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Nixono misija vi
duriniuose rytuose

Užsienio politikos srity dau
giausia dėmesio skiriama prez. 
Nixono kelionei į vidurinius ry
tus birželio 12-18. Egiptui skyrė 
2 dienas, po dieną Saudi Arabi
jai, Sirijai, Izraeliui, Jordanijai. 
Kelionės tikslas pirmiausia su
stiprinti ryšius su arabų pasau
liu, su kuriuo santykiai buvo pa
irę apie 20 metų. Jau atstatyti 
diplomatiniai ryšiai su Egiptu; 
birželio 8 padaryta ūkinė ir ka
rinė sutartis su Saudi Arabija — 
dėl naftos ir ginklų; Sirija taip 
pat palanki atnaujinti diplomati
nius santykius.

Arabai neatsisako nuo bendra
darbiavimo su Sovietais. Bet jie 
mato, kad patikimesni santykiai 
yra su Amerika. Sovietų remia
mi arabai pralaimėjo tris karus. 
Ketvirtame kare, tarpininkau
jant Amerikai, jie atgavo dalį 
savo teritorijos. Nixono kelionės 
tad antras tikslas — stiprinti san
tykių raidą tarp arabų ir Izrae
lio taikingu keliu. Abidvi pusės 
žino, kad padarytas tik pirmas 
žingsnis. Arabai siekia atgauti 
visas žemes iki 1967; siekia su
daryti palestiniečių valstybę. 
Saudi Arabija davė suprasti, kad 
neatgavus trečdalio Jeruzalės 
sutartys bus niekinės. Nors nau
joji Rabino vyriausybė Izraely 
pareiškė, kad tik jungtinis Jeru
zalės miestas bus Izraelio sosti
nė, bet tos vyriausybės žmonės 
jau čia išaugę, čia gyvenę su 
arabais ir yra labiau palankūs 
taikai, norėdami išlaikyti Izrae
lio valstybę gyvą.

Tik po šios misijos Nixonas 
birželio 27 vyks į Maskvą, Mask
va jo laukia. Pristabdė net 
maršalo Grečko karingas kalbas. 
Jis dabar nutilo apie “tautų išsi
laisvinimą iš imperialistų ir ka
pitalistų” ir ėmė kalbėti apie 
“kovą už socialinę pažangą”.

Viduje gaisras 
tebekurstomas

Vidaus politikoje tebestiprėja 
jungtinė Kongreso teisinio ko
miteto ir ypatingojo tardytojo 
Jaworskio akcija prieš Baltuo
sius Rūmus. Kongresas ir Ja- 
worski tebereikalauja naujų įra
šų. Prezidentas reikalavimus iš 
naujo atmetė. Vyriausias teis
mas apie liepos vidurį spręsiąs, 
ar prezidentas turi duoti įrašus 
Javvorskiui. Dėl įsilaužimo į psi
chiatro būstinę prezidentui jau 
primestas “ko-konspiratoriaus” 
kaltinimas — esą jis mėginąs 
pridengti neteisėtą veiksmą. 
Kongresinis komitetas nori įro
dyti, kad Pieno pramonės sąjun
ga, Tarptautinė telefono ir tele
grafo- korporacija prezidento 
buvo proteguojamos už kyšius 
rinkimam. Prezidento buvusių 
patarėjų jau 7 prisipažino esą 
kalti.

Spėjama, kad Atstovų Rūmam 
bus pateiktas komiteto sprendi
mas liepos gale. Jei prezidentas 
bus pripažintas pakaltinamas, 
tai senate bus svarstoma ne 
anksčiau kaip rugsėjo mėn. De
mokratai nesiskubina, kad iš 
Nixono nepadarytų “kankinio” 
ir kad prezidento pareigose ne
atsidurtų Fordas prieš rinkimus.

Ir Kissingeris jau 
įtariamųjų eilėje

Kissingeris buvo vadinamas 
diplomatijos genijum. N. Y. Ti- 
mes vertino, kad “tas, kuris pa
kankamai galėtų įvertinti Kis- 
singerio veiklą, dar nėra gimęs”. 
Tačiau jau sekmadienio nr. tas 
laikraštis iškėlė rolę, kurią Kis
singeris vaidino telefonų kont
rolės aferoje; esą Kissingeris nu
rodė asmenis, kuriuos reikia 
sekti; esą jis pasipriešinęs, kai 
FBI norėjęs kai kuriem kontro-
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BIRŽELIO SUKAKTYS VVASHINGTONE
Ko lietuvių delegacijos prašė Kongreso narių

Tragiškąsias Birželio sukaktis 
JAV LB ir Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Krašto Val
dybos šiais metais atžymėjo nau
jovišku būdu. Jų pastangomis 
suorganizuotas JAV Kongreso 
narių lankymas Washingtone 
birželio 5 praėjo sėkmingai, pa
sitikėjimo Lietuvos prisikėlimu 
laisvam gyvenimui ženkle.

Iš septynių rytinio JAV pa
kraščio valstijų atvykę 57 atsto
vai, pasidalindami į 2 ar 3 as
menų grupes, aplankė 171 Kon
greso nario įstaigas ir jiems as
meniškai ar jų štabo vadovams 
pristatė su Lietuvos byla susi
jusius reikalus. Nors, mažinant 
išlaidas, organizatorių bandyta 
ribotis lankymu tik JAV rytiniam 
pakraščiui atstovaujančius
Kongreso narius, vis dėlto pavy
ko aplankyti didesnę dalį Atsto
vų Rūmų ir Senato narių, pri
klausančių užs. reikalų komisi
joms. Šių komisijų narių aplan
kymas laikytinas ypatingai svar
biu, jiems didele dalimi turint 
įtakos JAV administracijos už
sienio reikalų politikai.

Svarbiausias LB ir ALJS atsto
vų keltas klausimas buvo Eu
ropos Saugumo konferencija, 
pokalbiuose pabrėžiant svarbą 
konferencijos būsimais nutari
mais nepažeisti Pabaltijo valsty
bių teisinio statuso, legalizuo
jant jų inkorporaciją, kad ir ne
tiesioginiais nutarimais, į So
vietų Sąjungą.

Kongreso nariai buvo prašomi 
prisijungti ko-sponsoriais prie 
kongr, E. Denvinski ir šen. C. 
Curtis šiuo klausimu Kongresui 
pateiktų rezoliucijų.

Sovietų Sąjungai prekybinių 
derybų metu siekiant įvairių 
nuolaidų, Kongreso nariai į- 
taigoti jų nesuteikti, kol nebus 
sustabdyti žmogaus teisių pažei
dimai Pabaltijo valstybėse, su
mažinti mokesčiai siuntiniams į 
pavergtą Lietuvą, atšaukti varžy
mai Lietuvoje lankytis tik pen
ketą dienų ir tik specifinėse vie
tovėse, suteikta teisė emigruoti 
į kitus kraštus.

lę nuimti. O tvirtinamas senate 
valstybės sekretorius Kis
singeris buvo sakęs, kad tiesio
giai jis toje aferoje nedalyva
vęs.

Birželio 7 svarstant prekybą 
su Sovietais, šen. Jacksonas pa
siūlė priedą, kad apsaugos sek
retorius turėtų veto teisę dėl ka
rinės reikšmės prekių, parduo
damų Sovietam, nes, Jacksono 
pareigūno žodžiais, “mes ne
pasitikime Kissingeriu jo dery
bose su Sovietais dėl prekvbos”.

Dan Lyons, S.J. (Twin Circle) 
nuėjo toliau: pasiremdamas pro
fesorių autoritetais, Kissingerį 
vadino “pervertinta asmenybe 
Amerikoje”, rodantį visuose 
klausimuose palankumą “kairie
siem”, kurie “linkę į komunis
tus”; esą jo politika dėl Panamos 
kanalo Amerikai nenaudinga; iš 
Vietnamo ištraukė Amerikos ka
riuomenę, bet paliko šiaurės 
Vietnamo kariuomenę. Baigia 
tvirtinimu: “Jis suktesnis nei 
Machiavelis. Jis labai pavojin
gas žmogus”.

Toliausiai su įtarimais nuėjo 
brošiūra, kurios autorius Frank 
Capell teigia Kissingerį buvus 
“dvilypiu agentu”; dėl to ‘‘Ame
rikos partijos” (konservatorių) 
pirmininkas Tom Anderson 
kreipėsi į visus Kongreso narius, 
kad ištirtų, ar brošiūros auto
rius “yra šmeižikas ar Kissinge
ris yra išdavikas”.

Amerikos spaudoje yra laisvė 
apkaltinti, o jau apkaltinto reika
las tylėti ar gintis. Ar tokia prak-

(nukelta į 2 psl.)

Prieš atstovams atvykstant į 
Washingtoną, minėti reikalai 
asmeniškais laiškais buvo pri
statyti lankysimam Kongreso 
nariui. Šiuos laiškus paruošė ir 
išsiuntinėjo JAV LB Informa
cijos tarnyba. Washingtone besi
lankant, Kongreso nariam papil
domai buvo įteiktas Kudirkos 
reikalu “Americans for Simas” 
komiteto paruoštas atsišauki
mas.

-o-
Atvykę lietuvių atstovai asme

niškai pasimatė su senatoriais 
Schvveiker (Penna.), Percy (III.), 
Nelson (Wisc.), Weicker (Conn.), 
Buckley (N.Y.), Dole (Kan.), 
Griffin (Mich.)^ Baker (Tenn.), 
Case (N. J.) ir su 19 Atstovų 
Rūmų narių. Iš šių paminėtini 
Heinz (Pa.), Hays (Ohio), Long 

(Md.), Zablocki (Wisc.), Huber 
(Mich.), Sarasin (Conn.), Grasso 
(Conn.), Carey (N. Y.) ir t.t. 
Pažymėtina, kad kongr. R. Stee- 
le (Conn.) ir Kudirkos reikalu 
besirūpinąs kongr. R. Hanrahan 
(111.) asmeniškai panoro atvykti 

į Kongreso pastate visą dieną 
veikusią lietuvių būstinę, kur 
priešpiečių pertraukos metu 
pasimatė su dauguma mūsų at
stovų ir atsakinėjo į pateiktus 
klausimus. Būstinės patalpos, 
LB prašant, buvo gautos tarpi
ninkaujant šen. Scott (Pa.) ir 
kongr. Hanrahan.

-o-
LB ir ALJS atstovai, besilan

kydami JAV Kongreso narių įs
taigose, tiek Kongreso narių tar
pe, tiek jų štabo pareigūnų tar
pe sutiko nuoširdų nusiteikimą 
lietuvių atžvilgiu ir Lietuvos 
problemos supratimą. Dauguma 
Kongreso narių yra puikiai susi
pažinę su šiandieniniu Lietu
vos juridiniu statusu, jos žmonių 
rezistencija prieš okupantą, so
vietų vykdomu genocidu. Tik 
trijose įstaigose pajusta nenuo
širdumas, nenoras suprasti mū
sų problemas.

-o-
Atskirai tenka paminėti kelių 

New Yorko atstovų apsilankymą 
Atstovų Rūmų narės iš New Yor
ko valstijos E. Holtzman įstai
goje. Jos pastangomis prieš kele
tą savaičių amerikiečių spaudoje 
buvo paskelbtas 70 asmenų sąra
šas, pristatantis visą eilę lietuvių 
antikomunistų kaip nacių ko
laborantus. Kongr. Holtzman 
štabo pareigūnams buvo pa
reikšta, kad minimi kaltinimai 
esą gryna komunistų fabrikacija, 
kuri siekia nutildyti lietuvių pa
triotų antikomunistinę veiklą 
šiame krašte. Pareikštas noras 
šiuo klausimu palaikyti ryšį, sie
kiant įrodyti sovietų falsifikuotų 
dokumentų nepatikimumą.

Atstovų tarpe buvo tiek se
nosios emigracijos (J. Adams, 
kun. K. Pugevičius), tiek naujo
sios emigracijos lietuviai. Am
žiumi vyriausio būta nepailsta
mo bendruomenininko dr. P. 
Vileišio, jauniausio — stud. A. 
Maciūno, kuris tebebaigia 
18-sius metus. Kongreso narių 
lankymui vadovavo JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. inž. Alg. Gečys. Jam talki
no LB Krašto Valdybos vice
pirm. Aušra Zerr ir R. Česonis, 
ALJS pirm. Vyt. Maciūnas ir vi
cepirm. G. Buivys. Prie paruo
šiamųjų darbų daug prisidėjo 
LB ryšininkas prie Valstybės 
dept. Alg. Gureckas. Atstovų 
tarpe turėta LB Krašto valdy
bos pirm. J. Gaila, Jungtinio 
Pabaltiečių Komiteto pirm. dr. J. 
Genys, Vliko valdybos narys 
inž. V. Radzivanas, “Americans 
for Simas” komiteto pirm, ir LB 
VRT narė Daiva Kezienė, buv. 
Pabaltijo Moterų Sąjungos pirm. 
Regina Žymantaitė, Helsinky 
Europos saugumo konferencijos 

metu areštuotoji Eglė Žilionytė, 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. arch. J. Stelmokas, Liet. 
Stud. S-gos CV pirm. Ged. Mi
kalauskas, vicepirm. Vyt. Jurgė- 
la ir kt.

Nors galutiniai lankymo re
zultatai paaiškės Kongreso na
riams įvykdžius duotus pažadus, 
tenka džiaugtis JAV LB sėkmin
gumu į akciją įtraukti jaunąją 
mūsų kartą ir jos sugebėjimu 
surasti naujovišką priemonę bir
želinėms sukaktims atžymėti. 
Atsisakiusiems darbo dienos už
darbio mūsų atstovams ir darbu 
bei finansine parama prisidėju- 
siems vietovių bendruomeni
niams vienetams nuoširdi padė
ka. Linkėtina ateityje panašų 
lankymą įvykdyti visų JAV mas-

A.G.

Lietuvių delegacija pokalbyje su vienu iš respublikonų vadų šen. Robert P. Griffin. Iš k. 
Algimantas Gečys, šen. R. P. Griffin, Teresė Gečienė, Petras Sandanavičius ir Rimas 
Česonis. Pokalbis įvyko birželio 5 VVashingtone, JAV Senato rūmuose, tragiško Birželio 
įvykių sukakties proga. Nuotr. K. Cikoto

LKB Kronika Nr. 8 informuoja:

KRATOS POGRINDŽIO SPAUSTU
VĖM IR RELIGINEI LITERATŪ
RAI LIKVIDUOTI

1973.XI.20 Valstybinio sau
gumo darbuotojas kapitonas Ži- 
lakauskas su kitais saugumie
čiais 7 vai. 30 min. pradėjo kra
tą pas Virgilijų Jaugelį, gyv. 
Kaune, Kalnų g-vė Nr. 7, bt. 4, 
norint paimti daiktus ir doku
mentus, turinčius reikšmės by
lai.

Kratos metu paimta: knygos 
(“Moralinė teologija”, “Dog
minė teologija”, “Evangelija gy
venime”, “Įvadas į filosofiją”, 
“Stigmatizuotoji Teresė Neu- 
manaitė”, “Katalikas esu”, 
“Jaunuolio būdas”, “Tikybos 
pirmamokslis” ir kt.), vaškuotės, 
nenaudotas matricos lapas, užra
šai, rašomas popierius ir kt.

Tardymo metu V. Jaugelis pa
aiškino, kad vaškuotės, matricos 
lapas ir kt. daiktai rasti kelion
maišyje priklauso ne jam, o pra
šęs pasaugoti nepažįstamas vy
riškis.

Tuojau po kratos V. Jaugelis 
parašė Lietuvos TSR Respubli
kiniam Prokurorui protesto raš
tą dėl pagrobtų religinių knygų. 
Savo rašte Jaugelis nurodo, kad 
jei tarybų valdžia garantuoja są
žinės, žodžio, spaudos ir kt. 
laisves, tai tie, kurie paėmė re
ligines knygas, yra nusikaltėliai, 
kuriuos prokuroras turįs sutram
dyti.

-o-
1973.XI.20 pas kaunietį Ari

mantą Reškevičių anksti rytą pa
sirodė keturi saugumiečiai ir 7 
valandas ieškojo literatūros. Kra-

Šiurpūs 1941 birželio įvykiai, 
— pirmosios masinės lietuvių 
deportacijos į tolimuosius Šiau

rės Azijos plotus vergų darbams, 
kančiai ir mirčiai, — mena ir 
per amžius mins lietuvių tautai 
tris dalykus:

1) Sovietų Sąjungos klastą ir 
jos apgaulingą dviveidę politi
ką: 1939 užkariama Lietuvai 
vadinamoji abišalės pagalbos 
sutartis ir maždaug tuo pat metu, 
kaip matyti iš Sierovo instrukci
jos, jau paruošiamas lietuvių 
tautos naikinimo planas;

2) Sovietų Sąjungos užmačią 
okupuoti Lietuvą, kaip buvo su
sitarta su Nacių Vokietija; ir

3) Sovietų Sąjungos kėslus iš
naikinti lietuvių tautą ar bent 
surusinti Lietuvos žmones.

Kasmetinis ypatingas šių įvy
kių iškėlimas yra ne tik lietuvių 
tautos gilaus liūdesio, bet kartu 

' ir kieto laisvės ryžto išraiška. 
Birželio šiurpulingieji įvykiai 
davė pradžią, kaip vėliau pa
aiškėjo, Sovietų Sąjungos dar 
prieš Lietuvos okupaciją supla
nuotam lietuvių tautos genoci
dui, kuris nėra liovęsis ir dabar 
ir ligi šiol, keisdamas naikinimo 
būdą, yra pareikalavęs per vi

tos metu paimta: rašomoji maši
nėlė, daug rankraščių, pusantro 
maišo religinės literatūros, 
“LKB Kronikos” vienas nume
ris. Po kratos Arimantas pusant
ros dienos saugumo būstinėje 
buvo klausinėjamas, iš kur gavęs 
kratos metu surastą literatūrą.

-o-

1973.XI.19 po pietų pas N.
Čicėnaitę ir T. Mačiukienę at- pradėjo ieškoti daiktų ir doku- 
vyko šeši saugumiečiai su mentų, turinčių reikšmės byloje, 
dviem kviestiniais. Nakčia du pas Pliuirą Petrą, gyv. Kaune, 
saugumiečiai praleido kamba
ryje, o ryte visi užbaigė kratą. 
Paimta: eilėraščių, užrašų,
Maldynas, naujas Šv. Rašto lei
dinys, nemaža religinių knygų. 
Paskui prasidėjo tardymai.

-o-
1973.XI.20 anksti rytą penki 

saugumiečiai atvyko pas kaunie
tį Juozą Turauską ir tris valan
das krėtė jo butą. Kratos metu 
paimta: trispalvė vėliava, laiš
kai, dainų sąsiuvinis, penki ka
tekizmai, trys maldaknygės ir 
kelios religinės knygos: “Litur
gika”, “Jaunuolio kovos” ir kt. 
Po kratos J. Turauskas buvo tar
domas.

-o-
1973.XI.20 saugumiečiai Mo

nikos Gavėnaitės nerado na
muose, todėl, užantspaudavę jos 
butą (Kaunas, Kapsų g-vė Nr. 
43), laukė sugrįžtančios. Lapkri
čio 26 majoras Aleinikovas su ki
tais saugumiečiais iškrėtė Gavė
naitės butą. Kratos metu paimta 
nemaža religinės literatūros: 

sas okupacijas nepaprastai dide
lės kraujo aukos — maždaug 
ketvirtadalio Lietuvos žmonių.

Lietuvoje, kur sovietinis oku
pantas tuojau griebiasi sugniuž
dyti dar pačioje užuomazgoje 
bet kokį laisvės poreiškį, su
rakinto lietuvio širdis giežia ap
maudu, verda krauju, — tačiau 
jo išsivadavimo ryžtis kietėja.

Akivaizdoje tebetrunkančios 
Lietuvos priespaudos ir nesi
liaujančio sistemingo lietuvių 
tautos naikinime šiurpulingieji 
birželio įvykiai įpareigoja lais
vąjį lietuvį dar labiau sukaupti 
savo jėgas ir sustiprinti pastan
gas, kad pavergtasis brolis vei
kiau išsivaduotų iš nuožmios 
vergijos.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pagarbiai 
vertindamas lietuvių Tėvynėje 
atsparumą ir pasipriešinimą 
okupantui, ragina laisvuosius 
lietuvius sukaupti daugiau dė
mesio mūsų tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės at
gavimo reikalui ir suderinti ko
vingas pastangas Lietuvai va
duoti iš sovietinės priespaudos.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

“Šventųjų Mišių liturgija”, “Ma
no malda”, “Visa apimanti mei
lė”, “Paprastasis mąstymas”, 
“Kristaus gyvenimas”, “Jėzus 
Kristus”, “Kristus mano gyveni
mas”, “Atlaidų rinkinys” ir kt. 
Saugumiečiai taip pat paėmė 
laiškus, smulkius spaudinius, 
rašomąjį popierių ir kt. Krata už
truko pustrečios valandos. Po 
kratos Monika Gavėnaitė buvo 
kelis kartus tardoma. Tardyto
jas žadėjo dar daug kartų tardy
ti.

-o-
1973.XI. 19 pavakare Valsty

bės saugumo komiteto vyr. tar
dytojas kapitonas Marcinke
vičius su kitais saugumiečiais

Basanavičiaus alėja Nr. 50, bt. 
208. Per kratą paimta: “LKB 
Kronika” Nr. 7 ir jos vertimas į 
rusų kalbą, religinės knygos: 
“Krikščioniškoji šeima gyve
nime”, “Meilės ugnis”, “Švč. 
Mergelės Marijos gyvenimas”, 
“Atlaidų rinkinys”, briūšiūrėlių, 
daugintų elektrografiniu būdu, 
užrašų knygučių, įvairių užrašų, 
popieriaus atkarpų su daugini
mo aparato žymėmis ir kt. Iš
skyrus tekstčį “Kaip laikytis tar
dymo metu”, paimtoji literatūra 
—religinė.

Kratos metu į Pliuiros butą 
užėjo Ona Česnulevičiūtė, ku
rios rankinuke rasta ir paimta 
maldaknygė “Valandėlė su Jė
zumi”.

Krata truko apie 4 valandas. 
Po jos Petras Pliuira buvo iš
vežtas į saugumą ir nepaleis
tas. Jis kaltinamas Baudžiamojo 
kodekso 68 straipsniu — sklei
dęs tarybinę santvarką žeminan
čius šmeižikiškus prasima
nymus. (nukelta į 2 psl.)
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PROPAGANDĄ SKELBIA KUNIGŲ LŪPOM 
PER KATALIKŲ SPAUDĄ UŽSIENIUOSE

Švenlujų ir kitos bažnyčios pa
verstos koncertų salėmis, sandė
liais, o Šv. Kazimiero — ateisti
niu muziejumi.

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

LKB Kronika Nr. 8 pasakoja tokį faktą:

Italų žurnalistas Lietuvoje
Spaudos agentūros “Novisti” 

kvietimu Tarybų Lietuvoje vie
šėjo Italijos katalikų savaitinio 
žurnalo redaktorius Rudžeras 
Orfėjas. Svečias iš Romos aplan
kė Vilniaus namų statybos kom
binatą, apžiūrėjo Lazdynus, Ka- 
roliniškes, senamiesčio archi
tektūrinius paminklus, pabuvojo 
bažnyčiose pamaldų metu. Vieš
nagės pabaigoje R. Orfėjas pa
reiškė:

maciją apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje?

4. Svečią iš Italijos prašome 
(žinoma, jei jis turi sąžinę) su
sipažinti su visais ‘LKB Kroni
kos” numeriais.

5. R. Orfėjas, aplankęs tik dvi
bažnyčias Vilniuje. su

sidaryti “objektyvų” vaizdą apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Kaip gaila, kad jis ne
pastebėjo, kad Stuokos Gucevi
čiaus kūrybos šedevras — Vil
niaus Katedra — paversta pa
veikslų galerija, meniškos 
Šv. Kotrynos, Trinitorių, Visų

6. Pageidautina, kad ta negau
si Lietuvos kunigų grupė, ilgus 
metus duodanti interviu įvai
riems užsienio žurnalistams, pa
tikslintų savo “objektyvias” ži
nias naujais Lietuvos katalikų 
gyvenimo faktais. Jiems ski
riamas šis “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” numeris.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas -88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS, 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; EV 8-9770.

LKB Kronika Nr. 8 informuoja:
KRATOS OKUPUOTOJ LIETUVOJ

“Mane labai domino katalikų 
padėtis socializmo sąlygomis. 
Buvau Petro ir Povilo, o taip pat 
Onos bažnyčiose pamaldų metu. 
Savo akimis pamatęs religines 
apeigas, įsitikinau, kTTd katali
kai nepersekiojami, laisvai atlie
ka savo pareigas. Šį mano įspū
dį patvirtino ilgas ir atviras po
kalbis su Vilniaus arkivyskupi
jos valdytoju monsinjoru C.Kri
vaičiu. Aukštas dvasininkas man 
objektyviai papasakojo apie Ro
mos Katalikų Bažnyčios veiklą 
Lietuvoje, apie dvasininkų ir ti
kinčiųjų padėtį. Pateikti konkre
tūs faktai mane įtikino, kad Ka
talikų Bažnyčia Tarybų Lietu
voje funkcionuoja normaliai. Ita
lijoje, deja, daug kas teikia klai
dingą informaciją, kurios tiks
las — iškraipyti ir apjuodinti 
socializmo šalies tikrovę. Grįžęs 
į tėvynę, aš plačiai papasakosiu 
apie savo įspūdžius iš gražių 
laimėjimų pasiekusios Lietu
-vos”. — (“Gimtasis kraštas”, 
1973.XI.8).

Kad susidarytų pilnesnis vaiz
das apie Katalikų Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje, pateiksime kele- 
letą pastabų:

1. Redakcija kažkodėl nutylė
jo katalikiško žurnalo pavadini
mą, todėl peršasi mintis, kad mi
nėtasis redaktorius yra 
VL’Unita” bendradarbis. Nuo 
kada agentūra “Novosti” susi
rūpino perduoti pasauliui “ob
jektyvią” informaciją per katali
kų žurnalistus?

2. Ar minėtasis svečias pats sa
vo išmone ieškojo tiesos, o gal 
ją “padėjo” surasti Religijų rei- 

1 kalų tarybos įgaliotinis K. Tu
mėnas. Lietuvoje nėra kataliko, 
kuris tikėtų K. Tumėno gera va
lia Bažnyčios atžvilgiu.

3. Ar nesukėlė R. Orfėjui į- 
tarimo, kad tie patys keli ku
nigai jau kiek metų perdavinė
ja pasauliui “objektyvią” infor-

(atkelta iš 1 psl.)
1973.XI.20 saugumo dar

buotojas vyr. leitenantas Gudas 
padarė kratą pas Vladą Lapienį, 
gyvenantį Vilniuje, Daugu
viečio g-vė Nr. 5, bt. 11. Kra
tos metu paimta elektrografiniu 
būdu arba rašomąja mašinėle 
spausdintų religinių knygų ke
turi maišai, rašomoji mašinėlė, 
nemaža religinių paveikslėlių, 
“LKB Kronikos” 10 egz. ir kt. 

Kratos metu pas V. Lapienį 
užėjo kun. J. Zubrus, pas kurį 
irgi buvo padaryta krata (paim
ta: “Jaunuolio religija”, kelios 
užrašų knygutės ir keli religinio 
turinio lapeliai). Krata truko ke
turias valandas. Po to V. Lapie- 
nis daug kartų buvo tardomas ir 
klausinėjamas, iš kur gavęs tiek 
literatūros ir “LKB Kronikos” 
numerius. Daugelis tardytojų el
gėsi labai grubiai, baugino kalė
jimu, iškeldinimu iš Vilniaus ir 
pan.

-o-
1973.XI.20 padaryta krata pas 

vilnietį Zenon Urbon, gyvenan
tį Baltarusių gatvėje. Krata už
sitęsė 10 valandų. Paimta: Mal
dyno “Marija, gelbėk mus!” 
tekstų matricos, naminiu bū
du pasigaminta spausdinimo 
mašinėlė, keli pradėti spaus
dinti maldyno lankai ir nema
ža religinių paveikslėlių.

Tardymo metu Z. Urbon sakė
si pats įsigijęs spausdinimo prie
mones ir gaminęs maldaknyges, 
norėdamas padėti tikintiesiems, 
stokojantiems maldaknygių.

-o-
1973.XI.20 anksti rytą saugu

miečiai pradėjo kratą pas Sali
ninkų (Vilniaus raj.) gyventoją 
Joną Stašaitį. Per 7 valandas bu
vo nuodugniai iškrėstas gyve
namas namas ir ūkiniai pastatai. 
Paimta: kelios religinės knygos, 
du maldynai, užrašų knygelės, 
religiniai paveikslėliai ir kt. Po

Po mišių, kurios buvo atlaikytos pranciškonų koplyčioje už 
Kryžanausko vėlę jo mirties metinių proga, velionio žmona 
Uršulė Kryžanauskienė aplankė Darbininko administraciją ir 
apsimokėjo prenumeratą. Nuotraukoje iš k. Albinas Mendens, 
E. Liuobienė, Tėv. Petras Baniūnas, OFM, Darbininko ad
ministratorius, U. Kryžanauskienė, Dorothy Menderienė, 
Br. Spūdienė ir M. Vasilka.

kratos J. Stašaitis buvo tardo
mas Saugumo komitete (Vil
nius, Lenino prospektas Nr. 40).

Gruodžio 4 J. Stašaitis iš tar
dymo negrįžo. Po dviejų dienų 
jo žmona gavo iš Saugumo ko
miteto tokį pranešimą: “Lietu
vos TSR Baudžiamojo proceso 
kodekso tvarka pranešame 
Jums, kad Jonas Stašaitis, Juo
zo s., 1973 gruodžio 4 suimtas 
Valstybės saugumo komiteto 
prie LTSR Ministrų Tarybos už 
nusikaltimų, numatytų LTSR 
Baudžiamojo kodekso 18 ir 162 
str., padarymą ir laikomas suim
tu pagal adresą: Vilnius a/d 
17) Saugumo komiteto vyr. tar
dytojas V. Pilelis.”

-o-
1973.XII.6 buvo iškrėstas kun. 

Prokofjevo butas Vilniuje. Kra
tos metu paimta seni adresai, 
paveikslėliai ir kt. Tardymo 
metu buvo grasinama kalėjimu 
už tai, kad su viena delegacija 
važiavęs į Maskvą Bažnyčios 
reikalais. Kun. Prokofjevas pa
aiškino, kad kreiptis į savo ša
lies vyriausybę nėra nusikalti
mas.

-o-
1973.XI.20 trys saugumie

čiai pradėjo kratą pas panevė
žietę Stefą Kriaučiūnaitę. Kam
baryje ant aukšto rado labai 
daug religinių knygų. Septyni 
saugumiečiai kratė visą dieną.

Pas S. Kriaučiūnai tė s gy
ventoją O. Norkutę saugumie
čiai rado kelias maldaknyges, 
18 religinių knygų, paveikslų ir 
kt. Norkutę kaltino spekuliacija.

Iš Liudos Razminaitės saugu
miečiai paėmė 17 religinių kny
gų. Krata baigėsi 21 vai. 30 
min.

Tą pačią dieną saugumiečiai 
iškrėtė senamiesčio bažny
čios valytojos Nastutės butą. 
Krata truko tris valandas. Jos 
metu paimta rožančių ir net iš 
“Žvaigždės” iškirptų religinių 
paveikslų.

-o-
1973.XI.20 trys Panevėžio 

saugumiečiai iškrėtė Ramygalo
je bažnytinių rūbų skalbėjos Ju
lijos Mickeliūnaitės butą. Kratos 
metu paimta: kelios mašinėle 
spausdintos religinės knygos, 
užrašų knygelė, kelios smulkios 
brošiūros ir kt.

-o-

1973.XI.20 saugumo vyr. lei
tenantas Bankauskas krėtė Zitos 
Razminienės butą Šiauliuose 
(Komunarų g. Nr. 35, bt. 65). 
Kratos tikslas — paimti daiktus 
ir dokumentus, surištus su bau
džiamąja byla Nr. 345 dėl “me
lagingų prasimanymų, žemi
nančių tarybinę valstybę, sklei
dimo.” Krata užtruko 8 valandas. 
Jos metu paimta: rašomoji ma
šinėlė, knygos (“Jaunoms 
širdims”, “Deimančiukai”, 
“Moters gyvenimo ruduo”, 

“Kęstutis”, “Katalikų tikybos 
kursas”, “Mažasis tobulybės ke
lias”, “Jaunuolio religija”, “Ge
roji kančia”, “Dora” ir kt.), 
žurnalų (“Židinys”, “Pranciš
konų pasaulis”, “Saleziečių ži
nios”, “Misijos”, “Sargyba”, 
“Draugija”, “Žvaigždutė”) pa
skiri numeriai, laiškai, atvirukai, 
užrašų knygelės, nuotraukos, re
liginiai paveikslėliai ir kt. Po 
kratos Z. Razminienė buvo 
daug kartų tardoma.

-o-
1973.XI.20 anksti rytą saugu

miečiai pradėjo krėsti Semeliš
kių gyventoją Juozą Kopūstą. 
Krata truko keturias valandas. 
Ieškota slaptos spaustuvės. Kra
tos metu paimta: dvi malda
knygės, knygelė “Tikiu” ir kitos 
religinėsknygos.J.. Kopūstas bu-

vo tardomas, iš kur gavęs re
liginę literatūrą.

-o-
1973.XI.20 Vievyje buvo iš

krėstas Antano Jasėno butas. 
Rasta knygų įrišimo priemonės 
ir nemaža nebaigtų įrišti mal
daknygių “Aukštyn širdis”.

-o-
1973.XI.20 ankstyvą rytmetį 

saugumiečiai pradėjo krėsti 
Kapsuko (buv. Marijampolės) 
gyventojus Dambrauską ir Ka- 
čergį, gyvenančius Kranto gat
vėje. Ieškota religinės literatū
ros ir “šaunamojo” ginklo. Sau
gumiečiai perkasė bulves, per
vertė malkas, norėjo net grindis 
plėšti, bet, Dambrauskui protes
tuojant, susilaikė. Bylai reikalin
gos medžiagos nerasta.

-o-
1973.XI.20 du saugumiečiai 

iškrėtė Klementinos Misiūnai
tės namą Kaune. Krata užtruko 
7 valandas. Paimta rašomoji 
mašinėlė ir visa religinė lite
ratūra.

-o-
Šešias valandas saugumiečiai 

krėtė Onos Tamulynaitės butą 
Kaune. Nieko nerasta.

-o-
-o-

Pas kaunietį Juozą Urboną 
rasta daug religinės literatūros. 
Po kratos buvo ilgai tardomas.

-o-
Šiauliuose pas Stasį Sipkų 

saugumiečiai paėmė visą biblio
teką.

-o-
Pas pasvalietį Antaną Ratke

vičių krata užtruko 10 valandų. 
Paimta visa religinė literatūra.

Viršužiglio kaime pas Reginą 
Strašinskienę paimta rašomoji 
mašinėlė ir daug popieriaus.

-o-
“LKB Kronikai” toli gražu 

nevisas kratas pavyko užregist
ruoti. Papildomas žinias Kroni
ka pateiks sekančiame nu
meryje.

Apie Povilo Petronio suėmi
mą ir tardymą žinių nėra.

Valstybės saugumo organų pa
darytos kratos rodo, kiek daug 
tarybinė valdžia daro pastan
gų, kad užgniaužtų religinę min
tį ir tiesą apie dabartinę Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtį.

SAVAITĖS
ĮVYKIAI

(atkelta iš 1 psl.)

tika naudinga Amerikai ar kam 
kitam — negalvojama.

-o-
Amerikos visuomenėje pagal 

U.S. News . . . didesnis rūpestis 
augančia infliacija nei Water- 
gate.

Kongresas atmetė šen. Mans- 
fieldo siūlymą atšaukti Ameri
kos kariuomenę iš užjūrio.

Atstovų Rūmai griežtai pasisa
kė prieš mokinių “businimą” 
į tolesnes mokyklas kaip arti
miausioji ar sekančioji. Senatas 
pasisakė už galutinį to klausimo 
sprendimą vietos teisme. Visuo
menės opinijoje už “businimą” 
pasisako 1 iš 20.

Amerikoje “Gulag Archipela
go” išspausdinta 2 mil.

Italijoje Rumor vyriausybė 
pasitraukė, nesutardama kovos 
priemonių prieš infliaciją.

Vokietijoje žem. Saksonijoje 
rinkimuose kr. dem. gavo 77 
atstovus, soc. dem. 67, 1. demo
kratai 11, Koalicija turės vieno 
atstovo persvarą. Soc. dem. gavo 
3 proc. balsų mažiau nei anks
čiau.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas 'maiš
tas prieinama kaina.

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; yakąre: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hili, N.Y. Čia veikia 
Darbininko spaudos kioskas.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus t 

Monika Macežinskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticųt 
valstijose ; į

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Paskaitęs Darbininką, duok ir 
kitam paskaityti!

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 

i lankymas
j TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Birželio rūsčios dienos nesibaigė
Birželio mėnesio įvykiai 

negali būti užmirštami, nes jie 
nėra dar pasibaigę. Jie nėra tik 
istorija, kurios lapus gali sklai
dyti ramiai, be virpulio.

1. Žaizda tebėra gyva nuo 
1940 metų, kada birželio 15 
Sovietų Sąjunga okupavo Lietu
vą ir pradėjo jos gyventojų vis 
didėjantį naikinimą. Kitų metų 
birželio 14-20 tas naikinimo 
siautas pasiekė viršūnę — 
34,260 deportuota. Su antra So
vietų okupacija masinės depor
tacijos kartojosi. Vertinama, kad 
viso sunaikinta ar deportuota 
400-550 tūkstančių.

Po Stalino mirties su Chruš
čiovu atėjo atolydis. Bet su Brež
nevu vėl - sustiprėjo planingas 
naikinimas, tik kitokiom formom 
ir mastu —vietoj masinio de
portavimo vietos gyventojus in
dividualiai iškeldinant į kitas 
“respublikas”, pridengiant tar
nybiniais sumetimais, “sava
norišku” verbavimu į statybos 
darbus, o tuo tarpu į Lietuvą 
gabenant iš “kitų respublikų” 
pramoniniam miestam reikalin
gos darbo jėgos.

Šis procesas tebegyvas.
2. Birželio mėnesiui priklauso 

ir kitas neužmirštamas įvykis 
— 1941 metų birželio 23 suki
limas prieš sovietinę okupaciją. 
Sukilimas bent trumpam laikui 
atstatė Lietuvos suverenumo 
vykdymą, iki jį užgniaužė antra
sis okupantas.

Tačiau sukilimo aktas savo 
padariniais irgi nėra baigtas, 
nes jis pažadino pasipriešinimą 
naujom okupacijom. Pasiprieši
nimą net tos kartos, kuri nėra 
mačiusi nepriklausomos Lietu
vos. Pasipriešinimą dabartinės 
okupacijos užmačiom — rafi
nuotai rusifikacijai ir storžieviš
kam subedievinimui.

3. Lietuvoje šiuo metu lyg 
kartojasi caro laikų spaudos 
draudimo gadynė. Carų laikais 
knygos alkis buvo tenkinamas 
kontrabanda iš Prūsų ir Ameri
kos. Dabar knygos gaminamos 

pogrindy pačioje Lietuvoje. Ir 
Brežnevo specialistų veikla nu
kreipta prieš tą knygos, spaudi
nių gamybą. Kratos, tardymai, 
kalėjimai, knygų naikinimas yra 
tęsinys to, kas buvo caro laikų 
žandaram įsakyta: “lovit bu- 
magu” (gaudyti popierį).

Šio kultūrinio persekiojimo 
metu viltis ta pati, kurią Vin
co Kudirkos Lietuvos Tiltas pa
sakė rusintojų adresu: kol bus 
manyje bent viena senoji dalis 
— atlaikysiu, o visų dalių, bi
čiuliai, nesuspėsite pakeisti — 
nusmuksite patys, bevažinėda
mi per savo darbo tiltus . . .

Mugavero 
pirmasis

Brooklyno vyskupas F. Muga
vero paskelbė, kad birželio 14- 
15 šaukiamas pirmasis ispaniš
kai kalbančių kongresas. O tokių 
jo vyskupijoje esą 600,000.

Kongrese dalyvaus 700 atsto
vų. Svarstys šeimos, jaunimo, 
krikščioniško auklėjimo, liturgi
jos, pastoracijos, dalyvavi
mo politikoje bei socialiniame 
gyvenime klausimus, išeinant iš 
ispanų tradicijų. Jis pažymėjo 
pvz., kad ispanų šeimos na
rių ryšiai glaudūs: jaunieji rūpi
nasi senaisiais. Šį ryšį praranda 
suamerikonėdamį. . .

The Tablet, aiškindamas vys
kupo laišką, priminė: esą kita
dos buvo manoma, kad Jungti
nės Valstybės yra tirpinimo ka
tilas. Dabar toks galvojimas lai
komas per simplicistiškas Ame
rikos vienybei. Šiandien esą 
kiekviena etninė grupė siekia 
išlaikyti savo tapatybę. Bažny
čia vienybę supranta ne kaip pa
prastą vientisumą, bet įvairumų 
vienybę, kurioje vienas kitą res
pektuoja ir papildo.

Brooklynui malonu, kad jo 
vyskupas yra tarp pirmųjų, kurie 
pastoracijai imasi kultūrinio plu- 
ralizmo.

Yra žinoma iš Evangelijos, 
kad Kristus apaštalam ir jų įpė
diniam suteikė trejopą valdžią: 
mokyti, valdyti ir teisti. Svar
biausia yra mokymas, Evangeli
jos skelbimas. Ši Bažnyčios sa
vybė yra vykdoma Bažnyčios 
hierarchijos: popiežiaus, vysku
pų ir kunigų. Pasauliečiai, kad 
galėtų mokyti tikėjimo tiesų, 
perduoti Kristaus mokslą, turi 
gauti specialų pavedimą iš Baž
nyčios vyresnybės, vadinamą 
“missio canonica”. Tokį pavedi
mą gauna teologijos profesoriai, 
gimnazijų ir mokyklų mokytojai 
pasauliečiai.

Bet laikai keičiasi. Ieškoma ko 
nors naujesnio, nepaprasto. Tad 
ir Dievo žodžio skelbime, mo
kyme atsiranda tendencija pa
vesti tą pareigą pasauliečiam. 
Ypač tai pastebima tuose kraš
tuose, kur katalikai gyvena miš
riai su protestantais. O pastarie
ji, neturėdami kunigystės, visi 
gali imtis Dievo žodžio skelbi
mo.

Jau seniau spaudoj buvo ra
šyta, kad Vakarų Vokietijos vys
kupai darą žygių Romoj gauti 
teisę pasauliečiams skelbti Die
vo žodį, aiškinti Evangeliją — 
sakyti pamaldų metu pamoks
lus. Dabar Steyerio vyskupas 
Friedrich Wetter paskelbė ko
munikatą, kuriame sakoma, jog 
iš Romos gautas leidimas “sa
kyti pamokslus” pasauliečiam 
liturginėse apeigose, taigi ir mi
šių metu. Tačiau su tam tikro
mis sąlygomis. O tos sąlygos 
Dvasiškuos Kongregacijos dek
rete yra tokios:

Pasaulietis gali sakyti pa
mokslą: 1) žodžio liturgijoj, kai 
nėra nei kunigo, nei diakono; 2)

Balzeko kultūros muziejaus taryba. Iš k. kun. Ansas Trakis, Ričardas Ražas, Mary 
Kraučunas, Harry Petraitis, Kazimieras Baltramaitis, Vince Bredes, Roman Mankus, Ed- 
ward Mankus, Frank Zapolis, Kazimieras Serepka, Juozas Katauskas, Antanas Juška, 
Adolfas Norbutas.

NAUJOVIŲ BEIEŠKANT

mišiose, jei jas aukojąs kunigas 
nei fiziškai, nei morališkai nega
li pasakyti pamokslo, arba ypa
tingais atvejais, pvz. “šeimos 
savaitėj”, “misijų dieną” ir pan.; 
3) “pagal galimybę” mišias au
kojąs kunigas turi į pasauliečio 
pamokslą padaryti įvadą, o jo 
gale tarti užbaigos žodį; 4) pa
saulietis pamokslininkas privalo 
gauti iš vyskupo “missio cano
nica” (įgaliojimą); 5) Vyskupų 
Konferencija turi išleisti nuosta
tus apie pasauliečių pamoksli
ninkų parinkimą. 6) negalima 
leisti sakyti pamokslų dvasiš
kiam, kurie “paliko savo tarny
bą” (metę kunigystę, sekuliari
zuoti); 7) leidimas duodamas 
ketvertų metų bandymui.

Manoma, kad ši naujovė bus 
įvesta visoj Vakarų Vokietijoj 
nuo šių metų pavasario.

Iš Romos dekreto neaišku, 
ar tais “pamokslininkais” gali 
būti tik vyrai, ar ir moterys. 
Nieko nepasakyta apie tų “pa
mokslininkų” išsilavinimą, nei 
apie tai, ar jie turi išlaikyti ko
kius egzaminus iš teologijos, Šv. 
Rašto bei kitų dalykų, susijusių 
su katalikų religijos mokslu.

Kaip bus Vokietijoj, dar neži
noma. Bet jau žinoma, kaip tas 
reikalas atrodo Prancūzijoj, kur 
jau yra pasauliečių “pamoksli
ninkų”, neturinčių ir negavusių 
atitinkamo vyskupų pavedimo. 
Ten praktika rodo, kad, jei toks 
pavedimas reikalingas, tai nie
kas jo neprašė. O jei Romos į- 
sakytas, niekas jo nepaiso. Nie

kam nesvarbu, kas pamokslinin- 
kauja, nei ką skelbia. Didelė 
dalis tokių pasauliečių “pa
mokslininkų” Prancūzijoj nėra 
nei pakankamai išsimokslinę, 
nei už kitus pamaldesni, nei gi
lesnio tikėjimo. Paprastai tokiais 
“pamokslininkais” yra tie, kurie 
buvo drąsūs ir mokėjo į šią pa
reigą įsibrauti.

• Praktika jau rodo, kad Romos 
duotieji leidimai, paprastai ap
statyti įvairiomis sąlygomis, tuoj 
vykdomi visiškai tokių sąlygų 
nepaisant. Pavyzdžiu gali būti 
Sakramentų Kongregacijos per
nai išleistas dekretas apie leidi
mą pasauliečiam dalinti komu
niją. Tokį leidimą vyskupai gali 
duoti tik tada, kai nėra kunigų 
nei diakonų, kai priimančiųjų 
komuniją yra labai didelis skai
čius ir kit. Bet kas pasidarė? 
Kai kur kunigai tuoj parinko 
pirmoj vietoj moteris ir jom pa
vedė dalinti komuniją, nors tam 
kunigų yra pakankamai, nors 
pirmoj vietoj tokia pareiga turi 
būti pavesta rinktiniam vyram.

Neseniai Italijoj nuskambėjo 
per spaudą sensacija, pasipikti
nimas, kai Peskaroj, vyskupui 
leidus, to miesto banko tar
nautoja, aktyvi liberalų partijos 
narė, Kalėdų naktį vienoj bažny
čioj dalino tikintiesiem komuni
ją. Laikraščiai paskelbė, o te
levizija parodė, kaip ji tą parei
gą atlieka. Pasirodė, kad ji, vos 
gavus tokią teisę, tuoj prieš tele
vizijos aparatus suvaidino ko
munijos dalinimo sceną: pati ap
sivilkusi baltu, iki žemės drabu

žiu, užsidėjusi kunigišką stulą, 
raudonai nusidažiusi nagus, tei
kia komuniją (žinoma, nekon
sekruotą) vienam iš televizijos 
darbininkų . . . Dėl to net Vati
kano organas L’Osservatore Ro
mano pasipiktino ir pastebėjo, 
kad iš šventų dalykų negalima 
daryti reklamos.

Šia proga iškyla kitas įdomus 
klausimas. Vis daugiau teikiant 
teisių pasauliečiam Bažnyčios 
liturginiame gyvenime, atrodo, 
kad II Vatikano susirinkimo no
rėtas ir daug kur atgaivintas pa
stovus diakonatas turės pra
nykti. Jei pasauliečiai vyrai (o ir 
moterys) gali vadovauti liturgi
nėm pamaldom, viešai skaityti 
Šv. Raštą, dalinti komuniją, sa
kyti pamokslus ir krikštyti (tai 
gali kiekvienas), asistuoti san
tuokoj, tai kam tada tie dia
konai? Pastovus diakonatas Baž
nyčios tarnyboj, vos gimęs, turės 
tuojau mirti.

Bet reikia tikėtis, kad Šv. Dva
sia ir protingi vyskupai apsau
gos žmonių tikėjimą bei dvasinę 
ramybę nuo nereikalingų ir pa
vojingų naujovių.

J. Vertis

— Worcester, Mass., LB apy
linkės valdyba birželio 16 ren
gia tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimą. 10 vai. mišios Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj. Or
ganizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. 3 vai. p. p. Lietuvių Pilie
čių Klube, 67 Vernon St., toli
mesnė minėjimo dalis. Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj taip 
pat už visus kankinius tą pačią 
dieną bus aukojamos mišios.

— Jonas Aistis mirė 1973 bir
želio 13. Metinių proga už jo vė
lę mišios bus aukojamos birže
lio 15, šeštadienį, 10:30 vai. ryto 
tėvų domininkonų vienuolyno 
koplyčioj, 630 E. Street, S.W., 
Washington, D.C. Poeto šeima 
kviečia gimines, draugus ir pa
žįstamus a.a. Joną Aistį prisi
minti savo maldose.

— Kun. Viktoro Kriščiūnevi- 
čiaus, Detroit, Mieli., pagerbi
mas jo 25 m. kunigystės ju
biliejaus proga bus birželio 30. 
Padėkos mišios 11:15 vai. Šv. 
Petro bažnyčioj, iškilmingi pie
tūs Kultūriniame Centre.

— Kun. Ant. J. Chepanis, iki 
šiol buvęs klebonas St. Clem- 
ent’s parapijoj Fort Lauderdale, 
Fla., paskirtas klebonu į naują 
vietą. Naujas jo adresas: 3510 
So. Ocean Blvd., Highland 
Beach, Fla., 33444.

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė
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Bulves išvirti, dukart permalti mėsai malti mašinėle, sudėti 
plaktus trynius, druskos pagal skonį ir miltų. Viską gerai su
maišius, daryti nedidelius kukulaičius įvairių daržovių, pavyz
džiui, morkų, ridikėlių ir kt., pavidalo. Prieš verdant, apvolioti 
džiuvėsėliais. Virti riebaluose, kol pasidarys rudos spalvos. 
Duoti į stalą karštus, papuoštus petražolių lapeliais.

Sultinys su lakštiniais (makaronais)
Išvirti sultinį paprastu būdu, perkošti ir nusistojusį atsargiai 

nupilti. Paskui vėl užvirinti ir sudėti paruoštus lakštinius. 
Kai jie iškils, sultinys bus paruoštas. Lakštinius galima virti atski
rai pasūdytam vandenyje, išgriebtus perpilti šaltu vandeniu ir 
dėti į sultinį. Tuomet sriuba bus skaidresnė ir skanesnė. 
Duodant į stalą, galima įberti smulkiai kapotų petražolių ar 
krapų lapelių.

Lakštiniai
2 stiklinės kvietinių miltų,
2-3 kiaušiniai,
1 šaukštas sviesto, 
truputį druskos.

Miltus persijoti, viską sudėjus labai gerai išminkyti, plonai 
iškočioti, leisti padžiūti ir, gražiai plonais ruožiukais supiaus- 
čius, išvirti. »

Sultinys su teistinėliais
Išvirti skaidrų sultinį, jį perkošti ir palikti nusistoti. Į pa

ruoštą sultinj dėti mažus leistinėlius, uždengti dangčiu, tada jie 
geriau’išsipučia, ir virti.

Leistinėliai
1,5 stiklinės gerų kvietinių miltų,
4 kiaušiniai,
2 nubraukti šaukštai sviesto, 
truputį druskos.

Sviestą ištrinti iki baltumo, sudėti miltus, kiaušinių trynius 
ir gerai išsukti. Sudėti išplaktus baltymus, lengvai išmaišyti 
ir mažu šaukšteliu leisti į verdantį sultinį.

Sultinys su daržovėmis
Šį sultinį galima išvirti iš bet kurios mėsos: šviežios kiau

lienos, paukštienos ar avienos.
6 asmenims imti:

5 sv. mėsos su kaulais,
0,5 sv. šviežių kopūstų,
0,5 sv. baltų pupelių ar žalių žirniukų,
3 vidutinio didumo morkos,
3 nedidelės bulvės,
0,5 sv. žiedinių kopūstų (kalafiorų),
16 stiklinių vandens, 
kas mėgsta, truputį griežčių lapelių, pipirų ir druskos.

Atskirai užkaisti visas daržoves ir išvirti pasūdytam vande
nyje. Daržoves virti inde su mažai vandens. Daržovės paruošia
mos taip: žalias bulves supiaustyti dantuotu ar paprastu peiliu 
pailgom skiltelėm, morkas — ritinėliais, kopūstus ir griežčius 
— keturkampiais gabalėliais, žiedinius kopūstus išskaidyti (juos 
pirmiausia išmirkyti pasūdytame vandenyje, kad išeitų vabaliu
kai). Kai sultinys išviręs, jį perkošti, nuskaidrinti ir sudėti vi
sas daržoves.

Daržoves sultinyje galima virti visas kartu, tik jas reikia 
suskirstyti pagal virimo laiką, t.y. ilgiau verdančias dėti pirmiau 
ir virti, o trumpiau verdančias baigiant sriubai virti.

Paukštienos sultinys
Paukštienos sultinys verdamas taip, kaip ir jautienos, tik ma

žiau reikia dėti stiprių prieskonių: lauro lapų, salierų. Sulti
nys nudažomas padegintu cukrumi ar pakepintom daržovėm. 
Prie šio sultinio duodamas paukščio (geriausiai žąsies) kaklelis 
ar leistinėliai.

Žąsies kaklelis: 
lžąsies kepenys,

1 stiklinė džiuvėsėlių,
1 svogūnas,
1 šaukštas žąsies taukų ar sviesto,
2 kiaušiniai,
pagal skonį pipirų ir druskos.

Kepenis suskųsti, dėti pienu sušlakštytus džiuvėsėlius, rieba
luose paspirgintą svogūną, kiaušinius ir masę gerai išsukti. Nekie
tai prikimšti žąsies kaklo odą. galus užsiūti ir 20 min. virti atski
rai sultinyje. Supiausčius gabalėliais, dėti į vazą ir užpilti sultiniu.

Leistinėliai:
0,5 stiklinės sultinio ar vandens,
I šaukštas sviesto,
1 stiklinė kvietinių miltų,
3 kiaušiniai, 
truputį druskos.

Sultinį ar vandenį užvirti ir į verdantį sultinį, sparčiai mai
šant, supilti miltus ir maišyti, kol pasidarys vienoda masė. Tru
putį atšaldžius, pridėti druskos, dėti po vieną kiaušinį ir gerai iš
sukti. Gautą masę po šaukštelį suleisti į verdantį sultinį. Galima 
suleisti ir ne į visą sultinį; atsėmus jo dalį, paskui visu užpilti.

Paduodant į stalą, užberti smulkiai sukapotų krapų ar petra
žolių lapelių.

Vištos sultinys
3-4 sv. višta,
1 sv. jautienos su kaulais,
2 vidutinio didumo morkos,
1 svogūnas,
12 abiejų rūšių pipirų,
2 lauro lapai, 
druskos, petražolių.

Paimti 3-4 sv. išvalytą vištą, nuimti mėsą. Kaulus su likusia 
mėsa truputį susmulkinti (keliose vietose perkirsti), sudėti galū
nes ir jautieną, prieskonius, užpilti 16 stiklinių vandens ir virti taip, 
kaip skaidrų sultinį.

Sultini paduoti su pyragaičiais ar leistinėliais. Paduodant į 
stalą, užbarstyti krapų ar petražolių lapelių.

(Bus daugiau)
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POEZIJOS PAVASARIO ŠVENTĖ CHICAGOJ
LEONARDAS ANDRIEKUS

Gegužės 31 ir birželio 1 vy
kusi Chicagoje Poezijos Pavasa
rio šventė yra naujas įnašas į 
mūsų įvairiaspalvę kultūrinę 
veiklą. Panašios Šventės iki šiol 
nesame turėję, nes ją nelengva 
surengti. Dainų bei šokių festi
valiai savo programų didingu
mu sutraukia tūkstantines mi
nias. Su poezija to nepasieksi. 
Pagaliau niekas ir nemano siek
ti. Tai pagrindinai skirtingi daly
kai. Tačiau, ir poezijos šventę 
ruošiant, tenka ieškoti ko nors 
ypatingesnio. Kitaip ji bus pana
ši į jau visiems žinomus lite
ratūrinius mūsų renginius. To 
naujumo, kiek begalėdami sie
kė Poezijos Pavasario šventės 
rengėjai Chicagoje, ir jų pastan
gų vaisiai labai įdomūs.

Rengėjai
Šios Poezijos šventės inicia

tyva bei įvykdymas kilo iš jau
nosios kartos. Pirmiausia čia mi
nėtini dr. Jonas Boguta, Illinois 
universiteto fizikos profesorius, 
uolus kultūrinių iniciatyvų' ža
dintojas, ir jo žmona Teresė 
Pautieniūtė-Bogutienė, kultū
rinių vakaronių Jaunimo Centre 
vadovė. Tos vakaronės iš tikrų
jų ir davė impulsą Poezijos 
šventei. Nors jų programa, atlie
kama kas penktadienį, apima vi
sas kultūrines sritis, pabaiga bu
vo skirta poezijai, kad ji labiau 
būtų iškelta visuomenės akyse. 
Bogutams talkino visas būrys 
jaunų lietuvių veikėjų — vaidy
bos, fotografijos ir garso eks
pertų, tarp kurių ypač minėti
nas Liucijus Alenskas, Patari
mais pagalbi]. teikė Kazys Bradū
nas. Taip pat talkino kun. A. 
Kezys, S.J.

Tie jaunieji mūsų kultūrinin
kai bendrom jėgom paruošė pro
gramą, kuri tikrai gali sudominti 
ir patraukti visuomenę. Taip ir 
atsitiko. Kavinės patalpa naujai 
pristatytoj Jaunimo Centro daly 
abi dienas buvo pilna žmonių. 
Daugiausia ten matėme jauni
mo. Pati patalpa nepanaši į ka
vinę — sakytum, labiau į meno 
galeriją ar paskaitų auditoriją. 
Sienos išpuoštos dailininkų pa
veikslais, šviesos jaukiai sude
rintos, staliukai su kėdėmis dai
liai išdėstyti. Tokioj patalpoj 
lengviau susitelkti negu erdvio
se salėse.

Rašytojų susirinkime kalba T. Leonardas Andriekus, OFM. Nuotr. D. Vakarės.

“Poezijos pavasario” Chicagoje ruošėjai iš k. į d. Liucijus Alenskas, Teresė Pautie
niūtė-Bogutienė, Jonas Boguta ir Jurgis Bradūnas. Nuotr. Danutės Vakarės

Programa
Poezijos Pavasario šventė ge

gužės 31 d. 8 vai. vakaro pra
dėta turtinga ir įvairia programa. 
Ji visa buvo skirta poetams, ku
rie patys asmeniškai negalėjo 
dalyvauti. Pradėta Donelaičio 
pavasarine Metų įžanga ir išil
gai pereita per visą mūsų li
teratūrą iki dabarties dienų, 
meniškai deklamuojant žymes
niųjų mūsų poetų kūrybą. De
klamavimas, kurį gražiai atliko 
skirtingi asmenys, buvo anks
čiau įrekorduotas ir atitinkamu 
baisingumu įspūdingai perteik
tas. Nauja čia tai, kad, dekla
muojant poeziją, tuo pačiu laiku 
skamba priderinta muzika ir 
ekranuose rodomi eilėraščiui gi
miningi vaizdai. Vaizdi] rodymo 
pagrindas — skaidrės, bet jos 
taip gudriai surikiuotos, kad tuo 
pačiu laiku juda net penkiuose 
ekranuose. Vaizdai — iš gamtos 
ir dailės. Ši programa truko il
giau kaip 2 valandas ir visiems 
paliko gyvą įspūdį, nes ne tik 
girdėjai meniškai deklamuojamą 
poeziją, bet dar klausei ją pa
pildančios muzikos ir regėjai 
poetinius vaizdus. Kai kam ga
lėjo būti nelengva visa tai net ir 
besuimti.

Birželio 1 dienos programa 
buvo dar platesnė. 2 vai. p. p. 
ji prasidėjo neseniai mirusių 
mūsų didžiųjų poetų pagarbiu 
minėjimu. Ekrane pirmiausia 
matėme Mykolą Vaitkų, lei
džiantį paskutiniuosius gyve
nimo metus Rhode Island gam
tos vienatvėje. Jis ten vaikš
čiojo po žalius parkus, triūsė- 
si po biblioteką ir švelniai pori
no savo pažiūras į gyvenimą 
bei kūrybą. Tai nemarus doku
mentas, paruoštas kun. A. Ke- 
zio, S. J., iš kurio ateinančios kar
tos gerai galės pažinti šį Mai
ronio bendraamžį poetą.

Nemažiau įdomus buvo ir Jo
no Aisčio gyvenimo paveikslas. 
Ekrane taip pat matėme didįjį 
mūsų lyriką kasdienio gyveni
mo varganoje tikrovėje, jau pri
kankintą vėžio ligos, sumenkusį 
ir išdžiūvusį, bet dvasiškai guvų 
ir sąmojingą. Šis Aisčio filminis 
vaizdavimas ypač vertingas tuo, 
kad poetas, pilnas sąmojo, apsa
kinėja savo gyvenimą ir pina iš
vedžiojimus apie poeziją — jos 
kūrimą, problemas, laimėjimus, 
nesėkmes ... Ką tenai Jonas 
Aistis atveria apie savo asme

nišką gyvenimą, ypač vaikystę 
bei ankstyvą jaunystę, iki šiol 
niekur nesame girdėję.

Po filminės programos, va
landėlę pailsėjus, buvo Rašyto
jų Draugijos pirmininko pa
skaita “Grąžinkime poeziją į gy
venimą”, kuri bus paskelbta 
spaudoj. Po paskaitos vyko dis
kusijos. Ypač įdomias mintis iš
reiškė kun. J. Prunskis, Juodval
kis, A. T. Antanaitis ir K. Bra
dūnas.

Literatūros vakaras, kuriame 
skaityta vien poezija, prasidėjo 
7 vai. ir truko iki pusės dešim
tos. Jis taip pat savotiška naujo
vė dviem atžvilgiais: kad skirtas 
vien tik poezijai ir kad sutelkė 
didelį būrį poetų iš visų kartų. 
Čia su savo kūryba galėjo pa
sirodyti ir patys jauniausieji.

Poezijos vakarą pradėjo vete
ranė poetė Gražina Tulauskaitė 
savo jaunų dienų eilėraščiu 
“Širdy paklydo tavo žodžiai”, 
o po jos savo kūrybą skaitė 
L. Andriekus, L. Sutema, K. Bra
dūnas, R. Vėžys, E. Juodvalky
tė, Z. Bilaišytė, A. Pečiūraitė, V. 
Bogutaitė, T. Pautieniūtė ir R. 
Bičiūnas. Imant su pertrauka, 
poezijos vakaras išėjo neilgas ir 
klausytojų neįvargino. Jie tiktai 
galėjo stebėtis, kokie įvairūs 
savo kūryba besą lietuviai poe
tai! Skaičiusieji nuostabiai sky
rėsi vienas nuo kito. Poezijos 
mylėtojas taip pat turėjo progos 
pasidžiaugti, jog tremtis dar nė
ra uždusinusi poetinės kūrybos. 
Jaunųjų poetų su aiškiais talen
tais pasirodymas yra miela pa
guoda vyresniesiems. Todėl po 
poezijos vakaro įvykusiame Lie
tuvių Rašytojų Draugijos susi
rinkime, į kurį buvo pakviesti 
ir nenariai rašytojai, jaunieji ta
lentai iš vyresniųjų susilaukė 
nuoširdžių sveikinimų ir linkė
jimų ryžtingai žengti pradėtu 
kelių.

Išvados
Praėjus Poezijos šventei Chi

cagoje, lieka mumyse labai 
mielas įspūdis, iš kurio išsine
ria ir kelios atsimintinos išva
dos. Šis literatūrinis įvykis paro
dė, jog dar įmanoma šį tą nau
jo sugalvoti, jeigu yra noro, vaiz
duotės ir jėgų. Panašiems žy
giams jau ima iniciatyvą jaunes
nieji ir jauniausieji. Tuo priva
lome tik gėrėtis ir linkėti, kad jie 
mus visados gaivintų išradingais 
kultūriniais atsiekimais. Chica
goje paruoštoji programa dabar 
galės keliauti ir po kitus mies

Rašytojai po susirinkimo poezijos “Pavasario šventėje” birželio 1. Sėdi iš k. Eglė Juod
valkytė, Nijolė Jankutė, Povilas Gaudys, Gražina Tulauskaitė, T. Leonardas Andriekus, 
OFM, Karolė Pažėraitė, Kazys Bradūnas. Antroje eilėje: Austė Pečiūraitė, Česlovas 
Grincevičius, Ž. Bilaišytė, A. Tyruolis, Remigijus Bičiūnas, Rimas Vėžys, Teresė Pautie- 
niūtė-Bogutienė, T.A. Antanaitis, Kęstutis Keblys, Balys Gražulis, Anatolijus Kairys. 
iNuotr. D. Vakarės

tus, skelbdama lietuvių poezijos 
garbę. Ji įrekorduota ir nedings- 
tanti. Antra, tenai patyrėme, jog 
besąs ir kitas būdas poezijai in
terpretuoti. Tiesa, jis atliekamas 
technikos pagalba, bet kodėl ir 
jo nepanaudoti, jeigu išgauna
mas estetinis įspūdis. Tai pra
turtinimas mūsų literatūros va
karų, kur iki šiol įprasta matyti 
autorius ir aktorius. Naujojo me
todo poezijos interpretacija ypač 
gali tapti populiari tarp jauni
mo. Apgailėtina tik, kad į šią 
Poezijos šventę pas rašytojus ne
atsilankė kitų sričių menininkai 
— dailininkai, muzikai ir daini
ninkai. Nežinia, kaip tai sude
rinti su kūrybiniu solidarumu 
bei nuoširdumu.

Pagaliau ši poezijos šventė su
davė stiprų smūgį beįsigalin-, 
čiai nuomonei, kad iš pačios jau
niausios lietuvių kartos nebega
lima esą tikėtis jokio rašytojų, 
ypač poetų, prieauglio, nes sker
sai kelio gulį neperžengiami 
kalbos kliuviniai. Chicagoje gi 
mes išgirdome tremty gimusius 
poetus su pakankamu žodynu, 
poetine nuovoka ir entuziazmu 
lietuviškai rašyti. Reikia dėkoti 
Dievui, kad svetur nenutrūko 
mūsų poezijos gija.

Leonardas Andriekus

KAIP SKURDINAME SAVO KALBĄ

Mūsų raštų kalboje jau ligi 
įkyrumo kartojamas vis tas pats 
nevykėlis pridurkas “iš vienos 
pusės ... iš kitos pusės”. O pa
stebėta jau rašant ir “iš trečios 
pusės”, “iš ketvirtos pusės”, 
“penktos . . .” ir net “šeštos pu
sės”! (Beje, gi kubas turi šešis 
šonus, šešias puses!) Štai keletas 
būdingų pavyzdžių iš mūsų 
spaudos:

Daugelis dalykų mums, tiesa, 
žinomi. Bet, iš kitos pusės, 
turime atsiminti, kad yra ir neži
nomų.

Iš vienos pusės Bažnyčia yra 
nuodėmingų žmonių, nusidėjė
lių Bažnyčia. Iš kitos pusės 
ji vis dėl to šventa Bažnyčia.

60 milijonų parama Tajui ne
pakankama ... Iš kitos pusės 
bijomasi, kad . . . Kongresas gali 
nutraukti paramą.

(Pabraukimai mano. A. G. Gs.)
Ką gi čia tos “pusės” pasa- 

. ko? Tik apsunkina sakinį, ypač 
kai nė kableliais neišskiriamos.

Pasvarstykim pirmąjį sakinį. 
To “iš kitos pusės” čia visai ne
reikia: jungtukas “Bet” ko ge
riausiai susieja antrąjį sakinį su 
pirmuoju.

Antrasis pavyzdys gali kam ir 
abejonių sukelti: argi Bažnyčia 
dvipusė, dvilypė? Tūlas Lietu
vos ūkininkas, pažindamas tik 
vieną Bažnyčią, tą nevykėlį sa
kinį maždaug šitaip pasakytų:

Vienaip tariant (vienaip ver
čiant, vienu atžvilgiu), Bažnyčia 
yra nuodėmingų žmonių, nusi
dėjėlių Bažnyčia. Tačiau (bet gi) 
ji vis dėlto šventa Bažnyčia.

Pasakytų ir dar paprasčiau:
Juk Bažnyčia yra nuodėmingų 

žmonių, nusidėjėlių Bažnyčia, 
tačiau ji šventa Bažnyčia.

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS

LITERATŪROS PREMIJA

Montrealio Lietuvių Akade
minis Sambūris šiemet skiria 
500 dolerių vertės dešimtąją 
Vinco Krėvės literatūros premi
ją už geriausią 1972-1973 išleis
tą lietuvių grožinės literatūros 
knygą Vakarų pasaulyje. Vado
vaujantis premijos statutu, Krė
vės premija negali būti skiriama 
knygai, jau atžymėtai kokia kita 
premija ar laimėjusiai literatū
rinį konkursą.

Iškilmingas premijos įteiki
mas numatomas spalio 5 Mont- 
realy, Kanadoj.

Knygą dešimtajai Vinco Krė
vės literatūros premijai atrinks 
ir balsų dauguma nuspręs pen
kių asmenų vertinimo komisija, 
kurios sprendimas yra galutinis. 
Komisijos sudėtis bus viešai pa
skelbta vėliau, kai savo atstovus 
komisijon paskirs Lietuvių Ra
šytojų Draugija ir Lietuvių 
Bendruomenė.

1972-73 išleistųjų knygų auto
riai ir leidėjai yra prašomi Aka
deminiam Sambūriui atsiųsti po 
5 (bet nemažiau kaip du) eg
zempliorius Krėvės premijai

Iš trečiojo pavyzdžio išmesk 
tą “Iš kitos pusės”, įrašyk 
“Bet” ar “Tačiau” — sakinys 
bus trumpesnis ir aiškesnis.

Tą pridurką, tą nevykėlį per- 
tarą, kuris jau, “žėlėk Dieve”, 
ir į grožinę literatūrą smelkiasi, 
reiktų atmesti ar bent nors retin
ti, įdomesniais pertarais pasi
keisti. Argi mūsų rašantieji kito
kio pertaro nežino ir nesusigal- 
voja, kad vis tas pačias “puses” 
kartoja? Iš tikro retas kuris, ro
dos, be tų “pusių” savo mintis 
reiškia.

-o-
Pernai vienas kuriame laikraš

tyje prasitarė, kad kaimo žmo
gui, vadinas, ūkininkui ir kitam 
plačių laukų, pagirių ir paupių 
gyventojui nedaug tereikia žo
džių. O kas gi visą mūsų kal
bą sukūrė, ar ne kaimietis, gam
toje ilgus amžius gyvenęs ir te
begyvenąs žmogus? Miestiečiai 
ir mokslo žmonės ją tik papil
dė savo reikalams trūkstančiais 
žodžiais bei posakiais. 1971.VII. 
14 Draugo II dalyje buvo pa
teikta per 100 sinonimų žodžiui 
eiti. Jie buvo surinkti iš kaimo 
žmonių ir tiktai vienos nepla- 
čios apylinkės.

Tiesa, dabar mamyčių lepūnė
liai vaikeliai ir jų mamytės no
rėtų, kad mūsų kalba būtų ko 
paprasčiausia, ir žodelių — ko 
mažiausia. Bet kur su tokia kalba 
nužengtume? Į akmens am
žių? . .

Į akmens amžių veda jau ir 
aukščiau minėtosios “pusės” ir 
kaikurie kiti žodžiai, pav. — 
“atžymėti”. Seniau, būdavo, 
kryžiais, ordinais, medaliais ir 
kita kuo nusipelniusius žmones 
pagerbia, apdovanoja, dabar — 

kandidatuojančių knygų. Gavus 
po 5 egz. kandidatuojančių kny
gų, vertinimo komisijos darbas 
būtų daug našesnis ir lengves
nis. Negautųjų 1972-73 išleistų
jų knygų komisija gali ir visiš
kai nesvarstyti.

Knygos siunčiamos Akademi
nio Sambūrio pirm. dr. Jūratei 
Ciplijauskaitei-Tanner, 699 Vic- 
toria Drive, Baie d’Urfe, Que- 
bec, Canada.

Atsiųsta paminėti
Danguolė Sadūnaitė — PA

KELIUI Į EMMAUS. Eilėraš
čiai, 1974. Viršelis ir aplankas 
Sesers Onos Mikailaitės. Išleido 
Nek. Pr. M. Marijos Seserų Kon
gregacija. 96 psl. Kaina 2.50 
dol. Knyga gaunama šiuo adresu: 
Sisters of the Immaculate Con- 
ception of the Blessed Virgin 
Mary, Putnam, Conn. 06260.

Poezijos mėgėjam autorė pa
žįstama. Su pirmąja lyrikos kny
ga ji pasirodė 1961. Vėlesnių 
knygų tarpe yra ir dvi angliš
kos. “Pakeliui į Emmaus” yra jos 
septintoji knyga.

Šių laikų poezijos kontroversi
joj (gal ir krizėj) sunku autorę 
objektyviai vertinti. Bet atrodo, 
kad, rašydama moderniai (tai ne
peiktina), ji lieka tik to modernu
mo šešėlyje, negalėdama išbristi 
iš miglų ir pilnai savęs atskleisti.

LITERATŪROS 
SUBATVAKARIS 
MUENCHENE

Gegužės 25 Muenchene rašy
tojas Algirdas Landsbergis iš 
New Yorko skaitė-vaidino iš
traukas iš savo dramų.

A. Katzas pristatė rašytoją, pa
pasakodamas jo gyvenimo ir kū
rybos kelią.

Tada rašytojas Landsbergis 
labai nuotaikingai, pagavęs iš 
pirmo sakinio publikos dėmesį, 
paskaitė ištraukas iš “Penkių 
stulpų turgaus aikštėje”, “Mei
lės mokyklos”, “Barzdos”, 
“Gluosnių vėjuose” ir “Paskuti
nio pikniko”.

“Bisui” rašytojas pažadėjo at
vykti į Muencheną kitais me
tais.

A. Grinienė padėkojo A. 
Landsbergiui, kad jis laiku pra
nešė apie savo atvykimą į Muen
cheną ir nepravažiavo tylomis, 
kaip ne vienas menininkas ar 
visuomenininkas. Tai buvusi re
ta, maloni proga pažinti rašy
toją, išgirsti paaiškinimų apie 
jo kūrybą ir pamatyti jį gyvai 
pristatant savo išgyventą kūry

bą.
Po to prie apvalaus stalo iš

sivystė įdomus pokalbis literatū
rinėmis temomis.

Literatūrinį subatvakarį su
ruošė Muencheno Moterų Klu
bas.

visus lygiai atžymi (nė ne pa
žymi).

Jeigu mes patys savo kalbą 
skurdinsime, kas gi kiti ją puo
selės? . .

A.G. Gs.
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POPIETĖ SU LAUREATE BIRUTE 
PŪKELEVIČIŪTE detroit, mich.

Detroito Kultūros Klubas per 
savo gyvavimo 21-erius metus 
išvarė gilią ir plačią vagą lietu
vių kultūriniame gyvenime. 
Šiuo metu klubas, vadovaujamas 
labai sugyvenamo, darbštaus ir 
energingo kultūrininko, vi
suomenininko Antano Mustei
kio, vietoj dažnų mažesnio mas
to renginių per metus suruošia 
vieną ar du didesnius proginius 
minėjimus, popietes lietuviam 
ir metines muges pas amerikie
čius bei parodas kitataučiam.

Tokiu būdu Detroito Lietuvių 
Namuose balandžio 28 šis klu
bas suruošė literatūros popietę 
su Birute Pūkelevičiūte.

Birutė Pūkelevičiūtė — į- 
domi, įvairiais talentais apdova
nota asmenybė; rašytoja, poetė, 
aktorė, režisorė, už savo literatū
rinius darbus laimėjusi penkias 
premijas. Ji yra viena iš tokių 
lietuvių rašytojų, kurių knygos 
mielai perkamos, noriai skai
tomos ir skaitytojui teikia tikro 
dvasinio peno.

Nenuostabu, kad grožinės li
teratūros mėgėjai tos popietės 
labai laukė. Jų susirinko arti po
ros šimtų. Detroitiškiam viešnia 
nesvetima; kelis kartus, kaip ra
šytoja ir aktorė, ji Detroite 
lankėsi ir anksčiau.

Po trumpo programos vadovų 
įvado Birutė Pūkelevičiūtė pati 
papasakojo apie įdomesnius 
savo kūrybos momentus, apie 
pirmuosius savo literatūrinius 
žingsnius, apie savo atskirus 
“dvasios” kūdikius. Iš pat pra
džios ji suėjo į glaudų dvasinį 
sąlytį su dalyviais. Rašytojos 
skambus, šiltas balsas, meistriš
kai perduotas kūrybinis žodis 
žavėjo visus. Rimuko kelionė į 
Trakus, jo pokalbiai su nykštu
ku Barzduku domino ne tik pa
čius jauniausius, bet ir suaugu
sius klausytojus. Mielai buvo 
klausoma ištraukos iš jos pirmo
sios knygos, Pikio ir Fortūnato 
dialogo iš “Aukso žąsies”, atpa
sakoto “Rugsėjo šeštadienio” 
turinio ir “Aštuonių lapų” iš
traukos.

Ilgesnės pertraukos metu 
klausytojai turėjo progos pa
bendrauti su rašytoja, gauti jos 
knygose įrašus, atsigaivinti kava 
ir kepsniais bei pasidalinti įspū
džiais.

Knygų kiosko vadovas Vyt. Či- 
žauskas greit pardavė “Naujųjų 
metų istorijos” ir “Rugsėjo šeš
tadienio” visus egzempliorius. 
Kurie jų nebegavo, pirko popie
tei prisiminti vaikam skirtus 
“Peliukus ir plaštakes”.

Padariusi įvadą į naujausią 
premijuotąjį romaną “Naujųjų 
metų istoriją”, autorė scenon iš
kvietė savo bičiulius aktorius — 
dar iš Kauno jaunimo teatro 
ir Augsburgo dienų artimą Zitą 
Kėvalaitytę ir jau tremty pažin
tą Vytautą Juodką. Ji taip pat pa
prašė įsivaizduoti dekoracijas. 
Aktoriai, sėdėdami ant aukštų 
kėdžių, savo balsu, mostais ir 
veidų išraiška sukūrė buvusios 
balerinos, dabar raštinės maši
ninkės, ir buvusio Kauno prie
plaukos darbininko, Chicagos 
mūrininko, vėliau į rangovus 
prasiveržusio, praturtėjusio 
bendrovės savininko, labai gy
venimiškus tipus.

Nuoširdūs aplodismentai 
buvo padėka aktoriam.

Kulminacinis punktas buvo 
Birutės Pūkelevičiūtės “Rauda”, 
kanklėm palydint Kristinai Ve- 
selkaitei. Kukčiojo ne vien mo

terys, bet ir vyrai. Juk kiek žu
vo ir tebežūsta Lietuvos brole
lių, kurių nei motulė, nei mer
gelė, nei gedėtojų chorai negali 
apraudoti! . . .

Birutei Pūkelevičiūtei, Zitai 
Kėvalaitytei-Visockienei ir Vy
tautui Juodkai rengėjų vardu 
buvo prisegtos gėlės, o Kristi
nai Veselkaitei — Lietuvos sos
tinės Vilniaus 650 metų sukak
tuvinis ženklelis.

Dalyviai dar ilgai, apgulę ra
šytoją, laukė eilės gauti jos įra
šus į knygas, dar ilgai dalinosi 
įspūdžiais ir nenoriai skirstėsi 
namo. Kultūros Klubo inicia
tyvą suruošti popietę labai šiltai

WORCESTER, MASS.

Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos veikla

Metiniame šaulių kuopos su
sirinkime pirmininkas A. Zen- 
kus padarė pranešimą. Iždinin
kas J. Spirauskas pranešė apie 
kuopos finansus, o revizijos ko
misija, patikrinus iždo knygą, 
rado ją vedamą labai tvarkingai. 
Po šių pranešimų baigėsi valdy
bos kadencija, ir ji atsistatydino. 
Susirinkimui vesti buvo pa
kviestas kuopos narys H. Enri- 
kaitis. Jis prašė susirinkimą siū
lyti kandidatus į naują valdy
bą. Nariai sutartinai prašė buvu
sią valdybą pasilikti dar viene- 
riem metam. Valdyba sutiko. Ją 
sudaro: pirm. A. Zenkus, vice- 
pirm. K. Prapuolenis, sekr. E.
Gorodeckienė, ižd. J. Spiraus

kas. Revizijos komisija irgi pasi
liko ta pati — R. Molienė ir H. 
Enrikaitis.

Svarstant einamuosius reika
lus, iškelta mintis įsigyti Lietu
vos ir Amerikos iškilmingas pa
radines vėliavas.

Tautinių švenčių ir minėjimų 
metu, be organizacijų turimų vė
liavų, nešamos dar Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos. Jas nešdavo 
Amerikos lietuviai karo vetera
nai. Įsikūrus šaulių kuopai, tą 
pareigą perėmė šauliai. Todėl 
iškilo reikalas įsigyti naujas vė
liavas. Visi nariai tam pritarė. 
Buvo nutarta kreiptis į visas 
Worcesterio lietuvių organizaci
jas ir prašyti finansinės paramos, 
nes įsigytos vėliavos bus visos 
mūsų lietuvių kolonijos nuosa
vybė, tik šauliai jas globos ir neš 
per tautines šventes, minėjimus 
ar iškilmes.

Kuopa organizuotai dalyvavo 
su savo vėliava Vasario 16-osios 
pamaldose ir minėjime.

Metinė šventė
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa yra nutarusi kasmet gegu
žės mėnesį švęsti kuopos meti
nę šventę. Šiemet ta šventė 
įvyko gegužės 19.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj kun. J. Budzeika, MIC, už 
mirusius ir žuvusius šaulius au
kojo mišias ir pasakė pamokslą. 
Kuopa pamaldose dalyvavo or
ganizuotai. Pirmą kartą kuopos 
vėliava buvo nešama uni
formuotų šaulių.

Pamaldose dalyvavo keturi Jo
no Vanagaičio šaulių kuopos na
riai iš Bostono.

Tolimesnė šventės dalis vyko 
Lietuvių Veteranų Klube. Pra
dėta akademine dalim. Buvo 
pakviesti visų organizacijų pir-

įvertino tolimesniųjų vietovių 
svečiai, nes savo vietovėse tokių 
popiečių suruošti jie negali.

Prie popietės pasisekimo pri
sidėjo darbščiosios Kultūros 
Klubo ponios ir nariai. Vaišes 
suorganizavo pirmininko žmona 
Elena Musteikienė. Pranė Ba- 
landienė, kaip geroji svočia, at
gabeno didžiulį pačios keptą 
tortą. Juozas Augaitis, Rožė By- 
laitienė, Eugenija Bulotienė, 
Antanina Jonynienė, Regina 
Juškaitė, Jonas Gaižutis, Emilija 
Kutkienė, Juozas Leščinskas, 
Jadvyga Maršalkevičienė, Vy
tautas Musteikis, Elena Stašie- 
nė, Algirdas ir Regina Vaitie- 
kaičiai, Ona Valienė, Bronė Va
siliauskienė ir Nijolė Wards — 
nuoširdžiai prisidėjo, vieni 
kepsniais, kiti darbu ar svečių 
globa.

S.K.

mininkai ir šaulių rėmėjai.
Iškilmingą posėdį atidarė 

kuopos pirm. A. Zenkus. Per
skaitė pranešimus ir pakvietė 
centro valdybos atstovą Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos pirm. 
Juozą Stašaitį iš Bostono Vado
vauti. posėdžiui. Įnešta kuopos 
vėliava. Penki nariai davė šaulio 
priesaiką: B. Zenkienė, P. Gra

žulis, V. Ilgūnas, P. Štaras 
ir K. Čėsna. Priesaiką priėmė ir 
naujus narius pasveikino centro 
valdybos atstovas šaulys J. Sta
šaitis. Jis pranešė, kad A. Zen
kus už šaulišką ir lietuvišką 
veiklą apdovanotas Šaulių 
Žvaigždės medaliu, kurį jam pri
segė, ir palinkėjo sėkmingai to
liau dirbti šaulių organizacijoje.

Iškilmingas posėdis baigtas 
vėliavos išnešimu.

Visi dalyviai buvo pakviesti 
prie sesių šaulių skoningai pa
ruošto vaišių stalo.

Sveikinimai
Vaišių metu kuopą sveikino 

Worcesterio Lietuvių Organiza
cijų Tarybos pirm. P. Stanelis, 
Lietuvių M.M. Ratelio pirm. V.

uvi abiturientės, baigusios Clevelando V. Valančiaus litua
nistinę mokyklą. Iš k. mokytojas S. Barzdukas, abiturien
tės — J. Mickevičiūtė, R. Palūnaitė ir mok. A. Balašai- 
tienė. Nuotr. V. Bacevičiaus
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Visi apdovanoti: muz. A. Mikulskis — Padėkos ordinu, 
v,s. J. Budrienė — Padėkos ordinu, L. S. Tarybos pirm. v. 
s. A. Saulaitis statulėle — Susimąstęs vadovas, L.S.B. garbės 
gynėjas v.s. V. Jokūbaitis — Lelijos ordinu ir V. Urbaitis — 
ordinu Už Nuopelnus. Nuotr. V. Bacevičiaus

Roževičius, skautų Nevėžio tun
to tuntininkas s. R. Jakubaus
kas, kuris kartu atstovavo ir LB 
pirm. V. Židžiūnui. Prie sveiki
nimų buvo pridėta ir auka įsigy
ti vėliavom. Auką atsiuntė ne
galėjęs šventėj dalyvauti vyriau
sias skautininkas P. Molis. Taip 
pat ir moksleivių ateitininkų St. 
Šalkauskio kuopa, ir ponai 
WackeJ. Prisidėjo ir šauliai sve
čiai iš\Bostono. Neatsiliko ir, 
mūsų kuopos sesės ir broliai 
šauliai. Visų bendromis pastan
gomis suaukota 274 dol. Vėlia
vos artimiausiu laiku bus gautos.

Dėkoja
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa visom organizacijom ir at
skiriem asmenim, prisidėjusiem 
aukomis prie Lietuvos ir Ameri
kos vėliavų įsigijimo, taria nuo
širdžiausią šaulišką lietuvišką 
ačiū. J.M.

dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos metinėVVorcesterio,
šventė. Kalba centro valdybos atstovas J. Stašaitis iš Bostono. Nuotr.
St. Urbono

L »
E JT? S

BALTIMORĖS ŽINIOS
Prel. Liudvikas Mendelis bir

želio 12 išvyko atostogų kelio
nėn. Europoje aplankys Airiją, 
Liurdą, lietuvių koloniją Ro
moje. Atostogų pabaigoje lanky
sis pietinėje Afrikoje. Parapijos 
reikalų tvarkyti lieka kun. A. 
Dranginis. Klebonui linkime 
kuo geriausios kelionės ir malo
naus poilsio.

Tragiškų birželio dienų minė
jimą Baltimorėje rengia Liet. 
Bendruomenės apylinkė. Visi 
kviečiami dalyvauti mišiose 
8:30 v. birželio 16. Mišias au
kos kun. A. Dranginis. Per mi
šias giedos Dainos vyrų choras. 
Mišios aukojamos už tuos, kurie 
žuvo tose tragiškose dienose 
ir kurie kenčia šiandien Lietu
voje.

Lietuvių Melodijos radijo 
valandėlės piknikas bus birželio 
16, sekmadienį, gražiame Con- 
rad Ruth Vilią parke. Šioje vieto
je jų piknikai būna kasmet. Čia 
yra vietos pastatyti automobi
liam ir daug stalų, padėtų po 
medžiais. Pradžia 1 vai., baig
sis 6 v.v. Radijo valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas maloniai kviečia visus į pik
niką. Šokiam gros geras orkest
ras. Bus loterija ir kiti žaidi
mai. Savo atsilankymu paremsi- 
te radijo valandėlės išlaikymą.

Daina, vyrų choras, su savo 
šeimomis rengia gegužinę — 
pikniką Alfonso ir Daratos 
Adams-Adomaičių vasarvietėje, 
Bodkins Creek Pinehurst rajo
ne, prie Chesapeake vandenų. 
Autobusas išvažiuoja nuo lietu
vių salės 12 vai. Piknikas bus 
birželio 23, sekmadienį. Bus ir 
programa, kuri baigsis dainomis.

Jonas Obelinis

Atsiųsta 
paminėti

Kun. Gediminas Šukys — 
LIETUVIŠKOS MIŠIOS
KRISTAUS RŪPINTOJĖLIO 
GARBEI. Dviems balsams su 
vargonų palyda. Amerikos Lie
tuvių Vargonininkų-Muzikų Są
jungos leidinys — 1974 m. 20 
psl. Kaina 1.50 dol. Gaunama 
Muzikos Žinių administracijoj. 
Užsisakant didesnį kiekį,duo
dama nuolaida.

Šios mišios premijuotos AL 
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
paskelbtame konkurse. Kon
kurso paskelbimo ir šių mišių 
išleidimo mecenatai yra Kle
mensas ir Ona Bagdonavičiai.

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 51/4.
$10,000

6V2

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitoml nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

i

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., j
VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Plrmadienis-ketvirtadlenis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų į

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 Į
*' ■ 1 11 ..................... — 1 —’    1 1 į

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. ; 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr„ Frank Gelenltis, Esq., Stephen A. Mlckewlch, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter į 
Pilkaitis, John J. Salvest, Esq.
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XXIV 1974. Krepšinis, tinkli
nis, stalo tenisas, šachmatai. 
Redaktorius Kęstutis Čerke- 
liūnas. Išleido XXIV žaidynių 
New Yorke organizacinis komi
tetas. Iliustruotas tų žaidynių 
leidinys. 16 psl.

Turinys: Antanas Bagdžiūnas
— Šviesa ir šešėliai, Šiaurės 
Amerikos lietuvių vyrų krepši
nio meisteriai, Algis Šilbajoris
— Apie sportą ir tautiškumą, 
Kazys Baronas — Hamiltono 
Kovo 25 metų sukaktis, Kazys 
Merkis — Bostono šachmatų 
klubas 1949-1974, Kostas Ma
čiulis — Iš Rochesterio Sakalo 
veiklos, Balys Pavabalys — Iš
gerkim, vyrai, kvortą už ama
zonių sportą, XXIV žaidynių 
New Yorke informacija.

Bronius Budriūnas — MI
ŠIOS UŽ MIRUSIUS. Chorui 
unisonu arba solo. Mišių mece
natas — prel. Juozas A. Karalius. 
Broniaus Budriūno K. L. F. lei
dinys Nr. 19. Išleista 1974 m. 
16 psl. Leidėjo adresas: 2620 
Griffith Park Blvd., Los Ange
les, CA 90039.

Vytautas Jonas Bagdanavi- 
čius — RAŠTŲ BIBLIOGRA
FIJA. 1945-1972 m. Išleista Chi- 
cagoj. 1973. Spausdinta mimeo- 
grafu. Kietais viršeliais. Didelio 
formato. 126 psl.

Apie šią knygą jos įvade sako
ma, kad tai yra “sąrašas kun. Vy
tauto Jono Bagdanavičiaus MIC 
rašinių ir knygų, kurios buvo pa
skelbtos 1945-1972 metų būvyje. 
Čia taip pat yra sąrašas tų raši
nių, kurie vienaip ar kitaip reaga
vo į Bagdanavičiaus straipsnius 
ar knygas”. Norintieji pasi
naudoti vienu ar kitu šio katalo
go tekstu gali kreiptis į autorių 
šiuo adresu: 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629, USA.

Jose Eustasio Rivera — AMA
ZONĖS DŽIUNGLĖSE. Ro
manas. Išvertė P. Gaučys. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas 1974. Aplankas ir viršelis 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. 
Iliustracijos dail. Julio Vanzo. 
Kalbą žiūrėjo Juozas Masilionis. 
356 psl. Kaina 6 dol.

Šios knygos vertėjas supa
žindina skaitytoją su jos auto
rium, gimusiu 1889, mirusiu 
1928:

“Prieš pasirodant “Amazonės 
džiunglėms” (originale “La Vo- 
ragine” — Praraja), vieninteliam 
jo romanui, Jose Eustasio Rive- 
ros vardas tebuvo žinomas tik 
Kolumbijoje. Pasirodžius “Ama
zonės džiunglėms”, Rivera 
tampa pirmojo dydžio žvaigžde 
visam ispaniškai kalbančiam pa
saulyje.”

Autoriaus apibūdinimo žo
dį vertėjas baigia šia pastraipa:

“Pasirodžius “Amazonės 
džiunglėm”, visi kritikai ją pa
skelbė geriausiu Amerikos ro
manu. Ir tai nėra labai perdė
tas išgyrimas, nes, metams bė
gant, šios knygos nepaprastu
mas ir didingumas darosi vis ža
vingesnis.”
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NAUJA KATALIKŲ BAŽNYČIOS MUZIKOS 
ISTORIJA VOKIEČIU KALBA

(“Geschichte dėr katholi- 
schen Kirchenmusik”, Vol. I, 
1972 m., 488 psl.; kaina: 200 
DM; leidykla: Baerenreiter Ver- 
lag, Kassel, Vakarų Vokietija; 
redaktorius: Kari Gustav Fel- 
lerer.)

Šios seniai lauktos Katalikų 
Bažnyčios Muzikos Istorijos pir
mojo tomo pasirodymas yra di
delės reikšmės įvykis visiem, 
kurie kuriuo nors būdu turi rei
kalo su bažnytine muzika. Pas
kutinis tokios pat rūšies plates
nės apimties Martin Herberto 
veikalas “De Cantu et Musica 
Sacra” buvo išleistas 1774. 
Dviejų šimtų metų laikotarpy
je Kat. Bažnyčioj pasireiškęs 
teologinis, liturginis ir muziki
nis išsivystymas šaukte šaukėsi 
tokio naujo, visas sritis derinan
čio veikalo pasirodymo. Tam 
darbui atlikti buvo pakviesta per 
penkiasdešimts tarptautinio 
garso mokslininkų, o to veikalo 
redagavimas buvo patikėtas Kari 
Gustav Felleriui. Šių mokslinin
kų tokio nuoširdaus ir susiste
minto bendradarbiavimo dėka 
tas veikalas įgavo tris charakte
ringas teigiamas žymes.

Pirma. Šiame veikale genera
linio redaktoriaus K. G. Fellerio 
prie kiekvieno skyriaus pridėti 
įvadai ir jo įterpti paaiškinimai 
bei santraukos auksine siūle 
ataudžia visą šį tomą ir pačiam 
veikalui suteikia vientisą dar
nią visumą.

Antra. Šiame tome yra taip pat 
nagrinėjama ir Rytų Bažnyčių 
liturginė muzika. ^Šimtas de
šimts puslapių yra paskirti auto
ritetingiem šių mokslininkų 
straipsniam: H. Husmann iš 
Goettingen (armėnų, melkitų ir 
sirų liturgijos), R. Menard iš 
Kimbulu, Congo (egiptiečių 
liturgija), O. Strunk iš Grotta- 
ferrata (graikų bizantinė liturgi
nė muzika) ir J. von Gardner iš 
Muencheno (slavų bizantinė li
turginė muzika). Čia yra surink
ta labai daug geros, kitur retai 
aptinkamos medžiagos, duo
dami vertingi muzikos pavyz
džiai bei jų transkripcijos ir yra 
stropiai surikiuotos aštuonios 
kolonos gausios bibliografijos. 
Ypatingo dėmesio verta Rene 
Menardo koptų giedojimų ritmi
nė analizė, panaudojant J. Jean- 
neteauso “Rhythmogramm”.

Trečia. Šioje knygoje rūpes
tingai gretinami amžių bėgyje 
įvykę liturgijos istorijos, teologi
jos ir visuomenės permainų fak
tai bei jų išsivystymas su Kat. 
Bažnyčios liturginės muzikos 
organiniu augimu. Už tai šis lei
dinys yra naudingas pasiskaityti 
ne tik muzikologam, bet taip pat 
teologam, liturgistam ir sociolo
gam, besidomintiem religija.

Pirmasis tomas
Pirmasis tomas apima periodą 

nuo krikščionybės muzikinio 
kulto pradžios iki Tridento vys
kupų visuotinio susirinkimo 
(1545-1563). Jis savyje talpina iš 
dešimties šalių trisdešimties 
mokslininkų studijas, kurių iški
lesnieji autoriai yra: Ferdinand 
Haberl (dabartinis “Pontificio 
Instituto di Musica Sacra” rekto
rius), Solange Corbin, Erię Wer- 
ner, Jean-Pierre Schmit, Alfred 
Stuiber, Higino Angles, Michel 
Hugo, Wolfgang Suppan, Rene 
Bernard Lenearts, Luigi Fer
nando Tagliavini ir kiti.

Visa šio pirmojo tomo medžia
ga yra suskirstyta į keturis di

Carmen opera 1932 m. Lietuvos valstybės teatre. Nuotrauka 
paimta iš 1933 m »—...... --

delius skyrius. Pirmame sky
riuje yra nagrinėjama pradžia 
bei išsivystymas liturginės mu
zikos “Ankstyboje Bažnyčio
je” (Corbin, VVerner, Hueschen, 
Stuiber) ir “Rytų Bažnyčioje” 
(autoriai pažymėti aukščiau). 
Antras skyrius yra pašvęstas 
“Vakarų Bažnyčiai” ir koncent
ruojasi į grigališko choralo isto
riją bei įvairių liturgijų išsivys
tymą ankstybame viduramžyje.

Čia pats redaktorius K. G. Fel- 
leris gvildena senovinį romėniš
ką giedojimą, B. Baroffio — Am- 
brozijaus ir Benevento liturgijų 
muziką, H. Angles — Mozara- 
bišką, M. Hugo — senąją galika- 
nišką ir romėniškai germanišką 
liturgiją.

Antrasis tomas
Antrasis Kat. Bažnyčios Muzi

kos Istorijos tomas, kuris jau yra 
spausdinamas, apims periodą 
nuoTridento Susirinkimo iki da
bar. Jame yra pramatytas toks 
medžiagos paskirstymas: Tri
dento susirinkimas ir Bažnyčios 
muzika, liturginis Dievo garbi
nimas ir privačios pridėtinės pa
maldos, Benedikto XIV encikli
ka “Annus qui”, romantinio ir 
liturginio stiliaus suvokimas 
muzikoje, Pijaus X “Motu pro- 
prio”, ir Bažnyčios muzika po 
Vatikano II susirinkimo (H. J. 
Burbach, K. von Fischer, H. 
Kirchenmeyer, L. Kunz, G. Mas- 
senkeil, J. Overath ir W. Wiora).

Reikia manyti, kad šis Kat. 
Bažnyčios Muzikos Istorijos vei
kalas susilauks visuotinio mu- 

' zikos mokslo įstaigų pripažini
mo ir bus įtrauktas kaip vadovė
lis į jų bažnytinės muzikos isto
rijos kursą. Taip pat reikia tikė
tis, kad tas veikalas sukels susi
domėjimo ir lietuvių muzikų tar- 

Paskutinis — ketvirtasis kny- pe
gos skyrius nusako bažnytinės

Šiedu skyriai įrodo tikrą šio 
veikalo mokslinę vertę, nes 
prieš skaitytojo akis nupiešia 
akivaizdų istorinio vyksmo pa
veikslą, kaip įvairios liturgijos ir 
kulto muzika neatskiriama vys
tėsi kartu. Šis paveikslas yra pil
nai atbaigiamas trečiame knygos 
skyriuje, kur analizuojamas gri
gališko choralo išsivystymas vi
duramžiuose, atsižvelgiant į gri
gališko choralo manuskrip
tus, į lokalinių bažnyčių bei 
vienuolijų įtaką ir į choralo 
teorijos viduramžinį supratimą 
(antifonos ir responsorijos, him
nai, cantiones, rimuotas offi- 
cium, tropos bei sekvencijos ir 
liturginė drama). 

L. Budrius

KONCERTAS BOSTONE
Prieš dešimtį metų Bostono 

lietuviai turėjo net du stiprius 
chorus, o šiandien jau nebėra 
nė vieno. Bet kai Bostone iš
nyko, tai Brocktone gimė. Prieš 
porą metų Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. P. Šakalis pa
kvietė muziką Julių Gaidelį toj 
lietuvių parapijoj vargoninin
kauti. Ten muz. Gaidelis pajė
gė suburti gerą būrį balsingų 
moterų ir vyrų. Jie jau gieda ne 
tik savo parapijos bažnyčioj ir 
parapijos pobūviuose, bet pa
jėgia pasirodyti su gerais kon
certais ir kitur. Be kitų vietovių, 
praeitą pavasarį turėjo koncertą 
Brocktono aukštesniosios mo
kyklos salėj, vėliau giedojo mi
šias, transliuojamas televizijos 
Bostone.

Gegužės 4 Bostone, Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj, choras su
rengė tikrai puikų koncertą, ku
riame, be paties choro, dalyvavo 
solistai Daiva Mongirdaitė- 
Richardson ir Stasys Liepas. 
Choro programoj buvo atlikta: 
Malda už tėvynę, Tėviškės lau
kai, Grybai (solo partiją atliko 
Vyt. Eikinas), Partizanų maršas 
— Juliaus Gaidelio, Žalia žole
lė — liaudies daina, Susitikti ta
ve norėčiau — K. Kavecko (solo 
partiją atliko J. Grinkus), Karve
lėli — Č. Sasnausko (solo partiją 
atliko P. Radzevičius). Solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richardson 
atliko ariją iš operos “Madama 
Butterfly” — G. Puccini, ariją iš 
operos “Kaukių balius” — G. 
Verdi, o bisui dar vieną ariją 
iš tos pačios operos. Po pertrau
kos solistas Stasys Liepas atliko 
ariją iš op. “Figaro vestuvės” ir 
ariją iš op. “Don Giovanni” — 
W. A. Mozart, o bisui ariją iš-

Pikų damos — Čaikovskio, šeštadienį atvyksta į lituanisti-
• nę Bostono mokyklą ir ten moko 

chorą. Gaila, kad į tą chorelį 
įsijungia tik žemesnių klasių 
mokiniai.

-o-
Muzikos studijos koncertą šil

tu žodžiu atidarė p. Eiva iš 
Brocktono ir pakvietė komp. J. 
Gaidelį pakalbėti. Mokytojas 
gražiai pasveikino savo moki- 

■ nius ir jų tėvelius, kad jie suruo
šė šį metinį koncertą. Palinkė
jo ir sėkmės savo mokiniam, 
kad jie gerai atliktų pasirinktą 
dalyką.

Toliau programai vadovavo 
tas pats p. Eiva. Mokiniai buvo 
gražiai mamyčių papuošti. Jie 
laikėsi labai rimtai ir iškviesti 
ėjo prie pianino. Pradėta nuo

muzikos vietą Vakarų Europos 
muzikos istorijoje, kai buvo su
sitikta su naujomis muzikinio iš
sivystymo apraiškomis (anksty
boji polifonija ir ars antiąua, 
menzūralinė muzika bei ars 
nova ir gimtąja kalba religinių 
giesmių pradžia). Čia randami 
įdomūs straipsniai: anglų ir fran
ko flamandų muzikos mokyklos, 
veikusios 15 šimt. pradžioje 
(nuo Dunstable iki Dufay) ni- 
derlandų — olandų belgų mo
kykla (nuo Ockeghem iki 
Josąuin generacijos) ir taip pat 
apie vargonus ir vargoninę 
muziką.

Tada choras atliko Vi. Jakubėno 
kantatą “Prisikėlimas”. Pabaigai 
buvo atlikta kantata “Atsisveiki
nimas su tėvyne” — žodžiai A. 
Baranausko, muzika St. Šim
kaus, o chorui pritaikė Julius 
Gaidelis; ją atliko choras ir abu 
solistai. Visam koncertui ir cho
rui dirigavo J. Gaidelis, o akom- 
ponavo Saulius Cibas.

Solistai savo geru dainavimu 
visiem puikiai pažįstami. Ir šį 
kartą jie buvo pilnoj aukštumoj. 
O choras, nors ir ne per didžiau
sias — per 30 choristų, tačiau 
tai stiprių ir gerų balsų choras. 
Iš jo atliktos programos matėm, 
kiek daug turėjo būti dirbta. 
Koncertas buvo aukšto lygio ir 
puikiai atliktas. Solo partijose 
puikiai pasirodė Grinkus, Ei- 
kinas ir Radzevičius.

Salė buvo pilna publikos, kaip 
niekad. Nesigailėta plojimų. 
Koncertui pasibaigus, buvo vai
šinamasi ir šokama.

KOMP. J. GAIDELIO MUZIKOS
STUDIJOS KONCERTAS

Muzikos studijos mokinių 
koncertas buvo gegužės 19 d. 
2 v. popiet Bostono Tautinės 
Sąjungos namuose. Labai džiu
gu, kad kompozitorius J. Gaide
lis sielojasi lietuvių jaunimo 
muzikiniu švietimu ir skiria tam 
daug laiko. Savo' mokinius jis 
lanko automobiliu jų tėvų na
muose Bostone ir Brocktone. 
Kas savaitę jam Teikia vykti ke
liasdešimt mylių mokyti mu
zikos.

Šalia to, komp. J. Gaidelis kas

Salomėja Valiukienė vienuolyno viršininkės 
vaidmenyje “The Sound of Music” veikale. Ma
rijos vaidmenį atliko Debra Weiner.

SALOMĖJA VALIUKIENĖ
dainavo “The Sound of Music” veikale

New Haven, Conn., buvo pa
statytas garsus muzikinis veika
las — Rodgers ir Hammerstei- 
no- “The Sound of Music”. Pa
statė Unitarian Players. Buvo du 
spektakliai — vienas gegužės 
31, kitas birželio 1.

Siame muzikiniame veikale 
gražiai pasirodė dainininkė Sa
lomėja Valiukienė-Nasvytytė. 
Ji dainavo vienuolyno viršinin
kės vaidmenį.

Prješ spektaklį The New Ha- 
vep Register gegužės 26 dienos 
laidoje aprašė veikalo svarbiau
sius dainininkus, įsidėjo dvi 
nuotraukas. Viena nuotrauka

-o-
Šiame chore dirigentas ir cho

ristai sudaro darnią, jaukią ir 
vieningą šeimą. Nei jų repetici
jose, nei programos atlikime nė
ra įtampos. Visi nuoširdžiai 
stengiasi atiduoti chorui ir dai
nai ką tik gali geresnio. Choro 
repeticijos, o ir maži “pobūviai” 
po repeticijų suteikia šilumą, 
kuri jungia.

Linkim muz. Juliui Gaideliui 
ir chorui ir toliau būti viena 
puikia šeima.

-J.V.

jauniausių. Vyresnieji atliko 
sunkesnius ir sudėtingesnius 
kūrinius. Komp. J. Gaidelis sė
dėjo prie pat pianino ir tuo 
būdu padrąsino savo mokinius.

-o-
Pro klausytojus praeina: Re

gina Kulbytė, Anthony Thowig 
(garsaus amer. advokato sūnus), 
Tomas Kulbis, Antanas Kulbis 
ir Verutė Bizinkauskaitė. Pas
taroji atlieka iš op. Carmen — 
Habanera. Ji dar maža mergaitė, 
bet jau spėjusi apvaldyti instru
mentą ir kūrinį atlieka su muzi
kos įsijautimu ir elegantiškai. Ji 
susilaukia publikos gausių plo
jimų.

Toliau Regina Thowig 
(amerikiečio advokato duktė), 
naudodama pedalus, su ele
gancija ir subtiliai atlieka Barka
rolę. Susilaukia taip pat daug 
plojimų.

Vytenis Senuta dėl ligos neat
vyko, neatvyko taip pat ir dar 
viena mokinė.

Brigita Špokevičiūtė labai 
susikaupusi atliko Serenadą. Ji 
yra jau pažengusi ir nuotaikin
gai baigia kūrinį forte ir susilau
kia gausių aplodismentų.

Mark Bender atlieka kūrinį 
— Curious Story. Jis yra mūsų 
mažosios pianistės brolis. Veika- 

buvo skirta vienuolyno motinai 
— S. Valiukienei (šią nuotrauką 
iš laikraščio perspausdiname). 
Laikraštis aprašė ir Salomėjos 
Valiukienės muzikinį pasiren
gimą, kad ji dirbo Lietuvos ope
roje, Vokietijoje, Stuttgarte, stu
dijavo muzikos akademijoje, 
koncertavo, Chicagoje dainavo 
lietuvių operoje, atliko trijų da
barties amerikiečių kompozi
torių naujus veikalus su Chica- 
gos kameriniu orkestru. Gale 
priminė, kad ji Columbijos uni
versitete baigė bibliotekininkės 
mokslus ir gavo magistrės laips
nį. Dabar dirba Yale universite
to bibliotekoje.

las plačios apimties ir didelės 
skubos, skamba moderniai. Jau
nuolis yra daug pažengęs, sten
giasi gražiai padėti akordą ir už
tikrintai laimi aplodismentų.

Danguolė Špokevičiūtė subti
liai ir su elegancija atlieka jai 
patikėtą kūrinį. Jau yra daug me
tų dirbusi ir apvaldžiusi instru
mentą. Danutė Račkauskaitė at
lieka Skaters valsą. Ji yra taip 
pat šioje muzikos studijoje daug 
metų dirbusi ir toli pažengusi.

Marytė Bizinkauskaitė groja 
akordeonu ir dėl to ji neturi 
sau konkurentų, nes muzikos 
studijoje ji yra tik viena akor
deonistė. Čia ji gražiai atliko 
polką ir anglų valsą. Ji yra jau 
pažengusi ir gerai skaito gaidas.

Toliau Aleksandra Nefedor 
paskambino Rubinsteino ro
mansą. Ji parodo, kad yra daug 
dirbusi ir daug pažengusi moki
nė.

Daiva Grinkutė atlieka Asto- 
nians. Veikalas didelės skubos. 
Jai pasiseka dailiai jį interpre
tuoti. Susilaukia aplodismentų.

Daiva Paliulytė atlieka Mo- 
zarto sonatą nr. 1. Veikalas dide
lės skubos ir plačios apimties. 
Jai pasiseka gerai jį atlikti ir 
nuotaikingai baigti. (nukelta į 11 psl.)

Prez. A. Smetonos minėjime dainuoja solistė Daiva Mon- 
girdaitė, prie pianino Albinas Prižgintas. Kairėje dail. J. Bag
dono tapytas portretas. Minėjimas buvo gegužės 12 Kultū
ros Židinyje. Nuotr. R. Kisieliaus

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

— Kompozitorius Bronius 
Budriūnas šių metų pabaigoj 
Australijos Lietuvių Dienų 
proga Adelaidėj įvyksiančioj 
dainų šventėj diriguos savo pa
ties sukurtas dainas ir atskiram 
koncerte savo kantatą “Lietuvos 
šviesos keliu”.

— Audronės Simonaitytės re
čitalis Roosevelto universiteto 
Chicago Musical College patal
pose susilaukė didelio dėmesio 
ir pasisekimo. Rečitalis buvo su
ruoštas mokyklos baigimo proga 
bakalauro laipsniui gauti uni
versiteto Rudolph Ganz salėj. 
Akomponavo Richard Boldrey. 
Didžioji salė buvo perpildyta 
klausytojų, beveik vienų 
lietuvių. Solistė dainavo mo
kyklos sustatytą programą italų, 
prancūzų, vokiečių, anglų ir 
rusų kalbomis, o bisui ir lietu
višką liaudies dainą.

— Estradinės dainos jaunųjų 
atlikėjų konkursas “Vilniaus 
bokštai — 74” buvo užbaigtas 
Vilniaus sporto rūmuose. 
Kompoz. E. Balsio vadovaujama 
vertintojų komisija konkurso 
laureatais pripažino vilnietį A. 
Macių ir klaipėdietį Z. Tamo- 
ševičių, o diplomus paskyrė pa
nevėžiečiam V. Beivydui ir V.’ 
Pauliukui.

— Kompoz. V. Lauru šas iš 
Maskvos parsivežė A. Aleksand
rovo sidabro medalį už kantatą 
“Ąžuolų vainikas”, sukurtą J. 
Nekrošiaus žodžiais. Tuos A. 
Aleksandrovo medalius kompo
zitoriam kasmet skiria So
vietų Sąjungos ministerių 
taryba už geriausius muzikos 
kūrinius herojine-patriotine 
tematika.

— Sol. Gina Čapkauskienė, 
grįždama iš sėkmingų gastrolių 
Australijoj, suteikė du koncertus 
ir Californijoj gyvenantiem lie
tuviam — balandžio 21 koncer
tavo Los Angeles, o gegužės 4 
San Francisco miestuose.

• r S?

— Sol. Elenos Blandytės dai
nos ir dailiojo žodžio koncertas 
— rečitalis įvyks rugsėjo 22 Chi- 
cagoj, Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj. Programoj bus liaudies dai
nos ir lietuvių kompozitorių kū
riniai. Koncertą rengia komite
tas, kuriam vadovauja Jonas Ja
saitis.

— Kupiškyje buvo suruoštas 
koncertas, skirtas rusų rašytojo 
A. S. Puškino 175 metų gimi
mo sukakčiai paminėti. Be lietu
vių menininkų koncerto progra
moj dalyvavo ir pianistė Marina 
Veremejeva.

— Okupuotos Lietuvos kom
pozitoriai 1953-1973 sukūrė 19 
operų, iš kurių 17 buvo pasta
tyta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Talino ir Rygos teatruose. 
Komp. V. Klova yra sukūręs 6 
operas. Geriausia jų laikoma 
“Pilėnai”.

Saulius Eiva skambina Pis- 
zicotti. Šį didelės skubos ir pla
čios apimties veikalą jis atlieka 
atmintinai. Jis jau aukšto ūgio, 
ir kaip virtuozas atlieka kūrinį. 
Daug dirbęs, stengiasi gražiai 
akordą padėti. Piano ir forte sub
tiliai naudodamas, gražiai baigia 
kūrinį ir dėl to susilaukia gausių 
plojimų.



MAIRONIO MOKYKLA KVIEČIA Į 
UŽBAIGTUVES IK Į TALKĄ

Birželio 15 Maironio lituanis
tinėje mokykloje baigiasi moks
lo metai. Paprastai jie būdavo 
baigiami anksčiau — birželio 
pradžioje. Šiemet darbas mo
kykloje buvo prailgintas, nes 
dėl kuro stokos buvo uždaryta 
du savaitgalius. Vieną savaitgalį 
siautė pūga, tai pamokų irgi 
nebuvo.

Vasarai uždaromos durys
Mokykloje vasaros atostogom 

jau durys uždarytos birželio 8. 
Tą dieną mokiniai susirinko tik 
dviem pamokom, o paskui buvo 
pramogauta.

Visa mokykla buvo išėjusi į 
netoli esantį parką, kur klasės 
atskirai žaidė ir poilsiavo iki pir
mos valandos.

Birželio 15 — 
Kultūros Židinyje

Birželio 15, šeštadienį, moki
niai jau renkasi ne į mokyklą, 
bet į Kultūros Židinį. Čia 2 
v. popiet bus mokslo metų bai
gimo iškilmės. Pirma bus mi
šios, o paskui baigimo aktas, čia 
bus apdovanoti visų klasių ge
riausi mokiniai, bus įteiktos pa
žymių knygutės. Bus išdalinti 8 
skyriaus baigimo pažymėjimai. 
Paskui bus ir pobūvis, pasisve
čiavimas prie muzikos. Jis prasi
dės 5 vai. ir baigsis 7 vai. Jį 
rengia 8 ir 7 skyriaus mo
kiniai ir jų tėvai.

Mokykla pereina į naują sis
temą— į dešimties metų mokslo

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 užJ 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-’l 
mėjimai taip pat gali būti iš-1 
keisti į reguliarius rubli u|, 
naudojantis aukščiausiais, tan
iais.

Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

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 ,

IE412

408 IE

426 IE

Greičiausias pristatymas I

ZH1GULI VAZ 2101 
$3494.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 21031 
$4007.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3853.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3544.00 
MOSKVITCH 
$3259.00 
MOSKVITCH 
STATION VVAGON 
$3698.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3968.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2234.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2389.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

darbą. Tai šiemet nebus tokių 
iškilmių kaip anksčiau baigiant 
8 skyrius.

Kviečiami atsilankyti į Kultū
ros Židinį visi, kas tik turi 
bet kokį ryšį su mokiniais, su 
mokykla. Tai mūsų šventė, anot 
poeto Binkio — tai atžalyno 
šventė!

Mokyklą praplečiant
Šiemet buvo pirmieji mokslo 

metai, kada mokykla dirbo su 
devyniais skyriais. Po aštuntojo 
skyriaus buvo aukštesnioji kla
sė, kuri praktiškai buvo vadina
ma A klasė.

Tai buvo pirmieji bandymo 
metai išlaikyti aukštesniąją mo
kyklą. Tiesa, mokinių tebuvo tik 
6, bet jie tikrai praturtino savo 
lituanistines žinias. Jie mokslo 
metus baigia turtingesni, nei 
pradėjo.

Dabar belieka mokyklą tik 
plėsti. Į darbą turime įsijung
ti visi, kuriem tik rūpi lietuviš
kas nusiteikimas, lietuviškoji 
dvasia bei kultūra, lietuvių kal
ba, visas mūsų išsilaikymas emi
gracijoje. Tik iš lietuviškos mo
kyklos ateina pati didžioji 
paspirtis ateičiai. Ir kaip jos mes 
neišlaikysime, kaip jos neplėsi- 
me?!

Visur aplinkui veikia dešim
ties metų mokymo sistema. Tik 
New Yorkas ilgai turėjo atsilikti, 
nes nebuvo sąlygų, nebuvo pa
talpų. Dabar tos patalpos yra, 
nors ir reikia mokėti nuomą. 
Yra tiek kambarių, kad gali 
veikti pilna dešimties metų mo
kykla! O tai yra labai ir labai 
daug! Ir kaip mes tų sąlygų 
neišnaudosime?!

Nuteikime vaikus lietuviškam 
mokslui

Aukštesnės mokyklos lanky
mą palieka apsispręsti moki
niam. Žinia, jaunuoliui mieliau 
šeštadienio rytą miegoti, klausy
tis plokštelių, su draugais išeiti 
į gatvę, nei sistemingai lankyti 
lietuvišką mokyklą^

Argi negalima vaikų nuteikti? 
Galima! Jei tėvai norės, tai savo 
vaikus nuteiks lietuviškai mo
kyklai, tikrai vaikus atveš į aukš
tesniąsias klases. Pirmiausia 
čia reikia tėvų norų ir ambici
jos — duoti vaikam kuo daugiau 
lietuviško išsimokslinimo.

Kiti galvoja, kad vaikas, lan
kydamas aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą, labai nuskriaus 
savo mokslą angliškoje mokyk
loje. Bet ar čia nėra tik pasi
teisinimo ieškojimas, įsikalbėji
mas? Ar tiek daug laiko reikia 
lietuviškai mokyklai? Paprastai, 
kas dirba ir daug padaro tuo pa
čiu laiku.

Tai yra labai svarbus laikas, 
nes mokiniai tuo metu pradeda 
labiau galvoti, labiau suprasti. 
Ir tuo metu pasisavintos litua
nistinės žinios kur kas labiau 

I nuteikia ir palenkia lietuviškam 
Į darbui.
I Tad ateikime ir visi padėki- 
I me mokyklai išaugti į tvarkingą 

dešimties mokslo metų sistemą.
I To reikalauja ir mūsų New Yor- 
I ko lietuvių garbė. Negi mes 
I menkesni už kitus? Ne! Jei ki- 
I ti tai gali padaryti, padarysime ir 
I mes!
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APLANKYKITE 
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

SC H RAGE R’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

Ne^' York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)
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mokytoja Auksė Vaičaitienė. N.uotr. GMaironio lituanistinėje mokykloje trečio skyriaus
Peniko

Lietuviška mokykla yra tik 
viena brangi ir konkreti verty
bė. Branginkime ją!

-o-

Kviečiame Į aukštesniąją 
mokyklą

Birželio 8, baigus pamokas 
mokykloje, Kultūros Židinyje 
buvo mokytojų tarybos posėdis, 
kuriame dalyvavo ir tėvų komi
teto pirmininkas A. Ivaška ir 
Liet. Bendruomenės apygardos 
valdybos atstovė A. Radzivanie- 
nė.

Posėdyje visi priėjo vienos iš
vados, kitais metais atidaryti 
abi aukštesniosios mokyklos kla
ses. Mokykla vadinasi Mairo
nio lituanistinė žemesnioji ir 
aukštesnioji mokykla.

Žemesniojoje mokykloje yra 8

DAYTON, OHIO

Vyčių suvažiavimas
Gegužės 18-19 Daytone įvyko 

Vidurio Vakarų vyčių apskri
ties suvažiavimas ir kuopų kėg- 
liavimo varžybos. Tai vienas iš 
gausiausių suvažiavimų. Da
lyvavo iš Detroito 80, Pitts- 
burgho 16, Clevelando 14, Chi- 
cagos 10, keturi garbės nariai ir 
gausiai žymių vyčių veikėjų.

Posėdis, vadovaujamas apskri
ties pirmininko Petro Luizos, 
praėjo sklandžiai. Aptarti įvairūs 
reikalai. Nutarta apskrities suva
žiavimus ir kėgliavimo var
žybas turėti tuo pačiu laiku. Ki
tais metais sąskrydžio šeiminin
ku sutiko būti Pittsburghas. Re
liginio pobūdžio suvažiavimas 
Pilgrimage įvyks dar šiais me
tais Clevelande.

Išrinkta valdyba ateinantiem 
metam: Elinor Sluzas — pirmi
ninke, Ruth Grasha ir Gražina 
Vaškelis — vicepirmininkėm; 
kiti — įvairiom pareigom: Sally 
Miller, Mildred Chinik, Vic 
August, Albina Kurpowic, Ann 
Aleliunas, Mary Trainy, Alice 
Petkus, Joseph Sadauskas, Mary 
Lucas, Stan Vaitkus ir Andrew 
Rozger.

Po posėdžio prasidėjo kėg- 
liavimo varžybos. Vyčiai ir sve
čiai pripildė salę. Dalyvavo per 
30 grupių. Varžybas laimėjo 

skyriai. Aukštesniojoje — dvi 
klasės. Pirmoji klasė jau veikė 
šiemet.

Ateinančiais mokslo metais 
veiks ir antroji klasė.

Į pirmą klasę priimama bend
ra tvarka, kas tik yra baigę 
aštuonis žemesniosios mokyklos 
skyrius. Kas norėtų įstoti į antrą
ją klasę, tas turės laikyti egza
minus. Dėl egzaminų reikia 
kreiptis į mokyklos vedėją ir tos 
klasės mokytojus.

Tai geriausia proga jauni
mui lavintis. Pasinaudokime ja!

f

Perrinkta vedėja
Pagal mokyklos statutą, mo

kyklos vedėjas ar vedėja renka
ma dvejiem metam. Dabar buvo 
mokyklos vedėja Dana Bobelie- 
nė. Jos kadencija baigėsi su šiais 
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daytoniečiai, toliau — Detroitas - 
ir kiti.

Sekmadienį vyčiai ir svečiai • 
dalyvavo lietuviškose pamaldo-į 
se. Nęrs gerokai buvo išvargin- i 
ti kejįonės, varžybų ir vakari- • 
nių šokių, f. bet pamaldose da-*” 
lyvavo visi, kartu įžygiuodami | 
bažnyčion su vėliavomis. Baž-;• 
nytėlė buvo pripildyta su kau- ‘ 
pu. Tai padarė didelį įspūdį • 
daytoniškiam, ir patys vyčiai pa- ■ 
sijuto sudarą vieną didelę šei- 
mą. Mišios buvo aukojamos už ' 
kun. Titą Narbutą (tą dieną Ę 
suėjo dveji metai nuo jo mir- į 
ties), o taip pat ir už visus mi- | 
rusius vyčius. Vyčiai aktyviai I 
dalyvavo giedojime, skaity- r 
muose ir dovanų atnešime.

I
Suvažiavimas baigtas lietuviš- ' 

kais pietumis, kuriuose daly
vavo per 200 vyčių ir svečių. 
Pietų metu buvo išdalytos dova
nos kėgliavimo laimėtojam.

i 
i

į

Detroitiškiai pakvietė daly
vauti metiniame vyčių suvažia
vime, įvyksiančiame Detroite 
rugpiūčio 7-11. Šeimininkai bus 
79 kuopa.

Pietūs praėjo gražioj ir paki- 
lusioj nuotaikoj.

N.D

History of Lithuania. Tai ang
lų kalba prel. dr. J. B. Končiaus 
parašyta lietuvių tautos istorija. 
Kaina 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.
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HAPPY FLAG DAY!
i The Hang-Up Wall Paper Boutiųue, Ine.

78 Summer H iii Road
EAST BRUNSVVICK, N. J.

1 TEL. 201-238-9333 — WE CATER TO YOUR TASTE 
AND YOUR PRICE RANGE — A FULL LINE OF •

I LEADING BRAND NAME AND DECORATOR WALL 
COVERINGS — DISCOUNTS TOO — DECORATIVE i” 

! SERVICE AVAILABLE.
i OPEN MON. - SAT. - 10—5, THUR. 10—9, OPP 

E. BRUNSVVICK POST OFFICE

HAPPY FLAG DAY! 
DON BRAGG’S KAMP 
Olympik Camp Grounds 

JENKINS. N. J.
(609) 965-4225

I

>
HAPPY FLAG DAY! 

R-OWN CONSTRUCTION
MAIN STREET, OLD BRIDGE, NEW JERSEY ' 

TEL. 201-257-5286
We Are Mechanlcal Englnners SpecialuIng In 
Seamless Sldlng & Gutters - Rooflng - Ali Home 
Repą Irs.

J-*

mokslo metais. Mokytojų taryba 
vėl ją perrinko kitam terminui.

(p-j-)

!
i
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HAPPY FATHER’S DAY ■
.............. ............~'nT~'r~ t"'>i . ...........................—»
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HAPPY FATHER’S DAY

ALBANO PORCELAIN STUDIO
Crovvn & Bridge 

Custom Characterization 
299 Westervelt Place 

Lodi, N. J. Call 201 772-6644

HAPPY FATHER’S DAY 
AGUARIUS JEWELERS 

TRISKER & SAMUET INC.
MANUFACTURERS

Mini Mali
499 Ernston Road Parlin, N.J. 

CALL 201 727-4800

HAPPY FATHER’S DAY 
LEXINGTON SHELL 

Tires & Batteries & Mechanic 
310 LEXINGTON & HIGHLAND AVĖ.

CLIFTON, N.J. nr
Call 201-546-9406

i

‘ t

HAPPY FATHER’S DAY 
HINELINE PHILLIPS ' J

66 SERVICE M :
Major and Minor Repairs 24 Hour Towing

Service Highway No. 31 & No. 202
Flemington, N. J.

Phone:201 782-6025 782-9761 '

HAPPY FATHER’S DAY 
EDWIN MAC NICOLL 

REAL ESTATE & INSURANCE 
AGENCY

918 Greenvvood Avė., Trenton, N. J.
Call 609 — 890-9200

F 
j 
ė. 
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‘ V tHAPPY FATHER’S DAY 
OSCAR'S SERVICE CENTER

MOBIL 
TUNE UPS — BRAKE SERVICE 

TUBES — TRANSMISSION SERVICE

RADIATOR REPAIRS, TIRES & BATTERIES 
211 SOUTH BROAD STREET ELIZABETH, 

N. J. PHONE: 201 353-1060

š

HAPPY FATHER’S DAY 
FROM A 
FRIEND

HAPPY FATHER’S DAY
J.B. PHARMACY

309 SOUTH MAIN ST., PHILLIPSBURG, N.J. 
PRESCRIPTIONS CONVALESCENT AIDS 

FAST FREE DELIVERY CALL 201 859-0110

HAPPY FATHER’S DAY 
BISHOP & BISHOP BAR & LIOUORS 

ROUTE 22 WHITEHOUSE STATION, N.J.
FEATURING A COMPLETE LINE OF YOUR 

FAVORITE IMPORTED & DOMESTIC BEER WINE 
& LIOUOR WE DELIVER

CALL 201 534-2316

HAPPY FATHER’S DAY 
CARPET SPECIALITIES

FAST DEPENDABLE SERVICE BROADLOOMS, 
CARPETS, RŪGS, AREA RŪGS, BINDING FRINGING S 

EXPERT INSTALLATION
124 FORT LEE ROAD

LEONIA, N.J. PHONE: 201 944-5070

HAPPY FATHER’S DAY 
MARCO’S GULF SERVICE 

Complete Automotive Service 
3920 South Delsea Drive 

Vineland, N. J. 
Call 609 692-6039

HAPPY FATHER’S DAY
MITCHELLS RESTAURANT 

Open 6 Days a Week 
26 Main St., Flemington, N.J 

CALL 201 782-5603

HAPPY FATHER’S DAY 
TOM & PETE’S 

DELICATESSEN
Open 7 Days a Week 

506 River Road 
New Milford, N. J.

HAPPY FATHER’S DAY
HILLTOP BAKERY 

Finest of Bakery 
Products 

8614 Kennedy Blvd.
North Bergen. N.J. K

Marija Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, nuvy
kusi į VVashingtoną dalyvauti 
amerikiečių šalpos organizacijų, 
besirūpinančių kitų kraštų gy
ventojų šalpa, posėdžiuose, 
Washingtone įsteigė Balfo sky
rių. Washingtono Balfo skyriaus 
valdybą sudaro: pirm. Antanas 
Vasaitis, vicepirm. Elena Jurgė- 
lienė, sekr. Barbora Darlys, ižd. 
Povilas Labanauskas.

— Danutė Pajaujytė-Anonie- 
nė, pakviesta Society of Cosme- 
tic Chemists, N. Y. skyriaus, 
skaitė paskaitą, po kurios jai bu
vo įteiktas “Certificate of Me- 
rit”, įvertinant jos įnašą į tos 
draugijos mokslinio švietimo 
programą.

— Phoenix, Ariz., į Sibirą iš
vežtųjų lietuvių prisiminimas 
bus birželio 16 lietuviškų pa
maldų metu. Mišios kaip visada 
bus seserų koplyčioje, 1110 N. 
16th St., Pboenix, Ariz.

— Pranciškonų vasarvietėj, 
Kennebunkport, Maine, šios va
saros sezonui ruošiama plati kul
tūrinė programa iš koncertų, 
literatūros vakarų ir paskaitų. 
Sezonas prasideda birželio 29 ir 
baigiasi rugsėjo 2 — Darbo 
švente. Pas pranciškonus kas
dien atostogauja apie 150-200 
lietuvių. Kultūrinė atmosfera 
labai gyva.

— Į Lietuvių Fronto Bičiulių
I vyriausią tarybą išrinkti: dr. K. 

Ambrozaitis, dr. Vyt. Majaus- 
kas, inž. Pil. Narutis, dr. Anta- 

; nas Klimas, rašyt. Anat. Kairys, 
į inž. Ant. Sabalis, dr. Z. Brin- 
į kis, Juozas Mikonis ir dr. Č. 
r Kuras.
Į — Berniukų stovykla Nerin

goj vyks birželio 23 — liepos 6. 
Kai kuriuose miestuose mokslo 
metai baigiami stovyklos pra
džioje. Pasitarus su mokyklos 
vedėju, dažniausiai išleidžia 
mokinį, jei žino priežastį. Pa- 

j ankstinus berniukų stovyklą, 
i galėjome pratęsti mergaičių sto- 
■i vykią viena savąįte. Siūlome pa

sitarti su mokyklos vedėju, tuo 
būdu nenutraukiant berniuko 
stovyklavimo.

— Juozas Bulota, inžinierius, 
ginklavimo kapitonas, vyr. skau
tininkas ir ilgametis Montrealio 
lietuvių kolonijos gyventojas, 
mirė gegužės 18. Montrealyje 
pasiliko žmona, duktė, keturi sū
nūs ir anūkas. Lietuvoje liko 
trys broliai ir sesuo. Amerikoje 
gyvena jo brolis Julius su šeima.

— Ieškomas vargonininkas, 
kuris galėtų atlikti pareigas lie
tuviškai ir angliškai. Alga gera. 
Kreiptis raštu ar telefonu: St. 
Andrew Church, 396 Church 
St., New Britain, Conn. 06051. 
Tel. 203 224-0341.

— Seselių sodyboje Pūtnam,I

Conn., laukiami svečiai! Kam- 
i bariai erdvūs, saulėti,, naujai at

remontuoti. Maistas geras ir g ga- 
) minamas lietuviškais papročiais. 
Į Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
| 4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai- 
!
į

B

■ nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

— Tautybių parke Thunder 
Bay, Ont., Kanadoj, įrengiamas 
ir lietuvių skyrius. Tikimasi jį 
užbaigti ateinančią vasarą. Pro
jektą paruošė archit. dr. A. Kul- 
pa-Kulpavičius. Jis taip pat ruo
šia a.a. Mykolo Vaitkaus pa
minklo projektą. Paminklas bus 
pastatytas Putnam, Conn., kur 
palaidotas velionis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Karnius, A. Nakutis, M. 
Eiparienė, J. Linartas, V. Agens- 
kis. Ch. Dailidėnas, P. Balčiū
nas, A. Rūkštelė, J. Butkus — 
visi St. Petersburg, Fla. Už
sakė kitiem: dr. P. Legeckis, Ja
maica, N. Y. — dr. R. Legec- 
kiui, Tallahassee, Fla., Mrs. F. 
Bebrs, Albany, N. Y. — Mrs. E. 
Kiaunis. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam pirmiem 
metam prenumerata tik 8 dol. 
Atnaujinant prenumeratą visiem 

x10 dol. metam.

i
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SKYRIUS

Kodėl aš nutariau 
išmokti lietuvių 
kalbą

1968 m. sausio mėn. mirė ma
no senelis. Iš tikrųjų aš nega
liu- sakyti, kad aš jį praradau. 
Aš manau, kad aš buvau per 
jaunas suprasti jo svarbą man ir 
taip pat faktą, kad jis mirė. 
Kadangi mes negalėjom susikal
bėti bendra kalba, aš jo tikrai 
niekuomet nepažinau. Tada aš 
pasiklausiau savęs, ar tas pats 
bus ir su močiute?

Mokykloje man labai sekėsi 
kalbos. Taip pat aš susirašinėju 
su draugu Šveicarijoje ir teta 
Airijoje. Aš galvodavau daug 
kartų apie mano giminaičius 
Lietuvoje, kad aš jų nepažįstu. 
Močiutė mums daug kalbėjo

apie savo brolius ir seseris, apie 
ūkį, kur ji užaugo, apie neapy
kantą rusams, ir aš panorau juos 
pažinti, su jais susirašinėti. Va
sarą susidomėjau vertėjavimu, 
ir svetimos kalbos dar daugiau 
mane sudomino. Tai buvo kita 
priežastis.

Rugpiūčio mėn. aš paskambi
nau poniai Dzikienei, ir ji man 
papasakojo apie “Švyturį”. AŠ 
atsimenu pirmą šeštadienį mo
kykloje. Aš buvau pasimetęs. 
Tiek daug žmonių kalbėjo, o aš 
nieko beveik nesupratau! Tai 
mane vertė pagalvoti apie mano 
senelių pirmas dienas Ameriko
je. .

Aleksas Souski,
Hartfordo šeštadieninės 

mok. abiturientas, lietuvių 
kalbą išmokęs per dvejus 

metus!!!

KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė buvo 1974 m. 

kovo mėn. 3 dieną. Ten buvo la
bai daug dalykų. Buvo grybų, 
kuriuos galėjai valgyti, lėlėms 
drabužėlių, gintarinių žiedų, 
apyrankių, karolių ir daugiau 
gražių dalykų.

Paukštytės darė daiktus lai
mės šuliniui. Šulinyje buvo po
pierinių gėlių, prikimštų kiauly
čių ir paukščiukų ant ilgų pa
galių.

Prieš Kaziuko mugės atidary
mą buvo šventos mišios, tada 
specialus mugės atidarymas. 
Kaziuko mugė yra ruošiama Šv. 
Kazimiero prisiminimui, nes jis 
yra skautų ir kitų jaunimo or
ganizacijų globėjas.

Šiais metais Kaziuko mugė 
buvo pirmą kartą naujame Židi
nyje.

Auksė Jankauskaitė, 3 sk.

banginių ir visokių kitokių žuvų.
Vieną dieną, kai mes ėjom 

pasiimti mano mažytę sesutę iš 
mokyklos, suradom paukščiuką 
ir parsinešėm jį namo. Mes no
rėjom jį pagydyti, bet kitą die
ną jis mirė.

Taip ir praėjo mano atostogos.
Nina Jankauskaitė, 2 sk.

MANO VELYKŲ 
ATOSTOGOS

Velykų rytą aš atsikėliau ir 
pamačiau šokoladinį kiškį ant 
mano lovos. Aš ėjau į bažnyčią 
su tautiniais drabužiais. Mes tu
rėjom būti ten šeštą valandą. 
Po mišių klebonas mums vi
siems davė po šokoladinį kiškį.

Reventai atnešė didelį krepšį 
žaislų. Buvo labai gražūs margu
čiai. Mes juos ridenom ir žaidėm 
lauke. Vėliau važiavom į Aquari- 
um. Ten matėm ryklių, baltų

Stovykla
Šią vasarą aš keliavau
Į stovyklą toli toli;
Per naktį išsėdėjom 
Autobuse visi.

Atvaiiavę palapines statėm 
Ir lovas patys klojom. 
Pabaigę visus darbus, 
Labai saldžiai miegojom.

Mes daug išdykavom 
Ir apie maistą kalbėjom, 
Nes buvo toks neskanus, 
Kad jo valgyti nenorėjom.

Visi ėjom iškylauti 
Ir daug dainavom, 
Dažnai pasiklydom 
Ir labai išdykavom.

Bet važiuoti namo
Labai nenorėjom.
Stovyklos dienų 
Labai mes gailėjom.

Audronė Katinaitė, 7 sk.

Maironio lituanistinės mokyklos vaikų darželyje mokytoja Gražina
Janušienė. Nuotr. G. Peniko

GERAS DARBELIS
Vieną dieną aš ėjau pasivaikš

čioti ir išgirdau tylų balsą:
— Gelbėkit!!!!

Apsidairiau ir pamačiau ma
žą žmogelį, įkritusį į gilią 
duobę. Jis negalėjo išlipti. 
Aš jam pagelbėjau. Išlipęs iš 
duobės, jis man padėkojo ir pa
rodė savo namelį. Tai buvo gry
bas. AŠ įėjau į vidų. Žmogelis 
mane pavaišino pyragėliu su 
pienu. Pavalgius padėkojau ir 
bėgau greitai namo. Parbėgus 
viską papasakojau mamytei. Ma
mytė pasakė:

— Daryk gera kitiems, tai ir 
kiti gera tau darys.

Lina Alksninytė, 5 sk.

MANO SAPNAS
Buvo naktis, o aš buvau su 

draugėmis lauke. Irta naktis bu
vo baisi naktis, kai visos baise
nybės išeina iš žemės ir gaudo 
žmones.

Kai aš pamačiau baisenybę, 
aš bėgau-į namus, o mano drau
gės pasiliko lauke. Jos pasislėpė 
po krūmais. Mano mama paklau
sė:

— Kur tavo draugės?
Aš atsakiau, kad jos pasiliko 

lauke. Mama man liepė jas pa
šaukti į vidų. Aš išbėgau į lau
ką draugių pašaukti, bet baise
nybė mane pačiupo, — ir aš pa
budau.

'Rita Dragunevičiūtė, 5 sk.

DRAUGAS
Ar jūs žinote, kas yra draugas? 

Draugas yra žmogus, kuris su ta
vim sutinka, kuris tavęs paklau
so. Su draugu reikia būti.mie- 
lam. Draugo reikia klausyti ir 
nedaryti tik tą, ką tu nori. Drau
gą reikia saugoti nuo pavojų. 
Draugą reikia mylėti.

Darius Kudžma, 6 sk.

KĄ AŠ ŽINAU APIE 
LIETUVĄ

Lietuvos geriausi kareiviai yra 
partizanai. Partizanai pagavo 
daug rusų. Rusai norėjo turėti 
Baltijos jūrą. Partizanų jau be
veik nėra Lietuvoj.

Gedimino stulpai yra Lietu
vos ženklas.

Smetona buvo prezidentas.
Rusai daug lietuvių išvežė 

į Sibirą.
Andrius Janušas, 2 sk.

ZUIKIS, KURIS 
IŠMOKO SKAITYTI

Zuikis ėda morką. Zuikio ma
ma paėmė morką, nuplovė, nu- 
gramdė ir supiaustė peiliu. Zui
kis girdi ausimis. Vieną dieną 
zuikis gavo laišką. Jis atidarė vo
ką dantimis.

Tai buvo didelis laiškas. Jame 
buvo didelės ir mažos raidės. 
Zuikiukas nuėjo pas mamą. Ma
ma plovė indus. Zuikiukas pa
klausė mamos:

— Kas yra tos didelės ir ma
žos raidės?

— Čia yra žodžiai, — sakė 
mama.

— Ką jie sako?
Zuikiuko mama paėmė laišką 

ir sakė:
— Agurkas, peilis, laiškas, au

sis, zuikis.
Zuikiukas klausė:
— Kas yra agurkas?
— Agurkas yra tokia žalia dar

žovė, — atsakė mama.
— Kas yra peilis, ausis, laiš

kas ir zuikis? — klausė toliau 
zuikiukas.

Mama paaiškino:
— Peilis yra aštri geležis, kuri 

piauna. Laiškas yra žmonių raš
tas popieriuje. Ausis yra gabalas 
mėsos, tu ja girdi. Zuikis yra gy
vulys. Tu esi zuikis!

Zuikiukas pašoko ir sako:
— Aš moku skaityti!!!

Elenutė Baltrulionytė, 4 sk.

Maironio mokyklos vaidinimą prisiminus; Rita Dragunevičiūtė ir Adrija Nemickaitė. Nuotr.
G. Peniko

Ketvirtasis skyrius pasisako 
aplinkos švaros

Miela Kristina!
Kaip tu laikaisi? Aš gyvenu 

gerai. Aš rašau tau šitą laišką, 
norėdama tau pasakyti, kaip mes 
galime padėti mūsų kraštui, kad 
jis būtų švarus.

Mes galime padėti išlaikyti 
mūsų gatves švarias, jei visi 
mestų popierius į šiukšlių dė
žes. Ar tau patinka mūsų parkai? 
Man nepatinka, nes jie pilni po
pierių, alaus dėžučių ir tuščių 
bonkų. Aš manau, kad mes galė
tume susiorganizuoti ir vieną 
dieną išeiti į parką ir surinkti 
visas šiukšles. Tada būtų parkai 
švarūs, ir mes galėtume eiti ten 
žaisti. Parašyk man, ką tu apie 
tai galvoji!

Livija Klivečkaitė, 4 sk.

reikalu
miškas. Ar negalėtų žmonės būti 
atsargūs?

Vieną kartą mano draugė turė
jo popierių ir numetė ant žolės. 
Aš pasakiau, kad taip nedarytų, 
ir ji įdėjo į šiukšlių dėžę. Man 
nepatinka, kada žmonės taip el
giasi. Ar tau irgi?

G.ailė Vazbytė, 4 sk.

MANO SAPNAS
Vieną dieną išėjau į lauką ir 

pamačiau raketą. Ji buvo dide
lė, ir aš galėjau įlipti. Aš įlipau, 
ir raketa pradėjo skristi. Skridau, 
skridau ir nuskridau į mėnu
lį. Kai aš išlipau iš raketos, 
pamačiau mažus žalius mėnulio 
gyventojus. Jie buvo labai geri ir 
davė man maisto. Vėliau man 
reikėjo grįžti namo. Aš pasakiau 
jiems “Sudiev”. Įlipau į raketą 
ir nuskridau namo.

Kristina Žukauskaitė, 5 sk.

Miela Maryte!
Kur aš gyvenu, yra mažas miš

kas. Ten yra daug stiklų ir šiukš
lių. Ten yra maža upė, bet ji 
nėra švari. Man nepatinka tas

AUDRA
Tą naktį buvo baisus griausti

nis. Ona miegojo savo kambary
je. Staiga sužaibavo. Ji iššoko iš 
lovos ir nubėgo į tėvelių kam
barį.

— Mama, aš bijau! — šaukė 
Ona.

— Kas čia darosi? — apsimie
gojęs Tomas atėjo taip pat.

— Ona labai bijo, — sakė 
mama.

— Mama, ar manai, kad tėve
lis laimingai nuvažiuos į Bosto
ną? — klausė Ona.

— Turbūt!
— Ar tėtė turės važiuoti į labai 

tolimą kraštą, kai . . .
— Kas ten bilda? — pertrau

kė išsigandus Ona.
— Tu girdi, ko nėra! Tu — 

baby!
— I am not!
— Are too!
— Am not!
— Are!
— Vaikai! — sušuko mama.— 

Nesiginčykit ir kalbėkit lietuviš
kai!

— Bet aš girdėjau, — šaukė 
Ona.

— Tomai, eikim pažiūrėti, — 
prašė mama.

— Nu, gerai!
Jie visi išėjo iš kambario ir 

nuėjo į apačią.
— Ar tu manai, kad vagis? — 

klausė mama.
— Hei! — tarė Tomas. —Ar 

girdėjot? Aš manau, kad kažkas 
yra prie lango.

Tomas nusiėmė batą ir nuėjo 
prie lango.

— Tėte, — sušuko Ona, — tė
te, tu grįžai!

— Labas, — tarė tėtė.
— Kodėl tu grįžai? — paklau

sė mama.
— Grįžau, nes mano trauki

nys nevažiavo.
— Bet kodėl tu lipai pro lan

gėj — paklausė Tomas, — ar 
tau nepatinka durys?

— Ne, aš pamiršau raktus! — 
paaiškino tėtė.

Tada nurimo audra ir nustojo 
lyti.

Miela Adrija!
Dįevas sutvėrė ežerus, upes, 

žuvis, gyvulius, paukščius ir 
šliužus. Jie visi yra Dievo sutvė
rimai. Žmonės pastatė fabrikus. 
Fabrikai išleidžia į orą dujas, 
kiti pila alyvą į vandenį. Žuvys 
suserga nuo alyvos, ir žmonės 
taip pat, kurie valgo nesveikas 
žuvis. Kai kada jie miršta.

Antys, žąsys ir žuvėdros plau
kioja vandenyje. Jų plunksnelės 
sulimpa, ir jos negali skristi. 
Daug paukštelių numiršta. Žmo
nės gaudo juos ir mėgina nu
plauti alyvą.

Visur daug šiukšlių, dėžių, 
Žmonės turėtų mesti į šiukšlių 
dėžes.

Adrija, ar nemanai, kad pasau
lis būtų gražesnis, jei žmonės 
būtų atsargesni?!

Elenutė Baltrulionytė, 4 sk.

Miela Elenute!
Aš noriu Tau pasakyti, kaip 

aš galėčiau palikti savo aplinką 
švarią. Tai yra labai sunku, nes 
žmonės mėto popierius ir bute
lius, ir vietoj švarios aplinkos 
padaro šiukšlynus. Kiti žmonės 
ir vaikai ne tik nemėto šiukšlių 
gatvėje, bet surenka kitų šiukš
les ir sumeta į šiukšlių dėžes. 
Tie žmonės, kurie mėto šiukš
les, yra neišauklėti. Išauklėti 
žmonės šiukšlių nemėto. Mano 
aplinka būtų labai švari, jeigu 
visi žmonės būtų išauklėti ir sa
kytų kitiems nemesti gatvėje 
šiukšlių.

Baigsiu apie tai kalbėti. Ti
kiuosi, pasimatysime!

Adrija Nemickaitė, 4 sk.

Galvosūkis nr. 6
Vertinamas 5 taškais
Su pavasariu parskrido paukš

čiai. Raskite, kurie iš

Rūta Bobelytė, 4 sk.

V K R E G mūsų
VZA A 0 A U ULAK

✓STINGALA
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SAPNAS
Vieną kartą aš sapnavau, kad 

snigo visą naktį. Aš turėjau šu
niuką, vardu Saulė. Po pusryčių 
aš apsirengiau ir ėjau į lauką 
su Saule. Mes suradom ežerą, 
kuris buvo visas užšalęs. Ant 
ežero mes galėjom čiuožti. Aš su 
Saule bėgau atgal namo.

Kai grįžau, pasakiau mamy
tei apie ledą. Aš paklausiau, 
ar tėvelis galėtų nupirkti man 
pačiūžas. Mamytė atsakė, kad ji 
nežino. Vėliau grįžo tėvelis, Jis 
sakė, kad man parodys, kaip 
padaryti pačiūžas iš medžio. Per 
valandą mes pabaigėm, ir aš tu
rėjau medines pačiūžas.

Vilija Jurytė, 5 sk.

Uždaviniai
Pereito “Vilnelės” numerio 

galvosūkių atsakymai

Galvosūkis Nr. 4
Gulsčiai: Regina, Rūta, 
Danutė, Eglė
Stačiai žemyn: Laura, 
Rovena, Rita, Gina, Zina 
Stačiai aukštyn: Jolita, 
Gailė, Dalia, Audronė,
Ramutė

Gulsčiai iš dešinės į kairę: Va
lentina, Irena, Rasa, Rima, 
Aldona
Įstrižai — Ona

Rama,

Daiva,

Vilija,
Indrė,

Galvosūkis Nr. 5
Iš “apelsinas” padarome: anas, 
pilnas, linas, snapas, pana, lipa, 
lapas, silpnas, asilas, pienas

sparnuočių draugų slepiasi šia
me raidžių miške.

Sudarė Paulius Gudelis, 6 sk.
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ŠIĄ VASARĄ NERINGOJ ŠIS TAS IŠ VENECUELOS
Birželio 23 Neringa penktą 

sykį atkels vartus stovyklaujan
čiam jaunimui. Kaip per pas
kutiniąsias keturias vasaras, 
taip ir šią vasarą tikimės, kad 
stovyklauti mėgstančio jauni
mo prigūžės keli šimtai. Su jų 
pagalba penkmečio proga ir var
tus Neringos stovyklavietei kaip 
nors pagaminti įstengsime. Tada 
ne vien metaforiškai, bet ir tik
rovėje galėsime plačiai vartus 
atkelti.

Šiemet berniukų stovykla bus 
nuo birželio 23 iki liepos 6. 
Tiesa, pradedam anksti. Kaltę 
galite priskirti mergaičių stovyk
lai, kuri, daugumos pageida
vimu, šiemet bus tris savaites, 
nes pernai dviejų buvo per ma
ža.

Mergaičių stovykla nuo liepos 
7 ligi 27. Ir šiemet liepos 21 
mergaičių stovykla darys iškylą 
į Putnamą, į kasmet ten vykstan
tį pikniką, susiartinimo šventę.

Berniukam dėl ankstyvos 
datos gali susidaryti sunkumų 
laiku atvykti, nes kai kur mo
kyklos veikia iki birželio pabai
gos. Tačiau iš patikimų šaltinių 
sužinojome, kad galima gauti 
leidimą iš mokyklos vedėjo, kad 
vaikus, ketinančius stovyklauti, 
išleistų anksčiau. Paskutinioji 
mokslo metų savaitė dažnai bū
na vien papildymas žiemą dėl 
blogo oro praleistų dienų.

-o-
Nuo liepos 28 iki rugpiūčio 

10 vyks lietuvių kilmės angliš
kai kalbančių vaikų stovykla. 
Joje dalyvauja vyčių vaikai bei 
kiti, kurie domisi savo lietuvių 
kilme ir nori apie Lietuvą dau
giau sužinoti. Juos bandome 
įvairiais būdais supažindinti su 
lietuviškąja kultūra, šiek tiek 
lietuvių kalbos pamokyti, duoti

E.G. JUOZOKAS — NAUJAS DAKTARAS

Dr. Edvardas Gintautas Juo- 
zokas, sūnus Vyto ir Mikos Juo- 
zokų, 204 Beacon St., Newing- 
ton, Conn., gegužės 16 baigė 
Columbijos universiteto odonto
logijos ir burnos chirurgijos sky
rių (School of Dentistry and 
Orai Surgery) New Yorko mies
te, gaudamas laipsnį D.D.S. 
(Doctor of Dental Surgery)

Savo tolimesnes studijas ir 
trejų metų stažą (Residency in 
Orai Surgery) atliks Mount Sinai 
ligoninėj New Yorko mieste.

Columbijos universitete stu
dijų metu jis buvo išrinktas gar
bės nariu į Omicron Kappa Up- 
silon organizaciją (už pasiektą 
aukštą mokslo lygį ir produk
tyvumą).

Diplomų įteikimo iškilmėse 
dr. Edvardas Juozokas buvo ap
dovanotas Ella Marie Ewell 
aukso medaliu už ypatingą stro
pumą ir gabumus, baigiant kla
ses pirmuoju iš Orai Surgery. 
Šį metalį įteikė pats profesorius 
Louis Mendel ir šiltais žodžiais 
palinkėjo jam geros sėkmės pro
fesiniame darbe.

Dr. Edvardas Juozokas gimė 
Vokietijoj 1948. Būdamas vie- 
nerių metų amžiaus, 1949 su 
tėvais emigravo į Kanadą ir ap
sigyveno Hamiltone, Ontario. 
Čia pradėjo lankyti pradžios, o 
taip pat ir šeštadieninę litua
nistinę mokyklą. 1957 su tėvais 
persikėlė į JAV ir įsikūrė New- 
ingtone, Conn. Čia jis lankė pra
džios mokyklą ir priklausė prie 
lietuvių skautų organizacijos.

1966 baigė Newingtono aukš
tesniąją mokyklą su garbės pažy
mėjimais ir įstojo į Saint Micha- 
el’s kolegiją, Winooski, Ver- 
mont. 1970 birželio mėn. baigė 
kolegiją, gaudamas bakalauro 
laipsnį cum Įaudė iš chemijos. 
Kolegijoj jis buvo pirmininkas 
Alpha Epsilon Delta Internatio- 
nal Pre-medical Fratemity, na
rys Phi Eta Sigma Honor Socie- 
ty, taip pat narys American Che- 
mical Society ir Saint Michael’s 
Kolegijos Pre-medical Society. 
Visus ketverius metus buvo gar
bės sąraše (Dean’s List).

1973 vedė Catherine Litteer 
iš Dundee, New York. Ji yra 
baigusi Elmira kolegiją New 
Yorko valstijoj ir gailestingųjų 
seserų mokyklą Columbijos uni
versitete New Yorko mieste, kur 

progos susipažinti su jaunais 
lietuviais — pagalbinė vado
vybė sudaroma iš lietuvių stu
dentų su organizacine patirtimi. 
Tad, jei pažįstate šiai stovyklai 
tinkamų kandidatų, labai pra
šome mums padėti ją parekla
muoti.

Galiausiai, Neringon jau ke
lintą kartą atvyksta moksleiviai 
ir jaunučiai Atlanto rajono ateiti
ninkai. Šiemet jie stovyklauja 
nuo rugpiūčio 11 iki 23. Jie 
sudaro savo programą ir atsive
ža savo vadovus.

-o-
Mūsų seserų štabas šiemet 

Neringoj bus šis: Sesuo Igne, 
Sesuo Palmira, Sesuo Ona Mi- 
kailaitė. Berniukų stovykloje 
meniškus užsiėmimus padės 
pravesti Sesuo Jonė iš Montrea
lio su p. Saimininkiene, kuri jau 
kelinti metai Neringoje labai 
sėkmingai dirba. Berniukam 
kapelionauti sutiko kun. Leonas 
Zaremba, SJ, o mergaitėm — 
kun. Norbertas Vogt iš Vokieti
jos. Ir berniukų ir mergaičių 
stovyklose prie vadovavimo pri
sidės lietuviai studentai ir stu
dentės iš Amerikos ir Kanados. 
Be to, mažesnių vaikų name
liuose jau sutiko gyventi ir jiem 
padėti stovyklauti kelios rūpes
tingos mamos.

Stovyklų programos, tikimės, 
bus įdomios ir įvairios, nes jom 
ruošiamasi jau nuo žiemos. 
Džiaugiamės, kad šiemet galė
sime įvykdyti seniai norimą 
sporto programos punktą— 
plaukimo pamokas. Bus ir dau
giau staigmenų, nes pakviesti 
vadovai pasižymi įvairiomis 
specialybėmis.

Tad iki pasimatymo šią va
sarą Neringoj!

Sesuo Ona Mikailaitė

Dr. Edvardas Juozokas

ji yra gavusi bakalauro laipsnį 
(Bachelor of Science). Dabar 
dirba New Rochelle, N. Y., kaip 
gailestingoji sesuo Public 
Health departmente. Ji taip pat 
dėsto higieną jaunom vedusiom 
porom.

Didelio džiaugsmo kupini 
Edvardo tėvai ir brolis Romual
das gegužės 18 surengė jam pa
gerbimo vakarienę, kur susirin
kę artimi giminės, jo mokslo ko
legos ir artimi draugai turėjo 
progos praleisti gražią popietę, 
palinkėdami jaunam daktarui di
džios sėkmės jo tolimesnėse 
studijose ir stiprios ištvermės 
trejų metų staže Mount Sinai li
goninėj New Yorko mieste. G.

Lake Worth, Fla.
Lake Worth lietuvių klubas 

gegužės 18 suruošė Motinos 
dienos minėjimą, kuris prasidė
jo pamaldomis bažnyčioj.

Mišias aukojo kun. Andrius 
Senkus ir svečias Tėv. Petras 
Baniūnas, pranciškonas iš 
Brooklyno, N. Y. Kun. A. Sen
kus pasakė Motinos dienai skirtą 
pamokslą.

Po pamaldų minėjimas vyko 
Carpenter Hali patalpose.

Ada Skučienė skaitė turi
ningą paskaitą, pavaizduojančią 
lietuvės motinos siekimus, var
gus, kančias ir kovas lietuvių 
tautos istorijoj.

Gausiais pavyzdžiais pre
legentė parodė kenčiančios lie

Šiais (1974) metais Neringos stovyklavietėje bus šios stovyk
los: berniukam birželio 23 — liepos 6, mergaitėm (3 savai
tes) liepos 7-27, lietuvių kilmės angliškai kalbantiem vaikam 
liepos 28 — rugpiūčio 4. Prašom registruotis Putnamo se
serų vienuolyno adresu: Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260.

PHILADELPHIA, PA.
Mokslo metų 
užbaigtuvės

Vinco Krėvės šeštadieninė 
mokykla ir aukštesnioji lituanis
tinė mokykla baigė mokslo me
tus. Iškilmingas mokslo metų 
baigimo aktas įvyko gegužės 
19 Šv. Andriejaus parapijos sa
lėj.

Po pamaldų buvo renkamasi 
į salę. Prie garbės stalo buvo 
pakviesti visi mokytojai, parapi
jos kunigai, JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirm. 
J. Gaila, apylinkių pirmininkai 
J. Stelmokas (Philadelphijos) ir 
V. Volertas (Pietryčių New Jer- 
sey), taip pat ir organizacijų, 
dirbančių su jaunimu, atstovai 
— dr. Juzaitis (ateitininkų) ir 
G. Dragūnas (skautų).

Iškilmėse dalyvavo ir Lietu
vos generalinis konsulas A. Si
mutis. Žinant, kaip jis yra su
varžytas laiku, jo atvykimas aki- 
džiai parodė, kokią didelę reikš
me jis skiria lituanistinėm mo
kyklom. Jam už tai nuoširdžiau
sias ačiū, o mum, ypač tiem, 
kurių vaikai nelanko tų mokyk
lų, turėtų būti rimta paskata šį 
reikalą persvarstyti.

Prieš garbės stalą šonuose 
susėdo absolventai: aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą (dvylika 
skyrių) baigusios Alė Surdėnaitė 
ir Aušra Kananavičiūtė ir V. Krė
vės šeštadieninę mokyklą (aš
tuonis skyrius) baigę Vida Ben- 
džiūtė, Paulius Jurskis, Danutė 
Pliuškonytė, Loreta Radikaitė ir 
Lidija Radikaitė.

GIEDRĖ KUMPIKAITĖ GAVO DAKTARĖS LAIPSNĮ

Dr. Giedrė Kumpikaitė

tuvės motinos begalinę meilę, 
nepalaužiamą ištvermę, pasi
aukojimą ir plieninę valią nely
gioj kovoj su žiauriuoju okupan
tu dėl savo vaikų, šeimos, arti
mųjų ir dėl tėvynės laisvės. Val
dybos pirmininkas V. Dovydai
tis, padėkojęs prelegentei, pa
reiškė, kad visi tatirūs lietuviai 
Motinos dienos proga žemai 
lenkia savo galvas, pagerbdami 
savo gyvas arba mirusias mo
tinas.

Po paskaitos dar buvo ap
svarstyta keletas einamųjų klu
bo reikalų. Vėliau jaukioj, drau
giškoj nuotaikoj buvo pasikal
bėta ir pasivaišinta.

V. Zanavykas

Trumpą įžanginį žodį tarė J. 
Kananavičius ir pakvietė kun. 
K. Sakalauską sukalbėti maldą.

Mokyklos baigimo atestatus 
asmeniškai kiekvienam įteikė 
gen. konsulas A. Simutis, svei
kinimus jungdamas su linkėji
mais.

Prof. dr. J. Puzinas baigusiom 
12-ąjį skyrių įteikė dovanas. Bai
gusios gi, kaip padėkos ženklą, 
visus savo mokytojus papuošė 
gražiais gvazdikų žiedais. Buvo 
apdovanoti ir visi baigusieji V. 
Krėvės lituanistinę mokyklą. 
Dovanas įteikė LB Philadelphi
jos apylinkės pirmininkas J. 
Stelmokas, Pietryčių New Jer- 
sey apylinkės pirmininkas V. 
Volertas, ateitininkų atstovas dr. 
Juzaitis ir skautų atstovas G. 
Dragūnas. Ir čia baigusieji, iš
reikšdami dėkingumą, mokyklos 
vedėją D. Surdėnienę ir moky
toją J. Jurskienę apdovanojo do
vanėlėmis.

Šių iškilmių proga gavo do
vanų ir tėvų komitetas: 50 dol. 
paskyrė K. Čeledinas, 25 dol. — 
Philadelphijos ramovėnai. Šiais 
pinigais bus paremti tie moki
niai, kurie šią vasarą vyks į 
mokytojų kursus.

Išdalinus visiem mokiniam 
mokslo pažymių knygutes, buvo 
pakviestas tarti žodį gen. konsu
las A. Simutis. Jo kalba krypo 
ne tiek į mokinius, kiek į tėvus 
ir visą lietuviškąją visuomenę. 
Kiek ji buvo rami, tiek ir turi
ninga.

Į kalbas ir sveikinimus atsa
kė absolventai. Jie kiekvienas 
raštu buvo paruošę ilgesnį ar

Newyorkietė Giedrė Kumpi
kaitė gegužės 9 apgynė savo di
sertaciją City University of New 
York ir gavo filosofijos daktarės 
laipsnį. Jos disertacijos tema bu
vo “Vyrų psichologija Guy de 
Maupassant romanuose”.

-o-
Giedrė yra gimusi Lietuvoj. 

Su tėveliais į Ameriką atvyko 
1949. Lankė Apreiškimo pa
rapijos mokyklą Brooklyne. Mo
kyklą baigė aukso medaliu. To
liau mokėsi Queen of Ali Saints 
ir Vysk. McDonnell Memorial 
aukštesniojoj mokykloj.

Baigusi įstojo į Hunter kole
giją New Yorke. Studijas baigė 
per trejus metus. Po to dirbo 
prancūzų banke ir vakarais 
lankė Hunter kolegiją, kur studi
javo pedagogiką. Gavusi moky
tojos pažymėjimą, pradėjo dės
tyti Senior High School prancū
zų kalbą ir literatūrą. Dirbdama 
visą laiką studijavo toliau, gavo 
magistrės laipsnį. Vėliau studi
jas gilino City University of New 
York. Disertacijos paruošime pa
tarinėjo garsusis prancūzų lite
ratūros profesorius Henri Peyre.

Giedrė priklauso Korp! Neo 
Litlyiania. Yra kelis kartus bu
vusi Prancūzijoj ir kitose Euro
pos valstybėse. Dabar, turėdama 
laiko, žada giliau domėtis lietu
vių literatūra.

Redakcijos prierašas. Malonu 
girdėti, kad lietuvių jaunimas 
toks darbštus, ištvermingas ir 
siekia aukštojo mokslo. Svei
kiname naująją doktorantę! Skir
kite ir savo mokslą ir savo jė
gas Lietuvai!

Balandžio pabaigoje ir gegu
žės pradžioje savo metines ato
stogas praleido Venecueloje žur
nalistas ir visuomenininkas Vin
cas Rastenis su žmona. Gegu
žės 5 Rasteniai dalyvavo lie
tuvių pamaldose ir po to įvy
kusiame Motinos dienos minė
jime, kurį organizavo Caracas 
apylinkės valdyba ,su įdomia 
jaunųjų “aktorių” programa, ku
rią pravedė Jūratė de Rosalės 
lietuvių ir ispanų kalba, neš 
dalis vaikų yra iš mišrių šeimų.

Stud. Aras Mažeika, sveikin
damas Jūratę Motinos dienos 
proga, anot jo paties pasisaky
mo, įteikė didžiulį gėlių “krū
mą”.

Pasibaigus programai, šio mi
nėjimo vaikučių motinos visus 
dalyvius ir svečius pavaišino su
muštiniais, įvairiais pyragai
čiais ir saldumynais, o troškuliui 
nuraminti patiekė gaivinančių 
(ne alkoholinių) gėrimų. Gražu, 
malonu ir kultūringa.

trumpesnį padėkos žodį. Nors jų 
žodis turiniu ir stilium gana į- 
vairavo, bet džiugino faktas, kad 
mokykla paruošė jaunąją kartą, 
galinčią laisvai ir gana gerai lie
tuvių kalba išreikšti savo mintis.

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas J. Gaila.

Aktą baigiant, V. Krėvės šeš
tadieninės mokyklos vedėja D. 
Surdėnienė nuoširdžiai padė
kojo visiem, kurie mokyklą į- 
vairiopai rėmė, ypač Šv. Andrie
jaus parapijos kunigam, gen. 
konsului A. Simučiui ir tėvų 
komitetui.

Sugiedotas tautos himnas.
Po to buvo vaišės, kurias pui

kiai paruošė tėvų komitetas ir 
talkininkės.

-o-
Šiais mokslo metais V. Krėvės

rI COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t*.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiliated with PODlAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šhldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2Irt New York, N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 45 second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 w. 14 street

So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chlcado, III. 60622 — 2222 West Chlcaao Avenue
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St
Cleveland, Ohlo 44134 — 5879 Statė Road 
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 8prlngfleld Avenue 
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfleld Avė.
Grand Raplds, Mich. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W. 
Hamtramck. Mich. 48212 — 11333 Jos. Camoau Avenue 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Callf. 90022 — 960 S. Atlantlc Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 •— 698 Sanford Avenue 
Pastale, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
psttsburgh, Pa. 1520* — 1307 E. Carson Stree* 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero 
W4terbury, Conn. — 905 Bank Street

Tel.:

St.

VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 

į Youngstown, Ohlo 44503 — 309 W. Federal Street

k-

Ponus Rastenius jų viešnagės 
metu Venecueloje mielai bei la
bai rūpestingai globojo ponios 
Danutė ir Jūratė de Rosales bei 
visi Statkų šeimos nariai.

-o-
Gegužės 12 po pamaldų Ma- 

racay lietuviam Motinos dienos 
proga Vanda Bieliūnienė, ne
beturėdama savosios motinos 
(yra mirus), labai nuoširdžiai pa
sveikino vyriausiąją amžiumi 
Maracay lietuvę — motiną Elž
bietą Ignatavičienę, įteikdama 
jai didžiulę pintinę dovanų su 
įvairiais skanėstais bei vaisiais.

Tai tikrai įsidėmėtinas pavyz
dys, ypač mūsų jaunimui, kaip 
reikia gerbti kiekvieną motiną, 
nes juk ir vienas iš dešimties 
Dievo įsakymų sako: gerbk savo 
tėvą ir motiną!

Pagerbtosios motinos Elž
bietos vargo ir pergyvenimų 
išvagotus skruostus suvilgė 
didžiulės džiaugsmo ir padėkos 
ašaros . . .

V. Venckus

mokykloj mokėsi 56 mokiniai. 
Dirbo šios mokytojos: vaikų dar
žely — D. Dragūnienė, I ir II 
skyriuose — N. Kailienė, III ir 
IV skyr. — D. Burienė, VI skyr. 
— O. Pliuškonienė (ji, rodos, ir 
dainavimo mokytoja), VII ir VIII 
skyr. — D. Surdėnienė ir J. 
Jurskienė. Tautinių šokių mo
kytoja — M. Radikienė.

Aukštesniojoj lituanistinėj 
mokykloj dirbo kun. K. Saka
lauskas, prof. dr. J. Puzinas, 
dr. J. Stiklorius, J. Viesulienė ir 
J. Kananavičius. Mokinių buvo, 
rodos, 8.

Kaip miela būtų, kad naujuo
sius mokslo metus būtų galima 
pradėti su 80 mokinių! Jų gal 
būtų ir daugiau, bet ar atsi
ras mylinčių širdžių jiem sutelk
ti?

Ad. G.

Tel.: AL 4-54oo
CH 3-2583

268-0068
TL 6-2674
BR 8-6966
WA 5-2737

884-1738 
ES 2-4685
374-6446

GL 8-2256 
365-5255 
246-9473

FO 3-Jsov
AN 1-2994 
LO 2-1446

373-8783 
GR 2-6387

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586

MU 1-2750
PI 6-1571 

PL 6-6768

441-4712
SW 8-2868
Rl 3-0440
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Palaikyk lietuviškų spaudą 
Skaityk Darbininką!

DEKTER PARK 
M PHARMACY 

Wm. Anast&si, B. S.
77-01 JAM AICA

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

WE DĖLJVER
Mlchigan 2-4 i 30

p--------------------
AIRLESS SPRAY — BRUSH PAINTING VVATER- 
PROOFING BASEMENTS, SLATE ROOF SPRAYING. 
ALSO LIGHT HAULING. ODD JOBS. REASONABLE 
RATES, FREE ESTIMATES, COMMERCIAL OR 

RESIDENTIAL (201) 478-8153
' y,'", -c

ISLAND REEF GUEST HOUSE
NORTH WATER ST., NANTUCKET, MASS 02554 

S11-S14 PER DAY PER PERSON
ALL PRIVATE BATHS

BUILT 1917 IN HISTORIC DISTRICT
(617) 228-2156

V..
T“

PROSPECT HOUSE
AMO BOMOSEEM GOLF CLUB 

Sixty gtipsts, 9-hole golf course, 
beach, boats. fishing, (erinis; win» 
and iii ne ir: new Club House; EP, sęjl.. 
Bbl. 8o698 F'omnseen Vi 05732.

GOLF — 50FT. POOL TENNIS
$15-18 PER DAY FOR TWO. CHILDREN FREE 

J l IN ŠAME ROOM. MEALS AVAILABLE. LOWER 
■ VVEEKLY RATES. GOLF GROUPS VVELCOME 

SPRING/FALL. JUKE BOX, POOL ROOM ETC.
IRON MOUNTAIN HOUSE 

Jackson 100, New Hampshire 03846 
(603) 383-6388

BOILER CLEANING OIL BURNER
< REPAIR

i Wortc dane by Expert Mechanics. 24 Hour 
į Service. Call 212 756-6907 or 941-4425

EDDLETON’S GUEST HOUSES
2-3 CHESTNUT ST. NANTUCKET 617-228-0049 
2 LARGE GUEST HOUSES CENTRALLY LOCATED. 
PRIVATE & SEMI-PRIVATE BATHS, IMMACU- 
LATELY CLEAN CATERING TO A OUIET CLIENTELE 
EACH HOUSE HAS A GUEST SITING ROOM WITH 
TV. VACATION ON NANTUCKET WHERE YOU MAY 
BYCYCLE & LEAVE YOUR CAR AT HOME. RATES 

AVAILABLE UPON REOUEST DEPT. 100

i

i

l

PROFESSIONAL 
CAR SIMONIZE 

NO MACHINES USED 
FREE ESTIMATES 
CALL 212 892-4912

ROSS HILL PARK
FAMILY CAMP GROUND AND TOURING 

HEAOOUARTERS
LISBON, CONNECTICUT 06351

FREE VACATION OFFERS
ONE CHILD (UNDER 10) FREE WITH FAMILY. 
INCtUDES ALL FOOD LODGING AND ACTIVITIES 
PLŪS MANY FREE ATTRACTIONS AND SERVICES 

DELL—O—LODGE & MOTEL 
Alton Bay, New Hampshire 03810 

(603) 873-6400

SVVIMMING, BOAT RENTALS, FISHING, CAMP 
STORE, LAUNDROMAT, METERED SHOVVERS, 
FLUSH TOILETS, DUMPING STATIONS, PROPANE 

GAS, PAY PHONE, MERRY-GO-ROUND 
RECREATION HALL, BOAT RAMP, HORSESHOES, 

PICNIC TABLES FIRE PLACES, FIREVVOOD, ICE 
PLAYGROUNDS, NATURE TRAILS

YOUR HOSTS: TRENT AND PEARL PAPPAS

CAPTURE THE DISTANT MEMORIES 
EXCELLENT PORTRAITS TAKEN OF 

YOU AND YOUR LOVED ONĖS. DISTINCT PHOTO 
COVERAGE, CALL NOW 

(201) 436-3125

YOUR CHANCE TO ENJOY AND EXPLORE NEW 
ENGLAND’S TREASURES IN THE MOST 

COMPLETE FAMILY CAMPGROUND IN EASTERN 
CONNECTICUT
(203) 376-9606

/

HI6GINS BEACH INN
Scarborough, M«. 04074 

Informel, homey Inn . .
Cleen, unspoiled sendy b««ch. 

7 mil»i So. of Portland. 
Home cooked meelj 

Daily and w»»Hy relei. 
Broch. (207) 683-6684

of the

LARGE APARTMENTS
SIX ROOMS AND BATH SLEEPS 9 PERSONS. 
ALSO CLEAN COMFORTABLE HOTEL ROOMS. 
ONE BLOCK TO BEACH. CLOSE TO EVERYTHING! 
A FRIENDLY HOTEL THAT VVELCOMES FAMILIES.

CHRISTINE HOTEL
4300 Atlantic Avė Dept M Wildwood, N.J.

(609) 522-5241

ROGER’S CAMPGROUND
OFFERING ONE OF THE FINEST VIEWS IN THE 
WHITE MTS. FOR TENT AND TRAILER CAMPING 
GENERAL STORE, RESTROOMS, SVVIMMING POOL 
REC. HALL FIREVVOOD (CHARGE) AND PLAY
GROUND. SNACK BAR, LAUNDROMAT, BOTTLE 
GAS, 162 PULL-THRU SITES VVITH FULL HOOKUPS 

Betvveen Santa’s Village and Lancaster 
On US Hwy. 2, 2 Milės East of Junction 
US Hwys. 2&3 Ph.: (603) 788-4885 Hosts: 

Roger and Bertha Choquette 
Lancaster, NH 03584

THE ULTIMATE IN CAMPING IS JUST 
AROUND THE CORNER IN THE 

MOUNTAINS OF PENNSYLVANIA!

COMPLETE SPACIOUS WOODED SITES— MODERN 
BATH HOUSES — COMPLETE SPORTS FACILITIES 
— INCLUDING OUR OWN TENNIS COURTS — 

PLANNED RECREATIONAL PROGRAMS — 
OLYMPIC SIZE POOL— LAKĘS FOR BOATING AND 
FISHING — LARGE RECREATION HALL — TEEN 
CENTER (RAINY DAY ACTIVITIES) —STORE — 

LAUNDRY — RESTAURANT — CAMPER AND 
COTTAGE RENTALS

FOR RESERVATIONS OR FREE BROCHURE 
CALL OR WR1TE

HIDEAWAY LAKĘS 
CAMPING RESORT

R.D. NO. 1 DEPT. 100 
HONESDALE, PA. 18431 

(717) 253-1802

YZ KOA Allentown
KoX WeSt

GOOD FELLOW 
FENCE PAINTER 

ALL TYPES, FREE ESTIMATES 
CALL FRANK, 212 ES 3-2691

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mice 
2 Year Guarantee 

24 Hour Servlce, Open Sunday 
914-375-0666

REPAIR ALL TYPES 
SEVVING MACHINES 

IN OUR SHOP OR YOUR H H E 
REASONABLE PRICE 
CALL 212 756-8605

FLOOR SANDING 
CUSTOM WORK 

ANTIOUE FLOOR FINISHING 
CALL

SOUARE SANDERS TODAY
212 675-5000

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

WHAIE
COTTAGES

A vocation home on a vacation C 
Islar.d. Open year 'round, » 
Hummock Pond L
Nantucket, Ma. 03554 f

Tęk(617) >

CRANBERRY ACRES
ON BEAUTIFUL MARTHA'S VINEYARD ISLAND 

A GREAT PLACE FOR HAPPY CAMPING
WOODED OR OPEN CAMPSITES PADDLE BOATS 
FOR RENT WELL STOCKED PONDS FOR FISHING 
RECREATION BUILDING NEAR BEACHES & 

GOLF COURSE HOT SHOVVERS FLUSH TOILETS 
FOR RESERVATIONS & BROCHURE WRITE: 

CRANBERRY ACRES CAMPSITES INC. 
GEORGE R. DUNN, General mgr. 

VINEYARD HAVEN, MA 02568 DEPT. 100 
PH: (617) 693-2524

f

Ju-,

GŪWTOCK ACRES
ONLY 93 MILFS 
FROM BOSTON!

Prįvate chalels accommodating up to 8 
people. including living rooni with fireplace. 
kitehen, dining area and wall to wall car- 
petmg Available facilities include indoor 
swimnung pool. sauna, eoektail lounge. 
snack bar. beach. and recreation facilities 
on Lake Winnipesaukee. Reservatlons 
should be made two to four vveeks in ad- 
vance by calling 603/293-2008 or write: 
Rentai Agent, c/o Gunstock Acres, R.F.D. 
4. Laconia. N.H. 03246.

BLUE ACRES 
CAMPGROUNDS

CLOSEST PRIVATE CAMPGROUND TO FAMOUS 
HORSENECK BEACH. NEARBY ATTRACTIONS: 
NEW BEDFORD VVHALING MUSEUM, LINCOLN 
PARK AMUSEMENT CENTER FALL RIVER MARI- 
TIME MUSEUM NEWPORT NAVA L BASE & MAN- 
SION SOUTHEASTERN MASS UNIVERSITY GOOD 
SHOPPING FACILITIES CHURCHES FISHING AND 
OTHER OUTDOOR SPORTING ACTIVITIES IN THE 
NEIGHBORHOOD A CLEAN QUIET CAMPGROUND 
WITH LARGE SHADED SITES & VERY CLEAN 
RESTROOMS FOR RESERVATIONS VVRITE TONY 
ALMEIDA BLUE ACRES CG, P.O. BOX S-1 DEPT.

100 VVESTPORT, MA. 02790 PH: (617) 636-2091

CRAZy hoRSE 
CAMpCjROUNds

I.UTLETiLV, NIHV HAMPKHIRK
• Ali Shadi’d Sites
• Grocery Store
• Beautitul Restrooms
• Rec Field
• Natine Walks
• Laundromats 
OLPGas

CHAZY HORSE CAMPGROUND
Littleton, Nevy Hampshire 03561 

(603) 444 5200
Hilltop Road off Route 18, northvvest of Littleton

• w/e Hookups
• Free Hot Shoners
• Rec L o nage
• Mini-Golf
® Boat Reipais
• Dump Stations
• 'Crazy Hour' for Kids

LAKE VVINNIPESAUKEE 
RENT FOR ENTIRE SEASON!

TWO-BEDROOM. FIREPLACE, BUILT-IN 
STEREO, MODERN KITCHEN WITH COMBINATION 
REFRIGERATOR-FREEZER, DISHVVASHER AND 
DISPOSAL UNIT. ALL ELECTRIC HEAT, WALL- 
TO-WALL CARPETING. CONVENIENT TO STORES 
AND CHURCHES. LOCATED RIGH ON LAKE FRONT 
WITH SANDY BEACH AND DOCK. $2,750 FOR 
SEASON. CALL LILLIAN BRODEUR (603) 253-6516 
OR VVRITE BOX 465, CENTER HARBOR, NEW 

HAMPSHIRE, 03226

WHITE EAGLE
Gnest House and Motei 

ACCOMMOOATIONS
IN THE HEART 

OF NANTUCKET’S 
HISTORIC DISTRICT 

Open Year Round Centrai Heatlng 
Brochure Available 

Krite:
A. Mastai, Ou/ner-Manager

18 Maln Street Area Gode 611 
Nzokcket, Mass. Tel. 223-9772 

Recommended by:
Arthur Fremmer't Travtl Guldė

jfadeaivcty
Freefovrn, Massachusetts

CAMP AT

Off 1-195, Exit 18 onto Faunce 
Corner Rd (3’/2 mi. N); left onto

High Hill Rd. (2 mi.) to Am/s
We Are Centrally Located-—Visit:

• Cape Cod
• New Bedford
• FaU River
e Nevvport
• Boston

• Salt Water Beaches (Nearby)
Reservations—write to:

A. C. Paquef 
2831 N. Main St.

Fall River, MA 02720
Or Coli:

Ph: (617) 995-9434

JEANNE’S SUN & 
SURF MOTEL

27 MODERN UNITS CERAMIC TILE BATHS SOME 
WITH KITCHENETTES. SWIMMING POOL TV ON 
OCEAN SIDE OF BLVD. CONV. TO RESTAURANTS 

VVRITE FOR RATES & RESERVATIONS: 
528 OCEAN BLVD., HAMPTON BEACH 

DEPT. M TEL. 603 926-9756

YANKEE CLIPPER INN
"It's likę a crulse on the ocean; with none of 
the motlon.” Savor the delights of sprlng at the 
edge of the sea. Oulet rooms wlth prlvate baths, 

room telephones and ocean views. Heated, 
salt water svvlmming pool. Rooms wlth and without 
meals. Low off season rates. Open March 1 to 
November 30. On Route 127. Telephone (617) 
546-3407

Special Drive-Thru Sites 
For OVERNIGHTERS

15 mi. W on US Hwy. 22 & 1-78 Off 
on Stote Hwy. 737(N) ot Krumsville

• Excellent Restrooms
• Full Hookups • Laundry
• Groceries • Ice • Phone

Everything For Your Convenience
For ReservaHons Write or Phone: 

Robert Adams—RFD 3, 
KUTZTOWN. PA 19530

Ph: (215) 285-655G
;>i ■

IF NO ANS. CALL (215) 683-8431
;.uC '1 ' '

kokshkisu

SHADY LANE
A CAMPGROUND FOR ALL SEASONS

FAMILY CAMPING IN FOOTHILLS OF VVHITE 
MOUNTAINS — LARGE SWIMMING POOL — NEW 
REC. HALL — FULLY EOUIPPED PLAYGROUND — 
BOATS 8. DOCK ON RIVER — HAY RIDĖS — 
SOUARE DANCING MOST WEEKENDS, SEND FOR 

BROCHURE — MOVIES — LAUNDRY
HOT SHOVVERS

On Stale Hwy. 3-B, Midway betvveen Exit 23 
& Exlt 24 off 1-93

Jenny Lowe & John Mlller 
Ph: (603) 968-3654

P. O. Box 111, Ashland, NH 03217
DEPT. M

MCTOR LODGE
COFFEE SHOPPE 

. ėndvoTečf
In the heart of Cape Cod s vaca- 
fionland
Luxurious accontmodafions for 
the discriminating traveler. 
Color Cable TV
2 Pools — 1 heated 
Efficiency Units Available

SJOO
8 per person dbl. occ.

UMDER HEW MANAGEMENT
On Route 28, Bass River 

CAPE COD, MASS.
BOX 100 Tel. (617) 398-2681

Jį.
Resort Mote!

on the Beach at Preston Avė. 
Wildwood Crest, N.J. 08260

Enjoy !_uxury & Comfort 
Directiy orrthe Beach. 

Motei rooms - Efficiencies « 
Suites - Color TV - Heated 
Pool - Kiddies Pool - Coffee 
Shop - Sauna - Every Vacation 

Pleasure.
OFFSEASON RATES
N&Jį* AFTER LABOR DAY 

Vv'riie or call for 
free color folder. 
609—522—1419

LAKEWOOO MANOR
«the prettiest on 

LAKE SUNAPES" 
Housekeepina Chalets

• Prlvate sandy besclt
• Fres rowboats
• Chlldren's pliy irta 

Moderate Rates —
Wr*ta For Free Folder 
FRED & KAY LUST 
Box A, Route 103 

Xrcb*Jry, N»w Hampsnire - 
(603) 763-1231

A-1 BAR & PUB SUFFOLK
PLENTY PARKING, PARTNERS DISAGREE 10,000 

NEEDED. Principais only. Charite 516-732-6633

EXP. OPERATORS ON SINGER & MERROW 
MACHINES SECTION OR PIECE WORK ON 

SPORTSVVEAR DRESSES
SPECTRYS LTD. CO., 555 OAK STREET 
COPIAGUE, N.Y. CALL 516 842-2597

MITCH HOME IMPROVEMENT 
Ali Brlck Cement Work 

Free Estimates Guarahteed 
Pre Season Prices Call 446-6636

EMERALD 
MOVERS 

Ali Boroughs, Low Rates, 
Overseas, Shipping 

Call 212 796-3200

GERALD WHITE
1530 TOVVNSEND AVĖ. BRONX 

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
RE FRIGE RATION SERVICE & REPAIRS 

CALL 868-3330

MOVING — BROOKLYN
ONE ROOM TO HOUSEFUL VAN & TWO MEN — 

$15 HOUR TRUCK & THREE MEN $26 HOUR 
BROOKLYN MOVERS

778 6130 8 AM TO 7 PM — 7 DAYS

JULIO DORCELY CONTRACTOR 
SIDING, ROOFS, MASON CARPENTER, ADDITIONS, 

REPAIRS, ALTERATIONS
103 MALTA STREET, BROOKLYN, N.Y.

CALL: 257-6150 OR 257-4587

PINK PANTHER 
MOTEL APTS.

ORCHID & ATLANTIC AVĖ. 
WILDWOOD CREST, NEW JERSEY 

609-729-3770 609 522-4515 
HEART OF THE GOLD COAST 

DEPT. 100
PREMIER SEASON 1&2 BEDROOM 
EFFICIENCY AND MOTEL UNITS, OFF ! 
RATES, OPENING MAY 11, SPACIOUS I 
GAME ROOM, LAUNDRY MAT., FREE OFF STREET 
PARKING FOR ALL UNITS. HEATED POOL. ALL 
COLOR AIR CONDITIONING BARBEOUE 
FACILITIES. MAID SERVICE MUSIC IN ALL ROOMS 
1 BLOCK FROM BEACH. ACROSS FROM CATHOLIC 
CHURCH. VVALKING DISTANCE TO 3 RESTAU
RANTS FOR BROCHURE CALL OR VVRITE.

THIS IS A FAMILY MOTEL

CEMENT W0RK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024
EMMANUEL PAINTING 

& 
PAPER HANGING 

EXTERIOR OR INTERIOR DECORATING 
CALL FOR FREE ESTIMATES

212 352-8116

APTS., 
SEASON 
INDOOR

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTIAL

SPECIALISTS 1369 OAKLAND AVĖ. UNION, N.J.
CALL 201 964-1569

OTIS CHESTNUT 
Tractor — Owner Operator 
Deslres Steady Accounts 

Call 212 585-9105

racing the Ocean 
opposite SANDY BEACH

THE RALPH WALDO EMERSON 
ON THE OCEAN

A gracious hlstorlc Inn named for o ne of its 
most famous guests. Prlvate baths, room 
telephones, spacious grounds with heated salt 
water svvlmming pool. Dellcious meals. One block 
Irom Route 127. Sočiai Season May 26 to mld- 
October. VVeddlng buslness and sočiai groups by 
reservation from Sept. 5 through June. Telephone 

(617) 546-6321

BOTH INNS OVVNED AND OPERATED BY FRED 
AND LYDIA VVEMYSS. FOR BROCHURE RATES AND 

RESERVATIONS VVRITE BOX 520 W 
ROCKPORT, CAPE ANN, MASSACHUSETTS 01966 

AAA MOBIL GUIDE
•(

FOR A UNIOUE VACATION 
CHARLESTOVVN—BY— THE—SEA 

complete relaxation in country quiet. Only 1 
Hours Irom Hartford New Haven Area

ri
1/2

i

FAMILY RESORT AREA — UNSPOILED & 
UNCROVVDED BEACHES TENNIS BOATING GOLF 

SURF CASTER S HAVEN VVRITE BOX 2C 
CHARLESTOVVN, R. I. 02813 (401) 364-6012 

HOLMES RESORT MOTEL
U.S. 1 & 1A

JOHN BUCKNER TOWING
180-19 Linden Blvd.

St. Albans, Queens, N.Y.
Junk Cars Wanted We Pay Top Dollars

CALL 212 528-1900

NURSING HOMES
EDGECOMBE Nursing Home 40 Sunset Avė., 
Lenox Mass. 01240 is Located in the 
“Heart Of The Berkshires," family owned 
andoperated, novvacceptingapplicationsfor 
malė and female patients. Brochure im- 
mediately mailed upon request.

NEW MODERN MOTEL UNITS
• INDIVIDUAL HEAT CONTROL
• PRIVATE BATH • BALCONY
• TV • SUNDECKS
• PARKING AVAILABLE

H. O. CONSTRUCTION INC.
285 BROAD ST. NEVVARK, N.J.

REPAIR & REMOLDING WORK ON HOMES ALSO 
ELECTRICAL & PLUMBING 24 HOUR EMERGENCY 

SERVICE LIC. NUMBER 4646 OR 4567 CALL
201 483-7059

1

Unlque Cape Cod Farm
NEAR SPRING—FED LAKE WITH VVHITE SANDY 
BEACH. SVVIMMING AND PONIES TO DELIGHT 
THE YOUNGSTERS. HOUSEKEEPING COTTAGES 
FROM $140.PER WEEK. HONEYMOON COTTAGE 

$90. PER WEEK
PARADISE FARM

BOX 393, FORESTDALE, MASS.
(617) 477-9509

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — La isvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 FM. 
R. Kezys, 62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379. Tel. (212) 
TW 4-1288.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Min
kius, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

I

RESTAURANT—LOUNGE—COCKTAILS 
YOUR HOSTS: The Graingers — For Retervafions Call or Write 

73 Ocegn Blvd. (603) 926-5303 Hampton Beach, N.H. 03842

'‘LIETUVA, TU MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTE!"

DOLPHYN 
MOTEL

1 ■ • oyLO■ II Į

48 Ashworth Avenue, Hampton Beach, N.H. 03842
Cetifrolly loroted betvveen C & D Slreet* — Half □ block to the beach, band« 
itand and all activities — 22 ultra modern unite — Heated & TV» — Wall-tO« 
wall carpeting. Privalė ceramic lite bath» & shovveri. Some unite wilh refriger* 
atort — FREE Parlcing in front of each unit — Accommodalec 2-5 people — 
Picnic area — FREE Ice Cube* — Doiiy & weeldy ratec, Maid service if detirod. 
Reduced rate* May, June & Sept. Telephone: 1-603-926-2265 or wrįte for re»« 
ervofionc, tlating dale and number in party. JOHN & ADA DiGIACOMO, 
Owner»-Managers.
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Wind-Soc Campgrounds Resort
Off 1-93, 1-5/10 Milės North of Exif 24. 1-93

• open all year ’round • seasonals available all year 
• fishing • swimming • canoeing——on the Pemigewasset

River • large natūrai beach ♦ snowshoeing & family 
snowmobiling on premises • service for all units 

available • Squam Lakęs and famous White Mountain 
areas minutes away • near many ski areas

dept. K Ph: (6q3) 536-1110
BOK 561, ASHLANP, NH 03217

APLANKYKIME LIETUVĄ
gražios vasaros metu

KELIONĖS VYKSTA

LIEPOS 11-31
21 dieną

RUGSĖJO 4-20
17 dienų

i
Lietuva — 6
Ryga — 7
Maskva —1
Roma — 5

Lietuva — 5
Ryga — 7
Paryžius — 3

LITAS TRAVEL SERVICE
Vacį. Nomeda Aleksandravičienė

87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N. Y. 11418 

Tel. (212) 846-1650
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KULTŪROS ŽIDINIO 
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kultūros Židinio parengimų 
kalendoriuje birželio 6 buvo su
rašyti šie parengimai:

Birželio 15 d. 2 v. popiet — 
Maironio lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimas, pa
maldos ir aktas.

Birželio 23 — prel. J. Balko
no pagerbimas.

Birželio 29 — L. B. Woodha- 
veno apylinkės susirinkimas (sa
lę užėmė A. Balsys).

Rugsėjo 7 ir 8 — Vytauto Ma
želio fotografijos paroda.

Rugsėjo 8 — jaunimo pa
maldos.

Rugsėjo 14 — skautų sueigos 
ir vakare šaulių vaidinimas.

Rugsėjo 21 — Liet. Fronto 
Bičiulių koncertas.

Rugsėjo 28 — dvejos vestu
vės.

Rugsėjo 29 — Vaižganto Kul
tūros Klubo popietė.

Spalio 5-6 — J. Sodaičio paro
da mažojoje salėje.

Spalio 5 — Tautos Fondo 
koncertas didžiojoje salėje.

Spalio 12 — skautų sueigos, 
dvejos vestuvės.

Spalio 13 — LB New Yorko 
apygardos koncertas.

Spalio 19 — skautų tėvų ko
miteto balius.

Spalio 20 — L. Tautinės są
jungos XI skyriaus susirinkimas.

Spalio 26 — skautų sueigos, 
Laisvės Žiburio koncertas.

Spalio 27 — Lietuvių Filate
listų draugijos paroda mažojoje 
salėje.

Lapkričio 2 ir 3 — L.M.K.
Federacijos paroda.

Lapkričio 3 — skautų iškil
minga sueiga su pamaldomis.

Lapkričio 9 — Gintaro koncer
tas.

Lapkričio 10 — arkivysk. J. 
Skvirecko minėjimas mažojoje 
salėje. Rengia Liet. Kat. Mokslo 
Akademija.

Lapkričio 16 — Kultūros Židi
nio balius.

Lapkričio 17 — Vaižganto 
Kultūros Klubo popietė.

Lapkričio 23 — gen. konsu
lo A. Simučio pagerbimas.

Apreiškimo parapijos žinios
Lietuvių diena — piknikas 

rengiama rugpiūčio 4 Platt- 
deutsche parke. Tuo reikalu pa
sitarimas įvyko birželio 9 Ap
reiškimo parapijos salėje. Pasi
tarime dalyvavo gana daug žmo
nių. Apsvarstyta programa. Ji 
prasidės 3 vai. vėliavų įnešimu, 
himnais. Toliau bus bendros 
dainos, tautiniai šokiai, žaidi
mai, sportinės varžybos, laimės 
šulinys, šokių varžybos. Bus 
duodamos įėjimo dovanos. Ren
gėjai į šią dieną nori sukviesti 
kuo daugiau žmonių ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš tolimes
nių vietovių.

Lapkričio 30 — rezervuota
Maironio lituanistinei mokyklai.

Gruodžio 1 — Šventųjų Metų 
minėjimas 4 vai. popiet.

Gruodžio 7 — ramovėnų
koncertas.

Gruodžio 8 — skautų suva
žiavimo užbaigimo pamaldos.

Gruodžio 14 ir 15 — rezer
vuota LMK Federacijos New 
Yorko klubui.

PERKŪNO CHORAS BAIGĖ SEZONĄ
Paskyrė stipendiją savo nariui P. Tutinui

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
baigė savo darbo sezoną ir pra
dėjo vasaros atostogas. Kaip 
anksčiau, taip ir šiemet suren
gė darbo pabaigtuves, į kurias 
buvo pakviesta choristų šeimos 
nariai, choro talkininkai ir bičiu
liai. Tos baigtuvės buvo bir
želio 8, šeštadienį, Kultūros 
'Židinio mažojoje salėje. Dalyva
vo apie šimtinė svečių.

Čia buvo duodama vakarienė 
ir drauge buvo atlikta progra
ma, pritaikyta aplinkai ir darbo 
baigimui. Vos susėdus už ap
skritų stalų, tuoj choro vadovas 
ėmė skambinti pianinu. Skam
bino audringai. Tada iš kito 
salės galo atsiliepė choras ir su
dainavo linksmą išgertuvių dai
ną.

Tada mikrofoną perėmė choro 
pirmininkas Zenonas Jurys. Pir
ma jis atžymėjo, kas buvo nu
veikta šiais 1973-74 sezono me
tais. Labai sėkmingai gastroliuo
ta Clevelande, dalyvauta Kul
tūros Židinio dedikacijos šven
tėje, Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime, surengtas didelis 
koncertas su simfoniniu orkest
ru, dainuota Patersone.

Šiais metais choras persikėlė 
iš senųjų patalpų, kurias buvo 
įsirengę, į naujas patalpas nau
jajame K. Židinyje. Ir čia dabar 
vykdomas patalpų pritaikymas. 
Į darbą įsijungęs uolus choris
tas Petras Petraitis. Pirmininkas 
padėkojo visiem už darbą, ypa
tingai dirigentui Vytautui Stro- 
liai ir chormeisteriui A. Dau
girdui.

Suminėjo ir choro valdybą. 
Be Z. Jurio joje dar buvo: V. 
Labutis, S. Vaškys, G. Rajeckas, 
P. Tutinas, J. Jankus.

Apie choro ateitį
Po vasaros atostogų choras 

savo darbą pradeda rugsėjo 5. 
Rengiasi gastrolėm į Bostoną. 
Taip pat rengiasi ir choro tre
čiai plokštelei, kuri numatoma 
išleisti šį ateinantį sezoną.

Naujon choro valdybon įeina 
šie asmenys: Petras Tutinas, 
Antanas Razgaitis, Algis Česna- 
vičius, Stasys Karmazinas, Jonas 
Jankauskas.

21 — skautų sū- dą išėjo ir pats choras. Pradė-

Gruodžio 15 — 
nų susirinkimas.

Gruodžio
eigos.

Gruodžio 22 — skautų kūčios.
Gruodžio 31 — Naujųjų metų 

sutikimas, rengia Liet. Bendruo
menės apygarda ir apylinkės.

-o-

Patalpos Kultūros Židinyje re
zervuojamos paskambinant į 
vienuolyną Tėv. Pauliui arba 
Tėv. Barnabui. Tel. 235-5962.

Koncertinė programa
Toliau programai vadovauti 

pakvietė muziką Algirdą Kača- 
nauską, kuris turi daug sąmo
jo ir lakų žodį.

Pradėta smuiko koncertu.
Smuiku grojo Julius Veblaitis, 
jam akomponavo dr. Darius Sla
vinskas. Reikia pastebėti, kad 
jiedu abu yra dideli muzikos 
entuziastai. Dr. Darius Slavins
kas yra fizikos mokslų daktaras, 
pamėgęs muziką ir jai labai daug 
laiko paskyręs. Julius Veblaitis 
— germanistas, aukštesniosios 
mokyklos mokytojas. Tai tikrai 
gražu ir žavu, kad jie sugebėjo 
iki pasirodymo privesti porą 
kompozicijų smuikui.

Prieš grojimą choro dirigentas 
ėmė ir įteikė dovaną Juliui Veb- 
laičiui. Tai buvo nedidelė smui
ko dėžutė. Atidarius viduje buvo 
butelis Vilniaus džino ir stikliu
kų komplektas.

Nuotaikingai jie pagrojo Čai
kovskio — Liūdna daina ir Gab
riele Marine — Jubiliejaus me
tas.

Stipendiją Petrui Tutinui
Čia choro dirigentas pranešė 

vieną tikrai džiugią žinią. Jie 
savo tarpe turi jauną vyrą Pet
rą Tutiną, kuris turi gražų bal
są. Jis rengiasi studijuoti biolo
giją, tai choras, norėdamas pa
skatinti jį, kad atsidėtų ir muzi
kai, sudėjo jam stipendiją.

Solistas Stasys Citvaras buvo 
nusivedęs Petrą Tutiną pas žy
mų dainavimo mokytoją, kuris 
ima už vieną pamoką 50 dol. 
Ir šis mokytojas labai susižavėjo 
jaunuolio balsu ir pažadėjo mo
kyti, ir net kainą nuleido. Tai 
choro nariai savo tarpe padarė 
rinkliavą ir nupirko 20 pamokų.

Tai tikrai gražus ir jaudinantis 
gestas, gestas, kuris parodo cho
ro draugystę ir jo moralę. Tik 
šitaip dirbant, galima išauginti 
ir naujus choristus ir naujus so
listus ir patiem išsilaikyti!

Vakaro dalyviai, pagauti to en
tuziazmo, sudėjo dar pinigų ki
tom keturiom pamokom. Viso 24 
pamokos, o po to mokytojas va
žiuoja į Europą.

Pasirodė ir pats choro va
dovas, linksmai suradęs dide
liame lagamine mažą vamzdelį

4 v. ramovė- ir juo pagrojęs dvi melodijas. 
Tada į parengtą chorinę estra-

jo Gaidelio Šaltyšiumi, toliau 
buvo Šimkaus Jau atėjo rudenė
lis ir pabaigai — Mūsų choras. 
Čia pagrindan paimta Mūsų 
kuopa — kareiviška daina. Dai
na išplėsta, pridėta ištraukų iš 
kitų dainų, padarytas sudėtingas 
ir komiškas kūrinys. Dainavo jie 
išdaigiai, buvo įpinti ir kvarte
tai .. .

Gauta ir sveikinimų. Sveikino 
choro kūrėjas muzikas V. Bal
trušaitis, iš Vokietijos sveikino 
solistas ir choro narys Stasys Cit
varas.

Toliau tęsėsi vakarienė ir 
šokiai, kuriem grota iš garsinių 
juostelių. Visi čia linksmai vaka
rojo ir, žinoma, dainavo protar
piais.

-o-
Apžvelgiant šią pabaigtuvių 

puotą, reikia choro pastangas 
teigiamai įvertinti. Pats faktas 
susirinkti į tokią šventę yra gra
žus ir svarbus. Tai dar labiau 
glaudina ir jungia visus.

Gera, kad choro vadovai pa
rengė programą ir ją stilingai 
bei skoningai pritaikė tam vaka
rui.

Svarbiausia, kad choras skyrė 
stipendiją! Tai rodo jų moralinį 
standartą ir jų veržlumą.

Pradėjus naują sezoną, į chorą 
tegu jungiasi nauji dainininkai! 
Tikrai ten prasmingai praleisite 
laiką, (p.j.)

Gegužės 
AIDAI

Straipsniai: V. Rimšelis, MIC. 
— Po 700 metų šv. Tomo Akvi
niečio minties srovėje; A. Paš- 
kus — Marksistinis ir psicholo
ginis hedonistas; P. Rėklaitis — 
Likimo pakirstas talentas — 
Aleksandras Pilsudskis; L. Dar- 
gis — Sovietinė statistika ir 
tikrovė.

Iš grožinės literatūros: M. Ba- 
varskas — Eilėraščiai; P. Mel
nikas — Lesintojas ir karvelis 
(pasakojimas); Z. Tenisonaitė — 
Eilėraščiai.

Apšvalgoje: J. Balčiūnas — 
Bažnyčia Lietuvoje; Vi. Jakubė- 
nas — “Kaukių balius”; V. Viz
girda — V. Igno pusamžis; V. 
Maciūnas — Jaunimo sąjungos 
užmojai; A. S. — Dr. B. Spock 
galėjo suklysti.

Recenzijos: J. Girnius — En- 
cyclopedia Lituanica pusiau
kelėj; P. Jonikas — Geras litua
nistinis įnašas (Lituanistikos 
Darbai III); V. Kulbokas —
M. M. Slavėnienės tėvynės ilge
sio poezija.

Viršelio 1 psl.: V. Ignas — 
Rūpintojėlis (lino raižinys, 
1970); 4 psl.: V. Ignas —Mer
gaitė (medžio raižinys, 1963).

Šis numeris iliustruotas V. Ig
no kūrinių nuotraukomis.

ilMOS [■ s 0
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Albertas Jaritis, Liet, vyčių
N. Anglijos apskričio pirminin
kas, darbe buvo sunkokai su
žeistas. Jis paguldytas Lawrence 
Memorial ligoninėje, Medford, 
Mass., kur palengva sveiksta.

Vysk. Lawrence Riley, kar
dinolo Medeiros įgaliotinis, ge1- 
gužės 24 lankėsi Šv. Petro lietu
vių parapijoje ir suteikė sutvir
tinimo sakramentą mokyklos 
mokiniam, kurie lankė 6, 7 ir 8 
skyrių. Vyskupas pasakė pa
mokslą per mišias, kurias laikė 
klebonas kun. A. Baltrušūnas. 
Sesuo Ruth Nišaitė dirigavo 
studentų chorui.

Graduantų mišios ir mokslo 
metų užbaigimas įvyko birželio 
7 vakare. Mokyklą baigė 29 mo
kiniai.

Pušų katedroje gegužės 26 
dalyvavo Lietuvos vyčiai. Buvo 
ekumeninės pamaldos, kuriose

J. GAIDELIO 
STUDIJOS

KONCERTAS
(atkelta iš 6 psl.)

Vida Bender atlieka Beethove- 
no Rondeau. Mažoji Vida yra tik 
13 metų. Atrodo, kad ji yra tik
ras talentas. Jį kūrinį atlieka su 
elegancija ir tikrai subtiliai. Jos 
gražus tonas, gražiai naudoja 
piano ir forte. Taip ji parodo 
savo muzikinę kultūrą.

Šių eilučių autoriui paklau
sus, kiek laiko reikėjo šį kūri
nį parengti koncertui, ji atsakė, 
kad per tris savaites ji įsijautusi 
į kūrinį. Praeitais metais ji skam
bino mintinai, bet šiemet nedrį
susi tokio kūrinio mintinai atlik 
ti. Turėdama laiko ir muzikos 
polėkį, yra ji mėginusi ir kiek 
komponuoti. Būtų gera, kad 
komp. J. Gaidelis atkreiptų dė
mesį. Gal būt dvigubas surastas 
talentas.

-o-
Taip 16 mokinių atliko savo 

kūrinius šiame gražiame koncer
te. Vadovavęs p. Eiva pasiūlė 
išrinkti 3 asmenų komitetą, kad 
pasirūpintų muzikos studija 
ateinančiais metais. Buvo pa
siūlyta p. Špokevičius, Mrs. 
Thowig ir kt.

Po koncerto pirmame aukšte 
buvo paruošta kavutė. Čia visi 
dar ilgai dalinosi įspūdžiais ir 
jaunųjų laimėjimais.

P. Kaminskas 

LIETUVIŠKAS CONDOMINIUM
“FIESTA” Motei savininkai sutinka esamus 25 butelius 

i teisiškai pritaikinti Condominium taisyklėms. Pirkėjas bus 
pilnas savininkas — galės parduoti savo butą ar palikti 
kam jis norės. Parduos tik lietuviams.
Butai ir vieno kambario buteliai su baldais, spalvota 
TV, arti krautuvės, paštas, bankai, bažnyčia, autobusas, 
kieme maudymosi baseinas, netoli Gult of Mexico.
Kainos: $8,000. — 9 — 12 — 14 — ir 16,000. Parduos 
tik suaugusiems.
Norį įsigyti senatvei ar žiemą praleisti šiltoje Floridoje, 
atvažiuokite ar rašykite “Fiesta” Motei savininkams:

7901-7979 Blind Pass Road
St. Petersburg Beach, Florida 33706

Telefonu šaukite po 7 valandos vakare: (813) 360-6737

Savininkai: Irena Middleton ir
Bronė Veltas

be lietuvių dar dalyvavo latviai 
ir estai. Visas pamaldas nufilma
vo dr. Petras Bizinkauskas iš 
Brocktono.

Birželio trėmimai minimi bir
želio 15, šeštadienį, 7 v.v. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje bus 
mišios už išvežtuosius ir nukan
kintus. Po mišių salėje po baž
nyčia bus tolimesnis minėjimas. 
Kalbės kun. Vytautas Zakaras, iš 
Putnamo, Conn. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir minėjime. Meninę programą 
atliks solistas Benediktas Povi- 
lavičius, akomponuos muz. J. 
Kačinskas. Rengia LB apylinkės 
valdyba.

Muz. J. Kačinsko kūrinius at
lieka amerikiečiai. 1973-74 me
tų koncertų sezone Bostone ir 
apylinkėse amerikiečiai atliko 8 
vokalinius ir 2 kamerinius muzi
ko Jeronimo Kačinsko kūrinius 
10 koncertų. Birželio 9 buvo 
paskutinis šio sezono koncertas, 
kuriame buvo trečią kartą atlik
tos jo šešios dainos mišriam 
chorui lietuviškai. Koncertas 
buvo Lynfield, Mass., St. Paul 
episkopalų bažnyčios salėje.

LB apylinkės metiniame su
sirinkime buvo perrinkta ta pati 
apylinkės valdyba: Antanas 
Matjoška, Henrikas Čepas, Sta
sys Augonis, Gintas Vaičaitis, 
Bronius Kruopis ir Bronius Pa
liulis. Revizijos komisija: Kazys 
Merkis, Andrius Keturakis ir 
Juozas Kapočius. Rudenį apylin
kė rengia prez. Antano Sme
tonos 100 metų gimimo sukak
ties minėjimą. Birželio 5 suva
žiavime Washingtone Bostonui 
atstovavo jaunimo ratelio atsto
vas Marius Žiaugra.

Petras Būtėnas, kalbininkas, 
sirguliuoja, bet dabar jaučiasi 
geriau ir vėl grįžta prie darbo 
— Mažosios Lietuvos ir Ryti
nės Lietuvos lietuviškų vieto
vardžių studijos. Prie šios studi
jos dirba jau eilė metų.

Baigė universitetą. Bostono 
kolegijoje bakalauro laipsnį ga
vo Lietuvos vyčių veikėjas 
Frederick W. Hirst. Studijavo 
germanistiką. Jo motina yra lie
tuvė ir jis pats gerai kalba lietu
viškai. Greitu laiku išvyksta į 
kariuomenę. Alson S. Drevins 
baigė taip pat tą kolegiją. Jis 
yra Liet. Piliečių draugijos pir
mininko Drevinsko sūnus.

Prof. dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas gegužės 28-31 dalyvavo 
Meil Brice Memorial simpoziu
me, kur buvo nagrinėjama Že
mės ir Jupiterio magnetosferos. 
Suvažiavimas vyko Esrin Fres- 
coti, Italijoje. Dr. Vasyliūnas ten 
skaitė paskaitą. Birželio 11-14 
dalyvavo kitoje mokslininkų 
konferencijoje Bruce Montain, 
Basyl, Virginijoje. Prof. Vasyliū
nas dirba garsiame M.I.T. Insti
tute.

A.A.

Dr. Lidijos Stanaitienės
5 metų mirties sukakčiai prisiminti šeštadienį, birželio 
22 d., 10 v. r. Apreiškimo parapijos bažnyčioje bus auko
jamos mišios. Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti prie jos kapo.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte.

Kambarius rezervuotis:

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011

Jonui Gudeliui

mirus, žmoną Anelę, sūnus ar. joną ir Vytautą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Šimkų šeima

CAPE COD, VASARV. BANGA
siūlo atskirus namukus, paruoštus patiems gaminti valgius.

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

A.A.

Baliui Sarkeniui
mirus, jo artimuosius Lietuvoje, mamytę, seser į Jedzę 
Jalinskienę, brolius Feliksą ir Edvardą su šeimomis 
giliai užjaučia ir kartu liūdi,

Nijolė, Danutė, Petras ir Vladas 
Audėnai

CAPE CODE 
CENTERVILLE, MASS.

Išnuomojami kambariai (yra atskira virtuvėlė) 2 mylios 
nuo Cragville paplūdimio. Kreiptis:

J. Ulpienė
39 Hayes Rd.
Centerville, Mass. 02632 
(617) 775-8110

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai- taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas-—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• RegulaT a/,c — 5*4.% • 1 year Term Deposit, — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

' -------- Ali Accounts Compounded Daily---------



DARBININKAS
k

Dariaus Girėno minėjimas 
bus liepos 20, šeštadienį, 3 v. 
popiet.

Prel. Jono Balkūno pagerbi
mas bus birželio 23, sekma
dienį. Pirma bus iškilmingos 
mišios Maspetho lietuvių para
pijos bažnyčioje, 5 v. popiet 
Kultūros Židinyje—iškilmingas 
banketas. Pagerbimą organi
zuoja JAV LB krašto valdyba ir 
New Yorko organizacijų atstovų 
komitetas.

S. Kudirkos šaulių kuopos 
metinėje šventėje birželio 9 
Kultūros Židinyje kalbėjo Sibiro 
kalinys Jonas Kreivėnas. Buvo į- 
teikti du šaulių medaliai — dr. 
J. Kazickui ir A. Reventui. Pri
siminta birželio trėmimai. Žmo
nių atsilankė apie 250. Plačiau 
kitame Darbininko nr.

N. Y. Tauro ir Neringos tun
tų skautai, skautės privalo užsi
registruoti stovyklai iki birželio 
24. Registraciją su 10 dol. as
meniui siųsti: Irenai Reventie- 
nei, 81-66 95 Street, Woodha- 
ven, N. Y. 11421. Skautų sto
vykla bus nuo rugpiūčio 24 iki 
rugsėjo 1.

Antanas Dičmonas mirė li
goninėje birželio 6 anksti rytą 
apie 3 vai. Palaidotas birželio 8 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapinė-' 
se. Velionis buvo 83 metų, ne
seniai buvo grįžęs iš Floridos, 
kur buvo praleidęs žiemą. Ten 
jis buvo susirgęs ir buvo ope
ruotas kovo 4. Po operacijos 
buvo labai gerai pasveikęs ir 
sustiprėjęs. Mirė širdies prie
puoliu.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas yra paguldytas Columbus li
goninėje dr. A. Snieškos prie
žiūroje. Jis guli 10 aukšte, 20 
kambaryje. Jo telefonas 725- 
6338.

Lietuviško kryžiaus New Yor
ko parodos parke priežiūros ko
mitetas drauge su kitomis bal- 
tiečių organizacijomis kviečia 
visus lietuvius gausiai dalyvauti 
birželio išvežimų minėjime 
birželio 23, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet prie lietuviško kry
žiaus.

A. a. Balio Sarkenio laidotu
vių metu vietoj gėlių prie jo 
karsto Aldona Liobienė paauko
jo 10 dol. Balfui.

Dr. J. Bilėnas su žmona iš
vyksta į Tokyo, Japoniją, kur 
dalyvaus tarptautinėj šilumos 
mainų konferencijoj. Taip pat 
lankysis Taiwan kiniečių nacio
naliniame universitete, Hawa- 
juose ir Hong Kong.

Lietuvių Atletų Klubas pra
neša, kad vasaros metu sporto 
treniruotės vyksta kiekvieną tre
čiadienį 7 v.v. Victory Field, 
Woodhavene. Bus treniruoja- 
masi lengvosios atletikos ir fut
bolo (soccer) šakose. Visas lietu
viškas jaunimas kviečiamas da
lyvauti treniruotėse.

Mylimam vyrui ir tėveliui a.a. 
Stasiui Petraškai gegužės 16 
mirus, jam atminti skiria po 10 
dol. Darbininkui paremti: Nata
lija Kulbok, Vytautas Gavelis ir 
šeima.

Išnuomojamas kambarys vy
resnio amžiaus moteriai, gali 
naudotis virtuve ir kitais namų 
patogumais. Informacijai skam- 
■binti dieną 441-9720, vakare 
441-2872.

Ieškoma patyrusi moteris pa
saugoti 3 metų berniuką vaka
rinėmis valandomis. Susitarimui 
skambinti: (201) 478-7980.

Cape Cod, Centerville — 
Hyannis rajone, tarp 28 kelio 
ir Craigville Beach, parduoda
mas arti pusės akro gražus staty
bai patvirtintas rezidencinis 
sklypas. Prieš atiduodant agen
tui, proga pasinaudotislietu- 
viams — galite sutaupyti agento 
uždarbį. Teirautis: Mr. A. Dei- 
kis, 202 High Clear Dr., Stam- 
ford, Conn. 06905. Tel. (203) 
322-7747.

Lietuvių Diena (piknikas) 
Kennebunkporte, Maine, šiemet 

Redakcija .......  827-1352 bus liepos 7-tą. Programoje: 11
Administracija .............827-1351 vi. iškilmingos mišios prie Liur-
Spaustuvė ......t.............827-1350 do grotos, 12 vi. — pietūs, 4 vi.
Vienuolynas ................. 235-5962 — Onos Ivaškienės tautinių šo-
K. Židinio salė ...........827-9645

Ieva Paknienė, 91 metų am
žiaus, gyvenusi 288 Suidam St. 
Brooklyne, mirė gegužės 11 d. 
Ji buvo globojama savo marčios 
Teklės. Buvo Lietuvos finan
sininko J. Paknio žmona.

A. a. Baliui Šarkeniui prisi
minti Adelė ir Kazys Barčiai 
vietoj gėlių prie jo karsto paau
kojo 20 dol. Kultūros Židiniui.

Birželio tragiškieji įvykiai 
New Yorke bus minimi birželio 
23, sekmadienį, 12:30 vai. po
piet prie lietuviško kryžiaus 
buv. New Yorko parodos sode 
(Garden of Meditation, Flush- 
ing Meadow-Corona Park). Da
lyvaus gubernatoriaus atstovas, 
New Yorko burmistro atstovas, 
latvių, estų ir lietuvių organi
zacijų vadovybės, karo vetera
nai. Petro C. Wytenus vadovau
jamas lietuviško kryžiaus komi
tetas kartu su Lietuvių Bend
ruomene ir Lietuvos vyčiais 
kviečia visus didžiojo New Yor
ko lietuvius šiame minėjime 
gausiai dalyvauti.

MASPETHO ŽINIOS
Prel. Jono Balkūno pagerbimo 

proga birželio 23, sekmadienį, 
11 vai. bus laikomos koncelebra- 
cinės mišios Maspetho V. Atsi
mainymo bažnyčioje. Pamokslą 
sakys pranciškonas Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas. Kviečiame lietu
vių visuomenę šiose mišiose 
gausiai dalyvaut .

Parapijos salėje 
(penktadieniais ir 
ir sekmadieniais) 
ras. Šis savaitgalis — birželio 14, 
15 ir 16 yra paskutinis. Salė 
bazarui atidaroma vakarais 7 v., 
sekmadienį — 5 v.

PADĖKA

savaitgaliais 
šeštadieniais 
vyksta baza-

Prezidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo ir 30 metų 
mirties sukakčių minėjimui 
New Yorke rengti komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visoms orga
nizacijoms bei jų vadovams, su
tikusiems įeiti į minėjimo gar
bės ir vykdomuosius komitetus. 
Lietuviškai spaudai ir radijui, 
garsinusiems minėjimą straips
niais ir radijo laidomis prieš ir 
po minėjimo. Didžiojo New Yor
ko ir kaimyninių valstijų lietu
viams, gausiai dalyvavusiems 
pamaldose ir akademijoje.

Ypatinga padėka priklauso: 
Apreiškimo parapijos Brooklyne 
klebonui kun. Pranui Raugalui 
ir kunigams Antanui Račkaus
kui, Stasiui Railai, Juozui Čeka- 
vičiui ir Ladui Budreckui už iš
kilmingų mišių auką. Kun. Juo
zui Čekavičiui už reikšmingą ir 
gražų pamokslą.

Apreiškimo parapijos chorui ir 
jo vadovui muzikui Algirdui Ka- 
čanauskui už giedojimą mišių 
metu. Visoms organizacijoms, 
dalyvavusioms su vėliavomis 
pamaldose.

Tėvui Pauliui Baltakiui už su
kalbėtą invokaciją, pradedant 
minėjimo akademiją. Mečiui 
Razgaičiui už sugiedotus 
himnus. Garbės prezidiumo 
nariams už malonų sutikimą ja
me dalyvauti. Lietuvos genera
liniam konsului Anicetui Simu
čiui ir ALT S-gos pirmininkei 
Emilijai Čekienei už tartus 
reikšmingus žodžius. Dr. Anta
nui Butkui už turiningą pagrin
dinę paskaitą, apžvelgiant velio- 
nies prezidento gyvenimą, dar
bus ir nuopelnus Lietuvai ir lie
tuvių tautai.

Pianistui Antanui Smetonai ir 
solistei Daivai Mongirdaitei už 
aukšto lygio išpildytą meninę 
programą. Muzikui Albinui 
Prižgintui už akomponavimą 
koncertinėje programos dalyje.

Ponių komiteto narėms—Ja
ninai Gerdvilienei, Magdalenai 
Ulėnienei, Teodorai Penikienei 
ir Elenai Sirusienei už vaišių 
paruošimą.

Rengimo Komitetas

LIETUVIŲ DIENA — 
LIEPOS 7-TĄ

kių ansamblio pasirodymas.
Į šią metinę iškilmę pranciš

konai kviečia atsilankyti visus 
lietuvius — iš arti ir toli. Taip 
pat prašomi pranciškonų rė
mėjai organizuoti keliones auto
busais.

Lietuvių Diena — patogiausia 
proga pailsėti gamtoje, susitikti 
seniai bematytus pažįstamus, 
dalyvauti gražioj programoj ir 
užmiršti kasdieninius vargus.

Paulius Osmolskis, dail. P. 
Osmolskio vyriausias sūnus, 
baigė architektūros mokslus Ci- 
ty kolegijoje ir gavo bakalau
ro laipsnį. Baigimo iškilmės bu
vo Madison Sąuare Garden bir
želio 1. Kiti du sūnūs, And
rius ir Tadas, baigė aukštes
niąją mokyklą, Tadas jau turi 
10 kreditų universiteto studi
jom.

Adai ir Andriui Skučam, 
Lake.Worth, Fla., už nuoširdų 
vaišingumą ir malonų priėmimą 
praleisti gražias poilsio dienas 
dėkoja Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM, Darbininko administrato
rius.

Vytautas Čėsna mirė savo na
muose birželio 9, sekmadienį, 
apie 5:30 v.v. Buvo pašarvotas 
Garšvos laidojimo namuose 
Jamaica Avė. Atsisveikinimas 
buvo birželio 12, palaidotas 
birželio 13 iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Buvo gimęs 1922 rug- - 
piūčio 8 Gižuose, mokėsi Ma
rijampolės ir Panevėžio gimna
zijose, baigė Vilniaus gimnaziją. 
Teisių studijas pradėjo Vilniaus 
universitete. Gyvendamas Vo
kietijoje, studijavo Pabaltijo uni
versitete ir Bonnos universitete. 
Iš ten išemigravo į Kanadą pa
gal darbo sutartį. Kanadoje il
gėliau gyveno Montrealyje, 
Amerikoje gyveno Los Angeles 
ir kitur. Į New Yorką buvo at
sikėlęs maždaug prieš dešimtį 
metų. Buvo vedęs Liuciją Kašu- 
baitę. Mėgo keliauti, prieš po
rą metų buvo atlikęs kelionę 
aplink pasaulį, praeitais metais 
lankėsi Venecueloje. Paskutiniu 
laiku jis sirguliavo, į ligoninę 
atsisakė važiuoti. Ir paskutinę 
dieną žmona norėjo išvežti į 
ligoninę jo leidimo nesiklausus. 
Mirė staiga. Velionis buvo veik
lus ramovėnų skyriaus narys, 
buvo net jų valdyboje. Tai viso
se laidotuvėse gausiai dalyvavo 
ramovė nai.

PIRMASIS RUDENS POBŪVIS

LIETUVOS LAISVINIMO

REIKALAM
E. Valiūnienė gegužės 24 bu

vo sukvietusi į savo rezidenci
ją įvairių moterų organizacijų at
stoves pasitarti dėl Tautos Fon
do iždui papildyti rengiamo 
koncerto — baliaus spalio 5 
Kultūros Židinyje.

Ten pat sudarytas komitetas, 
kurio pirmininkė E. Valiūnienė. 
Komiteto narės: dr. A. Janačie- 

nė, V. Čečetienė, R. Žymantai
tė, I. Vakselienė, B. Radzivanie- 
nė, N. Valaitienė, E. Andriušie- 
nė, I. Nemickienė, M. Žukaus
kienė, I. Banaitienė.

Posėdžiui sekretoriavo Z. Ju- 
rys. Pradžioje tarė žodį prel. J. 
Balkonas. Tautos Fondo iždas 

sudarytas tik iš aukų ir visada 
reikalingas papildymo. Iždo lė
šos naudojamos Lietuvos lais
vinimo bylos garsinimui. Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
šiuo tikslu paruošia įvairiomis 
kalbomis informacinius raštus, 
brošiūras, knygas, Eltos žinias, 
veda platų susirašinėjimą. Poros 
dešimtų tūkstančių pareikalavo 
Pr. ir A. Bražinskų byla, Vil
ko atstovų į Turkiją kelionių iš
laidos.

Šiem gyvybiniam reikalam iš
laidos vis didėja, todėl kilo su
manymas šį rudenį suruošti kon
certą. Tikimasi, kad visuomenė 
savo gausiu atsilankymu reikš
mingai parems šį pobūvį. Pobū
vio programa bus paskelbta 
vėliau.

TFKR Komitetas

Ramovėnai, šauliai, birutietės birželio 1 lanko kapus Cypress Hills. Nuotr. L. Tamošaičio

Susikūrė Kultūros 
Židinio administracija
Pagal organizacijų atstovų ge

gužės 17 d. nutarimą, Židinio 
tvarkymas ir išlaikymas buvo pa
vestas dviem organam: orga
nizacijų atstovų tarybai ir ad
ministraciniam komitetui. Ad
ministracinis komitetas suside
da iš pagrindinės valdybos ir 
sekcijų pirmininkų. Valdybą su
daro: pirmininkas — T. Paulius 
Baltakis, OFM, vicepirmininkas
— A. Vakselis, kasininkas — T. 
Barnabas Mikalauskas, OFM, 
sekretorė — A. Radzivanienė, 
finansų sekretorius — I. Gasiliū- 
nas ir valdybos narys — A. Bal
sys. Administracinio komiteto 
sekcijom vadovauja šie asme
nys: finansų planavimo — I. Ga- 
siliūnas, penktadienių Bingo — 
A. Reventas, Lietuvių Atletų 
Klubo (ketvirtadienių) Bingo — 
V. Steponis, kultūrinės veik
los — P. Jurkus, visuomeninių 
ryšių — Z. Jurys, jaunimo veik
los — R. Navickaitė, spaudos ir 
informacijos — A. Šilbajoris, 
teisinių reikalų — adv. V. Ša- 
velskis, bibliotekos — A. Macei
ka, technikinių reikalų — A. 
Matulaitis, vidaus papuošimų
— dail. Č. Janušas, išorės pa
puošimų — P. Rasimas. Kultū
ros Židinio parengimų sekcijon 
pakviestos ponios: I. Alksninie- 
nė, E. Andriušienė, J. Gerdvi- 
lienė, M. Klivečkienė, E. Mic- 
keliūnienė, A. Sabalienė, D. Šil- 
bajorienė, V. Šileikienė, L. Vai
nienė, J. Vytuvienė ir M. Žu
kauskienė.

Ši administracinė valdyba ir 
visų sekcijų pirmininkai bei na
riai pirmą kartą posėdžiavo bir
želio 4. Posėdy aptarta einamie
ji Kultūros Židinio reikalai ir 
planai ateičiai. Buvo diskutuota 
vidaus ir lauko papuošimai, 
kambarių paskirstymas, orga
nizacijų turto patalpinimas, 
sporto aikščių kieme įrengimas 
ir kiti reikalai. Vienas iš svar
biausių Židinio išorės puošimo 
reikalų — paminklo arba kry
žiaus pastatymas buvo gana pla
čiai diskutuojamas ir priimta nu
tarimas: paruošti paminklui tau
tinio — religinio pagrindo idė
ją ir paskelbti dailės konkursą. 
Pagal konkursą laimėjusį projek
tą bus pastatytas paminklas, ku
rio mecenatė jau seniai yra pasi
žadėjusi būti E. Mickeliūnie- 
nė. Konkursui planuoti Židinio 
valdyba ir kviesti paminklo ko
misuos nariai posėdžiaus birže
lio 18.

Komitetas taip pat nutarė kas
met Židiny suruošti du parengi
mus, kurių tikslas būtų sutelkti

Cypress Hills rajone inuomo- 
jainas 6 kambarių butas. Gera 
vieta, netoli AP ir Bohack di 
dėlės krautuvės. Ramioj vietoj, 
pageidaujama senesnio amžiaus 
žmonės be mažų vaikų. Nuoma 
nebrangi. Adresas: 3432 Fulton 
St., Cypress Hills, Brooklyn, 
N. Y. Onar F. Skwar.

Išnuomojami du kambariai 
antrame aukšte moteriai ir vyrui. 
Skambinti po 6 vai. vakaro 497- 
5748.

lėšas Kultūros Židiniui išlaikyti. 
Yra likusios neapmokėtos skolos 
už statybos darbus, ir reikalinga 
lėšų pagerinimam, įrengimam ir 
pataisymam. Kol Bingo sekcijos 
sėkmingai veikia, Židinys turi 
pastovias pajamas, bet Bingo 
žaidimų ateitis nėra užtikrinta. 
Be to, vien tik iš Bingo paja
mų nebūtų įmanoma užmokėti 
atsilikusias skolas. Pirmas Kul
tūros Židinio parengimas — 
rudens balius, planuojamas su
ruošti šeštadienį, lapkričio 16. 
Kitą pavasarį tikimasi surengti 
meninį koncertą, kuriame pasi
rodys lietuvių ir tarptautinės 
meninės pajėgos. Parengimų 
sekcija renkasi birželio 25 šiem 
reikalam aptarti.

Rudeniop taip pat bus sušauk
tas organizacijų atstovų tarybos 
susirinkimas Židinio veiklai ir 
ateičiai svarstyti. Dar kartą pri
menama, kad visos K. Židinio 
reikalais besidominčios New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
organizacijos yra kviečiamos 
pristatyti savo atstovus Židinio 
tarybon.

Alg. Š.

BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1974, SEKMAD., 

visi keliai veda į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir 
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO RENGIAMĄ

LIETUVIŲ

RADIJO
u DIENĄ

PIKNIKĄ

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINĖ”

Howell Tovvnship, N.J.
(Route 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9), 

prie Freehold, N. J.

1:00 vai. p. p.

EKUMENINĖS PAMALDOS už išvežtuosius iri 
nukankintus Pabaltiečius. Dalyvauja: ... Kun. Zanis 
Kristbergs, Latvių Liuteronų Bažnyčios klebonas, 
Lakevvood, N. J. ... Prel. Jonas Schamus, Švč. 
Trejybės liet, parapijos klebonas, Newark, N. J. . . . 
Solistai Liudas Stukas ir Genovaitė Mazur, kurie 
giedos pritaikintas giesmes.

3:00 vai. p. p.
MENINĖ PROGRAMA 1000 vietų amfiteatre. 

Dalyvauja: ... N. J. Lietuvių jaunimo tautinių šokių 
grupė “Liepsna”, vad. Birutei Vaičiūnaitei; . . . Estų 
skaučių dainos vienetas, kuriam vadovauja p. Irene 
Verder.

5:00 vai. p. p.
ŠOKIAI, grojant GUTAUSKŲ orkestrui . . . Veiks 

turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas . . . 
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! . . . 
Tėvų Dienos proga, “tipiškiausiam lietuviui tėvui 
arba seneliui” bus duodama dovana.

Įėjimo auka $3.00; studentams $2.00. Vaikams iki 
12 metų — nemokamai.

Veiks Darbininko spaudos kioskas

Į tradicinį parengimą gražioje gamtoje kviečia — 
Direktorius Dr. JOKŪBAS J. STUKAS

APLANKĖ KAPUS
Ramovėnų iniciatyva birželio 

1, šeštadienį, lankyta lietuvių 
karių ir kitų lietuvių kapai 
Cypress Hills kapinėse. Prie vi
sų lietuvių kapų buvo padėta 
gėlių. Lankymą organizavo ra
movėnai, dalyvavo birutietės ir 
šauliai. Viso buvo apie 40 žmo
nių.

Prieš tai pranciškonų koply
čioje buvo pamaldos. Aplankę 
kapus, vėl grįžo į Kultūros Židi- 
dinį, kur buvo kavutė.-

Ramovėnai jau eilę metų or
ganizuoja tokius kapų lankymus. 
Pirmiausia lanko savo narių, ka
rių veteranų kapus. Ta pačia 
proga aplanko ir žymesniųjų 
lietuvių kapus. Ir šiemet ap
lankė dail. A. Galdiko, rašytojo 
A. Škėmos, dail. P. Osmolskio, 
muziko M. Liuberskio ir kitus 
kapus.

Būtų tikrai gražu, kad įsijung
tų ir daugiau visuomenės. Galė
tų paraginti Liet. Bendruomenė, 
kad kapų lankyme dalyvautų 
kuo daugiau žmonių. Ir būtų 
labai gražu, kad aplankytų visų 
lietuvių kapus ir paliktų ant 
kapo gėlių.
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