— 270, V. Melinis — 367, kun.

J. Prabulbickas — 186, A. Šaulys
— 285, K. šipaila — 140, R. 
šomkaitė — 317, V. Vaitiekūnas
— 234, P. Vaškas — 46.

Kandidatų buvo 10. Balsuota 
už tris. Trys kandidatai, dau
giausia gavę balsų: V. Melinis
— 367, R. Šomkaitė — 317, 
A. šaulys — 285.

Atstovai į seimą
Į IV PLB seimą buvo 11 kan

didatų. Balsų gavo:
Kun. V. Dabušis — 253, A. 

Eitmanas — 200, K. Jankūnas — 
220, V, Melinis — 356, kun. J. 
Pragulbickas — 174, A. Šaulys
— 220, K. šipaila — 108, R. 
Šomkaitė — 219, A. Trečiokas — 
167, V. Vaitiekūnas — 229, P. 
Vaškas — 49.

Balsuota už tris. Daugiausia 
balsų gavo: V. Melinis — 356, 
kun. V. Dabušis — 253, V. Vai
tiekūnas — 229.

OHIO APYGARDOJ

Dėl Watergate antradienį at
naujintas senate apklausinėji
mas, rodomas per televiziją. Aiš
kinama, kad tauta turi žinoti visą 
“tiesą”. Labiausiai žiūrima, kiek 
tos “tiesos” burbulai aptaško 
prezidentą. Atnaujinti paskiri 
balsai, kad prezidentas ir vice
prezidentas atsistatydintų (šen. 
Fulbright, vienas respubli
konas, vienas gubernatorius).

Dėl šio vienašališkumo “tie
są” rodant Londono Daily Mail 
rašė apie dvejopą matą N.Y. 
Times adresu: “New York Ti
mes nutyli, kad Ellsbergas do- 
kumentuš vogė, bet piktinasi ta
riama dokumentų vagyste iš 
Ellsbergo. Maža amerikiečių 
nori, kad prezidento institucijai 
būtų pakenkta. Net galvojantieji 
demokratai nenori, kad Nixonas 
būtų padarytas bejėgis (santy
kiuose su užsieniu)... Žinia, 
Amerikos politinis gyvenimas 
reikalingas pagrindinio valymo. 
Bet Jungtinių Valstybių prezi
dentūra yra perdaug svarbi, kad 
ją (verta būtų) sunaikinti raga
nų gaudymu”.

(Daily Mail priminti čia dve
jopi matai “tiesos” ieškant gali 
būti papildyti klausimais: kodėl 
tie Kongreso ir spaudos as
mens, kurie skelbia reikalą pa
sakyti visuomenei “tiesą”, ne
reikalavo paskelbti Roosevelto 

' laikais sudarytą “Kehlhaul” 
programą — pabėgėliam išduoti 
Sovietų Sąjungai? Tie popieriai 
ir dabar neskelbiami. Kodėl ne
reikalavo paskelbti “tiesą” vi
suomenei apie prez. Kennedy 
nužudymą? Warren raportas ir 
dabar neprieinamas tyrinėto
jam!).

Prezidentas Nixonas savo šta
bą sustiprino naujais žmonėm. 
Pakvietė Melvin R. Lai r d, ilga
metį Kongreso narį ir buv. ap-

Brežnevas atvyksta į Washing- 
toną birželio 18. NY Times ve
damajame siūlė kelionę atidėti. 
Siūlymą pakartojo šen. Jackso- i 
nas — esą nepatogus momentas i 
Watergate atmosferoje. Atidėti :

vas. Priežastį taikliai išsakė Chr. 
Sc. Monitor: “Juo silpnesni ry
šiai tarp Washingtono ir Vakarų 
sąjungininkų, juo daugiau Brež
nevas gali tikėtis išgausiąs iš 
Nixono”.

Kuo Nixonui Brežnevas nau
dingas? Nixonas turi sunkumų 
ne tik dėl Watergate ir infliaci
jos. Pasunkėjo ir su užsienių po
litika. Ryšiai su Nato sąjungi
ninkais pakrikę. Konferencija su 
Pompidou Islandijoje nieko ne
davė. Po jos pakartotinai 
Prancūzija prašė Ameriką imtis 
priemonių doleriui stabilizuoti. 
Amerika tai atmetė. Nato kon
ferencijoje birželio 7 Amerika 
nesulaukė iš sąjungininkų naujo 
įsipareigojimo Europos apsau
gai.

Tokiose aplinkybėse Nixonas 
prestižui sustiprinti reikalingas 
naujo laimėjimo santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Bet čia ir nuo
laidų pavojus. Ir šen. H. Jack- 
sonas jau kaltino, kad “Nixono 
vyriausybė nėra pakankamai 
kieta derybose su Sovietais.”

Kuo Brežnevui Nixonas nau
dingas? Brežnevo pozicija na
mie, politbiure, priešingai nei 
Nixono, yra tvirta. Jis pasiryžęs 
oficialiai parvežti, ką su juo yra 
sutaręs Kissingeris Maskvoje. 
Parvežimą tektų atidėti, jei 
Nixono nebūtų ar jei jo pasi
rašytos sutarties netvirtintų 
Kongresas. Tad Brežnevas Nixo- 
ną “remia” net ir istorijoje dėl 
Watergate. Apie Watergate so
vietam skirtoje spaudoje veik 
nerašoma, o užsieniui skirtoje 
pakartojo beveik ištisai Nixono 
gegužės 22 apsigynimo kalbą. 
Maskvos užsienių reikalų insti
tute kalbėtojas aišMno: “Tie, ku
rie garsina Watergate, nori, kad 
. . .Brežnevo kelionė į Washing- 

toną būtų atidėta .. . Tarp jų yra 
politikieriai, kurie nori glau
desnių ryšių su Pekinu. De
mokratai taip pat nori pelnytis 
iš Watergate bflsimiem rinki
mam, ir Nixonas yra Watergate 
taikinys dėl to, kad jis ėmėsi 
pažangos susiprasti su Sovietų 
Sąjunga”. Esą "Watergate garsi
nimas tai Jungtinių Valstybių 
karinio pramoninio sektoi.->’is 
pastanga suardyti santykius tarp 
Amerikos ir Sovietų”.

BATUN — Baltic Appeal to f Brežnevas dabar Helsinky ir 
the United Nations išleido trijų Washingtone nori įteisinti tą už- 
tautų atstovų pasirašytą atsi- • grobimą. Laisvame krašte, kur 
šaukimą kviesdamas visus į de- galima protestuoti, kviečiamas 
monstracijas. Atsišaukimą jaus. kiekvienas žmogus į tokias de- 
pas keltie s tų ir latvių spauda. monstracijas, kad tuo išreikštu-

-o- ? me savo solidarumą Kalantai,
Šeštadienį, birželio 23, New, Kudirkai, Estijos ir Latvijos ko- 

Yorko apylinkės baltiėčiai ren- vų, draugam.
kasi prie Jungtinių Tautų — .
Dag Hammarskjold Plaza, 47 St. Atsišaukimą pasirašė:
ir J Avė. Tom demonstracijom 
bus pasveikintas draugas Brež- Estai: H. Ainso, Y. Anson, A. 
nevas, kuris dabar lar

BALTŲ JAUNIMAS VYKSTA 
DEMONSTRUOTI Į 

VVASHINGTONĄ
Baltų jaunimo sąjūdis — Bal- 

tic Youth for Freedom — rengia 
specialų autobusą į Washingto- 
ną, kur bus demonstruojama 
prieš Brežnevo lankymąsi.

Autobusas išeina birželio 18, 
tą pačią dieną, kai Brežnevas at
vyksta į Ameriką. Autobusas iš
vyksta 11 vai. nuo Estų namų, 
243 E. 34 Street (prie 2 Avė.).

lUlZciS JDrCZ“ uju*** *. • * ***^v.*, • —*
nko įmigti- Juriado, P. Saar, J. Simonson, Autobusas bus apkabinėtas spe-
ta* T.fcMfahĮtyr: daliais Šukiais prieš Brežnevą,

Praeitais metais gegužės mė
nesį, vieną dieną prieš Nixono 
atvykimą į Maskvą, jaunimas 
Kauno gatvėse sukilęs demon
stravo, pagerbdamas susidegi
nusį kankinį Romą Kalantą. Šios 
demonstracijos siekė atkreipti 
pasaulio dėmesį, kad Baltijos 
tautų laisvė buvo atimta Stalino, 
susitarus su Hitleriu.

Latviai: V. Aparjods, A. Ber- 
zinš, U. Gruva, D. Hazners, 
H. Ozolina, I. Rupners, A. Smil- 
tars, I. Spilners, Z. Zadvinskis;

Lietuviai: prel. J. Balkonas, 
K. Miklas, A. Vakselis, J. K.

Demonstracijų pradžia 12 vai. Andrės Juriado (212) 295-

dirka, Kauno jaunimo sukilimas 
ir k. Kelionė autobusu tik 5 
dol. Washingtone išbus tris 
dienas, į New Yorką sugrįš tik 
trečiadienio vakarą.

Kviečiamas dalyvauti jauni
mas. Skambinti organizatoriui

JAV LB septintosios tarybom 
ir PLB ketvirtojo seimo rinki
muose Ohio apygardoj balsavo: 
Detroite — 794, Clevelande — 
652, Pittsburghe — 352, Roches- 
tery — 113, Buffale — 42, Co- 
lumbus — 40, iš viso 1993.

Į tarybą pirmieji devyni kan
didatai (už tiek buvo galima bal
suoti) gavo balsų: dr. Adolfas 
Damušis — 911, Jonas Urbonas
— 784, Algis Rugienis — 720, 
Raimundas Kudukis — 708, dr. 
Edmundas Lenkauskas — 684, 
Vytautas Kutkus — 673, Rober
tas Selenis — 646, Vytautas Yu- . 
cius — 644, dr. Antanas Kli
mas — 620. Kiti kandidatai: 
Stp. Matas — 557, J. Mikonis
— 544, Alf. Mikulskis — 536.

Į PLB seimą pirmieji dešimt 
kandidatų (už tiek buvo galima 
balsuoti) gavo balsų: dr. Ad. 
Damušis — 983, J. Urbonas
— 871, A. Rugienis — 852, 
A. Zaparackas — 774, R. Kudu
kis — 771, dr. Edm. Lenkaus
kas — 755, V. Kutkus — 747, 
VI. Gyvas — 691, dr. A. Klimas
— 684, V. Yucius — 668. Kiti

658, Alf. Mikulskis — 642, Stp. 
Matas — 640 (P).

VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOJ

Kas Brežnevui talkina? W. A. 
Harrimanas sudarinėjo opiniją 
(N. Y. Times birželio 10), kad 
derybose dėl atominio nusi
ginklavimo nebūtų reikalau
jama kontrolės (kurios taip ne
nori Sovietai!); kad Amerika pir
ma atsisakytų nuo atomo po
žemini!} bandymų, tada ir Sovie
tai atsisakysią. Buvęs Amerikos 
atstovas J. Tautose Yost įtikinė
jo, kad Sovietai dabar “garbin
gai” norį detante; esą susitari
mui su jais nereikia jokių sąly
gų-

Į Yost įtikinėjimus atsiliepda
mas profesorius V. Reisky de 
Dubnic (Monitor) priminė: “So
vietam sutartys yra įrankis kovai 
prieš Vikarus .. .Sutartys su So
vietų Sąjunga, prekyba, drau
giški vizitai ir visa, kas vadina
ma ‘detante dvasia’ ... negali 
užmaskuoti Sovietų pastangų 
stiprinti savo galybę. Laivynas 
Viduriemio jūroje, Indijos van
denyne, Persijos įlankoje, buvi
mas Irake priklauso prie sovie
tinio detante supratimo”. Esą 
“Yost kalba apie Maskvos ‘naują 
orą’, ‘pozityvią pusę’, bet mes 
prisimename laikus, kada 
Chamberlainas kalbėjo taip pat 
apie ‘pozityvią pusę’ Miunche
no susitarime”.

Amerikos pramoninis sluoks
nis (multimilionieriai) yra taip 
pat Brežnevo talkininkai, ne 
priešai, kaip komentavo Mask
vos institutas. Kapitalistai, ne 
darbininkai, spaudžia Nixoną 
eiti į nuolaidas Sovietam. Tuo 
tarpu ALF-CIO prezidentas 
Meany kaltino Nixono vyriausy
bę, kad gelbėdama Sovietų Są
jungos žemės ūkį, ji išgabeno 
javų atsargas ir dėl to kilo maisto 
kainos.

Momentas palankesnis Brež
nevui.

BALFO BYLA TEISME
PASIBAIGĖ ŠALIŲ SUSITARIMU

Balfo byla New Yorko valsti
jos vyriausiame teisme vyko bir
želio 4 ir 5. _ __

Teismas, išklausęs šalių ir liu
dininkų pareiškimus, sprendi
mo nedarė, o pasiūlė šalim susi
tarti. Šalys susitarė, kad naujas 
specialus seimas įvyks š. m. 
spalio mėnesio pabaigoje ar lap
kričio pradžioje Clevelande. 
Seime, griežtai prisilaikant visų 
statutinių reikalavimų, bus iš
rinkta nauja Balfo vadovybė.

Taip pat šalys susitarė, kad 30 
dienų laikotarpyje Balfo at
skaitomybės knygos ir bylos, 
abiem pusėm pasirašant atitin
kamus perdavimo-perėmimo ak
tus, turi būti perduota Chicagos 
valdybai. Balfo namai New 
Yorke iki seimo neparduodami 
ir paliekamas vienas tarnautojas.

Pilnas susitarimo tekstas bus 
paskelbtas, kai tik jis bus gautas 
iš teismo.

Šis pranešimas gautas iš Balfo 
įstaigos New Yorke.

MIRĖ DR. JUOZAS PAJAUJIS
Birželio 10 mirė dr. Juozas Pa

jaujis, perkopęs per 79 metus 
(gimęs 1894. III.14). Kilęs iš 
Punsko srities, mokslus baigė 
Berlyno ir Kielio universitetuo
se 1926. •

Savo veikla sutapo su atsi
kuriančios Lietuvos valstybės 
pradžia: M. Sleževičiaus vy
riausybėje buvo spaudos ir pro
pagandos vadovas. Jo plunksnai 
priklauso ir pirmasis vyriausy
bės atsišaukimas, kuriuo buvo 
kviečiami savanoriai. 1926 bu
vo išrinktas į seimą. Po 1926 m. 
perversmo, kurį jis pasmer
kę kalboje seime, buvo kaltintas 
priešvalstybiniu sąmokslu ir ka
ro lauko teismo nuteistas mirti. 
Bausmė pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos, bet netrukus buvo 
išleistas į užsienį su šeima. Leis
tas grįžti į Klaipėdą dirbo Pre
kybos, institute kaip docentas.

Bolševikams okupavus, sėdė
jo Lukiškių kalėjime Vilniuje. 
Su karo pradžia sukilimo pa
skelbtoje vyriausybėje buvo dar
bo ir soc. apsaugos ministeris.

Dr. Juozas Pajaujis

Vidurio Vakarų apygardoj
LB JAV Vidurio Vakarų apy

gardoj į VII tarybą buvo 37 kan
didatai, balsuojama už 15, kan
didatų, balsavo 4523 asmenys. 
Į IV PLB seimą buvo 34 kan
didatai, balsuojama už 15 kandi
datų, balsavo 4509 asmenys. Re
zultatai rinkiminės komisijos pa
teikti pagal balsų daugumą.

Rinkimai į tarybą
Kisielius, Petras — 2466, 

Kriaučeliūnas, Leonas — 2464, 
Razma, Antanas — 2458, Bobe
lis, Kazys — 2413, Žumbakis, 
Povilas — 2342, Jasaitytė, Jū
ratė — 2235, Kijauskas, Gedimi
nas — 2209, Nainys, Bronius — 
2028, Jasaitis, Jonas — 2012, Tra- 
kis, Ansas — 1977, Vardys, Vy
tautas — 1946, Vaitkevičiūtė, 
Daiva— 1901, Kamantas, Vytau
tas — 1854, Borevičius, Jonas — 
1683, Ardys, Juozas — 1616, 
Genčius, Rimantas — 1602, 
Blinstrubas, Teodoras — 1578, 
Dundzilienė, Dalia — 1567, 
Kairys, Anatolijus — 1547, Klei
za, Vaclovas — 1532, Danilevi
čius, Zenonas — 1523, Šlajus, 
Juozas — 1422, Zakarauskas, 
Vaclovas — 1401, Šimaitis, Vla
das — 1048, Dailidka, Zigmas 
— 1005, Juškevičius, Andrius — 
982, Vaičiūnas, Jonas — 952, 
Žadeikis, Jonas — 925, Skali- 
šius, Edvardas — 906, Valkiū- 
nas, Jonas — 830, Juodelis, Bro
nius — 707, Kučys, Antanas — 
696, Švedas, Jonas — 653, Juš
ka, Antanas — 502, Briedis, Juo
zas — 408, Radvila, Kasperas — 
285, Breivė, Jurgis — 212.

Ameriką pasiekė 1^40. Pasku
tinis čia jo darbas buvo Kong
reso bibliotekoje.

Velionis priklausė valstie
čių liaudininkų srovei ir buvo 
vienas iš intelektualiausių jos 
vadovybėje.

Rinkimai į seimą
Kriaučeliūnas, Leonas — 2881, 

Kisielius, Petras — 2658, Bobe
lis, Kazys — 2541, Žumbakis, 
Povilas — 2538, Razma, Antena? 
— 2450, Nainys, Bronius —•’ 
2383, Jasaitytė, Jūratė — 2381, 
Kijauskas, Gediminas — 2323, 
Ambrozaitis, Kazys — 2171, Tra-

( nukelta į 9 psl.)
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Latvijos valdžh, aliarmuota, 
kad palyginti mažas judėjimas 
gah staiga apimti plačias sritis, 
gavo Maskvos leidimą pagerinti 
turisto pristatymą ir avansuoti 
Inžinierių latvį.
; Po kebų savaičių specialiai 
Sušauktame kompartijos susi*

Vietos akiniai planuotojai čia 
ir kitose Baltijos sostinėse sako, 
kad jų nepriklausomybę Maskva 
naikina paspartintu tempu. Pa
gal dabartinius įsakus Sovietų 
Sąjungos akiniai vadovai peri
ma pramonės vadovavimą iš res
publikų. Tuo pat metu sudaromi 
Ūkimai regionai, neatsižvelgiant 
į respublikų tautines sienas.

tarpis.”
“Ne, Rusija mūsų neprarijo”, 

šakė senų laikų lietuvis komu
nisto. “Galima ginčytis, ar tai 
buvo geras ar blogas įsijungi
mas į Sovietų Sąjungą, ne į na- 
cinę.yoMetįą—9 tai buvo ja 
to taum pasirinkimo galimybė. 
«ė6įę? tebesame lietuviai,

ne latvės šeimininkės boikotavo 
daržovių ir duonos krautuves. 
Tai buvo protestas prieš prekių 
stoką, prieš menką kokybę, prieš 
aukštas .kainas. Jos ypačiai reiš-

Kaskita režimas, kas kitarusas:
Skirtumas tarp sovietinio reži

mo ir Rusijos —sako korespon
dentas — gali rodytis bereikš
mis daugumai vakariečių, bet 
Baltijos kraštų gyventojai, ypa
čiai jaunieji, kurie mėgina ieš
koti kompromiso tarp tautinio 
pasididžiavimo ir sistemos, tą 
skirtumą žino ir laiko jį esmi
niu dalyku.

Papasakojęs apie Kalantos ir 
kitų susideginimą, jaunimo de
monstraciją, 17,000 peticiją, ko
respondentas dėstė kitus ma
žesnius ir dėl to mažiau žino
mus faktus.

skirti pastovią grupę'dvasiškių, 
kurie rūpintųsi tik lietuvių pa
rapijų. gyvybiniais reikalais, 
lietuvių'kaRios ir papročių nau
dojimu religinėse apeigose, re
ligine literatam ir tX? Botų 
naudinga: 4853-78-85.

turėti teisę skirti ir pakeisti pa
rapijų klebonus ...? Trip: 60- 
824044.

Ar reikalinga Amerikoj (ir 
kitur) bent viena savarankiška 
lietuvių vyskupija?Taip: 66-77- 
8642.

tai gauna daugiau ir geresnio 
maisto — pigesnėm kainom.
’ Tuo pačiu metu, pagal di
sidentų informaciją, Rygos me
tilo fabriko darbininkai grasino 
nelegaliai streikuoti, protestu© 
darni prieš ruso inžinieriaus pa-

ICIVllĮ
Partijos sekretorius AJL Drizul 
raKftMVO StUBOKlmB MKMIMU* 
nius prietarus ir perdėtą ar tik 
kreiptą nacionalinių nuotaikų 
manifestavimu”.

tiškesrri, vyresnieji dičkiui lie
tuviško savanų Ji ilk ūmo entu
ziastai.

2. Parapija
Ar priklausai lietuviškai pa

rapijai? Taip: 8644 84 77.
Ar jaunimas nori lietuviškai 

parapijai priklausyti, ją išlaikyti? 
Taip: 37-21-33-26.

Ar lietuvių parapijų klebonai 
turėtų boti skiriami tik kunigai, 
kurie gerai moka lietuvių kalbą 
ir yra susipažinę su lietuvių 
visuomeniniu gyvenimu? Taip: 
5241-82-94.

Ar lietuvių parapijų klebonai 
įsileidžia perdaug svetimtau
čių? Taip: 6-18-20-28. Ne: 67- 
41-33-15.

Pažymėtina: jautrieji labiau už 
vyresniuosius nori ir priklauso

Kultūrinis polinkis ne į Rusiją:
Tokios nuotaikos — sako ko

respondentas— išplitusios. Bi
lietai į rusų operas Vilniuje p. z.

nelietuviam. Vyresnieji Čia yra į rirf fnnsim ^Hibininkg ndm«nž|fiM ijnj 
uždaresni. ALICE’S Fforist Shop/10744 jamalca Av

Y. 11418. Tek 846-9527-Krautavė atidara 7

ją? Lietuviškai: 27-30-45-62. Ke
liom kalbom: 67-62-43-32.

Kas turėtų vaikus mcricyti lie
tuviškai tikėjimo tiesų? Litua
nistinė mokykla: 20-30-27-52. 
Tėvai: 77-5657-63.

Pažymėtina: Jaunieji daugiau 
už vyresniuosius pabrėžia patį 
lietuviškos maldos reikalą, bet 
savo praktikoje jau labiau varto
ja nelietuvių iralbą; jei vyres
nieji tikisi daugiau lietuviškai ti
kėjimo išmokyti per lituanistinę 
mokyklą, tai jaunesnieji daugiau 
pabrėžia tėvų rolę.

aiškiai skiria “mes” ir “jie”.
“Aš nemėgstu rusų. Jie sunai

kino mūsų kraštą”, skundėsi vie
nas ūkininkas latvis. “Jie te
moka tik imti. Mumbelieka tru
putis arba nieko”...

Taline senyva moteris sakė 
Amerikos turistui: “Ąš esu vie-

nimai — periamšti.
Rusai Taline nedaro jokios pa

slapties dėl resentimento rusam 
suomių televizijoje, kurią estai 
be vargo supranta. Lietuvoje 
ir Latvijoje daugiau kultūrinio

Ar reikia daugiau lietuvių ku
nigų? Taip: 68-8986-92.

Pažymėtina: tiek jaunesnieji^, 
tiek vyresnieji lygiai sutaria, kad 
reikia daugiau rietuvių kunigų; 
tačiau jaunieji atlaidžiau, opti
mistiškiau vertina dabartinę ku
nigų padėtį, vyresnięp čia yra

1. Lietuvybė-religija
1. Ar svarbu, kad 

apeigos botų atliktos lietuvių 
kalba? Svarbu: 38-42-45-63.

Ar svarbu,kad vaikai turėtų 
galimybę priimti sakramentus

Ar bendrai lietuviai kunigai 
pakankamai domisi lietuvišku 
visuomeniniu gyvenimu? Be
veik visi: 44-22-21-25.

Ar ^aukštesnioji lietuvių dva
siškąja gina lietuviškumą reikalo 
atveju? Taip: 45-26-39-38.

Ar reikia dvasios vadų išimti
nai jaunimui? Taip: 7685-90-

pabėgo rusam ateinant... Mes 
niekada nebuvom tokie skur
džiai. Rusai atėmė viską, ką tu
rėjom.” .

Taline architektas atsiliepė 
apie Stalino laikų statybas kaip 
apie "stilių architektūros, kurią 
mum primetė žmonės, nieko ne
išmaną apie piešinį ir dar ma
žiau apie Ėstąją... Tai buvo ru
sų veržlaus nacionalizmo laiko-

Ar lietuvių parapijų klebonai 
nori išlaikyti savas parapijas 
lietuviškas? Dauguma: 65-47-43

K.T. 11211, ūT 2-4329. PąpigfctoĖ kainom priimame užsakymu* veatuvtas 
Ir potitotens.-Pristotam i numta totuvtfraa rirffsndUus, sūrius. We laks 
aB madera speęial priee tor WefHtaf> and Parties. Htone-made Bologna. ,

žmonjų»~kxHtom pavesta įves- taioaP 
____ ________r_____ _ _ cKntiįLietuvą “naują sovietinę rn*n1' 

ir Hetiiviais ^uniįspūdį, kad^e 33 metų esto inžinierius, demo- kultūrą”, pamuštą rusiškumu.
kratinio sąjūdžio narys Taline. ‘Tai skatintų kultūrinį nevaisin- 
"Aš bąjansi, mes nesame pri- gumą ir gal net potitinį sovieti-r 
bręndę revohucąjai. Realiai nių vertybių atmetimą. Mano 
žiūrint, visa, ko įneš galime ti- problema yna. ta, kad aš visiš- 
kėtis, tai išsaugoti savo tautinį kai tikiu į sovietinę jėgą, bet ne 
identitetą ir šiek tiek apsispren- į rusišką kultūrą, privalomą: 
dimo”. kiekvienam”, sakė lietuvis.

Laisvę, vadovaujamas Romual- 51-74. >
do Bubho (Cleveland, Ohio), Ar mokai (ar mokytum) savo 
anketos keliu surinko 508 lietu- vatkrrs meMis lietuviškai? Taip: 
vių nuomones, ką jie galvoja 86484840. 
apie lietuviškos bažnyčios reika- —- - - -
lūs. Žinios sugrupuotos į len
teles įvairiais atžvilgiais. Susto
jame čia prie vieno atžvilgio: 
ar skiriasi jaunesnių ir vyresnių 
nuomonės ir jų religinė prak
tika?

Tie jaunesni ir vyresni an
ketoje, yra keturių grupių: iki 
18 metų, 19-25 metų, 26-39 ir 
nuo 40 metų.

Pažymėta, kad iki 25 metų 
amžiaus tai 80 proc. studentai, 
nuo 26 metų — 28 proc. kuni
gai, 15 proc. darbininkai, amati
ninkai, 10 proc. inžinieriai, tech
nikai, 10 proc. mokytojai, 10 
proc. šeimininkės ir t.t.

. Atsakymuose matyti pirmos ir 
ketvirtos grupės skirtingiausios 
nuomonės. Antros ir trečios atsa
kymai yra tarp pirmos ir ket
virtos, bet arčiau pirmos. Kai 
kuriais klausimais visų grupių 
nuomonės gana sutampa.

Imam kelis pavyzdžius jų gal
vojimui iliustruoti.

seno buržuazinio tipo nacio
nalizmas čiatebėra stiprus ..-. 
Tebėra čia daug Ssumių, aš pri- 
pažįstu, kmremekad neprisiims 
socializmo; kai kuriem čia mie
lesnis birtų Hitlerio režimas ne
gu mūsų bendruomenė... Yra . . ... - .. .. .

- K . .. ririimfi tiAlOTO KRAUTUV*. ĄntoM Vaitkus, ved. 34-04 Jcnafca Are.dažnai heka neišparduop ar par- tokių, fairie gali pmmri soma vroįharen, K.T. 11421, 22^2^2 ąrta 22S4774; 340 Grand St. Brooįdya, 
duodami rusam bei užsienio- lizmą, bet be entuziazmo. — —— —- -
čiam turistam. Lietuviški vaidi- . Ir yra tokių — ką atsisako pri

pažinti emigrantai ir vakariečiai 
— kurie nuoširdžiai remia nau
jąją Lietuvą, dirba jos proble
mom išspręsti ir mėgina jos gy
ventojam padaryk gyvenimą ge
resnį, irtokių skaičius anga ..
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Birželio įvykiai nėra baigti
Jau 34 metai kalbame apie 

Birželio įvykius. Birželio 15 
(1940) Sovietų invazija sunaiki
no Lietuvos valstybines formas. 
Birželio 14 (1941) Sovietų vyk- 
dppios deportacijos ėmėsi ma
siškai naikinti Lietuvos žmones.

Laisvoje valstybėje augę ne
norės priprasti prie svetimos 
Vergijos — turėjo galvoti sovie
tinis užpuolikas. — Tik juos su
naikinus ir sukūrus “naują socia
listinį- žmogų”, nemačiusį lais
vės ir dėl to negalintį laisvės il
gėtis, bus įvykdytas socializ
mas ...

Išvežė ketvirtadalį tautos. Ką 
išvežtieji iškentijo, nuotrupos at
sispindi rašytuose atsiminimuo
se tų, kurie iš Sibiro pasiekė 
laisvę.
. 1 Neturim išvežtiesiem pa
minklo, prie kurio oficialiai pa
dėtum vainiką Baisiojo Birželio 
dieną. Belieka išvežtuosius pa
gerbti intymiai, savo širdyje, 
kaip nekaltą užpuoliko auką, 
kaip tautos kankinius.

Su jų žuvimu ar išėjimu iš 
lagerių naikinimo eiga betgi nė
ra baigta. Lyg naujas naikinimo 
veiksmas yra užpuoliko pa
stangos kurti tą “naują žmogų”. 
Tokį žmogų, kuris niekintų lais
vos Lietuvos laikus, garbintų pa
vergėją ir taptų jo pakaliku. Tar
nauja tam dabar Maskvos vyk
domas ūkinis išnaudojimas, rusų 
infilteavimas,—lietuvių kultūros. 
brtftriiiti rusiškąja^, . -?!' > Ąt

Jėi per tiek metų “naujas žmo- - 
gus”- -nesukurtas, tai ženklas, 
kad čia susidūrė ne tik matema
tiniai dydžiai: 200 milijonų už
puolikas ir 3 mil. užpultasis; su
sidūrė čia ir idėjos: asmens pa
vergimo ir asmens laisvės idė
jos. Kol žmogus neiškreipė savo 
prigimties, tol jis negali nesi- 
ilgėti laisvės. Tol ir ana su Bir
želiu prasidėjusi naikinimo 

t eiga nėra baigta. Nėra baigtas ir 
jam pasipriešinimas.

Baltijos kraštų Birželio įvy
kinai betgi yra izoliuoti nuo pa- 
. šaulį valdančiųjų dėmesio. Da
bar izoliuoti daugiau nei bet ka-

• *-

(Tęsinys ii praeito nr.) ANTANAS SALYS — BŪGOS IR JABLONSKIO
MOKINYS

DR. VINCAS MACIŪNAS

(ištrauka iš paskaitos apie A. Salį 
Brooklyne 1973.111.25)

Žvilgterkime, į kurias kalbo
tyros sritis bus Būga Salį pastū
mėjęs. Pats Būga labai domė
josi klausimu apie senovėje

da anksčiau. Izoliuoti ne tiek ge
ležinės uždangos, kiek jų neno
ro apie juos girdėti. Aukščiau
sios tarpvalstybinės ir valstybi
nės institucijos dėl jų tyli.

Jų tyla yra ir tų institucijų 
didėjančios krizės ženklas. Kri
zės (ir tylos) priežastis — kad 
modernioji civilizacija nuverti
no žmogų. Kalbantieji apie tarp
tautinį bendradarbiavimą ir tau
tų tarpusavio priklausomumą tu
ri mintyje ne žmogų. Ne. Jie 
susirūpinę ūkinėm gėrybėm. 
“Kaip su žmonėm ten elgiasi, 
ne mūsų reikalas; mes keiski
mės ūkinėm gėrybėm” — galvo
ja kapitalus ir valdžias val
dantieji. Niekad nebuvo taip nu
vertintas žmogus ir išaukštintas 
daiktas! Bet tai šios civilizaci
jos degeneracijos ir dėl to didė
jančios krizės kelias.

Krašte, kuriame gyvename, 
pagarbos žmogaus teisėm rodo
ma daugiau nei kitur. Jos vyriau
sybė randa žodį bent už vieną 
sovietų prievartaujamų žmonių 
grupę — žydus ...

Lietuviam širdgėla, kad šiame 
krašte — kaip tik čia, ne kitur 
— agresijos, smurto, veidmai
niavimo, žmogaus ir tautų prie
vartavimo atstovas sutinkamas 
pagarbiai kaip tik Birželio į- 
vykių dienom.

Byla baigta
, i Balfe byla pereitą savaitęi teis
me baigta.

Teisėjui įsakmiai siūlant ir .jo 
atstovui tarpininkaujant, abi ša
lys susitaikė.

Buvęs sutartas kompromisas: 
spalio mėn. šaukiamas Balfo sei
mas; jo nelaukiant, buvusioji 
valdyba per mėnesį laiko per
duoda įstaigą naujajai, paliekant 
Brooklyne namą neparduotą su 
vienu tarnautoju.

Gera, kad istorija baigta susi
pratimu. Gaila, kad susipratimui 
reikėjo svetimųjų iniciatyvos.

Deja, byla bus palikusi ilgam 
nelemtų moralinių ir materiali
nių pėdsakų.

lietuvių ir kitų baltų gyventus 
plotus. Tam jis uoliai vertė kro
nikas ir kitus senus šaltinius, o 
taip pat įžvalgiai nagrinėjo vie
tovardžius, ypač vandenvar
džius. Savo mokytojo keliu ėjo 
ir Salys, rašydamas Leipcigo 
.universitetui disertaciją apie 
žemaičių kalbos ploto istoriją, 
kur irgi kruopščiai gilinosi į 
senas kronikas ir nagrinėjo gau
sius vietovardžius. Asmen
vardžiai ir vietovardžiai visą lai
ką buvo viena iš pagrindinių 
Salio kalbinio domėjimosi sri
čių.

Svarbiausia Būgos darbo sri
tis, tiesiog jo aistra, buvo tai 
lietuvių kalbos žodynas; Ir mir
ties patale jis nesiliovė apie jį 
galvojęs, kaip matėme iš pir
miau cituoto jo laiško. Ir Saliui 
žodyno reikalai visą laiką buvo 
labai artimi. Betgi jau tik Ame
rikoje jis galėjo tikrai atsidėti žo
dynui. Čia jis drauge su pro f. 
A. Sennu suredagavo pusket
virto (iš penkių) tomo lietuvių- 
vokiečių kalbų žodyno, dar 1926 
pradėto leisti Niedermanno-Sen- 
no-Brenderio. Dviejų patyrusių 
kalbininkų, kurių gimtosios kal
bos buvo vieno lietuvių, kito — 
vokiečių, parengtas žodynas yra 
geriausias ligi šiol tos rūšies žo
dynas.

Salys buvo pasiryžęs rašyti 
ir etimologinį lietuvių kalbos 
žodyną, kurį kukliai vadino žo
dynėliu. Tai būtų buvusi ir tam 
tikra duoklė bei paminklas jo 
buvusiajam mokytojui, kurio gi
lūs etimologiniai-istoriniai tyri
nėjimai priklauso prie pagrin
dinių lietuvių kalbotyros vei
kalų ir kuris 1922.XII.7 rašė 
kalbininkui J. Endzelynui: “Aš 
turiu nemaža medžiagos surin
kęs etimologijos žodynui, ku
ris bus išleistas tiktai atlikus pa
prastojo žodyno darbą”. Deja, 
jam nebuvo lemta išleisti tą 
žodyną. Taip pat ir Salį mirtis 
aųksčiąu pakirtQ, nębęs^skubu^. 
net pradėti 1972 rudenį supla
nuoto darbo.

-o-
Pereikime prie Salio kito mo

kytojo, Jablonskio, kurio įtaka 
tolimesnei Salio darbo linkmei 
gal net dar ryškesnė. Jablonskis 
ir Būga skyrėsi ne tik amžiumi 
(Jablonskis buvo beveik 20 m. 
vyresnis), bet ir pačiu kalbinio 
darbo pobūdžiu. Būga buvo 
mokslininkas teoretikas, Jab
lonskis — kalbininkas praktikas.

Jablonskis, kaip ir jo artimas 
draugas V. Kudirka, stipriai 
“Aušros” paveiktas, anksti tapo 

susipratusiu lietuviu ir labai 
rūpinosi ano meto lietuvių tau
tos reikalais. O vienas iš opių
jų reikalų buvo lietuvių kalbos 
ugdymas, tobulinimai, turti
nimas, kad ji tiktų beaugančiai 
literatūrai ir bekylančiam kul
tūros lygiui. Kaip tai buvo tada 
svarbu, rodo kad ir šie Mairo
nio žodžiai jo 1895 išleistos poe
mos “Tarp skausmų į garbę” 
prakalbąje. Jis rašė:

“Bet neužmirškite, broliai, 
jog einu keliu visai nauju ir 
neišmintu, jog lietuviškas lie
žuvis ypatingai poezijoje visai 
dar neišdirbtas, ir ant vieno 
sakinio reikia nekartą rymoti il
gomis valandomis, iki išrandi 
atsakantį išsireiškimą mislies 
( minties)“.

Jei taip rašė Maironis, ką be
kalbėti, kokių kalbinių sunkumų 
turėjo kiti, mažesnieji. Tad tikra 
palaima buvo, kad šalia įvairių 
mėgėjų savimokų kalbininkų 
darban stojo Jablonskis, gilaus 
kalbinio išsilavinimo ir didelių 
gabumų bei pažymėtino darbš
tumo vyras. Sąmoningai panau
dodamas dabar anarchronis- 
tiškai skambančią ano meto 
spaudos terminologiją, rašė apie 
Jablonskio reikšmę lietuvių 
bendrinės kalbos raidai dr. P. 
Jonikas:. “Jei nebūtų buvę Jab
lonskio, greičiausia, kaip ‘Auš
ros’ ir ‘Varpo’ laikais, ir šiandien 
dar pvz. tūli rėdikai (redakto
riai) įvairiose rėdybose (guber
nijose) tebeišdavinėtų (leistų)

Dr. Vincas Maciūnas

gazietas arba laikraščius, talpin? 
tų (dėtų, spausdintų) jose raštų 
peržvalgas (apžvalgas), o jų san- 
darbininkai (bendradarbiai), raš
tininkai ar rašėjai su rašikais- 
skambintų tėvyniškais varpais 
motiniškoje (lietuviškoje) kal
boje ir taip darbuotųsi ant tė
vyniškos dirvos dėl geresnės 
ateitinės savo viengenčių” (Li
teratūra; metraštis, I, Čikaga, 
1951, p. 146).

Ir taip keliasdešimt metų 
Jablonskis uoliai taisė, reda
gavo, kietai kritikavo, siūlė nau
jus žodžius ir ugdė kalbą. Tad 
ir pelnytai gavo " lietuvių rašo
mosios kalbos tėvo vardą, o jo 
autoritetas visuomenėje kalbi
niais klausimais buvo neginčija
mas: Jablonskis taip pasakė, 
taip turi ir būti. O įkvėpė Jab
lonskį didelė gimtosios kalbos 
meilė:

“Kalba yra visų didysis tau
tos, jos pačios pasistatytasis pa
minklas. Patys mes, būdami 
tautos vaikai, savo motinos pa
minklo negriaukime! Tvorele jį 
aptverkime ir tiems, kur žemę 
knisa, jo biaurinti neleiskime. 
Tausokime jį —gerbkime, bran
ginkime, puoškime, vainikuoki
me!” (Vairas, 1915)

Kaip gi galėjo neveikti tokių 
pažiūrų mokytojas jauno stu
dento, kuris jau gimnazijoje bu
vo pamilęs kalbą ir rengėsi ją 
studijuoti. Kas Salį geriau paži
no, negali neįžvelgti anuose 
Jablonskio žodžiuose ir Salio 
nuoširdžių jausmų bei gilių į- 
sitikinimų. Savo priešmirtinį už
rašytą juostoje pasikalbėjimą jis 
baigia savo senojo mokytojo žo
džiais: “Nedidelė garbė sveti
momis kalbomis kalbėti, bet di
di gėda savosios gerai nemokė
ti”. Mokytojo mintis lydėjo Sa
lį visą gyvenimą.

-o-
Saliui, s, kaip veikliam -prak

tikos "žitiogiu, JaiMdŠtiškio kalbos 
darbo kryptis buvo netgi ar
čiau prie širdies. O tasai kalbi
nės praktikos darbas nepriklau
somaisiais laikais buvo labai ir 
labai reikalingas, tiesiog dega
mai opus. Jaunoje Lietuvos vals
tybėje savos mokyklos, sparčiai 
bekyląs mokslas, smarkiai išau
gusi laikraštija ir literatūra, sava 
administracija, įstatymų leidi
mas ir kiti valstybiniai kasdie
nos dalykai reikalaute reikalavo 
vis tobulesnės, žodingesnės ir 
vis labiau pritaikytos visapusiš
kai besiplėtojančiam gyvenimui 
kalbos. O daugumas vyresniųjų 

valdininkų ir visuomenės veikė--, ? 
jų nebuvo išėję lietuviškos mo
kyklos, ir jų lietuvių kalbos mo- 
kėjimas buvo labai trūkstamas. 
Kalbos taisymų, patarimų, nuro.- ; 
dinėjimų reikalas buvo aktualus..,. . 
Ir štai Salys drauge su kitais 
steigė “Gimtosios Kalbos” laik
raštį, dalyvavo redakcijoje.. ir. 
visą laiką buvo vienas iš arti-; • 
miausių bendradarbių. Jo įžval
gūs patarimai šio žurnaliuko ir 3 
kitų laikraščių “Kalbos skiltelė- • 
se” buvo atidžiai perskaitomi ir 
iš jų mokytasi.

Visur jis uoliai dirbo. Buvo 
Terminologijos komisijos na
rys. Geležinkelių valdybai pa
rengė stočių taisyklingų pava
dinimų sąrašą. Rūpinosi'ne tik 
vietovardžiais, bet ir asmenvaiė s 
džiais. Čia jam irgi buvo svarbūs 
praktikos reikalai. Pvz. jis patei
kė porą šimtų lietuviškų seno
viškų vardų, kad žmonės turėtų 
iš ko pasirinkti, skirdami savo 
vaikams lietuviškus tautinius 
vardus. Kilus sąjūdžiui atlietu
vinti pavardes, ypač atmetant 
slaviškas priesagas -auskas, 
-avičius ir kt., Salys ne tik uo
liai tai propagavo savo straips
niais, bet ir įėjo prie Vidaus rei
kalų ministerijos sudaryton Pa
vardžių komisijon ir suredaga
vo kirčiuotų pavardžių žodyną, 
kuris nebuvo, deja, išspausdin
tas dėl netrukus susidariusių ka
ro meto sąlygų. Talkino Salys ir 
Valstybės Tarybai, taisydamas į- 
statymų kalbą, sukurdamas gra
žių teisinių terminų; pvz. vieto
je “įsisenėjimo” pasiūlydamas 
dabar teisėje vartojamą ir žody
nuose randamą terminą “sena
tis”. Talkino jis net ir filmų 
priežiūros įstaigai. Žinoma, ne 
filmus cenzūruodamas, bet tada 
buvusių nebyliųjų filmų lietu
viškuosius užrašus pataisy
damas. Ta proga jis sukūrė labai

• gražų ir dabar visuotinai vartoja-'
• mą žodį. Paprašytas surasfidaž-' 

nai “ įrašuose vartoto žodžio 
“siurprizas” lietuvišką pakaita
lą, Salys pasiūlė “staigmeną”, 
kuri greitai ir prigijo. Daugu
mas dabar mano, kad tai senas 
lietuviškas žodis, nors jo amžius 
vos apie 40 metų tesiekia. Ir 
daugiau tokių gražių Salio nau
jadarų yra visuotinai įsigalėję, 
pvz. “pobūvis”, kuris pakeitė 
anksčiau vartotąjį “subuvimą”.

Daug laiko ir darbo iš Salio 
pareikalavo ir rašybos reformos 
projektas, kuriam parengti jis 
drauge su kitais kalbininkais tu- 

(nukelta į 7 psl.)
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Barabas visai nebenorėjo gir- 
. dėti Judo pasakojimų, kad Jė- 
į žus “velniškai” galingas, kad ji s 
č gali iškrėsti tokių pokštų, kokių 
? iki šiolei niekas nė nebandė. 
: Tik pikčiausia yra tai, kad jis 
-niekada nepasitaria su kitais ir 
» nieko nesako, kaip jis kada pasi- 
' tvarkys su tais romėnais.

: — Būk tiktai tu ramus, Judai!
. — pastūmė Barabas vyną į vi- 
• durį stalo. — Atsimink tiktai tu 
j mano žodį: jis ko gero, mus 
į dar išmainys į romėnus . ..

— Aš gi nesakau, kad ne! — 
išpūtė akis ir Judas. — Priešin
gai! Man jau daug kartų rodė
si, kad jis romėnus laiko tokiais 

( pat žmonėmis, kaip ir mus, žy
dus . . .

— Bravo, Judai!!! Jau tu gerai 
kalbi! — pagavo Barabas skersai 
stalo Judo rankas ir stipriai su- 

' spaudė. — Pilk, Simonai, jam 
, dar vyno: juk matai, kad jau da

rosi žmogus, — džiaugėsi Bara- 
■ bas, pažiūrėjęs į Judo tėvą Si

moną. — Ar neturi jam bent 
šiai nakčiai po ranka kokios

“žmonelės”?.. — juokėsi.
— Manau, jam labai pagelbėtų 
pabaigti pasidaryti vyru . .. 
Aha .. . Tu tik rimtai padėk ran
ką ant krūtinės ir pagalvok: ko 
mes, rimti žmonės, iš tikrųjų 
norime? — akis įspyręs į Judą, 
užsirėmė ant stalo Barabas. — 
Mes, va, norime šito vyno, mote
rų ir gyventi laisvėje ... Kam 
ten įdomi ano ten kažkokio die
vo karalystė? Ir dar kažkur ten 
padebesyse.. . — šaipėsi, žiūrė
damas čia į Judą, čia į Simoną.
— Sapnuotojas tas tavo mokyto
jas! — trenkė kumštimi, į stalą.
— Kuris iš mūsų gali šitaip gy
venti, kaip jis moko?! Sakyk man 
atvirai! Kuris?! AŠ, tu, ar Si
monas? — parodė į visus tris.

— O žinai, kad galima. . .— 
staiga pakeitęs nuotaiką, visai 
ramiai atsakė Judas. Barabas ir 
Simonas pastulbino akis vienas į 
kitą ir nutilo.

— Jjjjiech! Cha, cha, cha, cha, 
cha cha ... — sužvengė Barabas 
vėl iš naujo, net Simono vy
ninė sulingavo. — Ką?! Tu ma
nai, kad jis suvarys velnius į 

romėnus, kaip į tas Gerazėnų 
kiaules, ir tie nusprogs sulindę 
į jūrą? . . Vaikeli! . . Ne tokie 
kvaili romėnai, kaip mes kartais 
pamanome! .. .Piauti juos rei
kia!!! — niršo Barabas net apsi
putojęs; net jam seilės per barz
dą nusidriekė. — O kur tavo to 
karaliaus peiliai? Atsakyk man! .. 
Kur kariauna?

— Na ... Jis galėtų juos ir į 
kiaules paversti, jeigu tiktai pa
norėtų, — susvyravęs niurzgė
jo Judas. — O. . . Jis ži
no ir daugiau, daug didesnių 
gudrybių, bet... Tur būt, dar jo 
laikas neatėjo? .. Taip jis visada 
sako ...

— Kišk tu jam peilį po kal
iu, Judai, ir ateik pas mus!— 
Vėl bičiuliškai per petį apkabi
no Barabas Judą, nes tas jau 
buvo atsistojęs išeiti. — Gali 
atvesti jį ir čia, jeigu pats bi
jai .. . — palydėjo.

Judas, vėl susiradęs savuosius 
Getsemanės darže, pasakė, kad 
prie Dovydo vartų jis visai neti
kėtai surado savo tėvą ir kad jie, 
ypač Mokytojas, ten galėtų už
eiti “pasišildyti”; gal ir per
nakvoti ... Bet Jėzus po šian
dienykščių aštrių ginčų su farizė- 
jais ir vyriausiojo kunigo agen
tais, o taip pat ir kitų moky
tinių patartas, nakties metu vėl 
pasitraukė iš miesto ir kelias 
dienas pasiliko mažoje dykumų 
vietovėje Efrem.

Judas kasdien buvo vis labiau 
sukrėstas: viena, kad dykynėje 
nebuvo jam kas veikti, o antra, 
Barabo ir Simono kalbos nebe
davė jo sielai ramybės. Ypač 
naktį, kai apie galvą lakstydavo 
šikšnosparniai ir čia pat netolie
se ūksėdavo pelėda.

— Ne! .. Iš to nieko nebegali 
būti! Taip. Tikrai nieko! Užuot 
ėjęs į sąjungą su vyresniaisiais, 
jis su jais pykstasi: užuot dau- 
gėję pinigai, jie kas dieną mažė
ja .. .

Bet matai, va, kokia purvi
nos kiaulės ausis! . . Pas tėvą 
užeiti nepanorėjo . . Suprask tik
tai! . . “Gal kitą kartą? Šian
dien reikia išeiti iš miesto . . .” 
Aha! . .

Taigi vis daugiau prityrę žmo
nės! Taigi būtų ką nors pata
rę; pamokę ... Bet matai koks! 
Vis tik savo, savo . . .

Nebeilgai tu čia savo vieno iš
mintimi begyvensi! .. Jau maty
ti; jau gana aiškiai matyti . ..

Dar kartą Judas iškratė abi 
pinigines. Ir tą, kurią slaptai tik 
sau nešiojosi. Ir tesuskaitė ma
žiau negu devyniolika sidabri
nių . ..

— Kad bent Jeruzalėje būtu
me! — vėlė Judas pirštais sa
vo barzdą. — Kad ir kieti Je
ruzalės žmonės dovanom, betgi 
dar vis būtų galima kiek, pasi
rinkti. O čia dabar — tik smė
lio pripustyta . .. Vabalų!.. Tai

gi kad ir tų tik kur-ne-kur 
kokia marga uodega tekyšteli. . .

-o-
Kitą dieną į Efrem pas juos 

atėjo žinia, kad mirtinai susirgo 
Jėzaus bičiulis Lozorius. Jis gy
veno netoli nuo Efrem ir netoli 
nuo Jeruzalės, Betanijoje, ir tu
rėjo dvi seseris — Mariją ir 
Mortą. Bet Jėzaus mokytiniai 
vėl sulaikė Jėzų nuo viešo pasi
rodymo, nes įdūkę Jeruzalės vy
resnieji jo visur ieškojo.

Kada jie užsuko į Betaniją, bu
vo jau keturios dienos, kai Lozo
rius buvo miręs. Jėzus, girdėda
mas, kas atsitiko ir matydamas 
Mariją ir Mortą labai verkiant, 
net pats susigraudino ir apsiver
kė. O tada, pakėlęs akis į dangų, 
kiek tik gerklė išneša, pašaukė:

— Lozoriau! Įsakau tau! Kel
kis!!!

Lozorius atsikėlė. Po keturių 
dienų. Visi ten buvę labai nuste
bo, ir įtikėjo. Bet Jėzus, nenorė
damas jam duodamos garbės, 
vėl sugrįžo į Efrem.

Bebuvo likę tik šešios dienos 
iki Velykų, kai Jėzus vėl pakilo 
eiti į Jeruzalę, o pakeliui vėl 
užsuko į Betaniją pasižiūrėti, ką 
Lozorius veikia, nes jį, paskli
dus gandui, žydų vyresnieji taip 
pat buvo sutarę užmušti.

Susibėgę Betanijos žmonės 
Lozoriaus namuose iškėlė jiems 
puotą. Visi džiaugėsi ir žiūrėjo, 

kaip Lozorius vėl gyvas ir sėdi 
su Jėzumi šalimais už stalo. 
Ūžė, dainavo žmonės, iš to 
džiaugsmo net per visą naktį- 
Net kol saulutė patekėjo.

Kada buvo visi jau gerai į- 
sidainavę, Marija Magdalena pa
tepė Jėzaus galvą geriausiu Nar
do aliejumi, atsiklaupusi tuo pa
tim numazgojo jo kojas ir savo 
pačios plaukais jas nušluostė.

— Tai, matai, kekšė! Taip sa
kiau, kad ten taikosi .. .— su
styro Judas ir išsižiojo: tikrai ten 
buvo tie patys brangieji tepalai, 
kuriuos jis nupirko Samari- 
joje ... — O! Šita senos kalės 
vaikas! — vebleno Judas dre
bančiomis lūpomis patyliu
kais . .. Pagaliau velnias pabai
gė įeiti į Judą, ir jis nebeišken
tė: — Kam šitoks eikvojimas?! 
Juk visa tai būtų buvę galima 
parduoti už tris šimtus denarų 
ir išdalinti elgetoms ... Jis gi 
žinojo, kiek tie kvepalai atsi
ėjo . . .

— Kodėl tu jos nepalieki ra
mybėje?! — pasižiūrėjo į Judą 
labai nuliūdęs Jėzus. — Elgetų 
jūs visada turėsite, bet mane ne 
visada: dar valandėlė, ir aš išei
nu ...

— Sėdėk tu ten su savo ta!.. 
— nusikeikė sau vienas Judas ir 
išėjo. Net nebaigęs klausytis, ką 
Jėzus aiškino toliau. Puota ūžė, 
klegėjo. Niekan net į galvą ne
atėjo, kad Judas užsigavo, supy
ko ir iš puotos pasitraukė.

(bus (itiugiau)
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DAIL. M. DOBUŽINSKIO 
PARODA NEW YORKE

Gegužės 26-27 Kultūros Židi 
nyje buvo dail. Mstislavo Do
bužinskio kūrinių paroda, pava
dinta “Senoji Lietuva". Buvo iš
statyta 53 vienetai — vietovių 
piešiniai, dekoracijų eskizai. Pa
roda užėmė visą pirmąjį aukštą. 
Atidaryman susirinko per 120 
gražios publikos. Buvo atvy
kusių ir iš toliau.

Atidarymas
Parodą rengė L M K Federaci

jos Nėw Yorko klubas. Klubo 
pirmininkė Marija Žukauskienė 
ir pravedė visą atidarymą, kuris 
buvo šeštadienio vakarą, gegu
žės 26.

Pirmąjį pakvietė kalbėti Do
bužinskio mokinį dait Česlovą 
Janušą. Kalbėjo jis apie pusę va
landos, prisimindamas savo 
pažintis su velioniu dailininku, 
jo darbą teatre, Meno mokyk
loje, kaip jis globojo dailininką 
ir muziką Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį, iškėlė jo meno savy
bes, jo laimėjimus.

Pirmininkės pakviestas, toliau 
kalbėjo Paulius Jūrinis. Jis ap
žvelgė Dobužinskio reikšmę lie
tuvių menui ir sustojo ties šios 
parodos piešiniais, dekoracijų 
eskizais, nupasakojo, kada ir 
kaip jie buvo padaryti ir kas 
charakteringa šiem piešiniam, 
kurie vaizduoja senąją Lietuvą.

Žodelį tarė ir Tėv. Leonardas 
Andriekus, O.F.M., K.Ž. šeimi
ninkas, prisimindamas, kaip jis 
kadaise Aidų žurnalo reikalais 
New Yorke lankėsi pas velionį 
dailininką.

Buvo pristatytas ir velionies 
dailininko sūnus, taip pat daili
ninkas, Vsevolodas Dobu- 
žinskis, dabar jau pensininkas, 
jo žmona Marija Nainytė-Dobu- 
žinskienė, dainininkė, net čia 
Amerikoje dainavusi su Opere
tės choru.

Sūnus padėkojo visiem kalbė- 
jusiem ir rengėjom.

Ant trikojo, papuošto gėlėm, 
buvo išstatyta didelė velionies 
dailininko fotografija.

Vaišės ir varžytynės
Parodos rengėjos surengė 

gražias vaišes su punšu, įvai
riais pyragaičiais. Visi turėjo 
progos ir parodą apžiūrėti ir pa
sisvečiuoti, pasikalbėti bent 
porą, trejetą valandų.

Vaišėm įpusėjus, aktorius Vi
talis Žukauskas pravedė varžy
tynes. Buvo parduodamas Kau
no vaizdelis — Šančių bažnyčia, 
kuri buvo prie Laisvės alėjos, 
Marijonų vienuolyno kieme.

Varžytynės buvo gal kiek 
trumpos, neturėjo progos net 
“įsibėgėti". Paveikslas — pieši
nys parduotas už 250 dol.

Kas toje parodoje buvo 
išstatyta?

Atvykęs į JAV antrojo pasau
linio karo pradžioje, M. Dobu- 
žinskis lietuviškai visuomenei 
surengė dvi parodas. Pirmoji 
buvo 1940 Bostone, antroji 1944 
Wilkes Barre, Pa. Tose parodo
se buvo išstatyta didesnė dalis 
tų pačių paveikslų, kuriuos ma
tėme ir šioje parodoje.

Maždaug po 30 metų paveiks
lai sūnaus dėka buvo sutelkti 
šiai parodai. Kadangi paroda yra 
retenybė ir istorinė, tai čia su
minėsime visa, kas buvo išstaty
ta.

Dr. Birutė Paprnckienė prie dail. M. Dobužinskio paveikslo, 
kurį nupirko varžytynėse. Visi pinigai paskirti KŽ statybai.
Nuotr. Lino Vytuvio

Aliejinė tapyba
1. Vytauto Didžiojo portretas, 

sukurtas Vytauto Didžiojo me
tais. Gilumoje matosi Vilniaus 
Gedimino kalnas, Vytautas su 
kalaviju rankoje. Paveikslas pri
mena senuosius portretus.

2. Marijampolės cirkas. Pa
veikslas padarytas dekoratyviai, 
apibendrinant mases, buvo iš
statytas daugelyje parodų, 
spausdintas meno leidiniuose.

3. Kauno senamiestis su vi
sa romantika.

Akvarelė, tempera ir 
nuspalvinti piešiniai

4. J. Karnavičiaus operos 
“Radvila Perkūnas" uždangos 
eskizas. Piešinys labai majesto
tiškas, du senovės riteriai, vė
liavos, patrankos, o viduryje — 
Radvilų herbas.

5. “Radvila Perkūnas" dekorą- - 
cijų eskizas, — Vilniaus krautu
vėlės.

6. “Aukso gromata”, P. Vai
čiūno drama, dekoracijų eskizas. 
Čia buvo panaudota Sedos baž- 
riyčios piešinys, kuris taip pat 
buvo išstatytas parodoje.

7. “Aukso gromatos” kostiumo 
eskizas.

8. Ukmergė, — seni namai.
9. Jurgaičiai, — Kryžių kalnas.

10. Kaunas, — Šančių bažny
čia.

11. Seda, — senas sandėlis.
12. Šaukėnai,—dvaro kiemas.
13. Kaunas pavasarį.
14. Plungės Oginskių dvaro 

vartai.
15. Telšiai, — kryžius. Čia kry

žiuje buvo išpieštos visos deta
lės. Kryžius apkabinėtas Kris
taus kančios simboliais.

16. Lietuviška koplytėlė.
17. Mūriniai vartai.
18. Žaiginys, — dvaro namai.
19. Šiauliai, — Šv. Petro ir Po

vilo bažnyčia.
20. Seda, — turgaus aikštelė, 

su krautuvių namais. ,'.,t v
21. Varniai, — medinės bažny

čios fasadas.
22. Skarulių bažnyčia, tušas.
23. Šaukėnų vaizdas, anglis.
24. Alsėdžiai, — koplytėlė 

prie bažnyčios, tušas.
25. Kauno stogai, tušas.
26. Šaukėnai,—varpinė, tušas.
27. Kaunas, — valstybės teat

ras ir miesto sodas, rašalas.
28. Kaunas. Palangos gatvės 

kiemas, rašalas.
29. Kalvių bažnyčia, rašalas.
30. Kaunas, — seni namai, tu

šas.
31. Kaunas, — seni namai, ra

šalas.
32. Kauno Žaliakalnis žiemą, 

rašalas.
33. Tytuvėnai, — prof. Roe- 

merio dvaro namuose, tušas ir 
anglis.

34. Prie senosios bažnyčios, 
rašalas.
35. Beržoras, — koplyčia, tu

šas.
36. Kėdainiai, — medinė baž

nyčia, tušas.
37. Alsėdžiai, — kryžiai prie 

bažnyčios, tušas.
38. Merkinė,— prie bažnyčios, 

tušas.
39. Luokė, — sinagoga, pieš

tukas.
40. Plungė,. — lentpjūvė, 

tušas.
41. Šiauliai, — turgavietė, tu

šas.

r

— Rasa Arbaitė, užsirekomen
davusi savo dailės darbais lietu
vių ir amerikiečių visuomenėj,

IŠDAILČS 
GYVENIMO

Dail. M. Dobužinskio memorialinėje parodoje gegužės 26 Kultūros Židinyje rengėjai, pro
gramos dalvviai. svečiai. Iš k"«ėdi —_'J. Gerdvilienė, Č Janusas N. Dobužinskienė, V. Ja
nušienė. Vsevolodas Doburinskis, velionies dailininko sūnūs, stovi — M. Žukauskie
nė, V. K. Jonynas, J. Vytuviene, P. Jurkus, S. Skobeikienė, M. Noreikienė. Nuotr. Lino Vytuvio

— Dail. Irena Mitkutė Chica- 
uos Meno instituto Annual Fel- 
iowship parodoj apdovanota 
1000 dol. premija už savo gra
fiką, kurioj originaliai naudoja 
lietuviško folkloro temas. Čiur
lionio galerijoj šių metų Vasario 
16-tosios parodoj ji irgi laimėjo 
aukščiausią 1000 dol. Lietuvių 
Fondo premiją. Paroda Chica- 
gos Meno institute vyks iki bir
želio 24.

— Dail. K. Žoromskis įeina į 
Kultūros Židinio statybos komi
tetą kaip N. Y. dailininkų są
jungos atstovas.

— Dail. Vytauto Ogilvio me
no paroda Detroite užsibaigė 
balandžio 15. Buvo išstatyta 
apie 60 aliejinių paveikslų. Apie 
pusė jų buvo parduota. Parodą 
aplankė virš 300 lankytojų. .

42. Šiauliai, — miesto gatvė, 
pieštukas.

43. Kelmė, — vartai, rašalas
45. Kaunas, — bendras vaiz

das, spalvoti pieštukai.
46. Seda, — krautuvių kiemas, 
tušas.
47. Tytuvėnai, bernardinų vie

nuolynas, pieštukas.
48. Kaimo vaizdas, anglis.
49. Plungė, — varpinė, pieštu

kas.
50. Kaunas, — Švč. Trejybės 

bažnyčia, pieštukas.
51. Kėdainiai, — miesto vaiz

das, pieštukas.
52. Kėdainiai, — tiltas, pieštu

kas.
53. Prie Šventypraiščio bažny

čios, pieštukas.
(Kataloge nėra 44 nr.)

Taip pat buvo išstatytas Lie
tuvos vyčio projektas, kurį sūnus 
padarė pagal tėvo paliktus heral
dikos nurodymus.

-o-
DaiĮ M.» Dobužinskio f daru.J 

yra išstatyti 63 inuziejūos'e- Eu-'.

ropoję ir Amerikoje. Tai ši pa
roda, apimanti tiek daug lietu
viškos tematikos, buvo kaip ko- 

dovana Yorko lietuviš
kai visuomenei — ją pamaty
ti ir pasigrožėti.

O pasidžiaugti buvo kuo. M. 
Dobužinskis buvo geras piešė
jas, piešėjas su lengva ranka, 
kuri greit pagauna ir charak
terio bruožus ir gamtovaizdžio 
proporcijas. Ir dar daugiau. Jis 
sugebėjo pasirinkti tokius mo
tyvus, kurie turi savotiškos nos
talgijos, senovės kvapo. Ir tą 
senovę perdavė lengva vir
pančia neužkankinta linija.

Jis neniekino nei gamtos, nei 
senovės pastatų. Priešingai — iš 
jų skaitė praeitį kaip iš kokių 
knygų ir parodė žmogaus kūry
bingumą.

-o-
Paroda yra pilnai parengta. 

Būtų gera, kad kitose kolonijo
se susidarytų kokie komitetai ir 
parodą ten surengtų, o ją pama- 

; tyti verta visiem, (psj.) v - >.
....................—

SKULPTORIUS
JOKŪBAS LIPŠICAS

Gegužės 26 Capri saloje, le
lijoje, nuvykęs ten atostogauti, 
širdies priepuoliu mirė pasau
linio garso skulptorius Jacųues 
Lipschitz — Jokūbas Lipšicas, 
81 metų amžiaus. Jis buvo gi
męs Druskininkuose. Lietuvoje 
gyveno beveik iki pirmojo pa
saulinio karo, pamėgo Lietuvą, 
lietuvius ir jiem visada mielai 
pagelbėjo.

Paskutiniu laiku jis gyveno 
New Yorke ir čia Hastings on 
Hudson turėjo savo studiją. Jo
je dirbo ir kūrė savo moder
nias skulptūras, jų atliedinti 
vykdavo į moderniosios skulptū
ros liejyklą Long Island City. 
Bet ši liejykla negalėjo bron
zoje atliedinti jo didesnių dar
bų. Paskutiniu laiku jis dirbo 
tiesiog milžiniškas monumen
talias skulptūras, kurios matuo
jamos dešimtimis pėdų. Klimato 
sąlygos neleido tokios liejyklos 
įsirengti čia.

Tada jis surado liejyklą Italijo
je. Ji buvo Lucca mieste, netoli 
nuo Florencijos. Liejykla įtaisė 
net specialų liftą, kad jis galėti! 
aukštai pasikelti ir dirbti prie 
savo skulptūros.

Čia jis nuliedino didžiulę 30- 
40 pėdų skulptūrą Columbijos 
universitetui. Skulptūra dar ne
atgabenta į Ameriką.

Paskutiniu laiku dirbo prie 
savo didžiausios skulptūros. Ji 
buvo skirta Hadassa universite
tui Jeruzalėje. Jos dydis apie 
50 pėdų. Skulptūra pavadinta 
— “Mūsų gyvenimo medis’’. 
Projektuodamas šį kūrinį, buvo 
padaręs labai daug piešinių, kol 
surado tinkamiausią formą.

Izraelis ne taip seniai jam 
buvo surengęs didelį pagerbimą 
Jeruzalėje. Ten jis ir buvo nu
sipirkęs žemės savo kapui, is 
Italijos jį laidoti ir nuvežė į Je
ruzalę. New Yorke paskutinį kar
tą lankėsi balandžio gale.

Gimęs Druskininkuose
Jis buvo gimęs 1891 rugpiučio 

22 Druskininkuose. Jo tėvas Ab

raomas Lipšicas buvo Gardino 
statybos rangovas, motina Drus
kininkų viešbučio savininko 
duktė. Jo pilnas vardas buvo 
Chaimas Jokūbas. Vėliau Chai
mą nubraukė, o Jokūbą supran- 
cūzino, pasivadino Jacųues.

Mokslą pradėjo Balstogėje, 
1906 mokėsi Vilniuje technikos 
aukštesniojoje mokykloje. Tėvas 
norėjo iš jo padaryti inžinierių.

Jacųues Lipshitž savo studijoje Hastings on 
Hudson, New Yorke.

Bet jis domėjosi menu. Prieš tė
vo valią, tik motinai žinant, jis 
1909 metė mokyklą ir išvyko 
į Paryžių studijuoti meno. Vė
liau tėvas jam buvo nutraukęs 
net pašalpą.

Modernistų priekyje
Paryžiuje jis susipažino su 

Piccaso, su Juan Gris, ir iš jų 
įtakos jis išaugino kubistinę 
skulptūrą. Tai buvo 1915-1919 
metai. To meto jo kūriniai labai 
modernūs ir kūrybingi. Stebina 
jo fonnų pajautimas, jo tech
nikinis pasiruošimas.

Kuhistinė skulptūra jam davė 
daug — privertė glaudinti for
mas, ieškoti gilesnės ekspresi
jos, bet jis čia nesustojo. Jis 
ėjo toliau. 1927 jis sukūrė taip 
vadinamą transparentinę skulp
tūrą. Tai buvo paprastai nedide
lio formato kūriniai, kuriuose 
tuščioji erdvė buvo taip pat iš
kalbinga, kaip ir tos, tą er.dvę su
pančios formos. Skulptūra buvo 
atliekam tirpyto, vaško technika. 
Ir šio žanro kūriniai jį išgarsi- 
no visame pasaulyje.

Antrojo pasaulinio karo metu, 
kai vokiečiai okupavo Prancū
ziją, jis pasitraukė į Ameriką. 
Atvyko čia su pluoštu piešinių 
ir ėrriesi darbo. Čia jis pastoviai 
įsikūrė, tapo Amerikos piliečiu 
ir čia išvystė vėl naują stilių. 
Jis pasuko į mitologiją, į Bibli
jos temas ir sukūrė didelio for
mato, didelės įtampos skulptū
ras. Savo formomis jos primena 
daugiau jaunystės darbus. Tai 
klasikinė modernioji skulptūra.

Buvo jis darbštus ir kruopštus 
žmogus. Kiekvieną kūrinį sten-

šį pavasarį baigia Santa Moni- 
cos aukštesniąją mokyklą ir,įga
vusi stipendiją, nuo rudens tęs 
meno studijas Califomijos uni
versitete Los Angeles mieste 
(UCLA). Už savo kūrinius Rasa 
yra gavusi daug premijų ir at- 
žymėjimų.

— Chicago, III., Baptist Gra- 
duate Student Center patalpose, 
balandžio 29 — gegužės 13 vy
ko 12-toji metinė religinio meno 
dailės paroda. Šiemet joje daly
vavo dail. Adolfas Valeška su 
skaldyto stiklo vitražu ir dail. 
Antanas Cooper su tapyba: “Ka
lėdų giesmininkai prie lietuviš
kos eglutės”. Buvo išstatyti 132 
kūriniai.

— Dail. Prano Gailiaus, gyve
nančio Paryžiuj, dailės darbų 
paroda Chicagoj, Čiurlionio ga
lerijoj, vyko gegužės 11-20. Pa
rodoj buvo išstatyta daugiau 
kaip 70 grafikos darbų iš daili
ninko paskutinio dešimtmečio 
kūrybos.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj*Šį 'rude
nį numatoma surengti - 6- pa
rodas: dailininkų a.a. Bričkaus, 
Stankūnienės, Petrikonio, Ta
mošaitienės, a.a. Galdiko ir To
ronto lietuvių taikomosios dai
lės.

gėsi kuo geriausiai apžiūrėti ir 
atbaigti. Atliedindavo viso sep
tynis egzempliorius; vienas, 
pažymėtas nuliu, likdavo jam, 
kiti turėjo savo eilės numerius, 
ir tie kūriniai būdavo kaip ori
ginalai parduodami muziejam, 
meno kolekcijonieriam.

Santykiai su lietuviais
Apie jį yra parašyta enciklo

pedijose. Gyvenimą apibūdino 
ir visa spauda. Čia noris paliesti 
jo santykius su Lietuva.

Lietuva jam liko pilnas misti
kos ir gražių dainų kraštas. Ją 
jis mylėjo, jos ilgėjosi, mylėjo ir 
jos žmones, ne kartą kitiem 
sakydavo, kad lietuviai yra di
deli mistikai, jie turi labai gra
žias liaudies dainas.

Jis buvo kilęs iš to paties 
miestelio, kaip ir Čiurlionis. Jo
kūbui darė įtakos, kad štai iš 
Druskininkų yra muzikas, 
kompozitorius Čiurlionis, kuris 
jau ėmė reikštis ir tapyboje. Jo
kūbą skatino atsidėti menui ir 
nebijoti vargo.

Jis pats pasakojo, kaip Čiur
lionio tėvas jam pranešė apie 
Konstantino Mikalojaus mirtį. 
Ir tai jį labai sukrėtė.

Vėliau Jokūbo tėvas susitiko 
vargonininką Čiurlionį. Jokūbo 
tėvas paaiškino, kad jo sūnus 
išvykęs studijuoti meno. Ir Čiur
lionis atsakė, kad iš to nieko 
gero nebus, ir jis turėjęs savo 
namuose Kostuką, menininką, o 
niekas neišėjo.

Ir abiejų šių Druskininkų gy
ventojų vaikai vis dėlto išė
jo į žmones ir abu tapo garsūs 
dailininkai.

New Yorke jis buvo pažįsta
mas su dail. Adomu Galdiku, su 
sol. Vince Jonuškaite. šiem pasi
guosdavo, kad išsiilgsta lietuviš
kų dainų, lietuviško Nemunp. 
Kai jam pasidaro liūdna, išeina 
pasivaikščioti prie Hudsono, ir 
jam atrodo, kad tai Nemunas. 
Dainų tai čia nėra.

(nukelia į 5 psl.)
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Dail. Jonas Subačius — autoportretas

LIETUVIŲ DRAUGAS SENATO ĮSTAIGOJE į

Lietuvių ir amerikiečių drau
gų pagalba Lietuvos vardas JAV 
nėra išblėsęs net ir po daugiau 
kaip 30 okupacijos metų. Kong
rese Vasario 16-osios ir tragiško
jo birželio sukakčių proga kalba
ma apie Lietuvos teisę būti 
nepriklausomai, amerikiečių 
spaudos puslapiuose, neiš
skiriant net pačių įtakingiausių 
dienraščių, surandama vietos 
palankiam straipsniui lietuvių 
kančiai ir jų didvyriškai dvasiai 
priminti.

Mūsų spaudoj dažniausiai 
linkstama visą kreditą atiduoti 
senatoriui, laikraščio leidėjui ar
vyriausiam redaktoriui, pa
mirštant tuos tylius darbuotojus, 
kurie mūsų laišką ar paskam- 
binimą priima, jį su savo reko
mendacijomis pristato savo vir-
šininkui ir ant kurių pečių pa
prastai uždedama didžioji darbo 
našta. Jiem tenka surasti infor
macinę medžiagą, paruošti sena
toriui kalbą ar parašyti vedamą
jį straipsnį.

Šia proga norima prisiminti 
vieną iš tų tyliųjų, mum ma
žai težinomų, darbuotojų ir mū
sų tautos draugų — Robert E. 
Hetherington, kuriam tenka eiti 
svarbias spaudos sekretoriaus 
pareigas JAV Senato mažumos 
vado senatoriaus Hugh Scott 
(resp.-Pennsylvanija) įstaigoj.

Dėl savo artimos pažinties su 
keliais JAV LB krašto valdybos 
nariais Hetherington yra puikiai 
susipažinęs su Lietuvos istorija, 
jos šiandienine padėtim, lietu-

DAILININKAS JONAS SUBAČIUS

New Yorke gyveno čia gimęs 
ir augęs dailininkas Jonas Su
bačius. Jis mirė balandžio 

rriiSJijftayę!1 palaidotas balandžio 
r' 21 Švy Karoho kapinėse. Velio

nis paskutiniu metu sunkiai sir
go.

Jis buvo bažnyčių, vienuoly
nų dekoratorius. Paskutinis jo 
darbas buvo Aušros Vartų Mari
ja Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Tapydamas tą paveikslą

SKULPTORIUS 
LIPŠICAS
(atkelta iš 4 psl.)

Pažintis su Elena Kepalaite
Moderniosios skulptūros lie

jykloje jis sutiko ir jauną me
nininkę Eleną Kepalaitę. Su ja 
susidraugavo, ją pamėgo, pa
mėgo ir jos meną. Jiedu kalbė
davo lenkiškai, ir tai sudarė sa
votišką romantiką, nukėlė į anas 
jaunystės dienas. Kai ji 1966 
rengė savo parodą, jis parašė į- 
vadą į tos parodos katalogą. Tai 
buvo didelis jaunos skulptorės 
įvertinimas, kai toks pasaulinio 
garso menininkas ją palydėjo į 
viešumą.

Jis buVo visada paprastas ir 
mielas, vadino ją brangia drau
ge, miela lietuvaite. Kartą va
žiuojant mašina, jis prisiminė 
lietuvišką melodiją ir ją uždai
navo. Žodžių jis nežinojo, bet 
juos žinojo Elena. Tai buvo dai
nelė — Tekėjo saulelė pro de
besėlį. Melodiją ir nuotaiką jis 
buvo atsivežęs iš Lietuvos ir per 
dešimtis metų išsaugojęs savo 
prisiminimuose.

Kai 1968 metais Elena Kepa- 
laitė keliavo per Italiją, aplan
kė ir jo liejyklą. Jis ją priėmė 
visu nuoširdumu ir visą dieną 
jai skyrė.

Ši didelio menininko globa ir 
skatino Eleną Kepalaitę taip 
pat uoliai dirbti ir aukotis 
menui, kaip ir jis, jau senas žmo
gus, dirbo ir aukojosi.

Jo kūrinių yra daugely mo
derniojo meno muziejų. Visur 
ten prie jo pavardės parašyta, 
kad gimęs Lietuvoje.

Nors jis ir buvo žydų tauty
bės, nors ir seniai iškeliavo iš 
gimtojo krašto, bet — jis rado 
gražų ir mielą santykį su tuo 
kraštu ir su to krašto žmonė
mis. Už tai jį čia ir pagerbia
me ne tik kaip didelį meninin
ką, bet — drauge ir gerą žmo
gų. (p-j.)

presbiterijos kairiojoje sienoje, 
jis jau sirgo širdimi.

-o-
Jonas Subačius buvo gimęs 

1904 sausio 12 Brooklyne■ Jo tė
vas buvo suvalkietis, motina iš 
Šiluvos. Jis baigė Brooklyno ka
tedros vidurinę mokyklą 1921. 
Studijuoti išvyko į Niagaros 
universitetą — 1922-23. Grįžęs 
į namus, 1923-24 lankė Ford- 
hamo universitetą. Tapybą ir 
skulptūrą studijavo Vashing- 
tone National School of Art 
1925-28, New Yorke Art Stu- 
dents League 1930-1932, Itali
joje Romos Reggia Academia di 
Belle Arti 1936-39.

Grįžęs iš Italijos, gyveno -visą 
laiką Ne.w Yorke su savo motina, 
kuri mirė 1948.

Jo darbo laukas ir buvo Šioji 
apylinkė. Kaip specialistą deko
ratorių kvietėsi įvairią tautų 
bažnyčios, vienuolynai. Dar«į jis 
visa— atnaujino senus dekora
vimus, pvz. 1964 perdažė, 
atnaujino Apreiškimo parapijos 
bažnyčios vidų. Projelrtavo ir 
naujus altorius, kurių yra sukū
ręs apie 30, dekoravo it naujus 
bažnyčių interjerus, prisiderin
damas prie klebonų pageicdavi- 
mų. Jo dekoravimų darbą yra 12 
lietuviškų bažnyčių Neu Yorko, 
New Jersey ir Pennsylvanijos 
valstybėse.

Darė jis visa — paveikslus ir 
skulptūras, projektavo ir liturgi
nius indus. Labiausiai mėgo 
skulptūrą. Savo studiją turėjo rū
syje, ir ten atlikdavo visus me
džio darbus. Namai buvo 88 
Avenue, Richmond Hill,N— Y.

Ir kas charakteringa jomemui?
J. Subačius buvo išsilavinęs 

žmogus, mokęsis daugelyje 
mokyklų, mokslui skyręsap>ie 12 
metų, bet jo kūrybinės pažiū
ros susiformavo gana anksti — 
jis pamėgo akademinį realizmą. 
Formos buvo kiek apibendrina
mos, ieškoma ramybės, iš
raiškos, bet jam stigo kūryljinio 
polėkio. Jis sustingo tame stiliu
je, kuris čia Amerikoje bažnyti
niame mene pasireiškė tarp 
1920-30.

Naujovės jo nepalieti. Dirbo 
su technikiniu pasiruoiimu, bet 
jo darbas pasiliko sausas, ap
gožtas akademinio sti liaus. 
Toks, pavyzdžiui, yra ir jo pas
kutinis darbas Aušros Vartau Ma
rija Apreiškimo parapijos bažny
čioje.

Tapyboje jis mėgo įvesti daug 
lietuviškos ornamentikos, ap-

Jo suteiktos informacijos, 
žurnalistine prasme, šviežios. 
Jis krašto valdybą pirmasis pain
formavo apie Kalantos susidegi
nimą (įvykiui dar nenuskam- 

. bėjus amerikiečių spaudoj). Ku
dirkos reikalu jo gaunamos ži- 

. nios buvo ir tebėra patikimiau
sios.

Prieš gerą mėnesį šen. Scott 
susitiko su JAV generaliniu kon
sulu Leningrade Culvęr Gleys- 
teen. Tai tas pats asmuo, dėl 
kurio vizito Vilniuj LB krašto 
valdyba protestavo, šiuo protes
tu pasiekdama JAV Kongreso va-

ti spaudos ir televizijos at
stovus ir juos nukreipti į be
triūsiančius rengėjus. - -

štai LB išleido leidinį “Vio- 
lation of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”. LB 
krašto valdyba norėjo tą leidinį 
pasiųsti kiekvienam Kongreso 
nariui. O tokių buvo 535. Siun
timo išlaidos nemažos, o kas 
bus, jei senatoriaus įstaigos tar
nautojas žvilgters ir savo nuo
žiūra leidinį nukreips į bylas ar 
net šiukšlių dėžę. Talkon atsku
bėjo Hetherington. Prišnekino 
šen. Scott parašyti lydraštį, kuris 
su LB leidiniu šen. Scott tarnau-

Robert E. Hetherington

dus ir net patį dr. Kissinger. 
Hetherington tada paskambino 
JAV LB krašto valdybai ir pa
klausė, ar ji nenorėtų, kad šen. 
Scott pokalbio su Gleysteen me-
tu paliestų Lietuvos reikalus. 
Kur nepasinaudosi proga, kada 
lietuviam palankus senatorius 
klydusiam konsului primins, jog 
jo neapdairus elgesys Senato yra 
stebimas. Teko tad rašyti Gleys
teen skirtus klausimus. He
therington juos kiek perreda
gavo, o šen Scott po savaitės 
konsului išdėstė savo susirūpi

nimą esama Lietuvos būkle.
Iškilo Kudirkos klausimas. LB 

krašto valdybos delegacija vyko 
į VVashingtoną. Užsukta ir į He
therington įstaigą. Papasakota 
susidariusi padėtis. Reikalas bu
vo pristatytas senatoriui Scott. 
Po valandos šen. Scott sušauk
tame posėdy dalyvavo Valstybės 
departamento šešių skyrių vir
šininkai, kuriem LB atstovai tu-

vių veikla išeivijoj. Laiko lietu- rėjo progą išdėstyti savo ne- 
viškiem reikalam suranda už- pasitenkinimus.
sukdamas į Lietuvos atstovybę 
ar sekdamas Lietuvai teikiamą 
dėmesį Kongrese ir amerikiečių 
spaudoj. Mūsų specialaus krei
pimosi jis dažnai nėra linkęs 
laukti. Užtiks straipsnį, liečian
tį Lietuvą ir lietuvius, žiūrėk, 
ir siunčia jo iškarpą krašto vaidy
boj esantiem bičiuliam. Dažnai, 
prieš išsiųsdamas, ir telefonu 
dar paskambina. Jei straipsnis 
mūsų reikalui neigiamas, ragina 
būtinai reaguoti. Jei palankus, 
primena padėkoti.

juosti įvairiom dekoratyvinėm 
juostom. Taip ornamentuoti 
buvo nutapyti jo du paveikslai 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje; tų paveikslų vienas vaiz
davo Mindaugo krikštą, kitas — 
Vasario 16 paskelbimą.

Sukūrė jis eilę lietuviškų kry
žių, kuriuos statė prie lietu
viškų bažnyčių. Jo padaryti kry
žiai yra Keamy ir Ne švarke prie 
lietuviškų bažnyčių. Abiejų kry
žių ornamentika kiek perkrau
ta, nepritaikyta šio krašto klima
tui.

Maždaug iki 1950, kada čia at
vyko iš tremties nauja lietuvių 
dailininkų karta, jis buvo vienin
telis bažnyčių dekoratorius lie-

Kitas atvejąs, kur Hethering
ton pagalba daug padėjo, buvo 
LB krašto valdybos priėmimo 
JAV Kongrese nariam suruo
šimas. Jam tarpininkaujant, 
Pennsylvanijos senatoriai Scott 
ir Schweiker sutiko šį priėmimą 

, globoti, o taip pat. ir patalpų 
nuomos Kapitoliuj išlaidas pa
dengti ir kolegas senatorius į 
priėmimą pakviesti. Šiame priė
mime, kuriame dalyvavo 66 Se- 
nato-Atstovų Rūmų nariai Het
herington atiteko pareiga rikiuo-

tuvis, gerai pasiruošęs savo dar
bui. Ir jo įnašas buvo žymus. 
Nors jis ir tęsė įsigalėjusį ita
lišką religinį meną, bet įnešė 
daug lietuviškos ornamentikos. 
Vienas iš gražiausių jo darbų 
yra Šiluvos altorius Elizabetho 
lietuvių bažnyčioje.

Jis visą laiką veikė su Lietu
vos vyčiais, buvo aktyvus jų na
rys, gerai kalbėjo lietuviškai, 
kiek sąlygos leido, dalyvavo vi
same lietuviškame gyvenime.

(p-j-)

Dail. Jono. Subačiaus pa
darytas kryžius, papuoštas 
lietuvių liaudies orna
mentais. Kryžius yra Sopu
lingosios Dievo Motinos 
bažnyčios zakristijoje Kear- 
ny, N. J.

tojų buvo išsiuntinėtas visiem 
Senato nariam. Lydrašty LB lei
dinys buvo pristatytas kaip ver
tinga dokumentinė medžiaga, su 
kuria kiekvienas senatorius bu
vo raginamas susipažinti.

-o-

Hetherington augęs Massa- 
chusetts valstijoj. Dalyvavęs 
antrajam pasauliniam ir Korėjos 
karuose. Baigęs Fordham uni
versitetą New Yorke. Yra buvęs 
reporteriu, įvairių laikraščių 
Pennsylvanijoj redaktorium, ra
dijo žinių pranešėju — komen
tatorium, AP korespondentu. 
Pennsylvanijos valstijos admi
nistracijoj yra ėjęs eilę svarbių 
pareigų. Žurnalistikos organiza
cijų narys. Dabartiniu metu 
gyvena Annandale, Virginijoj, ir 
augina keturių vaikų šeimą, iš 
kurių du jau studentai._Senato-

liaus Scott štabe darbuojasi nuo 
1970.

Hetherington talką tenka la
bai vertinti. Jam tarpinin
kaujant, šiuo metu šen. Scott
lietuvių tarpe yra užėmęs tą vie
tą, kurią už pagalbą Lietuvos by
lai praeity turėjo šen. Knowland 
ir šen. Dodd.

Šiais laikais, kada JAV admi
nistracijos siekiama glaudžių ry
šių su Sovietų Sąjunga ir prasi
lenkiama su tarptautinės teisės 
ir krikščioniškosios moralės dės
niais pavergtųjų tautų atveju, 
šen. Scott yra tas asmuo, kuris 
Lietuvą ištikusios tragedijos 
neužmiršta ir siekia Lietuvai pa
dėti. Tariant Hetherington ir 
šen. Scott lietuvišką ačiū, vilia
masi, kad jų abiejų prielankumu 
dar ilgai galėsim džiaugtis. Il
giausių metų!

AG.

PLB VALDYBOS POSĖDIS

Alfonsas Docius

Birželio 2 PLB valdybos po
sėdy (dalyvavo St. Barzdukas, 
dr. A. Butkus, dr. H. Brazaitis, 
A. Gailiušis, M. Lenkauskienė, 
dr.. V. Majauskas, dr. A. Nasvy- 

’ tisį' ‘A." Rinktinas} tvarstyti šie 
klausimai: '

Priimtas tekstas rašto, kuriuo 
kreipiamasi į laisvojo pasaulio, 
ypačiai JAV ir Kanados kraštų, 
lietuvių visuomenę, kviečiant 
visus į PLB seimo sėkmingo 
įvykdymo talką. PLB valdyba ti
kisi, kad mūsų spauda talkos rei
kalą išpopuliarins, o visuomenė 
į kvietimą jautriai atsilieps.

Atsižvelgdama į atsiųstus 
pageidavimus, PLB valdyba taip 
pat baigė tvarkyti seimo progra
mos reikalą. Seimo šaukimas yra 
susijęs su nemažomis išlaido
mis, todėl globos bei paramos 
prašoma iš JAV, Kanados ir ki
tų kraštų bendruomenių. Seimo 
leidiniui priimami taip pat svei
kinimai bei skelbimai. Seimo 
svečiais kviečiami visi lietuviai, 
oficialiesiem asmenim nutarta 
siųsti kvietimus. Seimo finansų 
reikalais rūpintis paprašytas fi

nansų vicepirm. dr. V. Majaus
kas. Nutarta jau sudaryti nomi
nacijų, nutarimų ir garbės teis
mo statuto komisijų branduo
lius, kuriuos tvirtins bei papil
dys pats sėitiias'.”’ ' ”

Plačiai svarstytas Vliko šau
kiamos veiksnių konferencijos 
dalyvių, laiko bei sėkmingumo 
klausimas. PLB valdybos siūly
mai Vlikui pranešami raštu.

Konstatuota ta žala, kurią per
gyvena kitų kraštų šelpiamieji 
lietuviai dėl į Balfą įsimetusių 
nesutarimų ir tarpusavio kivir
čų. Tokios padėties tolimesnis 
laikymas yra nieku nepateisina
mas, todėl PLB valdyba yra in
teresuota Balfo veiklos normaliu 
funkcijavimu.

PLB valdybos nariai padarė 
savo srities veiklos pranešimus, 
buvo apžvelgti išsiųstieji bei 
gautieji raštai, patvirtintos sąs
kaitos, aptarti įvairūs e’’' mieji 
reikalai ir kt. Kitas valdybos po
sėdis įvyks liepos mėn. Posėdis 
truko nepilnas septynias valan
das (P).

MIRĖ DAIL.
ALFONSAS DOCIUS

Gegužės 29, antradienį, 6 v.r. 
Toronto Humber Memorial li
goninėje širdies priepuoliu mirė 
dail. Alfonsas Docius. Į ligoni
nę buvo išvežtas naktį, ir ten 
paaiškėjo, kad priepuolis yra pa
vojingo pobūdžio.

Velionis buvo gimęs 1916 lap
kričio 12 Rudakių kaime, Per
naravos valsčiuje, Kėdainių ap
skrityje. 1936 baigė Kėdainių 
gimnaziją ir įstojo į Kauno Me
no mokyklą, paskui į Vilniaus 
Dailės akademiją, kur 1943 bai
gė skulptūros skyrių.

Pasitraukęs į Vokietiją, 1944- 
1949 dirbo W. Merten studijo
je Freiburge i. Br., lektoriavo 
YMCA-YWCA meno kursuose.

1950 atvyko į Kanadą ir. apsi
gyveno Toronte. Dirbo komerci
nio meno srityje.

Nuo 1933 bendradarbiavo 
šviesos Kebuose, Mokslo Die
nose, Karyje, Skautų Aide, 1942- 
1944 dienraščio N. Lietuva 
iliustratorius.

Kaip grafikas iliustratorius jis 
labiau pagarsėjo ne kaip skulp
torius. Paskutinis jo didesnis 
darbas buvo Bernardo Brazdžio
nio poezijos rinktinės Pilnaties 
iliustravimas.

Jo žmona yra Elena Šidlaitė- 
Docienė, taip pat skulptorė. Dail. Alfonso Dociaus piešinys — Prisikėlimas.
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vertimą, kurio niekada nėra bu
vę, t.y. “Phenomenon pf Man”

nes jis pristatęs Julian Hurley, 
garsų biologą evoliudonistą,

skaitęs ir kad jį kas nors bus 
tyčia ar netyčia suklaidinęs”.

*2. L.D. prileidžia gana didelį,

šą. Tokią prielaidą padaręs, 
LD., atrodo, nejuokais ima ir 
paklausia:(“Kame čia šuo pakas-

tiksliu išvertimu, reikėtų ieškoti 
“The Phenomenon of Man", 
1965 metųlmirikštažs viršeliais) 
laidos, kuria naudojosi irmon
sinjoras. Tuo tarpu L.D. atsi-

SAVOTIŠKĄ KRITIKĄ SVARSTANT
Kalbant apie mums čia rūpi

mos Teilhardo knygos anglišką

F^tl

*. <• 4-

Toks citavimo ir paaiškinimo 
būdas tai L.D. kritikai iš viso 
yra svetimas dalykas, perdaug 
nustelbtas ne tik jo užmojo, bet 
ir jam būdingų prielaidų. Ne
nuostabu tam tikru požiūriu, ko
dėl L.D. prileidžia, kad monsin
joras cituoja tą Julian Hukley 
knygą, nors jis nesąs jos skaitęs, 
arba dar blogiau:

“Atrodo, kad monsinjoras Gi- 
žinskas tos Huxley knygos nėra 
skaitęs ir kad jį kas nors bus 
tyčia ar netyčia suklaidinęs. Vi
sų pirma toji citata yra ne 40, o 
37 minėtos knygos puslapyje” 
(L.D.).

Dabar dėl to tyčia" ar nety
čia suklaidinimo. Teisingai L.D. 
pastebėjo, kad ta monsin
joro citata, apie kurią čia visą lai
ką kalbėjome, yra ne 40, o 37 mi
nėtos knygos (“Evolution in Ac- 
tion”) puslapyje, turint prieš 
akis tos knygos 1953 metų laidą, 
kuria ir monsinjoras naudojosi.

Nors L.D. teisingai pastebėjo 
tų (40 ir 37) pušlapių prasi
lenkimą, bet jis iš to padarė 
neteisingas ir perdaug toli sie
kiančias išvadas, prileisdamas tą 
neskaitymą ir tyčia ar netyčia sū
kiai dinimą.

Neliesdami daugiau tos Julian 
Huxley “neskaitymo” proble
mos, dabar pažiūrėkime, ko ver
ta prielaida dėl tariamojo tyčia 
ar netyčia monsinjoro suklaidi
nimo ryšium su tų puslapių 
prasilenkimu ar sukeitimu. Ir 
šiuo atveju, aišku, yra įvairiau
sių priežasčių. Gal ta Julian 
Huxley 1953 metų datos knyga 
("Evolution in Action”) pasiro
dė dvejopa laida ir skirtingo 
dydžio formatu? Gal monsinjo
ras, perrašydamas savo straipsnį 
“Po mokslo kauke”, netiksliai 
nurašė ir tą rėildamą 37 pusla- 
pį, kaip tai autoriam neretai 
pasitaiko. Ir dėl visos eilės ki

tų priežasčių galėjo spaudoje 
pasirodyti netikslus puslapio 
nurodymas, nors ir geriausiai 
būtum išstudijavęs veikalą ar 
šiaip kokį cituojamą leidinį. Ir 
vis dėlto L.D. iš šių ar panašių 
kalbamuoju klausimu priežasčių 
pasirinko tik vieną priežastį per
daug jau nekritiškos prielaidos 
būdu, kad monsinjoras, esą, .at
rodo, "tos Huxley knygos nėra

W
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New Britain, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventėj laisvinimo reikalam 
aukojo:

Po $25: Juozas ir Ona Grikiai, 
Amber Club, Varpo klubas, kun. 
Jonas Rikteraitis.

Po $20: klebonas kun. Edvar
das Gradeckas, Povilas Karosas.

Po $15: Teklė ir Stasys Gru- 
šauskai, Algirdas Dūda.

Po $10: Jonas Beinortus, Vla
das Butrimas, Marija Richterai- 
tis, Bronius Kūkalis, Žigas, Juo
zas Balčiūnas, Juozas Leiberis, 
Petkevičiai, Jonas Ruškys, Kir- 
monas, Vitas Stašaitis, Ipolitas 
Dalangauskas, Vincas Sinke
vičius, Jonas Plečkaitis, Aldona 
ir Jonas Plečkaičiai, Rimgaudas 
Vilčinskas, Lietuvių Susivieniji
mo 34 kuopa, Anastazija ir Ba
lys Semaškai. Šv. Rožančiaus 
draugija, John Shenuski, Gedi
minas Stasiukevičius, Vytas 
Juozokas, Kazimieras Stasiuke
vičius, Vytautas ir Lidija Straz
dai.

Po $5: Vacius Kronkaitis, Ona 
Jakubauskas, Teofilė Slevins- 
kienė, Kostas Valiūnas, Adomas 
Sadauskas, Kazys Zavickas, Juo
zas Liūdžius, Jn., Bronius Ku
bilius, Marija Raškė vičienė, 
Juozas Zdancevičius, Pranas 
Stirbys, Matas Grimaila, Juozas 
Petuška, Juozas Kreivėnas, Juo
zas Ščiuka, Jonas Rodzevičius, 
Juozas Juškėnas, Nijolė Raškie- 
nė. Jonas Bernotas.

Kiti aukojo po mažiau.
Viso per minėjimą salėje su

rinkta aukų $536.00, o bažny
čioje 252.95. Tad iš viso New 
Britaine Vasario 16-sios mi
nėjimo proga Lietuvos vadavi
mo reikalam surinkta $788.95.

Jonas Bernotas

Gižinskas truputį šia "proga,'jėi leistina, 
straipsnyje (“Po pajuokaujant, turimus tų citatų 

palyginimo, 4nterpretacįjos ir 
numeracijos būtiniausius reika
lus, kuriuos L. D. iškėlė. Toliau 
L.D. monsinjorą pakaltina taip: 

“Paskutinėje iš penkių at
karpų mons. Gižinskas bando 
Teilhardą pajuokti, atpasako
damas, ką jam traukiny vieną 
kartą bendrakeleivis pasakojęs 
apie studento pasikalbėjimą su 
prof. J. Maritainu, kuris Teilhar
dą pavadinęs mokslo apysakų 
(science fietion) rašytoju. Ir 
mons. G. pritaria, kad Teil
hardo raštai tėra tik science fie
tion ir daugiau nieko” (L.D., 
mano pbr.).

Kur tame monsinjoro straips
nyje bandyta pajuokti Teilhardą, 
pritariant tam bendrakeleiviui ir 
paskiau teigiant taip, “kad Teil
hardo raštai tėra tik science fie
tion ir daugiau nieko”? Niekur! 
Juo labiau, kad ir pats J. Mari- 
tainas savo knygoje “Le Paysan 
de la Garonne” (Kaimietis nuo 
Garonnos upės krantų, išleista 
ne 1966, bet 1967) niekur nėra 
pasakęs, kad Teilhardo raštai tė
ra tik (“seulement”) science 
fietion. Tuose raštuose esą ir ge
rų minčių. Poetiniu, t. y. lyri
nės dvasios dinamiškumu tie jo 
raštai net savo visumoje pasižy- . 
mi gana vertinga originalumo 
jėga (“ .. .elan lyriąue”). Tačiau - 
mokslo, ypač filosofijos ir teo
logijos požiūriais tie Teilhardo 
raštai savo ‘ visumoje pasižymi 

“fnbkšlb"" vUrdo fantazijos' kūri
niais (“fantaisie serieūse”; — 
Teilhard de Chardin) arba sci- , 
ence fietion. Tokie jo raštai tik - 
iš dalies ir labai iš toli žiū
rint galėtų šiek tiek priminti 
prancūzų rašytoją, kūrusį nuoty
kių romanus, Julės Verne (1928- 
1905). Šis savo raštus daž
niausiai rėmė tikrais mokslo da
viniais, gana gerai aprašydamas, 
sakysim, tą kraštą ir vietą, iš kur 
astronautai laimingai pakils į 
mėnulį ir jį pasieks.

Žodžiu, ne visumoje, bet tik iš 
dalies, tam tikrais atvejais Teil
hardo raštai išvengia to “science 
fietion” (J. Maritaino terminu — 
ir “Theology-fiction”). Monsin
joras tame savo straipsnyje aiš
kiai užsimena, kad apie tą 
“science fietion” skaitė toje J. 
Maritaino “Le Paysan de la Ga
ronne” knygoje, o ne iš to savo 
bendrakeleivio sužinojo Teil
hardui “pajuokti”, kaip L. D. vi
siškai priešingai prileidžia. La
bai gerai, kad tiesa, o ne pajuo
ka, apie tą “science fietion” vis 
labiau prasiveržia pro teil- 
hardizmo kulto infliaciją.

: Monsinjoras L. 
tame savo __ _
mokslo kauke”) nėra pakasęs nė 
mažiausio padarėlio. Tikras da
lykas, kad ir šuns pakasimas ne 
jam rūpėjo.

Rašydamas apie Julian Hux- 
ley, monsinjoras, jeigu taip nori
me, “pakasė” tai, ką ir pats Ju
lian Huxley yra užkasęs — tai 
visas evoliucijos teorijas, kaip 
jau žinome, masiškai susitelku
sias propagandos pasaulyje. Ta
čiau Huxley niekur nėra toje sa
vo knygoje pasakęs, kad su to
mis teorijomis jis palaidojo ir 
savo sampratos evoliucijos teori
ją, kuri esanti tikroji evoliucijos 
teorija, žinoma, “tobulesnės” 
tam tikros atrankos vardu.

Ir vis dėlto monsinjoras drįs
ta Julian Hūxley mums pristaty
ti ne kaip didžiausią, bet kaip 
užtektinai didelį evoliucijos 
priešininką, netiesiogiai palai
dojusį ir savo tą “tobulesnę” 
evoliucijos teoriją, nes mes, 
anot Julian Huxley, nežinome ir 
nežinosime labai paslaptingo 
“evoliucijos mechanizmo” vei- 

'kimo, kurį būtų galima moks
liškai išaiškinti. Juk sveiko pro
to žmogus esą negali tikėti, kad 
tokie labai svarbūs organai, kaip 
akis ar smegenys, aklu ir au
tomatišku evoliucijos būdu ga
lėtų kaip nors išsivystyti. (16) 
Tai ne pirmą sykį jis taip pasi
sako prieš evoliucijos beprasmy
bę. Tačiau jo sampratos ėyoliu- 
cija net privalanti būti, ries Jis 

' taip tfld' į' ją ir jos pėš&ptin- *■’ 
gą mechanizmą, labai gera ži
nodamas, kad tą savo evoliuciją 
remia ne mokslu, o tikėjimu, 
savotiškos neliečiamybės religi
ja. Tai religija, pagrįsta ne Die
vo Kūrėjo galia ir valia, bet savo 
autoritetu ryšium su visomis 
(kokios tik gali būti) “evoliuci
jos mechanizmo” paslaptimis 
("Evolution — Mysterious New 
Religion”). Ir viskas! Tokiu 
netiesioginiu būdu jis palaidojo 
ir savo sampratos "tobulesnę” 
evoliucijos teoriją, kaip ir visas 
kitas evoliucijos teorijas, pra
dėdamas, kaip minėta, nuo 
Darwino laikų. Šia prame Ju
lian Huxley yra gana didelis 
evoliucijos priešininkas, kaip 
monsinjoras labai teisingai jį su
prato pačios evoliucijos istorijos 
šviesoje, kurios mes labiausiai 
pasigendame pas L.D. Gal pats 
didžiausias moderniųjų moksli
ninkų evoliucijos priešininkas 
— tai anksčiau minėtas Henry 
F. Osborn, gamtos mokslininkų 
1931 pripažintas pačiu žymiau
siu šių laikų ekspertu geologi
jos - palentologijos srityje. 
Osborn kaip tik ir pareiškė, ko
dėl visos evoliucijos teorijos, 
(neišskiriant, aišku, nė Julian 
Huxley) yra sužlugusios mokslo 
pasaulyje (“Ali theories of evo
lution have collapsed”), kaip 
anksčiau minėta.

3. Toliau L.D. vėl grįžta savo 
prielaidomis prie monsinjoro L. 
Gižinsko “neapsiskaitymo” 
Teilhardo de Chardin reikalu:

"Toliau mons. G. cituoja ir iš 
Teilhardo de Ghardin knygos 
‘Phenomenon of Man’ (218 
puslapy), kurioje tas evoliucijos 
skelbėjas sakąs, jog žmogus ga
lįs “patekti į neviltį, matydamas, 
kad tiek daug protų, ir tai neei
linių, yra atsiriboję nuo evoliu
cijos idėjos . Mes ir tos citatos 
neradome” (L.D., mano pbr.).

O ta citata, kurios L.D. taip 
jau neranda, tebėra kaip tik tame 
pačiame — 218 puslapyje, kuria
me ji prasideda 12-osios eilutės 
pabaiga, skaitant to puslapio ei
lutes iš apačios. Ta pati citata 
(prancūziškame) originale (Le 
Phenomene Humain, Paris, 
1960) yra 242 puslapyje, kuria
me ji prasideda 4-osios eilutės 
viduryje, skaitant to puslapio 
eilutes iš viršaus.

Tos infliacijos žymiausi ir la
biausiai žinomi teilhardistai yra 
šie: Henri de Lubac, S. J., kurį 
ištikimiausiai seka — Rev. Ro- 
bert T. Francoeur (JAV-se Teil
hardo Sąjūdžio Draugijos vie
nas kūrėjų ir dabartinis teilhar- 
distikos — neautentiško Teil- 
hardo mokslo vykdomosios pro
pagandos direktorius), Chris- 
topher F. Mooney, S.J., Eula- 
lio R. Baltazar; iš dalies tam 
Henri de Lubac, S.J., atsidavę 
— Kari Rahner, S.J., ir Raymond 
J. Nogart, O.P. (ne taip seniai 
staiga miręs). Žymiausi teilhar
distai kaip mokslinio stiliaus 
Teilhardo biografai — tai Glau
dė Cuenot ir Emile Rideau, 
S.J.

Tų žymiausių ir labiausiai ži
nomų teilhardistų vienokio ar 
kitokio laipsnio įtakai pasku
tiniuoju laiku yra atsidavęs An
tanas Paškus Aiduose, kaip žino
me, mėgindamas lyg ir įtikina
mai patikslinti prof. dr. Antaną 
Maceiną, teisingai atskleidusį 
paties Teilhardo raštų pagrin
dinius principus, ko net žymiau
si katalikai teilhardistai dar nė
ra išdrįsę padaryti. Jeigu jie 
drįstų parodyti Teilhardo raštų

Detroite prisimintos Romo Kalantos susideginimo metinės. Miesto centre buvo išstatyti 
niafretai, Kalantos paveikslai ir išdalinta keli tūkstanfiiai lapelių. Prie plakatų stovi: Juozas 
Tamošiūnas^ Jąipras Murinas, žuml. Vladas Selenis,Antanas Norus ir Pranas Polteraitis. Nuotr.
K. Sragausko ■_____ - ________________________ '

autentiškumą, bent jo principus, 
tai daug kam gal lengviau pa
aiškėtų, kodėl ir Sovietų vadina
moji Sąjunga, anot bereikalingo 
J. Pr. apsidžiaugimo, kai ką iš jo 
veikalų yra išsivertusi (plg. J. Pr. 
apžv. “Chardino dvasinė pasau
lėžiūra”, išsp. Drauge 1973 ko
vo 24).

Tie čia minėti žymiausi teil
hardistai, jų didesnė ar mažesnė 
įtaka, to “science fietion” kilmė 
ir prasmė labai nedėkingai yra 
paveikę L.D. štai kodėl jis lyg ir 
nepasijuto prileidęs: monsin
joras mėginąs pajuokti Teilhar- 
dą, atpasakodamas to savo bend
rakeleivio pokalbį. Kaip tik prie
šingai!

Kovodamas iš tikrųjų ne už 
Teilhardą, bet.'už teilhardistus, 
skelbiančius ne teilhardizmą, 
bet savo k^r^of teil|iard»stįką^/ 
L.D. labai lengvai apsirinka, 
skaitydamas kun. J. Pmnskio 
skubotą antologijos “Process 
Theology” aprašymą, išspaus
dintą Drauge (1972JC.14). Šią 
antologiją suredagavo Fordha- 
mo universiteto profesorius jė
zuitas'tėv. Ewert H. Cousins, 
išleido katalikų leidykla New- 
man Press New Yorke (1971 
m., 376 p., kaina $4.95). Suži
nojęs iš kun. J. Prunskio apra
šymo apie tą antologiją, L.D. da
lį tų žinių patelkia ir monsin
joro dėmesiui. Šioje antologijoje 
esą Teilhardui skiriamas labai 
platus dėmesys, kaip katalikų 
teologų (su Henri de Lubac, 
S.J., ir Christopher F. Mooney, 
S.J., pryšakyje), taip ir protes
tantų teologų (su Crespy, jų tar
pe pirmaujančiu Teilhardo in
terpretatorium). Šalia tų pirmau
jančių katalikų ir protestantų 
teologų (nors Mooney ir Crespy 
nėra teologai mokslininkai griež
ta prasme) L.D. dėmesin įsmi
go tos antologijos ir paties re
daktoriaus šios pastabos: esą pa
saulyje (kur gi kitur galėtų bū
ti) sudaromos diskusijų grupės 
svarstyti Teilhardo filosofijai. 
Pastabas jis papildo tuo, kad 
JAV veikianti “The American 
Teilhard .de Chardin Associa- 
tion” (kurios vienas kūrėjų ir da
bartinis direktorius, kaip minė
ta, yra Francoeur). Ta draugija 
ruošianti konferencijas, paskai
tas, studijų grupes (ir kovūnus 
visomis priimtinomis ir abejin
gos vertės priemonėmis teilhar- 
distikai skelbti ir ginti!). To pat 
tipo organizacija brituose lei
džianti žurnalą, pavadintą “The 
Teilhard Review”; keletas šios 
rūšies žurnalų esą ir kituose 
kraštuose.

Visos tos žinios yra teisingos. 
Tik iš jų padarytos išvados per
daug toli siekia; būtent:

— Petronėlė Jesky, seniausia 
Kenosha, Wisc., apylinkės gy
ventoja, atšventė 103-čią gimta
dienį. Petronėlė gimė Lietuvoj 
1870 gegužės 30. Ištekėjo turė
dama 19 metų ir 1895 atvyko į 
Ameriką.

— Ievos Pocienės skulptūros 
darbų paroda suruošta Contem- 
porary Art galerijoj, Adelaidėj. 
Skulptūros modemiškos, gamin
tos iš metalo. Išstatyta 26 dar
bai, kuriuos australų spauda 
labai gerai įvertino.

“Kai apie tokį žmogų (Teil
hardą, :— T.Ž.) rašomi veikalai, 
sudarinėjamos draugijos ir lei
džiami žurnalai jo nitams studi
juoti ... —, tai tos jo ‘mokslo 
apysakos’ yra, matyt, gan ypa-. 
tingos” (L.D., manopbr.).

Tikrai, tos “mokslo apysakos” 
net labai yra ypatingos, jeigu čia 
užtektų pabrėžti vien tik tokį 
ypatingumą, ko L. D. kaip mato
me, griežtai ir neteigia. Vis dėl
to jis užtektinai griežtai prilei
džia, kad toks ypatingumas turi 
didelės reikšmės apsireikšti 
Teilhardo ir jo raitų pranašu
mui.

Kur kas daug didesnės reikš
mės (ne prasmės!) ypatingumu 
apsireiškia, sakysim, ne teil- 
hardizmas, bet komunizmas, ku
rio “pusbroliams” marksistams 
Jefihardas sukūrė ir atitinkamą aiftjngprocess likę selectiba^ ėper- 
dievą (rašoma iš didžiosios), 
kaip vėliau matysime. Ir vis dėl
to būtų labai neteisinga teil
hardizmą lygybės ženklu sieti su 
marksizmu, nekalbant jau apie 
komunizmą. Čia užsiminėme 
apie teilhardizmą ir komunizmą 
tik dėl to, kad primintume tai, 
kas labai yra teisinga: teilhardiz- 
mo ypatingumas toli gražu nėra
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Po 2 dol.:
Cleveland, Ohio: Nf. Ado- 

mines, V. Akelaitis, E. Aleksa 
K. Balaišis, K. Chutela, V. Degu
tis, P. Greičiūnas, V. Jokūbaitis, 
G. Juškėnas, P. Karalius, V. Ka- 
sakaitis, A. Kavaliūnas, P. Ka- 
zakas, P. Kliorys. V. Krikštolai- 
tis, L. Krivickas, j. Laucius, S. 
Lazdinis, P. Lėlys,P- Liaukoms, 
A. Martus, A. Masilionis, J. Mi- 
konis, J. NasvytisJ. Naujokaitis, 
V. Palubinskas, P. Pauli, C. Šla- 
žienė, P. Tarulis.

Akron, Ohio: V. Adams, M. 
Paliūnas, V. PaliOnas.

Dayton, Ohio: dr. E. Druktei- 
nis, F. Gudelis, J. Jaškauskas, 
S. Lazdinis, L. Raštikytė, A. Vi- 
limaitis. .

Ohio valstijoj: dr. L. Alssen, 
Bowling Green, hir*. A. Naujo
kas, Columbus, K. Amastaitė, 
Gene va, V. RočiCnas, Inde- 
pendence, F. Smulslds, Lima, 
E. B. S te poniai. Paima, J. Miko- 
nis, Richmond Hts., dr. J. Bal
čiūnas, Strasburgjr. P. Jucaitis, 
Toledo, S. Žiedonis, VVickliffe, 
S. Astrauskas, Willo-wick. -

Detroit, Mieli.: O. Andriuš- 
kevičienė, V. Bagdonas, B. Bal
nius, J. Balnionis, S. Barvydas, 
A. Bražėnas, dr. V- Bublys, A. 
Dainius, S. Garliauskas, V. Ka- 
valiukas, kun. V. KriSčiflnevi- 
čius, O. Kupčinskienėj A. Lin- 
gienė, dr. J. Piktinas, J. Staugęs.

Michigan valstijoj: dr. O. Vai
tas, Bloomfield, rur*. J. Adomai
tis, Cheboygan, M. Yekulis, 
Dearbom, J. B. Gllv-ydai, Frank- 
lin, dr. S. Pragulba, Highland 
Pade, J. Radas, Livonia, J. Bud
rys, Southfield, V. Lelis, Sterl- 
ling Hts.

Baltimore, Md.: dr. S. Anku- 
das, A. Bikuls, 0. Bogiel, A. 
Drazdys, A. Dubinskas, V. 
Frankienė, K Jankevičius, J. 
Kardokas, E. Kenfert, P. Ma- 
chulis, J. Palubinskas, J. Petkus, 

taip žinomas, paplitęs ir taip vi- 
visokios rūšies propagandos 
smurtu ir nesmurtu iškeltas, 
kaip komunizmo ypatingumas. 
Visiškai kitas klausimas, ko ver
tas ypač pastarasis ypatingumas, 
kokia pagaliau jo prasmė. Pas
tarasis — komunizmo ypatin
gumas labai yra reikšmingas sa
vo nelemtim , bet jis visiškai 
nėra prasmingas savo paskirtim, 
jei taip būtų galima išsireikšti. 
Visokios geros ir negeros nau
jienos, labiausiai “prilenkian
čios” sensacijos, net žemiau 
kritikos nesąmonės — visada tu
ri atitinkamo ypatingumo.

(Bus daugiau)

16. Julian Huxley: loc. cit., p. 
40:

“How can a blind and automatic 

,jating oft a blind and, undirected 
process likę mutation,pro3uoe6r- 
gans likę the eye or the brain, with 
their almost ineredible complerity 
and delicacy of adjustment?” (Ju
lian Huxley, mano pbr.).

Taigi Huxley turi irgi pripažin
ti, kad evoliucija neįmanoma, 
bet... Jis tiki, kad evoliucija vis 
dėlto privalo būti, todėl ji ir esan
ti (“and yet it has happened, loc. 
cit., p. 42, — paties Huxley pabr.).

A. Radžius, M. Šimkus, A. 
Walters, H. Wassell, J. Žukas.

Maryland valstijoj: V. Vil- 
džius, Bethesda, C. Majauskas, 
Berlin, L. Dambriūnas, Brent- 
wood, A. Petrutis, District 
Heights, E. Masaitienė, Havre 
de Grace, R. Gruodis, Mt. Airy, 
V. Gureckas, Oxon Hill, J. Mi
kuckis, Riverdale, dr. Z. Vaitu- 
žis, Rockville, J. Kupstas ir A. 
Puzinauskas, Silver Spring, A.K. 
Landsbergiai, Upper Marlboro, 
A. Lawler, Westminster.

Kanadoj:
M. Zakarevičius, Edmonton, 

Alberta, V. Vaičiūnas, Islington, 
Ont., A. Ratkevičius, S. Navic
kas ir Zulpa, London, Ont., J. 
Everlinas, Peterborough, Ont., 
dr. E. Jasevičiūtė, Thunderbay, 
Ont., P. Gaigalas, Timmins, 
Ont., S. Šalkauskas, Willow- 
dale, Ont.

Toronto, Ont.: G. Aleknevi- 
čius, A. Baltrušaitytė, S. Dap
kus, E. Davidonis, Z. Dobilas, 
V. Kolyčius, S. Plucas, S. Pra- 
kapas, J. Raškauskas, dr. A. Spū- 
das, dr. J. Sungaila, V. Vens- 
kaitienė, K. Žebrauskas.

Montreal, Que.: L. Balaišis, P. 
Baltuonis, O. Čečkauskas, G. 
čapkausldenė, dr. V. Giriflnas, 
S. Morkūnas, M. Šaltenis, M. Si- 
nius, M. N. Pras. Seselės.

Pietų Amerika: S. Jackevičius, 
dr. A. Kavaliauskas, Argentina, 
V. Steponaitis, Sės. Xaviera, Bra
zilija, A. Gercas, Venesuela.

Iš kitur: J. Rūkas, Australija, 
V. Gedmintas, Belgija, V; Palki- 
mienė, A. Pračkauskas, L. Vlavia- 
nos, Anglija, Iz. Sragauskis, Vo
kietija.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dai- 
1m. Laukiame ir kitų skaitytojų 
prisidedant prie kalendoriaus iš
laidų sumažinimo.
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NERINGA LAUKIA DAUGIAU STOVYKLAUTOJŲ

šiame Atlanto pakraštyje vasa
ros stovyklas geriausiai organi
zuoja ir tvarko Putnamo seselės.

gaičių stovyklas savo vienuoly-

gamtoje ir lietuviškoje aplin
koje.

Iki liepos 1 stovyklos reika
lais rašyti:

Šisterlgne
I.C.C. £

GALIMA ATOSTOGAUTI 
PUTNAMO SODYBOJE

Seselių vienuolyno vadovybė I 
taip pat praneša, kad Putnamo < 
vienuolyno sodyboje galima 
praleisti savo atostogas. Rau- g 
dondvario name .ir kitur yra £ 
kambarių ir susidaro visai geros ; 
sąlygos ramiai ir patogiai pra- Į 
leisti savo atostogas gražioje 
gamtoje.

Kas norėtų ten sustoti Vasaros 
atostogom, prašom kreiptis į vie
nuolyno administraciją.

- praleisti suvažiuodavo nergai- 
ifių iš toiiiniausių miestų net iš 
Chicagos, Toronto. ' Nuo liepos 1 rašyti į pačią 

jGraŽi vienuolyno sodyba stovyklą: 
nebuvo pilnai pritaikyta stovyk- ' Sister Igne 
lavimui. Prieš kelerius metus Neringą
seserys įsigijo stovyklavietę R.F.D. No. 4, Box 134 C
Vermonte ir ją pavadino Nerin- West Brattleboro, Vermont
gos vardu. 05301

Stovyklavietė yra gražioje ■- , - . ------ --- — —
Vermonto gamtoje, pilna kai-
niūkų, kalnų, miškų, upelių. Pa- SPARČIAI JUDA CHICAGOS JAUNIMAS 
stMyti atskiri namukai, bendrie- irmcrc iamttCafticji pastatai, įrengtos sporto aikš- JURGIS JANUSAITIS
telės. Tikrai ten gera k patogu Lietuviškasis jaunimas šį pa- gos “Day of Shame” pristatymą, 
jaunimui stovyklauti ir pailsėti, vasarį sujudo kaip niekada. Šią knygą apie S. Kudirkos dra-

Studentai ateitininkai suruo- mą parašė talentingas Jaunuolis 
šė šaunią jaunų žmonių dailės ' “ 
parodą. Dalyvavo net keliolika 
menininkų, daugiausia studen
tų. Paroda įvairi: tapyba, gra
fika, skulptūra, nuotraukos. Eks
ponatų — arti šimto. Tematika 
įvairi, sudominanti žiūrovą.

Į parodos atidarymą atsilankė 
Lietuvos gen. konsulė Juzė 
Daužvardienė, vysk. Vincentas 
Brizgys, jėzuitų provinciolas 
kun. Gediminas Kijauskas.

Atidarymo dalyvius rengėjų 
vardu pasveikino Augusta Šau
lytė. Konsulė Juzė Daužvardie
nė, parodą atidariusi, gėrėjosi 
jaunimo kūrybingumu ir linkė
jo jauniesiem menininkam ne
nutolti nuo lietuviškos veiklos.

Daiva Matulionyfė suorga
nizavo kvintetą ir trio, kurie at
liko įdomią programą. Ekrane 
buvo parodytos Chicagos lietu
viškosios bažnyčios; suteikta 
apie jas platesnių informacijų.

ištrūkus iš miestų. Tačiau praei
tais metais stovykloje dar buvo 
ir laisvų vietų.

šiemet bus 4 stovyklos
Šiemet Neringoje bus net 4 

stovyklos, pritaikytos atskiriem 
reikalavimam.

Berniukų stovykla bus pir
moji. Ji prasidės liepos 1 ir baig
sis liepos 14 (stovykla— dvie
jų savaičių). Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus.

Mergaičių stovykla šiemet 
bus tik dviejų savaičių. Prasidės 
liepos 15 ir baigsis liepos 28. 
Priimamos rhergaitės nuo 7 iki 
16 metų. Stovyklautojos atliks 
programą lietuvių susiartinimo 
šventėje liepos 22 Putname.

Berniukų ir mergaičių stovyk
la lietuviškai nekalbantiem lie
tuviškų šeimų vaikam bus nuo 
liepos 29 iki rugpiūčio 10. Pri
imami nuo 7 iki 15 metų vai
kai. Stovykloje bus supažindi
nama su lietuvių kultūra, lietu
viškom dainom, žaidimais.

Moksleivių ateitininkų sto- 
-. vykiadhtosketvirteji. Ji prasidės 

rugpiūčio12 ir tasis iki rugpiū
čio 26.

Jaunimas čia suruošė ir kny-

Moterų klubo dešimtmetis
Stovykloje yra laisvų vietų. 

Prašomi visi pasinaudoti ir leisti 
savo vaikus stovyklauti gražioje

ANTANAS SALYS
(atkelta iš 3 psl.) 

tėjo daugiau kaip 40 posėdžių 
ir parašė eilę straipsnių. Deja, 
Švietimo ministerija aną rašybos 
projektą numarino.

Įsitraukimas praktinėn kalbi- 
nėn veiklon, taip pat ir dėsty
tojo darbas universitete sutruk
dė Saliui pasireikšti stambes
niais teoretiniais kalbotyros dar
bais. Ypač gaila, kad jis nesu
skubo išleisti plataus tarmių 
aprašymo ir tarminių tekstų an
tologijos, o dialektologijai jis bu
vo gerai pasiruošęs ir keliolika 
metų ją dėstė universitete.

Atgavus Vilnių, kalbininkų 
laukė nemažas uždavinys — pa
rengti atlietuvintų Vilniaus kraš
to vietovardžių žodyną. Jį sure
dagavo Salys. Žodynas buvo su
rinktas spaustuvėje, ir jo korek
tūros jau buvo tikrinamos, bet 
dėl karo įvykių jo leidimas turė
jo būti nutrauktas.

Nesuklysime pasakę, kad vi
sos jo kalbinės praktikos darbo 
krikšto tėvas buvo Saliui Jab
lonskis. X '

Vos antruosius studijų metus 
buvo pradėjęs Salys, kai sunkiai 
susirgęs mirė Būga. Buvo tai di
džiulis smūgis tiek jo studen
tams, tiek universitetui, tiek ir 
visam lietuvių kalbotyros moks
lui. Susigraudinęs ir susijau
dinęs rašė tada pats jau visai 
paliegęs Jablonskis:

“Su K. Būga mūsų kalbos 
mokslas nustoja pagrindinio sa
vo fui o, didžiojo tyrtjo (...) 
Kaip čia ką pradėsim tame 
moksle, neturėdami K. Būgos — 
man seniui sunku ir suprasti: 
be Būgos gilesnis ir tvirtesnis 
tas mokslas lyg nebegalimas ...

„Liūdna, skaudu!"

Jablonskiui siūlant, Švietino 
ministerija pasiuntė užsienin du 
studentus, kad pagilinę studijas 
ir grįžę, ilgainiui taptų Būgos 
užvadai s. Tie studentai buvo: 
aukštaitis rytietis Pranas Skar
džius ir žemaitis Antanas Salys.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Haveno klubas mi
nėjo veiklos dešimtmetį. Minė
jimas pradėtas religinės muzi
kos koncertu Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioj. Kle
bonas kun. A. Zanavičius pasi
džiaugė, kad jo vadovaujamoj 
bažnyčioj vyksta tokia iškilmė.

Koncertą atliko I. Stankū- 
naitė-Silva (sopranas), L. Stu- 
kas (tenoras), N. Cybriwsky 
(violončelė), G. Cybrivvsky ir D. 
Dunkle (vargonai). Programa 
buvo parinkta labai įdomi ir tu
rėjo didelį pasisekimą.

Po koncerto visi rinkosi salėn, 
kur grožėjosi L. Židonytės ak
varelės bei grafikos ir D. Ra- 
manauskaitės-Jensen gamtos pa
veikslais.

Apžiūrėjus parodą, visi buvo 
pakviesti į parapijos salę, kur 
buvo trumpa ir puikiai suorga
nizuota akademija, kurią vedė 
klubo pirmininkė S. Valiukienė. 
Ji labai šiltu žodžiu pasveikino 
minėjimo dalyvius. Atsistojimu 
pagerbtos mirusios klubo narės 
— Ramanauskienė ir S. Nasvy- 
tienė.

Klubo sekretorė V. Žemliaus- 
kienė apžvelgė klubo veiklą 
dešimties metų laikotarpy. Klu
bas reiškėsi daugiausia kultūri
ne veikla: lietuviška daina, mu
zika, dailiuoju žodžiu.

Sveikinimus raštu skaitė jau
niausia klubo narė — studentė 
V. Vėbraitė. Savo gražia lietuviš
ką tarme žavėjo visus.

Klubo pirmininkė S. Valiulde- 
nė pristatė viešnias ir svečius. 
Pirmiausia pakviesta tarti žodį 
LMKF pirmininkė I. Banaitienė, 
atvykusi iš New Yorko. Ji, svei
kindama klubą tokia nepaprasta 
proga, papasakojo apie Federa
cijos veiklą. Toliau malonių 
žodžių pabėrė kaimyninių klu
bų pirmininkės: K. Marijošienė 
— Hartfordo ir D. Venclauskai- 
tė — Waterburio. New Yorko 
klubo narė G. Žilionienė, kuri 
yra New Haveno klubo stei
gėja ir GFWC naujai paskirta 
pareigūnė prie Jungtinių Tautų, 
džiaugėsi gražia ir prasminga 
klubo veikla. Sveikinimo žodį 
tarė ir Lietuvių Katalikių Mo
terų Organizacijų atstovė. Pas-

Šaulių priesaika Worcester, Mass.

A. Rukšėnas.
Į pristatymą atsilankė daug 

žmonių, tačiau ir šį kartą, kaip 
ir parodoj, vyravo jaunimas. Au
torius papasakojo, kaip buvo ši 
knyga rašoma, ir atskleidė įdo
mių scenų iš Simo Kudirkos dra
mos. Ir čia . teko gėrėtis mūsų 
jaunimu — stud. L. Rimkaus, 
J. Jasaitytės, B. Vaičjurgytės, B. 
Veito ir kitų sumanumu, gražia 
lietuvių kalba ir įspūdingu kny
gos pristatymu visuomenei.

VisurĮ
BRAŽINSKŲ BYLA VĖL 

ATIDĖTA
Gegužės 29 Ankaros teismas 

Bražinskų bylą atidėjo liepos 6 
dienai. (E) 
» — Stasys Dzikas, Vliko val
dybos sekretorius, nuo gegužės 
25 pasitraukė iš valdybos, nes, 
jo firmai išsikėlus į Floridą, tu
rėjo ir jis su šeima ten persi
kelti. (E)
— Philadelphia, Pa., šį savaitgalį 
vyks ateitininkų metinė šventė. 
Į ją atvyks Danguolė Tamu- 
lionytė, MAS centro valdybos 
atstovė iš Clevelando, ir Anta
nas Razgaitis, MAS įgaliotinis 
rytų pakraščiui iš New Yorko. 
Birželio 16, šeštadienį, ideologi
nė programa, pamaldos, laužas 
ir šokiai vyks B. ir K. Gasparė- 
nų sodyboj, 810 5th St., Delran, 
N. J., o birželio 17, sekmadienį, 
10:30 vai. iškilmingos pamaldos 
šv. Andriejaus bažnyčioj, 1913 
Wallace St. Po pamaldų iškil
mingas posėdis tos pačios para
pijos salėj. Washingtonof Balti- 
morės, New Yorko ir kitų vieto
vių vienminčiai kviečiami į nuo
taikingą ir darbingą šventę, o vi
sa lietuviškoji visuomenė — į 
iškilmingas pamaldas ir posėdį.

— Jurgio Jankaus naujausios 
knygos “Užkandis” pristatymas 
įvyks literatūros vakare Roches
ter, N. Y., Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėj, birželio 16, šeš
tadienį, 8 vai. vak. Programoj 
dalyvaus autorius, literatūros 
kritikas dr. Kęstutis Keblys ir 
stud. Jūratė Krokytė. Vakarą ren
gia ir visus maloniai kviečia 
LB Kultūrinė sekcija.
~ “Cross-Cultural Communi- 

ty Workshop” — lietuvių stu
dentų organizuojamas ir Kana
dos valdžios remiamas vasaros 
projektas kviečia visą jaunimą 
atsilankyti. Projektas veiks To- 

j ronto Lietuvių namuose birželio 
,18-29. Bus proga išmokti tauti- 
fnių šokių, lietuviškų rankdar
bių, meno darbelių, dainavimo, 
teatro meno ir t.t. Praneša pir
mininkas Vidas Montvilas.

— Algirdas Kasulaitis, Liet. 
Krikščionių Demokratų sąjun
gos pirmininkas, turėjo sunkią 
širdies operaciją. Operacija bu
vo sėkminga ir ligonis stiprėja 
namuose.

— Virgilijus Jankus, rašytojo 
Jurgio Jankaus sūnus, muzikas, 
profesionalas akordeonistas, mi
rė, ištiktas širdies priepuolio. 
Keliaujant jam automobiliu iš 
Arizonos, buvo ištikęs jį paraly
žius. Kai pasveiko ir toliau kelia
vo, pasikartojo antras smūgis, 
ir jis mirė kelionėje. Palaidotas 
gegužės 25 Rochesteryje, N. Y., 
kur gyvena jo tėvai.

— Jonines ir šiemet St. Catha- 
rines, Ont., Kanadoj, numatoma 
švęsti iškilmingai. Skautų rėmė
jų organizacija birželio 23 rengia 
koncertą su gražia programa, ku
rią atliks iš Clevelando atvykęs 
Čiurlionio ansamblis su savo so
liste Irena Grigaliūnaite.

— Fratemitas Lituanica, Lie
tuvių gydytojų korporacija, pa
gerbdama Lietuvoj susidegi
nusių auką, surengė dailininkų 

į konkursą ir paskyrė 1500 dol. 
i premijom. Jury komisija, suside- 
[ danti iš dail. K. Varnelio, skulpt. 
Į P. Aleksos ir meno kritiko prof. 
; R. Ginsel, premijavo šių daili

ninkų kūrintus: Rimvydo Cin- 
kos “Rauda ugnyje”, Algirdo 
Grigaičio “Simo giesmėje”, Ja
ninos Tąllat-Kelpšaitės-Kinkie- 
nės “Trys” ir Antano Vaikš- 
noros "Vidaus vizija”. Komisija 

' nutarė premijos sumą padalinti 
po 375 dol. kiekvienam. Dalis 
konkursinių darbų buvo išstaty
ta Sheraton-Chicago viešbuty 
PLGS-gos narių suvažiavimo 
metu. Visų darbų pilna paroda 
— Čiurlionio galerijoj birželio 
9-17.

— Vilties Draugijos naujoji 
valdyba Aleksą Laikūną pakvie
tė Dirvos redaktorium greta da
bartinio redaktoriaus Vytauto 

’ Gedgaudo. Aleksas Laikūnas 
I kvietimą priėmė.

— Romo Kalantos mirties me
tinės sukakties proga jaunuo
li* Tadas Klimas Rochesterio ra- 
dtyo pusvalandžio metu jautriais 
žodžiais paminėjo šį heroišką į- 
vykį, išvardijo ir kitus Žuvusius.

WORCESTER, MASS.
Įspūdinga šaulių šventė valdybos pirm. A. Zenkui įteikė į 

Alberto Mateikos iniciatyva. Šaulių Sąjungos centro valdybos ;
Worcesteryje įsteigtoji Dr. V. įgaliotas šaulys prof. V. Mantau-I 
Kudirkos šaulių kuopa gegužės t®8, Kuopos valdybos pirminin- 
5 ir 6 turėjo savo šventę. Da- kasjėliavą perdavė vėliavnešiui 
bar kuopai vadovauja pirm. A. 
Zenkus, vicepirm. K Prapuole
nis, sekret. E. Gorodeckienė ir 
ižd. J. Spirauskas.

Gegužės 5 Maironio Parko 
svetainėje buvo koncertas — va
karas su vaišėmis, šokiais ir me
nine dalim. Meninę dalį atliko 
rašytojas A. Gustaitis iš Bosto
no ir populiarusis M. M. Pen
ketukas iš Worcesterio.

Atliktąja programa publika 
buvo patenkinta, ypač darniai 
sudainuotom patriotinėm ir 
romantiškom dainom.

Svečių atsilankė ne tik iš Wor- 
cesterio, bet ir iš tolimesnių

K. Prapuoleniui. Vėliavos krikš
to tėvais buvo šauliai R. Mo
lienė ir J. Stašaitis. Krikšto aktą 
pasirašė šauliai svečiai, vietiniai 
šauliai ir visi aukojusieji vėlia
vos fondui. ;

Iškilmių metu šaulė E. Goro- 
dedtienė už lietuvišką ir tautiš
ką veiklą buvo apdovanota šau- ’ 
lių žvaigžde. Medalį jai prisegė i 
svečias kun. J. Bakanas. >

šventės proga gauta daug į 
sveikinimų raštu iš Amerikoj ■ 
esančių šaulių kuopų, jų tarpe i 
ir iš centro valdybos pirminin- i 
ko V. Tamošiūno ir kuopos įstei- ■ 
gėjo A. Mateikos. Asmeniškai i 
sveikino vietinių organizacijų į 

___ _____ _________ _ atstovai. Simbolinę dovaną — < 
rapijos” bažnyčioje buvo ’iškil- šautuvą Maironio Parko vado-| 
mingos mišios už žuvusius Lie- vybės vardu kuopai įteikė šaulys Į 

. tuvos partizanus ir šaulius. Kle- A. Kauševičius. |
, bonas kun. A. Miciūnas pašven- Baigiant iškilmes, šaulys prof. 
.. tino šaulių kuopos vėliavą, o v- Mantautas skaitė gražią kon- 
_ kun. J. Budzeika pamoksle iš- densuotą paskaitą: Nuo Aušros 
o.aStĖm Vinco KudiĄo.

dėka visų kuopos šaulių, ypač 
moterų, darnaus darbo.

Šventės iškilmes fotografavo 
St. Urbonas iš Bostono.

Daugelį nustebino ir rinkimai 
į LB VH-ąją tarybą. Mat, kandi
datavo ir jaunų žmonių. Jaunie
ji kandidatai Daiva Vaitkevičiū
tė, Rimas Genčius aktyviai da
lyvavo rinkiminėj propagandoj, 
išsakė savo credo ir visus nuste- .. . 
bino: balsuotojai didžia dau- ap^ n .
guma pasisakė už juos, ir jie bu- 6 šv' K*“™™ P*
vo išrinkti į LB tarybą. Tai ženk
lai, rodą, kad vyresnieji vis dau
giau rodo pasitikėjimo jauni
mu. Ir labai gerai.

■ ’ ■ .-.-t r . ; . . r .
kurinis sveikintojas, LB pirm. 
A. Gruzdys, iškėlė kultūrinę 
klubo veiklą — tai didelė pa
galba Lietuvių Bendruomenei.

Svečių tarpe buvo matomi: 
LMKF vicepirmininkė dr. M. 
Kregždienė, New Yorko klubo 
valdybos narė M. Ulėnienė ir 
Vliko tarybos narys B. Bieliu- 
kas — visi iš New Yorko, rašy
tojas S. Santvaras su žmona iš 
Bostono, op. dirig. prof. V. Mari- 
jošius su žmona iš Hartfordo, 
visuomenės veikėjas dr. P. Vi
leišis iš Waterburio, prof. R. 
Vaišnys su šeima iš Yale uni
versiteto, New Haveno Albertus 
Magnus mergaičių kolegijos i 
prezidentas, New Havene dar 
naujakurys dr. H. Lukaševičius 
ir visi koncerto atlikėjai, kuriem 
buvo gausiai paplota.

Be to, buvo viešnių ir svečių 
ne tik iš vietinės kolonijos, bet 
ir apylinkių, kurių korespon
dentė negali išvardinti, nes at
vykusi iš toliau.

Po to vyko labai skoningai 
paruoštos vaišės ii* jaukus, malo
nus pabendravimas.

Už šią puikią iškilmę padėka 
priklauso klubo valdybai ir na
rėm.

Šį žiupsnelį žinių baigiu pir
mininkės S. Valiuldenės žo
džiais: Nors mūsų skaičius nedi
delis ir kolonija maža, bet ir pas 
mus turi būti šviesu.

M. Ulėnienė

jafigos-kūrėjo VI. Pūtvio duktė 
prof, <Ęm. Pūtvytė.

Po pamaldų buvo renkamasi į 
Maironio Parko salę, Ten vy

ko kuopos šaulių priesaika ir vė
liavos įteikimas. Vėliavą kuopos

VVaterbury, Conn
Sudėti vainikai

Brangi Motinos šventė šiemet 
buvo išskirtinė. Sumos pamal
dos buvo skirtos Dievo Moti
nos garbei, taip pat prisiminti 
bei atnaujinti Lietuvos ir lietu
vių tautos paaukojimą Nekal- 

f. čiausiai Marijos Širdžiai Romoj 
1951 gegužės 13. Ne vienas iš 
dalyvių, dvasioj persikėlęs į 
Aušros Vartų, Šiluvos ar kitą 
šventyklą, meldėsi už pavergtą, 
kenčiančią Lietuvos šalį.

Lietuvos vyčių iniciatyva, Sv. 
Juozapo bažnyčioj gegužės 14 
įvyko kitas neįprastas religinis 
minėjimas. Buvo paminėta jau- 
nuolio-didvyrio R. Kalantos mir
ties sukaktis bei pagarbiai prisi
minti visi gyvieji ir mirusieji 
kovotojai už Lietuvos laisvę.

Abiejų dienų apeigose pras
mingus pamokslus sakė kun. J. 
Ruokis. Šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujamas komp. A. 
Aleksio, su giliu įsijautimu atli
ko gausingą iškilmėm pritaikytą 
giesmių programą. Ypač galin
gai skambėjo Dambrausko 
“Malda”, Aleksio Vyčių himnas,

Lietuvos himnas ir "God Bless 
America.”

Sudėjus meilės ir maldos vai
nikus ant Dievo ir Tėvynės 
aukuro, lieka dabar vieningu 
ryžtu dar uoliau dirbti “Tautai 
ir Bažnyčiai.”

Minėjimo rengimu rūpinosi 
vyčių vadovybė — klebonas 
kun. J. Vilčiauskas, garbės nariai 
korpp- A. Aleksis ir M. Andri- 
kytė, J* Valaitis, L. Paulauskai
tė, J. Alanskas, lietuvių radijo 
vedėjas J. Adomaitis ir kiti.

Vyčių lietuvių reikalų vadovė 
M. Andrikytė apie minėjimus 
kalbėjo lietuvių programoj iš ra
dijo stoties WQQW, per “Soun- 
ding Board of Religion” iš ra
dijo stoties WATR. Apie juos ra
šė Waterbury Republican, Wa- 
terbury American ir Waterbury 
Sunday Republican laikraščiai.

Rochester, N. Y

LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

Skelbiamas konkursas parašy
ti straipsniui, tema “Kas padeda 
ir kas kenkia išlikti lietuviška
jai išeivijai”. Straipsnis turi būti 
ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, 
pasirašytas slapyvardžiu ir, įdė
jus autoriaus tikrąją pavardę, 
adresą bei telefoną atskirame 
vokelyje, atsiųstas "L.L.” re
dakcijai iki šių metų gruodžio 
15 dienos adresu: Laiškai Lie
tuviams, 2345 W. 56th St., Chi- 
cago, III. 60636. Konkursui, at
siųsti straipsniai tampa redakci
jos nuosavybe ir gali būti spaus
dinami “Laiškuose Lietu
viams.”

Už geriausius straipsnius

sldriamos penkios premijos: I
— 150 dol., II — 100 dol., III — 
75 dol., IV — 50 dol. ir V — 
25 dol. Premijų mecenatai: dr. 
Leonas Kriaučeliūnas — 200 
dol., Vincas ir Ona Kuliešiai — 
100 dol., Stefanija Rudokienė
— 50 dol. ir dr. Ferdinandas 
Kaunas — 50 dol.

Konkurso vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. Laimėto
jam premijos bus įteiktos "Laiš
kų Lietuviams” koncerte 1974 
vasario 2, šeštadienį, Jaunimo 
centre. Meninę programą atliks 
Gina Capkauskienė ir Nerija 
Linkevičiūtė.

Parapijos salė vis puošiama

S v. Jurgio liet, parapijos salė 
vis labiau puošiama ir atnau
jinama. Paskutiniu laiku talkos 
būdu Kazys * Kučinskas ir Juo
zas Jurkus sutaisė kiaurą stogą. 
Juozui Jurkui, vadovaujant, at
naujintos salės grindys ir išklo
ti kilimais laiptai.

Teko patirti, kad 
Jurgis Devonis yra 
padovanoti viename 
rio priemiesty žemės sklypą, 
jei Sv. Jurgio bažnyčia, salė ir 
kiti pastatai būtų keliami į naują, 
patogesnę ir ramesnę vietą.

parapietis

Rocheste-

Nauja LB valdyba

Neseniai įvykusiame meti
niame susirinkime LB valdybon 
išrinkti: adv. dr. Romas Sedlic- 
kas, mokyt. Aleksas Gečas, Jani
na Lapinienė, Bf. Krokys ir Al
dona Olienė. asb
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Linas Alinskas ■ Vilija Katinaitė

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 19-TOJI LAIDA

Visos nuotraukos Pauliaus Bivainio

Raminta Blažaitytė Loreta Orentaitė

Birželio 2 Maironio lituanisti- 
;ė mokykla New Yorke baigė 
mokslo metus. Tą dieną visi mo
kiniai susirinko į klases, kur kla
sių auklėtojai apžvelgė praeitų 
metų darbą, išdalijo pažymėji
mus. Paskui visa mokykla išky
lavo parke. Sugrįžus iš parko. 
12 v. salėje buvo mokslo metų 
užbaigimo aktas. Išdalytos dova
nos geriausiem mokiniam. Že
mųjų klasių mokiniai pašoko 
tautinių šokių.

Baigiantieji 8 skyrių savo iš
kilmes turėjo sekmadienį, birže
lio 3. Kaip įprasta vadinti, tai 
buvo abiturientų išleistuvės. Ir 
mokykla jau išleidžia 19-tą laidą.

Pamaldos po medžiais
Iškilmės iš mokyklos buvo 

perkeltos į Kultūros Židinį. Čia 
susirinko daug jaunimo, tėvų, 
jaunimo bičiulių. Čia 11:30 v. 
buvo pamaldos lauke. Už pa
grindinio namo kieme, kur au
ga dideli verkiantieji gluosniai, 
buvo įrengtas altorius. Ten vyko 
gražios lietuviškos pamaldos. 
Mišias aukojo ir pritaikytą gražu 
pamokslą pasakė Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, mokyklos kape
lionas. Pamaldose dalyvavo per 
100 žmonių.

Iškilmių aktas
Iškilmingas aktas buvo 1 v. 

žemutinėje salėje. Aktą pravedė 
mokyklos vedėja Dana Bobelie- 
nė. Į garbės prezidiumą pa
kviesta: Lietuvos gen.„konsulas 
A. Simutis, rytų apygardos švie
timo inspektorius A. Masionis, 
L. B. New Yorko apygardos 
pirm. A. Vakselis, Kultūros Ži-

dinio atstovas ir mokyklos kape
lionas Tėv. P. Baltakis, OFM, 
tėvų komiteto pirmininkas J. Ja
saitis, klasės auklėtojas P. Jur
kus.

Mokyklos vedėja D. Bobelie- 
nė perskaitė mokytojų tarybos 
protokolo ištrauką apie baigian
čius. Gi Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis išdalijo atestatus.

Baigusieji
Šiemet 8 skyrių lankė 14 mo

kinių. Egzaminus laikė tik 13, 
nes Dalia Treinytė buvo atvyku
si iš Bostono, kur buvo išlaikiu
si 8 skyriaus egzaminus. Ji tik 
lankė mokyklą, bet egzaminų 
nelaikė. Išleistuvėse dalyvavo ir 
ji-

Šiemet baigę mokyklą yra šie:
Linas Alinskas, Birutė Bi- 

vainytė, Raminta Blažaitytė. 
Rasa Bobelytė, Vaidotas Bobe
lis, Daina Jurkutė, Vilija Kati
naitė, Vytautas Kulpa, Loreta 
Orentaitė, Raimundas Sližys, 
Tauras Šulaitis, Paulius Švitra, 
Daiva Vebeliunaitė ir Dalia 
Treinytė.

Pirmąja mokine baigė Loreta 
Orentaitė, antrieji mokiniai yra 
— Rasa Bobelytė, Raimundas 
Sližys, Paulius Švitra. Tretieji 
mokiniai — Raminta Blažaitytė, 
Daina Jurkutė. (Per aktą neapsi
žiūrėjus buvo praleistos trečių
jų mokinių pavardės).

Ir mokyklos vedėja ir klasės 
auklėtojas apsidžiaugė šia išlei
džiamąja klase. Buvo tikrai geri 
vaikai, ir buvo miela su jais dirb
ti!

Abiturientų išleistuvių aktas. Kalba rytų apygardos mo
kyklų inspektorius A. Masionis. Garbės prezidiume iš k. 
Tėv. P. Baltakis, OFM, A. Masionis, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, LB apygardos pirm. A. Vakselis ir 
klasės auklėtojas P. Jurkus.

Jaunimo pamaldos Kultūros Židinio sodelyje. Mišias 
aukoja mokyklos kapelionas tėv. P. Baltakis, O.F.M.

Rasa Bobelytė Raimundas Sližys

Daiva Vebeliunaitė

Sveikinimai ir dovanos
Kaip įprasta, sveikinimo kal-

Dalia Treinytė

Vaidotas Bobelis Tauras Sulaitis

Jaunimo pamaldose. Tautiniais drabužiais apsirengusios 
yra aštunto skyriaus abiturientės.

bas pasakė visas garbės prezi
diumas ir visi mokinius apdo
vanojo. Dovanos — lietuviškos 
knygos. Lietuvos gen. konsulas 
dovanojo A. Bražinsko “Už my
limą Baltiją”, L. B. apygardos 
pirm. A. Vakselis dovanojo gra
žų įsegamą ženkliuką ir trispal
vį skyduką.

Atskirai apdovanojo ir kiek
viena LB apylinkė. Mokyklą 
baigusieji buvo net iš trijų LB 
apylinkių. Čia dovanos buvo į- 
vairios, gavo plokštelių, knygų, 
žurnalų. Great Necko apylinkės 
dovanas įteikė pats pirm. Henri
kas Miklas, Woodhaveno apy
linkės irgi pirmininkas Aloy
zas Balsys, I-sios apylinkės var
du įteikė Birutė Radzivanienė.

Perdavė raktą
Baigusiųjų vardu kalbėjo 

Paulius Švitra. Jis padėkojo mo
kytojam už mokymą, už suteiktą 
lietuvišką auklėjimą bei žinias. 
Palinkėjo septinto skyriaus mo
kiniam gerai mokytis ir jiem į- 
teikė tradicinį mokyklos raktą.

Su išeinančiais atsisveikino ir

septintojo skyriaus atstovė A. 
Bulotaitė.

Baigiantieji dar apdovanojo ir 
klasės auklėtoją -Pn Jt*rkųoųtei- 
kė jam gražų drožinį — koply
tėlę prie medžio.

Aktas baigtas Lietuvos himnu.

Vaišės ir šokiai
Per aktą mergaitės buvo pasi

puošusios tautiniais drabužiais. 
Dabar jos pasikeitė drabužius — 
užsidėjo ilgas sukneles.

Toliau buvo gražios vaišės, 
kurias surengė mokyklą bai
gusiųjų tėvai. Čia visi turėjo pro
gos pasikalbėti, pasėdėti prie 
stalų, pasidžiaugti darbu. Jauni
mas apatinėje salėje turėjo pro
gos pasišokti. Pobūvis ir vaišės 
baigėsi apie 5 v.

-o-
Į šias iškilmes buvo susirin

kę tėvai, artimieji, jaunimo bi
čiuliai. Ir visi turėjo progos pasi
džiaugti šia gražia švente. Tik 
tokioje vietoje, savame lietuviš
kame Kultūros Židinyje, matai, 
kaip auga atžalynas, auga gražus 
atžalynas! (p.j.)

Daina Jurkutė Paulius Švitra

P Švitra, baigęs 8 skyrius (d.), perduoda mokyklos 
raktą septinto skyriaus mokiniam — R. Vii galiui ir A. 
Bulotaitei.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Susituokė. Gegužės 26 Šv. Al

fonso bažnyčioj susituokė Re
migijus Balčiūnas ir Danutė 
Drazdytė. Jų moterystę palaimi- 
jo jaunojo dėdė kun. Jonas Bo- 
revičius, SJ, jėzuitų namų vyres
nysis Chicagoj. Vestuvinės vai
šės buvo Holiday Inn salėj.

Mokslo užbaigimo aktas Šv. 
Alfonso mokykloje buvo birželio 
10 d. 3 v. popiet. Prieš tai gra- 
duantai dalyvavo 8:30 v. mišio
se, kurias aukojo prel. L. Men- 
delis. Po mišių graduantai nusi
fotografavo su parapijos kuni
gais. Per aktą prelatas išdalijo 
graduantam diplomus ir do
vanas pažangiesiem mokiniam.

Bingo žaidimus birželio 15, 
penktadienį, 7:30 v.v. Šv. Al
fonso salėje rengia sodalietės. 
Bus įvairių laimėjimų, veiks bu
fetas su valgiais.

Lietuvių melodijos, radijo 
valandėlės, metinis piknikas 
bus liepos 17, sekmadienį, gra
žiame Conrad Ruth Vilią parke, 
kur ir kiekvienais metais būna 
jų piknikai. Pradžia 1 vai. po
piet, baigsis 6 v.v. Radijo valan
dėlės vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas visus kviečia į pik
niką. Šeimininkės svečius pa
vaišins skaniais valgiais. Šokiam 
gros Edvardo Karčiausko orkest

ras. Bus ir loterija. Savo atsilan
kymu paremsite radijo valandė
lės išsilaikymą.

Daina, vyrų choras, su savo 
šeimomis rengia gegužinę-pik- 
niką Antano Galkaus vasarvietė
je, Marley Creek, prie Cheasa- 
peak Bay vandenų. A. Galkus 
duos visiem žemėlapį, kaip nu
važiuoti iki jo namų. Piknikas 
bus birželio 24, sekmadienį. 
Bus įdomi programa ir laužas su 
lietuviškomis dainomis.

Prel. Liudvikas Mendelis bir
želio 11 išvyko atostogų ke
lionėn. Europoj aplankys Liur- 
dą, lietuvišką kolegiją Romoj, 
o atostogų pabaigoj lankysis Af
rikoj. Parapijos reikalam tvarkyti 
lieka kun. A. Dranginis. Klebo
nui linkima gero poilsio ir lai
mingos kelionės.

Juozas Sakalauskas, naujosios 
kartos lietuvis, po ilgos ir' sun
kios ligos birželio 1 mirė šv. 
Juozapo ligoninėj. Velionis bu
vo susipratęs lietuvis ir uoliai 
dalyvaudavo lietuviškuose pa
rengimuose. Už jo vėlę trys ku
nigai aukojo mišias šv. Alfonso 
bažnyčioj birželio 4. Palaidotas 
Xew Cathedral kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Teresė, dukra 
Danutė ir sūnus Vytautas bei 
anūkai.

Jonas Obelinis
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AMELIJA KALBA NUO LAIPTŲ 
KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJA IR STATYTOJA 
AMELIJA SINUSIENĖ
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Tie namai, kur dabar vyksta 
visas New Yorko lietuvių kul
tūrinis gyvenimas ir kurie vadi
nami Kultūros Židiniu, anksčiau 
priklausė Amelijai Sinusienei. 
Ji čia ištaigiai gyveno sn savo 
sūnumi Vladu-Walteriu, čia nę 
kartą surengė priėmimus sve
čiam, kvietėsi visą Moterų Vie- 

' nybę piknikauti.
Gal ir toliau būtų taip gyvenu

si Siame kvartale, kur namai 
gražūs, panašūs į dvarelius ar vi
las. Taip nutiko, kad iš to na
mo buvo pradėta organizuoti vi
sa Kultūros Židinio statyba. Dar- 

-bus-tada organizavo Tėv. Ju
venalis Liauba, OFM.

Amelija Sinusienė visad mie-. 
lai padėjo lietuviam. Ir dabar 
atėjo į talką. Perkant šias nuosa
vybes, ypatingai žymus jos vaid
muo. Ji pirmiausia pardavė savo 
namus. Kitą dieną, kai buvo jau 
davusi žodį, kiti pirkėjai pasiūlė 
50,000 dol. daugiau, bet ji — 
nesutiko. Žodžio neatšaukė, nes 
geriau buvo lietuvius paremti, 
nei svetimtaučius.

Ir dar daugiau.
Ji tarpininkavo ir padėjo nu

pirkti gretimai stovinčius na
mus. Ji supirko savo vardu, aiš
kindama, kad jai reikia. Tada 
perleido pranciškonam, nepaim- 
dama jokių transakcijų mo
kesčių.

Pardavusi nuosavybę, ji pati- 
nusipirko toje gatvėje kitą gražų 
ir ištaigų namą ir čia įsikūrė. 
Teko ją aplankyti šiuose na
muose. Tai tikras dvarelis su 
puikiais kambariais, balkonais, 
terasomis, žydinčiomis rožėmis, 
daugybe žolynų. Čia visur gražu 
ir švaru, ir patrauklu.

Viename kambaryje, kur sie
nos išmuštos medžiu ir kur di
deli langai į tolimos jūros pusę, 
susėdom pasikalbėti. Juk taip 

; įdomu praleisti su žmogumi va- 
-•^■landėię., nukeliauti į tolimus lai- 

’ kus ir patirti jo vargus, nuoty
kius. Jos gyvenimas įdomus, 
veržlus ir apsukrus.

Iš rytų aukštaičių
Ji kilusi iš Astravo kaimo, 

Kriaunų parapijos, netoli Rokiš
kio. Tame Rokiškyje ji 
truputį ir mokėsi. Tėvas 
buvo buvęs net du kartus Ame
rikoje, ir ją, vos 11 metų Vai
ką, išleido į Ameriką pas seserį. 
Tėvas pamokė net angliškai, nu-

GERIAUSIOS DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE IR LSSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI, 

SKALBIMUI MAŠINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 

KAMEROS, 
SIUVIMO MAŠINOS,. 

BALDAI.

Taip pat drabužiai, medžiagos, 
kailiniai, rankiniai laikrodžiai ir 

maisto produktai.

Nauji. Automobilių modaliai: 
ZHĮGULI VAZ-2101 
ZHIGULI VAZ-2102 

Station Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103 

Naujas modali* 
MOSKVICH 408-IE 
MOSKVICH 412-1E 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

$3520.00

$388115

$403630 
$3285.00 
$3570.00 
3 
$2250.00

PODAROGIFTS. INC. YRA VIE
NINTELE firma Amerikoje,
siunčianti DO.VANINIUS CER- 
TIFIKATUS per VNESHP0-
SYLTORGą be jokių tarpininkų, 

bankų ir t. t.
PODAROGIFTS. INC. yra VIE- 
INTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, 
aptinkančius jos susitarimą su 

VNESHPOSYLTORGU.
Klientų patogumui užsakymus 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai: 

Globa Parcel Servica, 
723 Waliwt St, Philadelphia, 

Pa. 19106
Package Expres* A Travel 

Agency,
1776 Broadway, Naw York, 

N. Y. 10019

Co*mos Parcel* Express Corp., 
488 Madison Ava, New York, 

N. Y. 10022

Arba tiesioginiai į mūsų 
vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS. Ine.
240 FIFTH AVĖ. 
(tarp* 27 ir 28 g-vės) 

New York, N. Y. 10001

Tel.: 212-685-4537 

pasakojo, kaip važiuoti traukiniu 
į Elizabethą, kur išlipti.

Ir ji, vienuolikos metų būda
ma, atplaukė į šį kraštą ir pradėjo 
gyvenimą Elizabethe. Dirbo 
įvairiose dirbtuvėse, siuvyklose, 
dirbo" sumaniai, energingai. 
Drauge dalyvavo ir jaunimo 
sambūriuose, chore. Jaunutė iš
tekėjo ir persikėlė gyventi į 
Brooklyną.

Kai sūnui buvo dveji metai, ji 
vėl išėjo į darbą. Gyveno tau
piai, sumaniai dirbo, taip greit 
nusipirko 'namus. Juos paskui 
pardavė ir uždirbo. Pirko ir kitus 
namus. Drauge perėjo į nuosavą 
verslą — atidarė saliūną.

Mokėjo puikiai organizuoti, 
telkti darbo jėgas, prižiūrėti dar
bininkus. Turėjo net atskirus na
mus, kur buvo išnuomojami ap
statyti kambariai. Išmoko pati 
viską remontuoti, taisyti, mūryti, 
dėti grindis. Ji turėjo net šešis 
restoranus-saliūnus. Ypatingai 
gerai sekėsi antrojo pasaulinio 
karo metu.

Ji buvo ir medžiotojas. Tai re
tenybė tarp moterų, bet ji ke
liavo į medžiokles, šaudė kiš
kius ir paukščius ir savo resto
ranuose rengė kiškienos keps
nių puotas.

Du kartus į Lietuvą
. į Lietuvą buvo nuvykusi bent 

du kartus — 1926 ir 1930 metais. 
Išbuvo bent po keletą mėnesių, 
visur svečiavosi. Jos tėvas — 
Antanas Pagirys (motina Antani
na) buvo savanoris, buvo gavęs 
žemės, ir taip sumaniai ir gražiai 
gyveno.

Jų buvo viso 6 vaikai. Vie
na jos sesuo buvo išvykusi į 
Pietų Ameriką, ir tik Amelijos 
dėka paskui grįžo į Lietuvą. 
Dabar beliko tik trys. Prieš kele
tą metų sesuo buvo atvykusi iš 
Lietuvos, bet, išsiilgusi savo 
artimųjų, vėl grįžo. "■ '

Kiekvieną kartą iš Lietuvos 
grįždama, ji atsivežė visokių au
dinių, tautodailės. Ir čia prisi
pirko įvairių lietuviškų suveny
rų, kuriuos laiko išdėsčiusi stik
linėse spintelėse, lentynose.

Ji nuo 1924 turi automobilį, 
pirko geras brangias mašinas, 
mėgo bičiuliautis su pakiliais 
žmonėmis, juos pavaišinti. Taip 
ji pažino šio krašto daugybę 
kilniųjų lietuvių. Gerai pažinojo 
Darių, jį net vežiojo po lietuviš
kas kolonijas, kai šis rinko pini
gus savo lėktuvui. Darius ir Gi
rėnas, abu garsieji lakūnai, iš
skrisdami į istorinį savo žygį, 
gyveno jos kambariuose.

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
užeidavo ne vienas svečias, at
vykęs iš Lietuvos. Prisimena, 
kaip lankėsi majoras Simas Na
rušis, kuris buvo atvežęs statu
lą lietuvių sodeliui Clevelande. 
Ji ir palydėjo — pavėžino jį iki 
Chicagos.

Darbštumas, energija ir opti
mizmas ją išnešė per gyvenimą. 
Ir dabar ji liko giedri, linksma 
ir visiem paslaugi.

Kultūros Židinio rėmėja

Kai buvo perkami namai, ji 
nuleido nuo visų pirkinių ma-

BALSAVIMAI
(atlcelta iš 1 psl.)

kis, Ansas — 2126, Vaitkevi
čiūtė, Daiva—2119, Vardys , Vy
tautas — 2100, Jasaitis, Jonas — 
2088, Kama n tas, Vytautas — 
1926, Borevičius, Jonas—1906. 
Genčių s Rimantas—1734, Kairys, 
Anatolijus — 1705, Kleiza, Vac
lovas — 1670, Danilevičius, Ze
nonas — 1663, Blinstrubas, Teo
doras — 1632, Ardys, Juozas — 
1625, Zakarauskas, Vaclovas — 
1599, Rudienė, Marija — 1364, 
Šimaitis, Vladas — 1258, Stašys, 
Adolfas — 1174, Dailidka, Zig
mas — 1128, Valkiūnas, Jonas - 
1095, Juškevičius, Andrius — 
1071, Vaičiūnas, Jonas — 1022, 
Šimkus, Valerijonas — 963, Juo
delis, Bronius — 917, Kučys, 
Antanas — 729, Briedis, Juozas 
— 506, Breivė, Jurgis — 279.

žiausiai 5000 dol. Ir toliau neli
ko nuošali stebėtoja. Vieną kartą 
aukojo 100, kitą 50 dol., o kai 
buvo vainiko pakėlimo šventė, 
davė visą 1000 dol.

Kai vasario mėnesį buvo ren
giamas didysis vajaus balius, ji 
uoliai platino bilietus ir jų išpla
tino už 800 dol. Tai rodo, kokia 
ji nuoširdi Kultūros Židinio sta
tytoja ir rėmėja.

Ji nuolat veikia Moterų Vie
nybėje ir ten platina bilietus, 
savo mašina važinėja žmones, 
mielai jiem patarnaudama. Kai 
Kultūros Židinyje būna koks pa
rengimas, ten ir ji pirmoji atsi
lanko ir aktyviai dalyvauja.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

1060* dol. — M. Galdikienė, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 110 (įam
žina a.a. Adorpą Galdiką).

400 dol. — Anelė ir Dorothy 
Žemaitis, Linden, N. J., anksč. 
1110 (įamžina a.a. Edvardą P. 
Žemaitį).

200 dol. — N. N., Brooklyn, 
N. Y., anksč. 1,310.

160 dol. — Ig. Kazlauskas, 
Great Neck, N. Y., anksč. 340, 
pažad. 1000.

101 dol. — Ged. Naujokaitis, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 100.

Po 100 dol. — P. Vaitiekū
nas, Elizabeth, N. J., anksč. 60; 
Ant. Šidlauskas, Woodhaven, N. 
Y., anksč. 105; Juozas Puodžiū
nas, \Vaterbury, Conn., anksč. 5; 
N. N., Brooklyn, N. Y., anksč. 
1050; Vladas Bal sys, Douglas- 
ton, N. Y., anksč. 100; K. O. Ba
rauskai, VVoodhaven, N. Y., 
anksč. 115; Ona Stankaitienė, 
Paterson, N. J., anksč. 20;Vl. 
Vasikauskas, R. Hill, N. Y., 
anksč. 310; Sigitas Leimonas. 
Arlington, Va.; L. Ralys, R. Hill, 
N. Y., anksč. 25; M. Augustus, R. 
Hill, N. Y., anksč. 10; Agota De
gutis, Elizabeth, N. J., anksč. 
60; K. L. Simonavičiai, Pough- 
keepsie, N. Y., anksč. 105.

80 dol. — V. Gaigalienė. R. 
Hill, N. Y., anksč. 10.

50 dol. — Ed. Vaičiulis, R. 
Hill, N. Y., anksč. 50; M. Vilkas, 
R. Hill, N. Y., anksč. 70; Irena 
Banaitienė, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 175; F. Alexis, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 59;

40 dol. — Roma Kosier, R.
Hill, N. Y., anksč. 60.

Po 30 dol. — Simo Kudirkos 
Saulių kuopa New Yorke (V. 
Butkvs, M. E. Cibai); G. R. Ri
dikai’ R. Hill, N. Y..,anksč. 45.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet ir užrašai* testamentuose. Aukas siųsti:

Bulldlng Fund 
Franclscan Monastory 
680 Bushwlck Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

Valentinas

Kultūros Židinio rėmė|aa ’ 
lietuvių širdį* bus lalmėjf •!

Čia įdedama nuotrauka, kur ją 
matome ant tų pačių Kultūros 
Židinio laiptų. Ten ji stovi su 
savo sūnumi Vladu-Walteriu. Ji 
stovi tvirtai ir tartum sako vi
siem lietuviam — Ir jūs dirbkite 
ir prasikurkite ir dosniai aukoki
te!

-o-
Kultūros Židinio statytojai 

nuoširdžiai jai dėkoja už visą pa
ramą ir linki jai kuo gražiausių 
dienų. Būkite ir toliau tokia 
energinga ir geros širdies vi
siem lietuviškiem reikalam.

(p-j.)

Po 25 dol. — V. Volinus, Ozo
ne Park, N. Y., anksč. 50; Eva 
Gramas, Ozone Park, N. Y.; V. 
Padvarietis, R. Hill, N. Y., anksč. 
150; A. Kisielius, M.D., Sidney, 
Ohio; A. F. White, M. D., Phli- 
mout, N. Y.; J. Žukas, R. Hill, 
N. Y., anksč. 110; J. K. Krivic
kai, R. Hill, N. Y., anksč. 65, 
pažad. 300: J. Bandžiukas, R. 
Hill, N. Y., anksč. 28, pažad. 
300; V. Galinis, R. Hill, N.Y., 
anksč. 50, pažad. 150.

Po 20 dol.—V. Nakutavičius, 
Fishkill, N. Y., pažad. 100; Zig. 
Rudaitis, M.D., Chicago, III.; J. 
Dabužinskas, R. Hill, N. Y., 
anksč. 10; G. Gudelienė, R. Hill, 
N. Y., anksč. 155; N. Shumbris, 
Bayside, N. Y., anksč. 20; J. Lu- 
kosevish, R. Hill, N. Y., anksč. 
10, pažad. 200; J. V. Miknevi- 
čius, Linden, N. J., anksč. 80.

Po 10 dol. — Lina Ridkaitė, 
R. Hill, N. Y., anksč. 10; Genė 
Stančius, Mt. Vernon, N. Y., 
anksč. 20; Albina Znotas, Kear- 
ny, N. J., anksč. 181, pažad. 
300; J. Vanagas, VVoodhaven, N. 
Y., anksč. 100, pažad. 300; E. 
Baranauskas, Schenectady, N.Y., 
anksč. 10; J. Vebeliūnienė, R. 
Hill, N. Y., anksč. 20; K. A. Bu- 
dreckai, R. Hill, N. Y., anksč. 10. 
pažad. 100.

Po 5 dol.— M. Stucius, R. 
Hill, N. Y., anksč. 12; Marcella 
Andrikis, Waterbury, Conn., 
anksč. 27; V. Venclovaitė, 
VVestland, Mich.; Marie Mont- 
vilo, Ozone Park, N. Y.; A. Kra- 
pukaitienė, Ozone Park, N. Y., 
anksč. 36.

3 dol. — H. Lukasavage, R. 
Hill. N. Y.

SPAUSTUVEI AUKOJO
10 dol. K. Račkauskas, R. Hill, 

N. Y. anksč. K.Ž. 200.

NAUJAS 
MEDICINOS 
DAKTARAS

Mintys
APIE
NEIŠTESĖTUS 
PAŽADUS

Garsutis K. Palys sėkmingai 
baigė medicinos mokyklą New 
Yorko valstijos universitete Buf- 
falo mieste. Gegužės 20 jam bu
vo suteiktas medicinos daktaro 
diplomas..

Dr. G. Palio mokslo mėtai nuo 
pat pradžios mokyklos laikų 
buvo labai spalvingi. Jis buvo 
apdovanotas nemažais gabu
mais.

Baigdamas Šv. Aloyzo pra
džios mokyklą, lygiagrečiai bai
gė ir Maironio šeštadieninę lie
tuvišką mokyklą Brooklyne, 
N. Y. *

Šv. Jono gimnaziją Brooklyne 
iš 290 abiturientų užbaigė pir
muoju mokiniu. Gimnazijos iš
leistuvių metu pasakė pagrin
dinę kalbą (valedictorian). Iš 
22 apdovanojimų jis nuskynė 8, 
iš kurių bene svarbiausias — pil
na, 4 metų, stipendija universi
tete.

Šv. Jono universitete (Long 
Island, N. Y.) studijavo biologi
ją. Po ketverių metų, būnant 
dekano garbės sąrašuose, G. Pa- 
liui buvo įteiktas B.S. diplomas.

Žinant nelengvas patekimo 
galimybes į medicinos mokyk
las, G. Palys to vargo neturė
jo. Jis buvo priimtas net į ke
lias iš jų. Pasirinko N.Y. valsti
jos universitetą Buffalo mieste, 
vieną iš aukštai iškilusių medi
cinos mokyklų.

Visą laiką, iki įstojimo į medi
cinos mokyklą, dr. G. Palys ak
tyviai dalyvavo ir lietuviškoj 
veikloj. Žaidė futbolą Lietuvių 
Atletų Klubo komandoj. Buvo 
skautas. Šoko N. Y. tautinių šo
kių grupėj, su kuria dalyvavo III 
tautinių šokių šventėj Chicagoj. 
Apie 10 vasarų praleido tėvų 
pranciškonų vestoj berniukų 
stovykloj. Porą vasarų buvo tos 
stovyklos vienas iš prižiūrėtojų.

Darbininko skaitytojai (jų tar
pe yra ir naujasis daktaras) ir

Bežiūrint į Kultūros Židinio 
naujus mūrus ir trispalvės kaspi
nais plevėsuojantį vainiką, kyla 
klausimas: ar savo tikslą jau pa
siekėme? Kurie rūpinasi ir auko
jasi dėl Židinio statybos, be 
abejo džiaugiasi, kad jų darbas 
jau pradeda nešti vaisius. Kiti, 
kurie iki šiol abejojo Židinio 
idėja, jau pradeda jai tikėti ir įsi
jungti į aukotojų eiles. Yra tačiau 
ir tokių, kurie džiaugiasi, saky
dami: žiūrėkit, vis dėlto, atro
do, pastatys ir be manęs. Apie 
juos šį kartą ir nekalbėsime, nes 
iš jų naudos maža. Liūdnas yra 
faktas, bet visada buvo ir bus ^lietuviška visuomenė linki jam 
žmonių, kurie labai mielai tik 
kitų pastangomis naudojasi.

Tuo tarpu. Židinio aukotojų 
statistikoje pasirausus, paaiškė
ja, kad yra dar viena ir labai 
didelė grupė žmonių. Paėmus 
New Yorko ir New Jersey apy
linkes kartu, pasirodo esama 
apie 600 neištesėtų pažadų! . . 
Dauguma iš jų yra pradžioje ma
žiau ar daugiau aukoję, bet, su
dėjus jų visų pažadus, susidaro 
virš 80,000 dolerių suma! Dau
guma tų pažadų buvo padaryta 
prieš 3 ar 4 metus. Esu tikras, 
kad, planuojant Židinio statybą, 
tais pažadais buvo pasitikėta, ir 
esu dar labiau tikras, kad niekad 
tų pažadų neištesėjimas nebuvo 
taip skaudžiai jaučiamas, kaip 
dabar. Židinio statyba eina prie 
galo, nesumokėtų sąskaitų di
džiulė krūva, o statylx>s fondas 
jau visiškai baigia išsisemti. 
Taip, Židinio sienos jau išaugo 
ir vainikas plevėsuoja ant stogo, 
bet tai dar nėra darbo galas. 
Tolimesnis susilaikymas nuo 
paramos privers statybą uždelsti 
ir sustabdyti vidaus Įrengimo 
darbus. Visi tikimės, kad jau 
šiemet įžengsime Į naujas patal
pas, bet tai įvyks tik tada, kai 
bus sutelkta pakankamai lėšų 
darbam užbaigti.

Pakratykime todėl savo ki
šenes. Kurie žadėjome aukoti, 
kai pamatai bus iškasti, arba sie
nos suremtos, ar stogas uždeng
tas — aukokime dabar! Kurie 
galvojome aukoti tik tada, kai 
jau “tikrai bus reikalinga” — au
kokime šiandien, nes aukos nie
kad nebuvo taip reikalingos, 
kaip dabar. Kurie raštu ar žodžiu 
davėme pažadus — ištesėkime 
juos nedelsdami! Taip pat ir visi 
geros valios žmonės, kurie jau 
daug yra davę, bet mintyse dar 
žadėję paremti — parodykime 
savo gerą širdį dabar, kaip pa
vyzdį kitiem. Mūsų aukos įga
lins sukurti lietuvybės Židinį 
New Yorke, kuris padės už
tikrinti lietuvių tautos ateitį išei
vijoj.

^sėkmės ir tiki, kad jis nepa
skęs svetimųjų vandenyse.

Dr. Garsutis Palys trejų metų 
praktikai atlikti išvyko į Her- 
shey Medical Center, Hershey, 
Pa.

(pr)

Dr. Garsutis K. Palys

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami metinę prenumeratą, 
parėmė spaudos darbus, prisidė
dami prie Darbininko naujų pa
talpų įrengimo:

25 dol. Viena skaitytoja skiria 
prel. J. Balkūno tėvam Simonui 
ir Onai prisiminti.

Po 12 dol.: J. Ambrozaitįs, 
Middlebury, Ct., A. Ijgutis, 
Maspeth, N. Y., ir A. Balsys, 
Kensington, Md., 7. dol. S. Mas- 
ke, B’klyn, N. Y., 10 dol. M. 
Pavalkis, Elizabeth, N. J.

Po 5* dol.: D. E. Vizbarai, 
St. Petersburg, Fla., E. Paveli- 
tes, B’klyn, N. Y., J. Burdulis, 
Shirley, N. Y., V. Misiūnas, 
N. J., J. H. Shatai, VVaterbury, 
Ct.

Po 4 dol. P. Gražulis, Wob- 
cestrr, Mass., A. Juozaitis, Lake- 
wood, Oh., V. Plečkaitis, New 
Britai n. Ct., S. Prekeris, Stam- 
ford, Ct., K. Jurkevičius, Wa- 
terfield, Ct.



SERVICE

mUITS-OS FARM

M, HurtoyvMaI. Y- 13747 or Mkmo: <14-434- 
*17*4373 or 4*11

PAJNTER
Interior and Exterior. Free Estimates 
Quality Wofkmanship. Many Refcren- 

ces.CalI 516-981-1814

KERIAN’S
588 Bloomfield Avė. Blobmfield, N.J. 

For Men’s Clotbing Ali the Latest $tyles 
A Family Store Call; 201 748-4869
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Dvi sesutės sportininkės, laimėjusios žymenius. Kairėj 
Audra Bačkaitytė, 10 metų amžiaus, iškovojusi dvi pirmas 
vietas vienuolikos ir trylikos metų amžiaus klasėje, dešinė
je Virginija Bačkaitytė, laimėjusi antrą vietą 15 metų mergai
čių klasėje.

JAUNIEJI ČEMPIONAI
Washingtono lietuvių sporto 

klubas Vėjas dalyvavo Washing- 
tono miesto, Marylando ir Vir
ginijos valstijų stalo teniso tur
nyre, kuris buvo gegužės 12.

Turnyre laimėjo: Audra Bač- 
kaitytė, 10 metų, dvi pirmą
sias vietas vienuolikos ir tryli
kos metų amžiaus mergaičių 
klasėse; Virginija Bačkaitytė, 12 
metų, laimėjo antrą vietą 15 
metų mergaičių klasėje; Rimas 
Liogys, 9 metų, laimėjo antrą 
vietą 9 metų amžiaus berniukų 
klasėje.

Grand Mountain Hotel — 
Greenfield Park, N. Y. Nice va- 
cation, svvimming pool, fishing, 
3 great meals daily. Entertain- 
ment every night. Rates from 11 
to 15 dollars a day per person. 
For reservation call (212) 441- 
3668.

Kultūros Židiniui aukoju, 
kad atsistotų jis ant kojų!

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALUS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti j reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi 
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Si vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias nustatymas

IE

IE

ZHIGULI VAZ 2101
$3653.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4186.00
FURGON STATION 
VVAGON $4025.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 
$3703.00
MOSKVITCH 408
$3405.00
ZAPOROZHETS ZAZ
968 $2335.00

Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime z4 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

QĄPE COD 
vasarvietė Jura

Vasarvietė yra visai arti prie “šiltosios srovės 
paplūdimio — Craigville Beach” — 5 min.
pėsčiom. Patogūs kambariai, geras lietuviškas 
maistas ir rami aplinka.

❖ •

Su užsakymais kreiptis:
O. Šlepavičienė

P. O. Box 307, Mane Avė. 
Centerville, Mass. 02632 

Telef. (617) 775-4146
Nork Near Home 

Experienced Machine tool Operators. 
Day and Nitishifts. Steady work, Good 

Saliry and Benefits. 
STANDARD TOOL & MFG CO.

738 Schuyler Awe., Lyndenhurst, N J. 
No PhoneCdls — Apply in Person0 ŠACHMATAI

Veda Kazys Merkis

— Vak. Vokietijos pirmenybė
se, Dortmunde, laimėtojai išsi
rikiavo šitaip: Hecht (V. Vok.), 
Anderson (Švd.) ir Spasky (Sov.) 
po 9,5 iš 15. Estų didmeistris 
P. Keresas baigė septintu su 8,5 
taško.

— Leningrado tarpzoninėse 
po trijų ratų pirmavo danas Lar- 
sen ir sovietų Korčnojus, turė
dami po 3-0. A. Karpovas 2,5 tš. 
Ketvirtam rate Larsen-Torre 
partijos nebaigė; ji nutraukta la
bai aštrioj padėty, nors Larsenas 
turėjo pėstininką viršaus. Korč
nojus su Karpovu baigė lygio
mis. Garsus Rygos didmeistris 
M. Talis po trijų ratų teturėjo 
0,5 taško iš lygiųjų su čeku 
Smejkal. Talis nelauktai krito 
prieš kubietį Estervez ir filipi
nietį Torre. Čia skaitytojams 
įdedama Talio-Estavez partija.
White 
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2 N-KB3 ___
* P-Q4 PxP 
_ NxP N-Kl
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18 N-B5
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QN-Q2 
B-K2 
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N-B4

.9 B-R4
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21 QR-Q1
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Q-N* 
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28
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------- 37 Q

NxQP 
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1. 
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t

BxS 
KR-K1 
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B-Bl 
P-N3 
B-N5 
QxN 
BxR 
NxR 
R-Kl 
PxP 
R-KN1 
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— Chicagos lietuvių šach
matininkai dalyvavo Chicagos 
priemiesčių lygoje ir laimėjo 
antrą vietą, po Blue Island klu
bo. Iš 10 rungtynių lietuviai še
šias laimėjo, tris pralaimėjo ir 
vienas sužaidė lygiomis. Sėk
mingiausias taškų rinkėjas buvo 
Algis Litvinas. Jis žaidė aštuo- 
niose rungtynėse ir pelnė 6 taš
kus. Komandoje dar žaidė: Ka
zys Jakštas, K. Jankauskas, A. 
Zujus, P. Šalkauskas, K. Šal
kauskas, R. Fabijonas, R. Estka, 
A. Šalkauskas, V. Karpuška, K. 
Valdis, M. Rimkus, N. Binderis, 
V. Omilijonas, B. Jasinskas, M. 
M i kutaiti s, J. Laukaitis, E. Rada- 
vičius, M. Bružas ir K. Ramas.

— Tarpzoninės, Leningrade, 
prasidėjo birželio 2. Jose daly
vauja 18 didmeistrių-meistrų: 
Korčnojus 2640, Karpovas 2630, 
Larsenas 2625, Talis 2625, 
Huebneris 2590, Taimanovas 
2590, Gligoričius 2575, ame
rikietis Robert Byrne 2560, Tuk- 
makovas 2560, Smejkal 2545, 
Uhlmanas 2530, Kuzminas 2520, 
Radulovas 2490, Rukavina 2480, 
Quinteros 2465, Torre 2400, 
Cuellar 2395 ir Estavez 2345.

— Vak. Vokietijos pirmenybė
se, Dortmunde, po 7 ratų pir
mavo vokietis Hechtas, bulgaras 
Popovas, švedas Andersonas, 
sovietų Spaskis, jugoslavas Mo- 
rovičius ir vokietis Duebali, visi 
surinkę po 4,5 taško. Estas Kere
sas ir anglas Ken turėjo po 3,5 
ir po 1 nebaigtą.

— Buv. pasaulio meistras M. 
Talis į užklausimą, kas iš Lenin
grado 18 dalyvių pateks į lai
mingųjų trejetą, atsisakė prana
šauti, nes būsią nemaža staigme
nų. Larsenas, Gligoričius, Hueb
neris, Byrne, Korčnojus, Kar

DEXTER PARK
(H PHARMACY

Wm. A nartui, B. 8.
77-01 JAMAICA A\£hUI

(Cor. 77th Street)
Woodhavan, N.Y. 11481 

WZ DELIVEB
MIcKgan 24130

S C H R A-G E R’S
importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamo* ^ofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, leųipos, matracai vieniški baldai.

COUGHLIM FUNERAL HOME
For Integnty, Dependability V Ethics 
Califon, N. J. Call 201 832-2414 Oaniel 
A. Coughlin, Oouglas Martin, C. 'lary 

Deekhut, Director

PAINTING - DECORATING
Paintins, VVallpjperim, Plsstering Wood Paselina. 
Snsp. Cett. Cajenbry, Very Reasonablc Rates, Free 
Ėst AMERKMHOME IMPROVEMENT SERV.
Mon-Fri. 212 VA 4-4970 9 A.M. - 5 P. M.

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.- 

(Mokėjimo sąlygos pu&ul pirkėjo pageidavimą)

povas ir kiti jau nuo pirmųjų ra
tų gali pasiūlyti sprinerišką 
spartą. Šiose tarpzoninėse rei
kės surinkti daugiau taškų, ne
gu San Paulo tarpzoninėse. 
Ten Polugajevskis, vengras 
Portisch, estas Keresas gali būti 
favoritais.

— FIDE (tarptautinė šachma
tų federacija) patikslino pasaulio 
pirmenybių varžybų ciklą. Ket- 
virtfinaliniai mačai įvyks 1974 
m. sausio 15 — kovo 1, pus
finaliai— balandžio 15—birže
lio 1, o pretendentų mačų lai
mėtojas su pasaulio Čempionu 
Fischeriu turėtų susitikti nuo_ 
rugsėjo 1. Pasaulio moterų Šach
matų tarpzoninis turnyras turėtų 
įvykti spalio mėnesį Vak. Vokie
tijoje arba Ispanijoje.

4th o< July Vacatlon Santa Domingo Spaclal 
“Carrlbaan lala Motai & Caslno”

Dapart July 4th In tha A.M. Rotum July Sth In tfie P.M. 
Includas Round Trlp A Ir-F oro, Hotel Accomoda- 
tlono, 3 Meals a Day, Entortainment Nlghtty, Gost 
per Person $229.

CARIBBEAN COUNSELIMG SERVICES 
21 CHARLES STREET 

WESTPORT, CONN. (203) 226-6943

D& E

CONTRACTING

1968 — 7th Aye., N.Y.C.

Home Improvements, Carpentry, Paint- 
ing, Plumbing, Electrical Free Estimates

Call: 866-4570, 9 AM. to 6 PM.

7 Day s a Week

Tt

. RITROVO
TtMtrsnlK, MT S1S-3M-31H IMSI 
finest rrAL-AMce cūniee

3 Fsrri. stvle Mesi* Daily 
Olympic Slvie Pool 

CocktsU Lounee -Orcheyirs 
SėeėlAL MEMOKIAL DAY FOM

MODERH V4CATI0N RESORT
Fron; £16 p..f Say increOn MmIs Dsdy.
Estes A.įpatie. S*«nrrirj 4 on pn.ate 
s;rr? fed laU A-i Syris-bci. r«i Crjials. 
rekpį Cottares. Fa ir.io.

CoH (717) <39-902* orwrlto

Fairview Lake 
Villa Resort

MT. POCONO, PA. 18344

COROLLA-IN-ENGLAND 
10th Annual Summer Session 

For American Girls and Boys 
m Reading, England

Feoturing The Follovving Credit Courses: 
Shakespeore, English History

English Art 4 Architecture, English Drama 
supported by plays and tours

Make-up work available in high school courses

July 11 -Augusi 17
For further Information write: 

Hatcher C. Williams, Dyke, Virginia 22935

Call 703 985-2811
r

GATEVVAY TO CAPE COD
Breathtaking View - Directly on tHFOcean 

1.4C4TIONMAG1( 
Half-Mile Sandy Brach. 
IjirRe healed Pool. Deep 
N-a Fi-hing and every kind 
«»( rrrrration available.

Daily $16 to $21: Weekly $98 to $135.
Includes complete breakfast, 
fullcourse dinner. Room* with 
privalė bath. European plan 
available.

Cottage Apts.
with kitchem. Slaap 4 
to 6. Dotly moid tarvke. 
From $195 w«*kly.

į I-ATE MODEL </C Car & Driver for hire. To 
įc from anypln. Call for any Information: T. 1 
Corp., Bronį,VY. <212) 588-6984.

i MINI SUPERIURKET — MM Hirtson Vallay, W«N
Į ĖstabHahadbuliia«ts,SaMS«rvlce, BaatCII*. lala,.

X00S- «*. ftGrofot *4*3,000. PncMlM Tara*.
Prie* fM.Oa.For AppC ca* Ann Naah, <14-33*-

•404
ItTTY «CHWAB, R8ALTOR 

Bolca* Uh, Klngaton, N. Y. 014-M1-MB2

CutTi and Exp. Operatore
Fantasy Fashions 

1155 Manhattan Avė. 
Brooldyn, New York

Call 389-6130

| OMięun motei |; 
’TlTŽflillM No. of Ogungutt Sq.

A deluu 47 unit motei modėrnly ; 
furnisM md Usttfully dėcorėtėd. 
Exc«!ltnl re*taurini ėdjoins metėt, 
120.000 $wimminq pool.

AH wįof crcdft cards
F.O. 10X ^34 OamavR, Ma. 

AtMG^de 207. M4-247V

FIATTSCOTTAOES ANO APARTMENTS
2nd Ocoan Mok Also ctooo to bay, Roboto* 
Boach, D«l Mo^im-ComfortaM*. MonOtfy — 
Also Weokty Contoct Carollna Hayden — FLATrS 

SHOE W»LO (302) 224-7402 or 227-7*75

tesauttan. a*t*«n Mv-nvvc ta« 1 
«<-n4tr« ot lam Ule m Bllk 
.cem, I<*4 ««Um,-C*Uwtu tufe Uid*. 
pcaiM. «U<V Mjn*«4 * aarthmdiov 
routt. Hri-trt »ooi. ttehlnr A ttnaU 
oq propen,. Coli, couatr, <uc-jon». 
■nUqm A Mln tourt neurt,. 
3 tmrty UoBKookM meals dali, aatvem rasai snacks alvsys on hand M rliUdren s Mntry. Ali accoaimoda- 

. Urtis vnt. prlvtte iath. Fnr krurhurs 
wrlt» >•> call WT-*32-43». Brylna 
Cen- • $ n r. dtm. -. ■

FAMILY
, VACATION FUN tatas tmta. komk eta saeg att 
neag enrt. IntiM kcm. taker tėa.

Itatj 4 KtMta. takui tam l taq.
< tte sn t < w ar «Wir '
mi
TWIfJ MTN. HOUS________  _ J

Efce Perk. N. y. Tel 518-589-5191 
r

FARAACAMP 
Arfų* OafV jRgUdtea

; •

PAPERHANGING AND PAINTING
Interlor and Ėxterlor 

Free Eettmetee ‘ ■
Call 657-5822

i . .... ■ .....  įį
MAR HUNTINO at BOWUN CAMP8 f 

Jum lat Omu Nov. Trout * Šaknim —; Pa* Daaė 
Kunti on haechratora af Paaobacot Rlvar. Saronf, 
ear roada. Ry In or by traetor. Amarican plan 
o«*y. for Information * refarancaa, wrl»a: Jon t Balty

24M/S28-2S2B

CUT RATE PAINTING SERVICE
Any 12x12 Room $25 You Supply the^ 
Paint Call: 941-1567‘ MtT CTG^dy oT 
------ --------- MyeLaMoniaa

..____ į1
EXPERIENCĘD OPERATORS (15) > 

On dresses; Section for Complete. Part 
oi Full Time. Day or Night. Non-Union. 
Also Exoerienced Hand Presser & Exd. 
Floor Giri. Lucy S* -tswe«r^ 2174 3nf

Avė. New York Cū/ Call: 369-6021 ' ‘

MR. WILLIE KELLY
Floor Scraping & Polishing for Homes^ 
Commercial & Indnštrial. Ali Wodę 
Guaranteed. 328 Troy Avenue Brooklyū,'

N. Y. Call SL 6-2145 ’ 5

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330Icil.— AM ir 97.9 meg. FNL Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr„ Mountain.side, N. J. 07092, TEL."(201) 232-5565.

Nrtr jtny — «Maafo ef Lfthtianta” — ptamadieniala, 8:06 - 0:00 vaL vak 
waou-n, meg. -- anglų kalba, per Brton Hali Unlv. radijo rtąc 
Ur. prrt dr. Jokūbą* Štokas, Bo. Oiange, N-J. 07079.

valote WHH1 106£ m banga. Ypdėjaa Bonas Kssya, 4-UB 
08-18 0MP1, Mlddls VHtaga, N.T. 1U79. ~ /

Lrtas : *
ren9'a

22 dienų
ekskursiją

Svečiuosimas 10 dienų Lietuvoje

Kelionė, maistas ir viešbučiai tik 947.50 dol.

ir kituose Europos kraštuose

Prašom siųsti depozitus

LUTAS TRAVEL SERVICE 
87-18 Laffarta Blvd., 

Rlchmond HIH, N. Y. 11418 
(212) 846-1850

CAPE ANN 
MOTOR INN

NEW IN 72
DIRECTLY IN THE SANDS 

OF BEAUT1FUL LONG BE ACH

■ 'o- 8'o<hur«> Wrile (ItH Hotel No-fH 

Mmot P 0 Mosi 0?05>
lor Rrsrrvotions Coli Tel. 6’ 7 545 0350

Išvykstame rugsėjo 11 dieną

CAPE ANN MOTOt INN
T«l. (617) 281-2900 33 Redmoct Reod Gleucmto, Moia. 

—____________________ ---------------------------------------------
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^REIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS

yta išvykęs į Floridą. Jau yra draugai, koncelebravo mišias, 
ikrai pailsėjęs ir žada greit grįž- kurių metu atitinkamas giesmes 
E 4 BrooHyną. Artimieji ir pa- giedojo, parapijos choras, vado-.

sveikinosi su visais dalyviais.
Nuotaikingų vaišių metu kle

bonijoje vyskupas taip pat nuo
širdžiai dėkojo kun. klebonui už 
minėjimo surengimą, o be to, pa
žymėjo, kad kun. Antanas Rač-

boną kun. F. Raugalą, kuris glo
bojo visus dalyvius ir-lGrengė 
sukaktuvinį mėnėjimą, ir taip 
pat pasidžiaugė gausia tikinčių 
jų grupe, atitinkamu giedojimu.

_______ _____ ________ , _ __ „ Už tai visiem dėkojo ir laimi- 
žįstamieji linki jam sustiprėti vaųjamas muz. A. Kačanausko. no, o grįždamas nuoširdžiai 
frstf uanjOm jėgom stoti į lietu- Pažymėtina, kad mišiose dalyva- ’ ” ’ • - - J -
Yišką darbą, ypač prie muzikos 
kūrybos. . . .

33 MET\J KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS

' Šešiolika kunigų su savo kur
stą dpąiiguyyskupu Francis Mu- 
gąverp iškilmingai minėjo savo

vo labai gausi tikinčiųjų lietuvių 
grupė, a.a. kun. Grebliūno mo
tina, kurios sūnus taip pat buvo 
tame kurse. Visi atsiminė ketu
ris mirusius kurso draugus. .. ____ _

Pamokslininkai pasidžiaugė kauskas taip pat mini savo 39 
tikinčiųjų dalyvavimu ir kvietė 

- visus sutartinai dalyvauti bend- 
reiškimo lietuvių parapijos baž- roję maldoje su celebrantais, 
nyčioje gegužės 27. Vyskupui Mišių pabaigoje vysk. F. Mų-

: Di> Lidijos Stanaitienės
' mirties ketvirtųjų metinių proga gedulingos mišios už jos 

vėlę bus aukojamos Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, birželio 23, šeštadienį, 10 vai. ryto.

lankyti jos kapą ir atsiminti mylimą Mamytę savo 
maldose. C

Duktė ir žentas
Marina ir Zigmas Raulinaičiai

metų kunigystės sukaktį ir kun. 
Stasys Raila 40-ties. Abu juos 
vyskupas pakvietė būti 1940 
metų kurso garbės konfratrais. 
Abu kunigai už tai padėkojo vys
kupui ir broliam kunigam, kurie 
taip draugiškai atsiminė savo 
du vyresnius brolius. 1940 m. 
kursas mini savo sukaktį kiek
vieną metą, pradedant pirmųjų 
metų sukaktimi. Tai yra atžymė- 
tinas kunigiškas broliškumas. 
Visi jautėsi labai draugiškoj nuo
taikoj, ir pašnekesiai buvo pilni 
įvairių atsiminimų.

KR

*

Dr. Juozui Pajaujui
mirus, žmoną Emiliją, dukras Aliną ir Danutę su 

i. šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
' ... Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

Dr. Juozui Pajaujui
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Alinai Staknienei 

‘ ir Danutei Anionienei su šeimomis ir kitiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

BROCKTON, MASS.
Tragiškieji Birželio įvykiai, 

Brocktone bus paminėti birželio 
17, sekmadienį, pamaldomis 10 
vai. ryto šv. Kazimiero parapi

jos bažnyčioje. Apylinkės lietu
viai prašomi kuo gausiausiai da
lyvauti. Organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis.

Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės valdyba 
pasirūpino, kad per vietos radi
jo stotis bus perduodamos spe 
dalios programos anglų kalba 
Birželio įvykiam paminėti: 
WBET (banga 1460) birželio 15 
d. 7:05 vai. vak. ir WOKW (ban
ga 1410) birželio 17 d. 1:05 vai. 
popiet.

Jonas Galminas

VISI Į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
liepos 1 dieną, 1973

11:00 - 
12:00 — 
4:00 —

Iškilmingo* iv. Mišios Liurdo Grotoje 
Pietos
Meninė programa:-įvairių tautų (lietu
vių, airių prancūzų) tautiniai šokiai — 
vadovaujant p. Onai (Vaškienei, So. 
Boston, Mas*.

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS atsilankyti 
šiam* lietuviškame sambūvyje, pailsėti atostogų 

' krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti 
su draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę 
(vairiuose žaidimuose, paragauti lietuviškų val
gių bei gėrimų.

PADĖKA
Rytų sporto apygardos žaidy- 

~ nės balandžio 7-8 Elizabeth, N.
J., praėjo sėkmingai. Kaip ir 

? kiekvienas-įvykisj-tai buvo pa
siekta daugelio asmenų darbo ir 
pasiaukojimo dėka. Nuoširdi pa
dėka tenka Rimui Bitėnui, kurio 
pastangomis buvo išrūpinta žai
dynėm salė. Dėkojame taip pat 
visiem žaidynių pravedėjam: 
Stakniui, Karašai, Jasaičiui, Ja
saitienei, Ivašauskui, Bačkai- 
čiui, Kuliui ir kt., o ypač vyriau
siam žaidynių programos vado
vui Rimui Vaičaičiui. Didelė pa
dėka moterim, kurios šeiminin
kavo, aukas rinko ir kotokiais bū
dais padėjo. Jų tarpe: D. Šil- 
bajorienė, J. Sirutienė, P. Iva- 
šauskienė, D. Sirutienė, R. Mik- 
lienė, L. Klemerytė, I. Gvildie- 
nė ir kitos. Ypatinga padėka 
p. Didžbaliui, J. Valaičiui ir A. 
Matulaičiui už visokeriopą pa
galbą, o taip pat visiems, kurie 
aukojo, ypač Lietuvių Laisvės 
salės šeimininkam už paaukotas 
patalpas. Tikimės, kad gražios 
New Jersey ir New Yorko lietu
vių pastangos parodė kelią ir to
limesniam bendradarbiavimui 
mūsų jaunimo labui.

ŠALFASS R.S.A. Valdyba

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA Į 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 su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviams joje 

dalyvauti. —------- s
. 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. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organiracijas

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Romas Kazys, pres.

2129 Knapp St 
Brooktyn, N. Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300

Vilniaus universiteto 400 Jo tėveliai Ona ir Pijus Vaičai- 
metų sukakties minėjimą suren- čiai išvyksta gyventi L Floridą, 
gė Jono Vanagaičio šaulių kuo- kur gyvena jų sūnus dr. kaulius 
pa. Paskaitą apie Vilniaus -uni- Vaičaitis. \
versitetą skaitė prof. Simas Su- Elena Vasyliūnienė,visuc»me- 
žiedėlis. nininkė ir žurnalistė, aplan

kiusi savo sūnų Califomijoj, grį-' 
žo atgal. Dr.- Vytenis M. Vasy- 
liūnas šiais metais dėstė ir atliko 
tyrimų darbus Berkeley uni
versitete. E. Vasyliūnienė" su
sižavėjusi Califomija ir ten gy- ■ 
veriančiais lietuviais bei jų veik-

Pirmoji vaikų komunija bu
vo gegužės 20 d. per 9V. mišias, 
kurias laikė klebonas kun. Anta
nas Baltrušūnas. Vaikai patys 
giedojo giemes. Žmonių buvo , 
pilna bažnyčia. Pirmą komuniją 
priėmė 32 vaikai. Vaikus paruo
šė parapinės mokyklos moky
tojos Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys.

Kun. Albertą Kontautą Bos
tono kardinolas Madeiros pasky
rė Šv. Margaritos parapijos kle
bonu Beverly Farm s, Mass. 
Apie paskyrimą pranešė arki
vyskupijos laikraštis The Pilot 
birželio 1. Pareigas pradėjo eiti 
nuo birželio 5. Kun. A. Kontau- 
tas paskutinius 20 metų Šv. Se
bastijono aukštesniojoje mo
kykloje dėstė prancūzų kalbą 
ir tikybą. Sveikiname naująjį 
kleboną ir linkime sėkmės.

Šv. Petro lietuvių mokyklos 
užbaigimo aktas buvo birželio 
10 d. per 9 v. mišias.

Rekolekcijos vyram ir mote
rim bus pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkporte, Maine, birže
lio 22-24.- Prasideda penkta
dienio vakarą ir baigiasi sek
madienį, tuoj po pietų. Ruošia 
Lietuvos vyčiai. Kambarius už
sisakyti pas Aleksandrą Akulę, 
tel. 1-233-3734 arba pas Albertą 
Jaritis, tel. 269-1503 So. Bos
tone.

Ciprijonas Mališauskas, Lie
tuvos savanoris kūrėjas, birželio 
mėnesį švenčia 85 m. sukaktį. 
Sukaktuvininkas sveikas ir jud
rus. Linkime tokiu būti dar daug 
metų.

LB Bostono Kultūros klubas 
1972-73 m. sezoną baigė gegu
žės 26. Programoj buvo dr. Da
lios Valiukėnaitės paskaita: “W. 
Shakespeare Othello vertimo 
skliautas”. Prelegentė dėsto 
Plymouth valstybinėj kolegijoj. 
Ji jau anksčiau buvo skaičiusi 
apie Shakespeare raštų vertimą, 
ir ši paskaita buvo lyg anos pa
skaitos tęsinys. Vėliau klubo pir
mininkas Donatas -Šatas prane
šė, kad klubo valdyba savo ka
denciją baigė. Iki rudens gal 
bus sudaryta nauja valdyba. Iž
dininkas Algis Makaitis pranešė 
apie iždo stovį. Kiti buvusios 
valdybos nariai: Stasė Gimbu
tienė, Elena Vizgirdienė, p. Ma- 
kaitienė.

Gintautas Vaičaitis ir Birutė 
Narkevičiūtė gegužės 26 Cam- 
bridge lietuvių parapijos bažny
čioj priėmė moterystės sakra
mentą. G. Vaičaitis yra LB Bos
tono apylinkės valdybos narys.

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS
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, 

Kennebunkport, Maine 04046 
. Tel. (207) 967-2011

Lietuviška I BANGA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

_  Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo 
garsaus Graigville Beach.

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

— 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

Reikalinga 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.

VASAROS STOVYKLOS
Nek. Pr. M. Marijos Seserų Vedamos

NERINGOJ: Berniukam — liepos 1-14 
Mergaitėm — liepos 15-28 
Lietuvių kilmės anglų kalba: 

liepos 29-rugp. 11
DAINAVOJ: Mergaitėm — liepos 15-28
(At-kai ruošia Neringoj moksleiviam rugp. 12-25) 

• Norint daugiau informacijos prašome kreiptis: 
Camp Neringa, I.C.C., Putnam, Conn. 06260

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883

460 West Broadtfay, South Boston Massachusetfs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Sto tanko direktorių taryboje yra adv. Jdnas J. GrfgaJtta. Reikale 
■u patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Tortas—Assets 
viri $213,000,000.

CURRBfNT DIVtDteND RATES
• Regulara/c — • 1 year Tenn Tfeposlt —
• Spedal Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 8%

■ Aū Acčdūrtts Ctmrpotmted Daily--------

New Jersey Jungtinis Baltijos Komitetas 

maloniai kviečia visus į 

BALTUOS FESTIVALI

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

GARDEN STATE ARTS CENTER
N. J. Garden State Parkway, Išvažiavimas Nr. 116 Holmdel, N.J.

Programą atlieka:

LIETUVIAI — garsus Clevelando tautinių šokių ansamblis 
"GRANDINĖLĖ", vad. Liudas Sagys.

"ŽIBUOKLIŲ” sekstetas, vad. Liudas Stukas.

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

ESTAI — solistai HEINZ RIIVALD ir CARMEN ANIMAGI, mergaičių gimnastikos— 
baleto grupė, pianistai MAAJA TOBIAS-DUESBERG, RITA RIKKA ir 
PRIIT PABLO ir tautinių šokių grupė.

įėjimo auka: $7.50, 5.00, 4.00, 3.00. Valkam mažiau 12 metų pusė kainos
tiktai $4.00 ir $3.00 vietose.

Prašom bilietus iš anksto užsisakyti pas:

Bilietų komiteto pirm. A. Pocius Tel. 201-352-3531 
NEWARK-HILLSIDE V. Jokūbaitis TeL 201-289-0404 
NEWARK-ORANGES Dr. R. Šomkaitė Tel. 201-763-7622 
EUZABETH K. Bartys Tel. 201-355-8265 
PATERSON A. Rugys Tel. 201-525-3340 
UNDEN J. Zubavlčius Tel. 201-381-3198 
JERSEY CITY A. Žukauskas Tel. 201-549-0936 
KEARNY-HARRISON J. Vaičkus Tel. 201-998-1221 
NEW YORK R. Kazys Tel. 212-769-3300 
PHILADELPHIA A. Gečys Tel. 215-677-1684

Taip pat pas visų organizacijų atstovus
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
' DEMONSTRACIJOS

Ryšium su Brežnevo atsi
lankymu, Pavergtos Europos 
Tautos kviečia į demonstracijas, 
kurios rengiamos birželio 18, 
pirmadienį, 6 v.v. Visi renkasi 
prie miesto viešosios bibliote
kos — 42 Street ir 5 Avė.

Pranciškonai dėkoja dail. V. 
Dobužinskiui, kuris savo tėvo 
prof M. Dobužinskio, kūrinių 
parodos Kultūros Židiny proga 
padovanojo vieną jo paveikslą, o 
kito, parduoto iš varžytynių, 
pajamas paaukojo Kultūros Židi
nio statybai.

Autobusas į Pabaltijo festivalį 
Garden State Arts Center iš
vyksta šį sekmadienį, birželio 
17, 10:30 r. nuo Shalins laido
jimo namų Woodhavene. Dar 
yra laisvų vietų. Kaina 5.50 dol. 
į abu galus. Kreiptis į Romą Ke- 
zį, tel. 769-3300 arba ateiti prie 
autobuso.

Dr. Domas Jasaitis Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos IX 
suvažiavime Chicagoje pakeltas 
į garbės narius.

Vytautas Gobužas, 45 metų 
amžiaus, ištiktas širdies prie
puolio, mirė birželio 5 darbe. Pa
laidotas birželio 8 iš Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčios Sv. 
Karolio kapinėse. Liko žmona 
Aldona (Jasinskaitė). Kadaise 
velionis reiškėsi skautų veikloje 
ir dalyvavo skautų vyčių oktete.

N. Y. vyr. skaučių židinys Vi
lija sueigą kviečia birželio 20, 
trečiadienį, 7:30 v.v. pas Živi
lę Jūrienę.

Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimą rengia lietuvių evangeli
kų parapija drauge su Mažosios 
Lietuvos bičiuliais. Minėjimas 
bus birželio 24, sekmadienį, 2 
v. popiet evangelikų bažnyčios 
salėje, 91 Street, Woodhavene. 
Apie birželio įvykius kalbės 
Martynas Gelžinis. Taip pat bus 
prisimintos ir Joninės. Apie Jo
ninių papročius ir Jonines ant 
Rambyno kalno kalbės kun. P. 
Dagys.

A. A. Gabrielei Alksninienei 
atminti Kultūros Židinio staty
bai aukojo: 25 dol. Sofija ir Vy
tautas Aukštikalniai; 20 dol. Al
bina ir Vytautas Žumbakiai. Mi
rusių artimiesiem reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

Lietuvių Atletų Klubas New 
Yorke šiemet švenčia 70 metų 
gyvavimo sukaktį. Ta proga bir
želio 16, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Kultūros Židinyje įvyks sporti
ninkų pagerbimas ir banketas, 
į kurį visi kviečiami atsilanky
ti. Klubo sportinė veikla šiuo 
metu yra labai pagyvėjusi. Fut
bolo komanda gerai laikosi aukš
tesnėje lygoje, veikia šachmatų, 
stalo teniso, krepšinio ir tinkli
nio sekcijos, ir klubo sportinin
kai sėkmingai dalyvauja įvairio
se žaidynėse. L.A. Klubas yra 
dėkingas visuomenei už paramą 
ir tikisi tolimesnės talkos.

.455-7281

Spaustuvė ...................452-6916
Vienuolynas —.........—.455-7068 
Kultūros Židinys. .——827-9865

Medicinos daktaras Steponas 
Biežis mirė 1973 balandžio 6 
Chicagoje, sulaukęs 84 metų 
amžiaus Gimė Lietuvoje, Bliū
džiu kaime, Panevėžio valsčiu
je ir apskrityje turtingų ūkinin
kų didelėje šeimoje. Pasiliko 
nuliūdime žmona Ona ir duktė 
Yolanda. Lietuvoje ir jo gimta
jame kaime liko daug artimų 
giminių, taip pat ir Amerikoje. 
Chicagoje: Balčikoniai, dr. Jo
nas Juodikis, inžinieriai Leonas 
ir Petras Juodikiai, Angelė Jad- 
viršienė, visi su šeimomis. Cle- 
velande: inž. Alfonsas Juodikis 
su šeima. Toronte, Kanadoje: 
Jurgis Juodikis ir Danutė Bara
nauskienė su šeimomis. Santa 
Monica, Califomia: medicinos 
daktaras Jurgis Venckūnds su 
motina. Baltimorėje: Vladas ir 
Ignas Venckūnai. New Yorke: 
Emilija Noakienė, Aldona če- 
kienė ir. Giedrė Stankūnienė 
su šeimomis. Velionies šviesiam 
prisiminimui, mirus prieš du 
mėnesius, mišios už jo sielą bus 
aukojamos New Yorke, Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje birželio 
16, šeštadienį, 8 vai. ryto.

Nuo a.a. Jono Saliamono at
siskyrimo su šiuo pasauliu jau 
praėjo 3 metai. Žmonos Sa- 
liomėjos Saliamonienės rū
pesčiu birželio 13 buvo atlaiky
tos gedulingos mišios už jo vė
lę švč. Trejybės bažnyčioj, Hart
ford. Conn.

Už Elenos Šešplaukienės sie
lą mirties dešimtmečio proga 
mišios pranciškonų koplyčioj 
bus birželio 23, šeštadienį, 8 vai. 
ryto.

Pranciškonai reiškia gilią pa
dėką dailininkam Jonui Kele- 
čiui, Irenai Mickūnienei ir Os
valdui Mickūnui, bendros paro
dos proga padovanojusiem Kul
tūros Židiniui po vieną savo kū
rinį.

A. a. Vytautui Gobužui atmin
ti Kultūros Židiniui aukojo 25 
dol. buvęs N. Y. skautų. okte
tas. Mirusių artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
aukotojam lietuvišką ačiū.

Jurgio Jankaus nauja nove
lių knyga “Užkandis” ką tik iš
ėjo iš spaudos. Kaip ir ankstes
nėj savo kūryboj, taip ir čia mū
sų žymusis prozininkas veja in
triguojančią pasakojimo giją, at
veria skaitytojui daugelį įdomių 
charakterių.

Maloni naujiena poezijos mė
gėjam bus neseniai pasirodęs 
Vlado Šlaito eilėraščių rinkinys 
“Pro vyšnių sodą”. Knyga iš
leista skoningai, kietais virše
liais, o viduje — nuoširdus, ne
vaidintas poeto žodis, nugink
luojantis skaitytoją savo atvi
rumu. Abi knygas galima gauti 
pas platintojus, arba užsisakyti 
tiesiog “Ateities” leidykloje, 
pasiunčiant čekį ($4.50 už “Už
kandį” ir $3.00 už “Pro vyšnių 
sodą”) adresu: c/o Mrs. M. Ba- 
jorūnienė, 17689 Goldwin, 
Southfield, Mich. 48075.

Per Kultūros Židinį 
lietuvybę didini! 

tuvos, kad ten birželio 3 Pama- 
laišyje, Svėdasų valsčiuje, Ro
kiškio apskrityje mirė jo motina 
Karolina Zobarskienė-Mulvinai- 
tė, sulaukusi 96 metų amžiaus 
Buvo kilusi iš Taraldžių kaimo, 
Salų parapijos.

KEARNY, N.J.
Į amžinybę palydėtas 

Julius Paknis
Kai gamta atgimsta ir pasipuo

šia visu savo grožiu, amžinai 
nuo mūsų atsiskyrė Julius Pak
nis. Nebespėjo senatvės-dienose 
ilgiau pasidžiaugti gyvenimu ir 
savo darbo vaisiais.

Trumpa, bet nepagydoma liga 
taip greit pakirto jo sveikatą, 
jog, išbuvęs vos kelias savaites 
Mt. Sinai ligoninėj, New Yorke, 
ten ir mirė balandžio 25.

Juliaus Paknio mirtis buvo 
staigmena ir gailestis ne tik lie
tuviam, bet ir kitataučiam, jį pa- 
žinusiem, o šeimai — žmo
nai' Nelei, dukterim Agnei ir 
Vandai, sūnum Petrui ir Alfon
sui — didžiausias smūgis ir 
skausmas, netekus brangaus vy
ro ir labai pavyzdingo ir gero 
tėvo.

Dar taip neseniai, prieš ke
lis mėnesius atšventė savo 84 
metų gyvenimo sukaktį, 
jautėsi pajėgus, pilnas užsimoji
mų.

Jei apie mirusius visada kal
bama gerai, tai juo labiau rei
kia prisiminti Julių ir paryškin
ti jo nuopelnus.

Kilimo Julius buvo uteniškis, 
iš Debeikių. Dievo buvo apdo
vanotas gera sveikata, giliu ir 
stipriu protu, nors ir nebuvo bai
gęs jokių mokslų. Per darbą, su
manumą ir apsukrumą sugebėjo 
savo gyvenimą gražiai ir gerai 
tvarkyti ir pakopti į pasiturin
čiųjų žmonių eiles.

Iš pat jaunų dienų jis reiškėsi 
ir visuomeninėj veikloj, o ypač 
skverbėsi į finansinę sritį, kad 
lietuviai turėtų savo banką, ku
ris būtų jiem didelė pagalba.

1924 ėmėsi iniciatyvos organi
zuoti Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo Draugiją (dabar ji vadi
nama Schuyler Savings and 
Loan Association of Keamy, 
N. J.) Rizikavo pats, sudėdamas 
turimas santaupas, paveikė ir ki
tus čia esančius energingesnius 
lietuvius visomis išgalėmis dėtis 
prie šio reikalo. Pradžia buvo 
sunki, valdžia statė įvairius rei
kalavimus, trūko pasitikėjimo ir 
finansinės paramos. Tačiau Ju
lius įveikė visas kliūtis ir gavo 
teises tokias, kokias turi visos 
šios rūšies draugijos.

Draugija, kuriai beveik 50 
metų vadovavo Julius Paknis, 
šiandien yra pasiekusi aštuonis 
milijonus aktyvo. Jos ateitis vis 
labiau ir labiau šviesėja. Draugi
jos palikuonys-tvarkytojai, į ku
rių rankas atidavė vairą a.a. Ju
lius, turėtų įsisąmoninti, jog 
lietuvių prakaitu ir dideliu ryžtu 
toji daugija buvo įkurta ir val
dyta, tad ir toliau turi būti val
doma lietuvių.

Julius Paknis buvo nepapras
tai energingas: laikė parduo
tuves, mėsines, pirkdavo ir par
davinėdavo namus, ūkius. Lig 
paskutinės valandos nevengė 
darbo ir sielojosi tiek savo, tiek 
visuomeniniais reikalais. Savo 
svariu žodžiu, aukomis ar leng
vomis sąlygomis duodamomis 
paskolomis' dažnai nulemdavo 
ne vieną lietuvišką reikalą gero- 
jon pusėn. Nesigailėjo didesnės 
paskolos ir Lietuvių Katalikų

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., pranciškonų provincijo
las, skrenda į pranciškonų generalinę kapitulą, kuri dabar 
vyksta Madride, Ispanijoje. Nuotr. Tėv. J. Bacevičiaus. o.F.M.

LMKF NEW YORKO KLUBO 
SUSIRINKIME

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas buvo bir
želio 10 klubo vicepirmininkės 
Janės Gerdvilienės namuose. 
Oras pasitaikė karštas, bet vis 
tiek į susirinkimą atsilankė be
veik visos klubo narės.

Susirinkime padaryta pra
ėjusių metų apžvalga, išrinkta 
nauja valdyba, prisiminta birže
lio trėmimai ir paskirstyta metų 
pelnas.

Tremtinius pagerbiant

Prisimenant baisiojo birželio 
trėmimus, buvo išklausyta gar
sinė juosta — poezijos monta
žas, kurį paruošė aktorė ir rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė. Ji 
įskaitė keletos autorių eilėraš
čių. Jų tarpe yra ir jos premi
juotas eilėraštis apie birželio 
trėmimus. Be jos dar yra Puti
no, Bernardo Brazdžionio, Šlaito 
eilių. '

Metus apžvelgiant
Valdyba nors nesigarsino 

spaudoje, bfet jos veiklos ba
lansas yra tikrai gražus — su
rengta dvi parodos — dail. Br. 
Murino ir dail. M. Dobužinskio, 
surengtas visuomenininkės Ie
vos Mikolainienės pagerbimas, 
Velykų stalas, prisidėta prie Bal- 
fo parengimo, kai Kultūros Ži
dinyje buvo keliamas vainikas, 
tą dieną klubas pardavinėjo py-

Julius Paknis

Bendruomenės Centrui, kai šis 
statėsi naują salę ir darė kitus 
įrengimus.

Buvo lietuvis patriotas. Daly
vaudavo lietuviškose pamal
dose. Nesigailėjo didesnių aukų 
ir parapijai, ypač kai ši statėsi 
naują bažnyčią. Naujieji bažny
čios modernūs varpai irgi yra Ju
liaus Paknio auka. Ir jie griaus
mingai nuskambėjo, kai balan
džio 28 po gedulingų pamaldų 
Julius buvo nulydėtas į amžino 
poilsio vietą — Šv. Kryžiaus ka
pines North Arlington, N.J.

J. Mėl. 

ragus. Per visus metus klubo 
atstovė dalyvavo Alto susirinki
muose.

Valdyba
Turėjo būti valdybos rinki

mai. Visos narės perrinko tą pa
čią valdybą ateinantiem metam.

Valdyba yra šios sudėties: pir
mininkė Marija Žukauskienė, 
vicepirmininkė Janė Gerdvilie
nė, sekretorė Sofija Kačins
kienė, iždininkė Sofija Skobei- 
kienė, valdybos narė Magdalena 
Ulėnienė.

Revizijos komisiją sudaro: 
Elena Legeckienė ir Malvina 
Klivečkienė.

Paskirstytos aukos
Iš visų parengimų per metus 

susidaro šiek tiek pelno. Jis pa
skirstomas įvairiem kultūriniam 
reikalam.

Šiemet paskirta: Kultūros Ži
diniui — 150 dol. (Tokiu būdu 
klubas jau bus davęs 600 dol.. 
K.Ž. statybai). Toliau — Batuno 
organizuojamom > demonstraci
jom paskirta 50 dol.;' • Tautos 
Fondui — 50 dol., Maironio li
tuanistinei mokyklai — 25 dol., 
Darbininko laikraščiui paremti 
— 25 dol. Viso paskirstyta 300 
dol.

I. Banaitienė, L.M.K. Fede
racijos pirmininkė, padarė pra
nešimą apie GFWC seimą, ku
ris vyko Baltimorėje ir kuriame 
ji dalyvavo.

Į susirinkimą buvo atnešta ne
seniai išleista A. Bražinsko kny
gelė “Už mylimą Baltiją”. Iš
platinta 14 egz.

Po susirinkimo klubo vicepir
mininkė ir šeimininkė Janė 
Gerdvilienė gražiai visus pavai
šino — buvo punšas, kavutė su 
pyragaičiais. Klubo valdyba ir 
narės dėkoja už tas gražias vai
šes.

Tai buvo paskutinis susirinki
mas prieš vasaros atostogas. Vi
som klubo narėm kuo gražiau
sios vasaros ir iki pasimatymo 
rudenį, (r.)

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..

MOTERŲ 
VIENYBĖS 
METINIS 
PAVASARIO 
BALIUS
Moterų Vienybė yra viena iš 

seniausių organizacijų New Yor
ke. Be savo susirinkimų ji kas
met surengia pavasario balių su 
visom baliaus linksmybėm —’ 
valgiais, šokiais, premijomis, lo
terijomis.

šių metų toks pavasarinis ba
lius buvo birželio 9 Kolumbo 
Vyčių salėje prie Jamaicos Avė. 
Brooklyne. Balius buvo rekla
muojamas, iš anksto platinami 
bilietai, tai ir žmonių prisirinko, 
kad buvo užimti visi stalai.

Moterų Vienybė turi savo 
gražią publiką. Pirmiausia susi
renka pačios vienybietės, kurios 
metai iš metų tokius balius rū
pestingai organizuoja, platina 
bilietus, prisideda savo darbu. 
Su jomis ateina ir jų bičiuliai.

* Tie dar atsiveda naujų. Taip su
sidaro atskiri stalai, draugijos.

Susirenka visi pasipuošę, iš
kilmingomis ilgomis sukniomis. 
Stalai irgi papuošti, apkrauti gė
lėmis, stiklų stiklais, indais.

Šių metų pirmininkė Elena 
Andriušienė ir pradėjo pokylį, 
visus pasveikindama, pristaty
dama retuosius svečius ir kvies
dama visus linksmintis, Tuoj su
grojo muzika ir kvietė šokiui. 
Tarnai į stalą nešė valgių val
gius. Buvo šilta vakarienė su į- 
vairiais priedais. Taip visi šoko, 
valgė ir vėl šoko.

Ant atskiro stalo buvo sukrau
ta dovanų, skirtų įvairiom pre
mijom. Čia buvo ir “durų pre
mija”, šokių premijos ir k. Ir vi
sa prie didelio triukšmo buvo iš
dalinta.

Nuotaikingas ir gražus ba
lius užsitęsė iki vidurnakčio. .

Tokio baliaus prasmė yra gry
nai socialinė. Žmogus turi pro
gos pabendrauti su kitais, turi 
progos susipažinti su naujais 
žmonėmis, pailsėti. Ir tai turi 
savo prasmę. Moterų Vienybė, 
kaip ir kitos moterų organizaci
jos, daugiausia rūpinasi kultūri
niais reikalais ir labdara. Ir iš 
susidariusio pelno draugija pas
kui turi galimybės paremti var- 
gan patekusius lietuvius.

Reikia pasidžiaugti ir soli
darumu, į šių metų balių atsi
lankė daug moterų iš kitų drau
gijų, ypač valdybos narės. Ir jos 
ir visi susirinkę palinkėjo Mo
terų Vienybei kuo gražiausios 
sėkmės, (p.j.)

Maspetho žinios
Baisiojo birželio minėjimas 

V. Atsimainymo bažnyčioje į- 
vyks birželio 22, penktadienį, 
8 v.v. Melsimės už išvežtuosius 
į Sibirą, žuvusius, nukankintus 
mūsų tautiečius, žodžiu, už visą 
kenčiančią Lietuvą. Pamaldos 
baigsis palaiminimu su Švč. 
Sakramentu. Pritaikytą momen
tui žodį tars kun. V. Pikturna. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Metinis bazaras parapijos sa
lėje bus birželio 15, 16 ir 17, 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Bazaras atidaromas 
7 v.v., sekmadienį — 4 v. Salė 
vėsinama. Prašome visus atsi
lankyti.

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.

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBOS KONTRAKTORIUI SUMOKĖTI 
DAR TRŪKSTA $150,000.

Ne visi esame pajėgūs prieš atostogas paaukoti 1000 dol. Kam yra per sun
ku šiam reikalui duoti ir 100 dol., atsiųskime nors 25 dol.

50,000 dol. prižadėjo parūpinti pranciškonų provincija.
— 20,000 dol. atneš ketvirtadienio Ir penktadienio parengimai.

— 80,000 dol. turime suaukoti mes patys New Yorko ir New Jersey

Siunčiant savo aukų, prašom naudoti prisiųsto leidinėlio atkarpų, nes Joje 
suteikta informacija bus naudojama Kultūros Židinio atidarymo proga lėk 
džlamam leidiniui.

apylinkės lietuviai.
Aukas prašom siųsti:

Franclscan Fathers Bullding Fund,
| Išsiuntinėtus 6000 laiškų, prašant papildomos aukos statybai užbaigti, 
iki šiol teatsiliepė tik 1%.

» . . 680 Bushwlck Avė.
Brooklyn, N. Yn 11221


