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Savaitės 
įvykiai

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi teismo buvo rasta nusi
kaltusi rinkimų įstatymam. Ji 
žada apeliuoti, nes kitaip jos po
litinė karjera būtų baigta.

Izraelio min. pirm. Rabin bai
gė pasitarimus su prez. Fordu, 
bet, ar Izraelio ir Egipto dery
bos bus pajudintos iš mirties 
taško, tuo tarpu neaišku.

Š. Vietnamas paskelbė, kad jis 
neleis ieškoti dingusių be žinios 
karių, jei JAV nesutiks duoti jam 
ūkinės pagalbos.

Valst. sekr. Kissinger pareiš
kė, kad galutinis Art. Rytų pro
blemų sprendimas pareikalaus 
JAV patikinimo dėl Izraelio iš
likimo ir saugumo.

Europos bendroji rinka pradė
jo derėtis su Arabų lygos valsty
bėmis ekonominiam bendra
darbiavimui plėsti.

JAV gynybos sekr. Schlesin- 
ger pareiškė, kad Sov. S-ga pra
dėjo gabenti į Somalijos Ber
berą uostą raketas karo laivy
no ir aviacijos operacijom Indi
jos vandenyne paremti. Somali- 
ja tai paneigė.

Anglijos gyventojai didele 
balsų dauguma nutarė pasilikti 
Europos bendrojoj rinkoj, o jos 
min. pirm. Wilson pertvarkė 
savo min. kabinetą, pakeis
damas kai kuriuos ministerius.

Vatikano užs. reik, tvarkytojas 
arkivysk. Agostino Casaroli at
vyko į Rytų Vokietiją, kuri pa
geidauja sudaryti atskirą nuo 
V. Vokietijos katalikų Bažnyčios 
provinciją ir tuo būdu gauti Vo
kietijos padalijimo pripažinimą.

Sov. S-gos atominis, raketomis 
ginkluotas pov. laivas buvo pa
stebėtas vos 350 mylių nuo 
Cape Cod, Mass., ir vėliau Nor- 
folk, Va., pakraščių. Paprastai 
jie laikydavosi apie 1350 mylių 
nuo kranto.

Aliejų eksportuojančios vals
tybės nutarė nuo spalio 1 atsi
palaiduoti nuo dolerio ir alie
jų vertinti pagal specialias sko
linimosi teises. Aliejaus kainos 
taip pat pakils.

Filipinų prez. Ferdinand E. 
Marcos ir Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai pasirašė sutartį ir 
užmezgė diplomatinius santy
kius. Tautinė Kinija tuoj pat nu
traukė diplomatinius santykius 
su Filipinais.

JAV, vykdydamos prez. Nixo- 
no Kinijai duotus pažadus, ty
liai atitraukė iš Taivano pasku
tinius bombonešius ir iki šio 
mėn. pabaigos numato suma
žinti ten laikomą kariuomenę 
iki 2800 vyrų.

Portugalijos ginkluotų pajėgų 
sąjūdis leido spausdinti anks
čiau uždarytą socialistų laikraštį 
Republica ir tuo pašalino prie
žastį socialistam iš vyriausybės 
pasitraukti.

JT saugumo taryba norėjo 
privalomai uždrausti ginklų tie
kimą P. Afrikai, bet Britanija, 
JAV ir Prancūzija tą rezoliuci
ją vetavo.

Belgijos vyriausybė kartu su 
Danija, Norvegija ir Olandija 
nutarė pirkti iš JAV 350 F-16 
naikintuvų už daugiau kaip 2 
bil. dol. Belgijos parlamentas šį 
nutarimą turi dar patvirtinti.

Vatikano apaštališkasis dele
gatas vysk. Henri Lamaitre ir 
Prancūzijos ambasadorius P. 
Vietnamui Jean-Marie Merail- 
lon buvo paprašyti palikti P. 
Vietnamą.

Australijos min. pirm. G. 
Whitlam pergrupavo savo min. 
kabinetą, sukeisdamas 12 minis- 
terių vietas.

Portugalijos kraštutiniai
kairieji užėmė katalikų radijo 
stotį ir siųstuvą.

Indijos kraštutiniai komu
nistai vėl pradėjo puldinėti ryti
nės Indijos kaimus.
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PASAULINĖS BALTŲ SANTALKOS 
SUVAŽIAVIMAS

Upsala kolegijoj, Nevv Jersey 
valstijoj, birželio 6-8 vyko Pa
saulinės Baltų Santalkos su
važiavimas. Jame dalyvavo maž
daug 50 baltų organizacijų vadų. 
Jų tarpe buvo dvylika lietuvių. 
Savo atstovus atsiuntė: Vilkas 
(dr. K. Valiūnas, dr. B. Radzi- 
vanas, A. Vakselis, J. Valaitis, V. 
Nakas), Lietuvos Laisvės Komi
tetas (V. Vaitiekūnas), Kanados 
Lietuvių Bendruomenė (J. Si
manavičius), Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (A. Gureckas), 
Amerikos Lietuvių Taryba (dr. J. 
Genys), Lietuvių Moterų Katali
kių Organizacijų Pasaulinė Uni
ja (dr. A. Šlepetytė-Jannace), 
Amerikos Jungtinis Baltų 
Komitetas (E. Šumanas), Baltų 
Apeliacija Jungtinėm Tautom —

Graikijos parlamentas priėmė 
naują konstituciją. Opozicija iš 
posėdžių pasitraukė, nes nepa
tinka, kad ji prezidentui suteikia 
per daug teisių.

Portugalijos kariuomenės su- 
komunistėjęs kultūrinis skyrius 
sudarė agitatorių brigadas de
mokratijai aiškinti. Pagrindi
niais demokratijos pavyzdžiais 
laikomos sovietų bloko valsty
bės, kur “liaudis valdo”. V. Eu
ropos socialistinės valstybės 
esančios tik iš vardo socialisti
nės.

Katalikų Bažnyčios gyve
nimas Lenkijoj lengvėjąs — vy
riausybė netikrina religinių kny
gų ir neregistruoja tikybos besi
mokančių vaikų; bažnytinėm 
nuosavybėm sumažinti mo
kesčiai, bet vyriausybė gali ve
tuoti vyskupų paskyrimą.

JAV planuoja parduoti Iranui 
3 dizelinius pov. laivus ir 6 
didelius naikintojus, kuriuos 
Iranas galėtų naudoti Indijos 
vandenyne.

Sov. S-ga, norėdama pasku
binti Europos saugumo kon
ferencijos sušaukimą, sutiko iš 
anksto painformuoti Vakarus 
apie jos vykdomus kariuomenės 
pratimus rytų Europoj ir laiki
nai sutarė dėl užsienio žurna
listų darbo sąlygų, laisvesnių 
kelionių į užsienį, perskirtų šei
mų sujungimo ir skirtingų vals
tybių piliečių vedybų.

Ugandos teismas nuteisė 
anglų pilietį Dennis Hills mirti 
už tai, kad jis prezidentą Idi 
Amid pavadino kaimo tironu. Už 
jo paleidimą reikalauja išduoti 
Anglijoj gyvenančius Ugandos 
pabėgėlius, pristatyti angliš
kiem ginklam dalių ir kt.

Valst. dep-tas sutiko, kad Ge- 
neral Motors korporacija par
duotų Egiptui sunkvežimių ir 
džipų.

JAV senatas patvirtino Stanley
K. Hathaway vidaus reikalų sek
retoriumi ir Daniel P. Moyni- 
han — ambasadoriumi prie JT.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
spalio m. numatytas aliejaus 
kainų pakėlimas bus laikomas 
rimtu veiksmu ir nepatarnau
jančiu aliejų eksportuojančiom 
valstybėm.

JAV atstovų rūmai nepajėgė 
priimti prez. Fordo vetuoto 
anglies kasimo įstatymo.

Kambodijos princas Norodom 
Sihanouk numato apsigyventi 
Prancūzijoj ir negrįžti į Kam- 
bodiją.

P. Vietnamo karinis administ
racinis komitetas įsakė specia
liuose kursuose perauklėti buv. 
vyriausybės ministerius, par
lamento narius ir karinius bei 
administracinius pareigūnus.

JT gen. sekr. Kurt Waldheim 
pranešė, kad graikų ir turkų de
rybos dėl Kipro yra vėl įstri
gusios ir kad paliaubų priežiū
ros mandatas turės būti vėl pra
tęstas 6 mėn.

Batunas (K. Miklas) ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga (V. Na
kas).

Penktadienio vakarą, birželio 
6, Pasaulinės Baltų Santalkos 
valdyba uždarai posėdžiavo su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dip
lomatais. Pagrindinė suvažia
vimo programa buvo padalinta į 
tris dalis, arba sesijas. Pirmos 
sesijos tema buvo “Laisvojo 
pasaulio baltų bendradarbia
vimas”. Jai vadovavo Pasaulinės 
Baltų Santalkos pirmininkas lat
vis Uldis Grava. Šiam posė
dy baltų organizacijų atstovai vi
sus informavo apie jų organiza
cijų istorijas, struktūras ir veik
los metodus. Trys pagrindinės 
baltų organizacijos — Pasaulio 
Estų Taryba, Laisvųjų Latvių 
Pasaulinė Federacija ir Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas — buvo pristatytos pir
miausia. Po to vyko pranešimai 
mažesnių baltų organizacijų, 
susidedančių iš visų trijų tauty
bių atstovų. Savo veiklą apibū
dino Jungtinis Amerikos Baltų 
Komitetas, Kanados Baltų Fe
deracija, Didžiosios Britanijos 
Baltų Taryba ir kitų panašių or
ganizacijų atstovai. Pranešimam 
pasibaigus, buvo rezoliucijos. 
Svarbiausia šios sesijos rezoliu
cija buvo ta, kuri įpareigojo Pa
saulinės Baltų Santalkos val
dybą šaukti suvažiavimus bent 
kas dveji metai.

Tarp pirmos ir antros sesijos 
specialiai pakviestas Nevv York 
Times dienraščio diplomatinis 
korespondentas David Binder 
skaitė paskaitą apie Europos 
mažas ir dideles tautas. Iš pat 
pradžių D. Binder klausytojus 
perspėjo, kad ne visi sutiks su 
jo išreikštomis mintimis. Karštos 
diskusijos, kurios vyko po pa
skaitos, liudijo jo perspėjimo 
teisingumą. Anot Binderio, 
baltai turi nugalėti rusų imperi
ją ne su neapykanta, bet su mei
le. Rusų komunizmas būsiąs nu-

Simas Kudirka dalyvavo metinėje UBA-BATUNo konferencijoje, kuri įvyko gegužės 31. 
Iš k. sėdi: Helen Kulber — vicepirm., Mari Linnamaa — pirm., Simas Kudirka, Genovaitė 
Kudirkienė, Kęstutis K. Miklas — vykdomasis pirmininkas. Stovi: Kristina Nomeikaitė, 
Olgerts Balodis — finansų vadovas, Dalia Bulgarytė, Ints Rupners — vicepirm., dr. Uldis Blu- 
kis,Theodore Lembą— ižd., Juta Virkmaair Vija Šikšna— sekretorė. Nuotr. L. Tamošaičio

Prez. Fordas leido paskelbti 
Rockefellerio komisijos ČIA 
veiklai tirti tyrimo davinius, o 
visą kitą medžiagą perduos tei
singumo sekretoriui, kad jis, rei
kalui esant, galėtų įveltiem as
menim kelti bylas.

Persijos įlankos valstybės 
numato sušaukti konferenciją ir 
sudaryti bendro gynimosi su
tartį.

Sov. S-ga, norėdama apsun
kinti pinigų persiuntimą žy
dam ir disidentam, nutarė nuo 
sausio 1 be dabar įmamų 30% 
patarnavimo išlaidom padengti 
uždėti dar papildomus mokes
čius.

(nukelta į 2 psl.) 

galėtas ne karu, bet “kapitaliz
mo nuodais” — mašinomis, te
levizija ir t.t. Kapitalizmo mate
rialinės gėrybės, kurios ver
čia sovietus siekti detente, pa
mažu silpninančios sovietinį ko
munizmą. Taigi paskaitinin
kas buvo labai optimistiškai 
nusiteikęs detente ir Europos 
saugumo konferencijos atžvil
giu.

Antrai sesijai vadovavo Vliko 
pirmininkas dr. Kęstutis Valiū
nas. Iš visų trijų sesijų antroji 
buvo svarbiausia. Susirinkę 
dalyviai aptarė baigiamąją Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos sesiją, kuri 
pagal vėliausias žinias turinti į- 
vykti Helsinky, Suomijoj, liepos 
mėnesio gale. Visi sutartinai 
sutiko, kad, nepaisant Binderio 
teigimų, Europos saugumo kon
ferencija yra baltam tikras pavo
jus. Pasaulinės Baltų Santalkos 
suvažiavimas sutarė, kokiu būdu 
baltų vadai ir masės į tą pas
kutinę konferencijos sesiją turės 
reaguoti, ir sudarė savo veiklos 
planą.

Šeštadienio vakarą suvažiavi
mo dalyviai matė vokiečių tele
vizijos dokumentinį filmą apie 
Baltijos kraštus 1918-1968 lai
kotarpy. Nors šios dokumenti
nės programos turinys buvo ne 
visai tikslus, tačiau surinktos fil. 
mų ištraukos buvo labai įdo
mios jau vien dėl to, kad tokių 
maža yra.

Paskutinė sesija vyko sekma
dienio rytą. Jai vadovavo JAV 
Estų Tarybos pirmininkas Ilmar 
Pleer. Buvo tariamasi dėl baltų 
ateities veiklos. Ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į baltų 
organizacijų informacinių ryšių 
stiprinimą ir į baltų veiklą tarp
tautiniame forume. Be to, atvy
ko Simas Kudirka. Jis trumpai 
prabilo apie reikalą visiem bal
tam gelbėti politinius kalinius 
Sovietų Sąjungoj.
(Elta)

UŽDARYTAS KOMUNIZMO
LIZDAS URUGVAJUJ

Urugvajaus vyriausybė birže
lio 5 uždarė didelį komunistų 
lizdą Montevideo mieste. Tuo 
lizdu buvo Urugvajaus Lietuvių 
Centras, kuris veikęs kur kas 
plačiau negu vien lietuvių tarpe. 
Padarius būstinėj kratą, paaiš
kėję: a) kad to Centro nariai esą 
svetimos valstybės piliečiai ir 
aktyvūs jau nuo 1972 uždarytos 
komunistų partijos nariai; b) kad 
tas Centras veikiąs kaip mark
sistinių žurnalų, laikraščių ir ki
tų spaudinių platinimo būstinė; 
c) kad šio Centro naudojami du 
propagandos būdai — vienas

Ūkis. Okup. Lietuvos preky
bininkai vis garsiau kelia balsą
prieš gamybininkų neatsižvel
gimą į rinkos paklausą. Mat, 
gamybos planas nustato ga
mintojam, kad per metus paga
mintų, sakysim, drabužių už to
kią ir tokią sumą rublių, bet ne
nustato detalaus asortimento. 
Gamintojui, aišku, parankiau 
planą įvykdyti gaminant bran
gios rūšies drabužius, nors var
totojui jų ir nereikia. Prekybi
ninkai skundžiasi, kad pigių dra
bužių fabrikai pagamina tik 10- 
30 paklausos. Pvz. “blue jeans” 
labai turį paklausą, bet siuvyk
los jų nesiuvą, nes tai labai pi
gi prekė ir, tokią prekę gami
nant, įvykdyti planą būtų veik 
neįmanoma, nes planas reika
lauja rublių, o ne tam tikro kie
kio drabužių. Prekybininkai kal
tina gamybininkus ir tuo, kad 
prekių pavyzdžių parodose ga
mybininkai patiekia daug dau
giau ir daug patrauklesnių, 
kaip kad faktiškai gamina. 
Prekių pavyzdžių išstato 15- 
20, o faktiškai gamina tik pagal 
3-4 išstatytus pavyzdžius. 
Išstato 7 spalvų pavyzdžius, 
o faktiškai gamina trijų spalvų. 
Tai vis sovietinio planavimo 
išdavos.

Panašias to planavimo išdavas 
mini ir “Sovetskaja Litva” dien
raštis. Esą Kauno pramonės į- 
monės pastaraisiais metais pu
sėtinai atnaujintos ir pra
plėstos, bet, to nepaisant, kai ku
rių įmonių gamyba net 23% 
sumažėjusi. Kodėl? Pasirodo, 
kad ir čia “šuo pakastas” įmonių 
atnaujinimo ir plėtimo pla
nuose. Esą planas numato 
lėšas įmonės naujam garo ka
tilui, bet nenumato lėšų jo su
montavimui įmonėje. Arba pla
nas numato lėšas kokiai naujai 
automatinei mašinai, kuri įmo
nei visai nereikalinga ir ne
pritaikoma. Atsitinka ir taip, kad 
kuri Maskvos ministerija už
planuoja kuriai okup. Lie
tuvos įmonei gaminti tokią 
produkciją, kuri visai neturi 
paklausos.

Sovietinei prekybos organi
zacijai būdingas bruožas — 
stoka intereso. Sovietinė 
spauda skundžiasi, kad preky
bininkai dažnai nesistengia lai
ku gauti iš didmeninės bazės 
prekių, pirkėjui trumpai paaiš
kindami: neturime, nors pagal 

per radiją, kitas per mėnesinį 
laikraštį, vardu Darbas, kur lie
tuvių kalba nuolat skelbiama 
melaginga propaganda prieš 
Urugvajaus vyriausybę ir prieš 
kitus demokratinius režimus, 
laikantis siauros ideologinės 
linijos, diriguojamos komunistų 
partijos ir kitų jai giminingų 
politinių grupių.

Uždarymo akte pasakyta, kad 
centro būstinė uždaroma, visas 
jo turtas nusavinamas ir Centrui 
atimama juridinio asmens teisė.

(Elta) 

valdžios potvarkį tokių prekių 
tam tikras kiekis parduotu
vėje visada turi būti. Antra ver
tus pačiom prekybos įmonėm 
sovietinis centralizmas taip pat 
sudaro didelių nepatogu
mų. Pvz. elektros įrengi
mų priežiūrai ir remontui ati
tinkami specialistai yra tik ra
jono centre, du apie 200 rajo
no prekybos įmonių. Suge
dus vietinės parduotuvės šal
dytuvui, tenka šauktis į ra
jono centrą, kad atsiųstų 
elektros techniką. Bet jis iš
vykęs į kitą rajono pakraštį. 
Dėl to mažas pataisymas nusi- 
delsia dienas, o kartais ir sa
vaites. Šaldytuvo privalan
čios prekės genda.

Beje, net “Tiesa” parašė, kad 
Panevėžio vadinamos savitar
nos parduotuvėje savitarnos 
būdu galima gauti tik duonos, 
pieno, kruopų, makaronų, bet 
jau, pirkdamas pakelį maltos 
mėsos, sviesto ar koldūnų, 
turi stoti į eilę prie pardavė
jos sveriamų prekių ir gaišti 
laiką.

Gegužės pabaigoj ir birželio 
pradžioj Lietuvą nusiaubė šal
čio banga. Kai kuriuos rajo
nuos temperatūra buvo nukritu
si iki 26-27 F, t.y. iki 2-3 
laipsnių C žemiau nulio. 
Apšalo sudygusios bul
vės, kukurūzai, nušalo nemaža 
daržų.

Gegužės pabaigoje Baikalo- 
Amūro geležinkelio magistra
lės tiesimo darbam iš Vil
niaus pasiųstas “didelis 
būrys vaikinų ir merginų iš 
įvairių respublikos kampelių”. 
Tuo tarpu į Lietuvą visokių 
specialistų priedanga gabenami 
kolonistai iš “broliškųjų res
publikų”.

Švietimas ir kultūra. Mokslo 
metam baigiantis, “Tarybinis 
Mokytojas” graudena peda
gogus, kad “ir atostogų metu 
mums, pedagogams, būtina at
minti, jog ateistinis auk
lėjimas — kasdieninis mūsų rū
pestis,” kad “religininkams, lau
žant tarybinius įstatymus, 
pavyksta suvilioti vaikus”. Kad 
prievartinis vaikų ateistinimas 
įsakmiai priešingas Visuotinei 

Žmogaus Teisių Deklaracijai ir 
pagrindinėm tėvų teisėm — apie 
tai nutylima.

Birželio 3-6 Vilniuje vyko 
Kompozitorių sąjungos VII 
suvažiavimas. VI-sis buvo 
1971. Pagal sąjungos pirmi
ninką komp. Laurušą iki VI 
suv-mo vyravęs kamerinės 
muzikos žanras, o tarp 1971- 
75 labiau pasireiškusi simfoni
nės muzikos kūryba. Aptarda
mas ketverių metų Lietuvos mu
zikinės kūrybos derlių, Lauru
kas išvardino A. Bražinsko kan
tatą “Brolių milžinų šaly” ir sim
foniją “Homo sum”, A. Račiūno 
simfoninę poemą “Pirčiupiu 
motina”, E. Balsio kantatą “Sau
lę nešantis”, J. Juozupaičio 
simfoniją “Rex”, V. Montvilos 
simfoninių poemų triptiką, B. 
Kutavičiaus simfoniją, A. Kle- 
nickio “Kantatą apie laužus”, J. 
Bašinsko simfoninę poemą “Ke
turi”, V. Jurgučio oratoriją 
“Donelaitis”, J. Juzeliūno Ket
virtąją simfoniją, V. Paltanavi
čiaus Koncertą violončelei su 
simf. orkestru, S. Vainiūno 
Ketvirtąjį koncertą fortepi
jonui ir kameriniam orkestrui ir 
J. Bašiusko, B. Gorbulskio, 
V. Švedo, A. Rekašiaus kon
certus įvairiem instrumentam. 
Nuo 1971 iki 1975 buvę pastaty
tos trys naujos operos: A. 
Belazaro “Kupriukas muzikan
tas” (vaikam), V. Klovos “Avė Vi
ta” (Janoniui) ir V. Barkaus
ko “Legenda apie meilę’, 
“Kelinti metai sceninio įpras
minimo laukia” J. Juzeliūno 
opera “Žaidimas”. (Kaip žinome, 
Juzeliūno operą “Sukilėliai” 
Maskva uždraudė). Pagal Lauru
šą Barkausko ir Klovos naujo
sios operos ne be trūkumų, 
nedavę lauktų rezultatų. Bet 
blogesnė dainos ir cho
rinės muzikos padėtis. Kom
pozitorių sąjunga turi 77 na
rius.

(nukelta Į 2 psl.)
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Kaunas
1974 pavasarį Kauno kunigų 

seminarijos rektorius klierikams 
pranešė, kad valdžia šiais me
tais žadėjo leisti daugiau kandi
datų priimti į Seminariją — 
maždaug apie 13. Gal būt, ateis
tai manė, jog nebūsią pakan
kamai kandidatų. Religijos rei
kalų tarybos įgaliotinio patvirti
nimui Seminarijos vadovybė nu
siuntė 17 kandidatų. K. Tumė
nas su savo patarėjais iš Valsty
binio saugumo komiteto, parti
jos Centro Komiteto ir kt. nu
braukė penkis kandidatus. Vie
ną K. Tumėno patvirtintą kan
didatą atmetė pati Seminarijos 
vadovybė. Vienas iš patvirtin
tųjų pats neatvyko į Seminariją. 
Taigi I-jame kurse šiuo metu 
mokosi 10 klierikų.

Trys K. Tumėno nubraukti 
kandidatai yra baigę aukštąjį 
mokslą.
Šiluva

Rugsėjo pradžioje Šilinių at
laidų metu į Šiluvą plaukė tūks
tantinės žmonių minios. Sekma
dieniais automašinos netilpo 
Šiluvos miestelyje ir autoin
spektorių buvo rikiuojamos lau
kuose. Autoinspektoriai de
monstratyviai užsirašinėjo au
tomašinų numerius.

Per Šilinių atlaidus kasmet iš
dalinama apie 50,000 Šv. Komu
nijų.

Šiauliai
1974 gegužės 27 Šiaulių V vi

durinės mokyklos 7 klasės 
moksleivis Leonas Šileikis buvo 
iškviestas į direkcinį posėdį, ku
riame turėjo būti svarstomas jo 
tikėjimas. Leono tėvas nekvies
tas atėjo į šį posėdį. Jame da
lyvavo direktoriaus pavaduotoja 
Misiūnienė, Jakimčienė ir kt. 
penki mokytojai. Leoną pa
klausė, ar jis perskaitęs ateisti
nes knygas, kurias mokytojai 
jam davė perskaityti. Moksleivis 
patvirtino, kad perskaitęs visas 
— viso 6.

— Kaip vertini tas knygas?
— Tai netiesa ir šmeižtas, — 

atsakė Leonas.
Gerokai prikalbėjusi prieš ti

kėjimą, mokytoja Misiūnienė 
net du kartus klausė Leono:

Savaitės 
įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)

Aleksandras Solženicynas bu
vo atvykęs į Kaliforniją susipa
žinti su Hooverio institute lai
koma medžiaga apie sovietų 
slaptąją policiją.

Valst. sekr. Kissinger įspėjo 
JT, kad JAV priešinsis bet ku
riom pastangom Izraelio dalyva
vimui JT varžyti.

Žymus Chicagos univ. socio
logas ir integracijos skelbėjas 
dr. James S. Coleman pasmerkė 
federalinių teismų sprendimus 
dėl vaikų vežiojimo integracijai 
pasiekti, nes tai verčia baltuo
sius bėgti į priemiesčius.

Kairioji radikalė Susan Edith 
Saxe prisipažino dalyvavusi 
bankų plėšime ir vogusi ginklus 
iš federalinių sandėlių, bet nesi
gailėjo tai dariusi. Jai gresia 10 
m. kalėjimas.

— Ar atsižadi tikėjimo?
— Tikėjau ir tikėsiu.
Išprašiusi mokinį iš kabineto, 

mokyt. Misiūnienė aiškino Ši- 
leikiui religijos žalą vaikams.

— Netiesa, kad religija žalin
ga, — kirtosi Šileikis. — Šian
dien religija minama po kojo
mis, o mokiniai negerbia savo 
mokytojų, rūko, keikiasi, geria, 
netgi paleistuvauja — štai ateiz
mo vaisiai.

— Dabar į bažnyčią einančių 
labai maža, todėl reikia paklusti 
daugumai, — aiškino mo
kyt. Jakimčienė.

— Tik negyvą neša srovė, 
o gyvas visada plaukia prieš sro
vę .. .

— Su savo tikėjimu užkirsi 
vaikams kelią į mokslus, — ban
dė įtikinėti mokyt. Misiūnienė.

— Ne aš užkirsiu, o jūs, ateis
tai. Pagaliau, kam reikalingas 
mokslas, jei reikia atsižadėti pa
ties brangiausio dalyko — tikė
jimo? O jus, gerbiami mokytojai, 
pagal tarybinius įstatymus rei
kia bausti už vaiko persekioji
mą dėl tikėjimo.

— Mes tavo vaiką visvien pa
darysime ateistu, — kalbėjo 
Misiūnienė.

— Kiek man teko būti jūsų 
posėdžiuose, įsitikinau, kad 
jums labiau rūpi vaiką padaryti 
ne ateistu, bet veidmainiu, nes 
nekartą pabrėžėte — tikėk, kiek 
nori, tik mūsų akivaizdoje atsi
žadėk Dievo.

Taip ir neaišku, kada Šiaulių 
ateistai paliks ramybėje Šileikių 
šeimą.

Daugailiai
1974 birželio 9 Daugailių baž

nyčioje (Utenos raj.) turėjo būti 
švenčiami šv. Antano atlaidai. 
Ta proga Daugailių parapijos 
klebono kun. Petro Baltuškos 
globotinis kun. St. Krumpliaus- 

kas rengėsi laikyti primicijas. 
Apie besiartinančią iškilmę kle
bonas iš anksto painformavo 
savo parapiečius.

Birželio 3 į Daugailius atvyko 
Utenos rajono Vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas J. 
Labanauskas ir pradėjo kaltinti 

kleboną kun. P. Baltušką, kad šis 
nesilaikąs nei bažnytinių nei 
tarybinių įstatymų. Atlaidų die- 
nė švenčiąs ne birželio 16, o 9 

dieną, nepranešęs rajonui apie 
atvykstančius kunigus ir primi
cijas.

Klebonas paaiškino, kad at
laidų dienos parinkimas esąs jo 
kompetencijoje. Šiuose at
laiduose nieko skirtingesnio 
nuo kitų atlaidų nebus, viskas 
bus daroma pagal bažnytinės 
liturgijos nuostatus, o tokiems 
dalykams jokie rajono leidimai 
nereikalingi. Primicijos įvyk
siančios, nors rajonas jų nepa
geidavęs. Apie atvykstančius 
kunigus rajonui seniai žinoma iš 
pateikto liturginių švenčių ir 
atlaidų kalendoriaus.

Perpykęs rajono pareigūnas 
barė kleboną, kad jis visiškai 
nesilaikąs tarybinių įstatymų 
ir todėl būsiąs perkeltas į kitą 
rajoną arba nušalintas nuo ku
nigiškų pareigų.

Klebonas paprašė nurodyti, 
kokio įstatymo jis nesilaikąs, pa
siūlė perskaityti Konstituciją ir 
nurodyti, kurį jos paragrafą pa
žeidęs.

Tada pavaduotojas pagrasino 
viską pranešti Religijų reikalų 

tarybos įgaliotiniui ir čia pat 
užsakė su juo telefoninį pasikal
bėjimą. Įgaliotinio tuo metu ne
buvo, todėl pavaduotojas J. La
banauskas pradėjo pasakoti kle
bono “nusikaltimus” įgaliotinio 
sekretorei: kun. P. Baltuška ne
pripažįstąs jokių įstatymų, kvie- 
siąs kunigų, kiek panorėsiąs, 
nors ir 10, nes čia esąs jo reika
las.

Klebonas replikavo pava
duotojui:

— Kaip jums ne gėda meluoti? 
Kada aš sakiau, kad jokių įsta
tymų nesilaikysiu? Kalbate su 
ministerija ir meluojate. Leis
kite man pakalbėti telefonu. 
Kalbėti neleido. Be to, dar iš
barė, kad klebonas valdąs baž
nytinį komitetą ir mokęs vai
kus tikėjimo tiesų.

Birželio 5 klebonui paskambi
no Religijų reikalų tarybos įga
liotinio referentas ir buvo infor
muotas apie atlaidus bei primi
cijas.

Birželio 6 rajono pavaduotojas 
vėl skambino klebonui ir nuro
dė, kad atlaidus švęsti turįs tei
sę, tik ne primicijas. Tačiau kle
bonui paaiškinus, kad įga
liotinio referentas neprieštaravo 
primicijoms, pavaduotojas prisi
pažino turįs kapituliuoti.

Atlaidai ir primicijos praėjo la
bai iškilmingai. Dalyvavo 7 ku
nigai, 5 klierikai ir graži minia

tikinčiųjų. Deja, ne visi atėjo į 
šią iškilmę melstis . . . Viena 
moteris stovėjo šventoriuje su 
sąsiuviniu rankoje ir kažką rašė.

Birželio 13, Devintinėse, kle
bonas kun. P. Baltuška buvo 
iškviestas į apylinkę, kur jo lau
kė iš partiečių sudaryta komi
sija: kolūkio pirmininkas J. Ma- 
račinskas, kolūkio partinės orga
nizacijos sekretorė I. Vitaitė ir 
apylinkės pirmininkė Stankevi
čienė. Komisija svarstė klebono 
“prasikaltimus”.* Daugiausia 
kaltino kolūkio pirmininkas, ku
riam atrodė, jog padarytas dide
lis nusikaltimas, nes atlaidai bu
vo švęsti birželio 9. Klebonui 
įsakė parašyti pasiaiškinimą dėl 
praėjusių atlaidų. Po to apylin
kės pirmininkė surašė įstatymų 
pažeidimo protokolą, kurio kle
bonas nepasirašė.

Tą pačią dieną klebonui bu
vo įteiktas kvietimas atvykti 
birželio 14 į Utenos rajono Vyk
domąjį komitetą, kur bus nagri
nėjama jo administracinė byla.

Birželio 14 Utenos rajono VK 
Administracinė komisija — pir
mininkas B. Linartas, sekretorė 
J. Narbutienė, nariai J. Zuika 
(milicijos viršininkas), B. Sur
gailis ir J. Labanauskas — nu
baudė kun. P. Baltušką 30 rub. 
bauda, nes jis: “1974 birželio 9 
be rajono Vykdomojo komiteto
leidimo pasikvietė iš kitų rajonų 
10 kunigų religiniams patarnavi
mams teikti ir tuo būdu pažeidė 
LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1966.V. 12 įsako tre
čią pastraipą”. (Elta)

AN*. ANAS 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.)

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir Daorastus. 
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., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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- 
’ąue, 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., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maiš
ias prieinama kaina.

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

Okupuotoj Lietuvoj
(atkelta iš 1 psl.)

Lazutkos “filosofija.” Galimas 
daiktas, kad Lazutkų tėvas ar se
nelis dėJ savo lietuviškos 
veiklos bus atsidūręs Sibire, 
kaip kad daugelis lietuvių. Tik 
kai daugelis lietuvių tremtinių iš 
Rusijos grįžo į nepriklau
somą Lietuvą, Lazutkai pasili
ko Sibire. Tik po karo jie at
sirado okup. Lietuvoj .Vy
resnysis brolis Pranas 1941 
baigė Omsko medicinos institu
tą, okup. Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministro pavaduo
tojas. Vidurinysis Stasys 
1941-46 sovietų armijoj, Mask
voj baigęs visuomenės
mokslų akademiją, nuo 1948 
Vilniaus universitete, istori
kas, partijos CK narys. Jau
nesnysis brolis Valentinas, 
g. 1932, 1955 baigęs Maskvoj 
filosofiją, nuo 1958 Vilniu
je. Jo lietuviškumą galima su
prasti iš fakto, kad savo ra
šinį apie buržuazinį naciona
lizmą jis spausdina “Sovets- 
kaja Litva” dienrašty.

Kad sovietai domisi mūsų iš
eivijos politine veikla—supran
tama. Bet kad sovietam apeitų 
ir išeivijos lituanistines studi
jas paversti antisovietine 
akcija, tai juoba įdomu. Lazut
ka aiškina, kad “Vakaruose dirba 
didžiulis propagandos apara
tas su plačiai išplėtotu moks
linio tyrimo įstaigų tinklu” 
ir kad tų įstaigų uolūs talki
ninkai esą baltiečiai naciona
listai. Tokiais talkininkais esą 
ne tik R. Šilbajoris, V. Var
dys, F. Jucevičius, bet ir Bal
tijos tautų institutas Švedijoj 
ir Baltiškosiom studijom remti 
draugija Jungtinėse Valsty-

bėse. Tai esanti nauja, liberalų 
sukurta antikomunizmo taktika, 
atremta į prielaidą, kad “vidaus 
evoliucija” pakeisianti padėtį. 
Tai evoliucijai pagreitinti ir 
stengiamasi infiltruoti so
cializmui svetimas idėjas bei 
nuotaikas, pirmiausia taikant į 
jaunimą ir į politiškai nesu
brendusią publiką. Esą tam rei
kalui skleidžiama tautinio komu
nizmo mintis ir tokia mintis, 
kad “geltonoji grėsmė gali 
tapti geltonąja viltimi”. Pagal 
Lazutką liberalų antikomunis
tinė taktika skatinanti išeivijos 
bendradarbiavimą su Kinija ir 
net su sionistais, pirmiausia 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana
doje. Bet, atrodo, Lazutka la-

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — irrf- 
pertuotos 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!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko

las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts La ne, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637. _____

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
212) 229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadvvay, 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.

Paukštyčių įžodis; stebi draugininkė v. si. R. Milukaitė. Nuotr. P. Bivainio

blausiai nelaimingas, kad pagal 
naują liberalų taktiką buržuazi
niai nacionalistai ieško są
lyčio ir su kai kuriais komu
nistais, kuriem “tautinis mo
mentas aukščiau už bet kurią 
ideologiją”. Ši nauja buržua
zinio nacionalizmo taktika ne 
tik prieš sovietinę santvarką ir 
socializmą, bet ir priešinga 
tarptautiniam atlydžiui, saugu
mo konferencijai, 
nusiginklavimui, 
buržuazinis 
yra imperializmo idėjinis 
ginklas. Žinia, Lazutka ne- ’ 
mini, kieno ginklas yra sovie
tinis nacionalizmas. Jis kal
ba apie sovietinį tautų lygia
teisiškumą, užsimerkdamas prieš 
faktus, kad okup. Lietuvoj mo
kyklų rusų kalba per akis, o 
Sibiro lietuvių kolonijose 
neleidžiamos net pradžios mo
kyklos lietuvių kalba, arba Gu
dijos lietuviai net persekioja
mi už tai, kad savo vaikus leidžia 
į okup. Lietuvos mokyklas. 
Lazutka priekaištauja buržuazi
niam nacionalizmui priešišku
mą internacionalizmui, nu
tylėdamas, kad tasai priešišku
mas nėra prieš 
cionalizmą, o tik prieš 
cionalizmu dangstomą 

nacionalizmą, 
tiek sovietinė 
ir tebėra tautų 
jei Vakarai skaičiuoja, 
susidūrimo su Rusija

pasaulio
Žodžiu, 

nacionalizmas 
imperializmo

f

t

interna- 
inter- 
rusiš- 
Tiek 
Rusi-* 

kalėji-'

kąjį 
carinė, 
ja buvo 
mas. Ir 
kad jų
atveju Rusijos pavergtos tau
tos gali būti Vakaram talkinin
kės, tai tam turi pagrindo. Kai 
Vokietijos kaizeris Leniną ga- 
bendino į Rusiją, jis turėjo 
galvoj, kad Rusijos pa
vergtosios tautos, Leninui 
skelbiant jų laisvą apsi
sprendimą iki atsiskyrimo 
nuo Rusijos, bus taip pat 
talka prieš Rusiją. Lazutka 
nenori suprasti, kad anti- 
sovietinis nacionalizmas tėra 
neišvengiama išdava sovietinio 
nacionalizmo “vyresniojo bro
lio” hegemonijos.

Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač 
Siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts 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 

Monika Macežinskaitė, sav.

/i' juazAsi- 

j 1900 t I9T2

I

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

Fasolino
Memorials CO.

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

Tai yra mūsų vienintelę 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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

i
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

i
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Birželio įvykiai
Pradėjome vasaros sezoną. 

Jau važinėjame į pajūrius. Mau
domės, piknikaujame. Ren
giame sodo partijas. Svečiuoja- 
mės. Juk birželis, juk naktys to
kios kvepiančios ir tokios gra
žios.

Taip, birželis gražus, bet lie
tuviam kiekvieną metą birželis 
primena mūsų tautos liūdnas 
dienas. Juk birželio mėnesį Lie
tuva buvo okupuota (1940. 
VI.15). Įvažiavo tankai į Kauno 
gatves ir triuškino šaligatvius. 
Tankai ne laisvę nešą, bet so
vietiniai tankai — priespaudos 
ir vergijos tankai! Buvo nuka
binti visi Lietuvos respublikos 
ženklai. Baltasis vytis buvo iš
mestas. Buvo nuplėšta nuo karo 
muziejaus Lietuvos vėliava ir 
pakabinta okupanto vėliava — 
piautuvas ir kūjis. Ir kaip sim
boliška toji vėliava — nori tau
tas išpjauti ir plaktuku suplakti.

Tai buvo bifželio mėnesį, kai 
tūkstančiai sovietų karių perėjo 
Lietuvos sieną, kai naujom įgu
lom ir naujais batalijonais buvo 
užgožta visa Lietuva. Sovietai 
mokėjo veikti ir mokėjo su
daryti liaudies seimą. Ir jį ap
statė durtuvais, kad kalbėtų 
tik jiem tinkamus žodžius.

Ir dar yra tokių, kurie sako, 
kad Lietuva pati įsijungė į So
vietų Sąjungą. Tai tikri naivuo
liai! Kas gi eis iš laisvės į ver
giją? Kas? Tik prievarta yra už
metama vergija.

Lietuva buvo paklupdyta 
smurto keliu, ir sovietiniai tan
kai triuškino šaligatvius, laužė 
respublikos medelius ir virkdė 
tautos žmones. Ir kas džiau
gėsi tais priespaudos tankais? 
Kas?

Tai buvo tokia mažuma, kuri 
visada lenkiasi okupacijom. Tie, 
kurie sveikino, niekada nebuvo 
lietuvių tautos draugai. Kiekvie
na tauta trokšta laisvės, ir kas 
sveikina pavergėjus, tas yra tik
ras išsigimėlis.

Birželyje buvo ir kitas baisus 
įvykis — tai didieji trėmimai.
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Sovietinis okupantas po vie- 
nerių okupacijos metų sudarė 
sąrašus ir iš Lietuvos išvežė 
tūkstančius žrrionių. Išvežė į Si
birą. Tai buvo 1941.VI.14-15. 
Durtuvai apsupo sodybas, na
mus, kiemus. Bildėjo sunkve
žimiai. Žmones kaip gyvulius 
krovė į vagonus ir išvežė į di
džiausią tremtį. Tūkstančiai lie
tuvių išėjo neregėto vargo ir 
kančios keliais.

Ir buvo sakoma ir dabar kai 
kurių nesuprantančių kartojama, 
kad vežė chuliganus, triukšmau
tojus. Nieko panašaus. Tai buvo 
padorūs lietuviai. Jie tarnavo 
laisvai respublikai, buvo patrio
tai, rūpinosi savo krašto ateitimi. 
Ir okupantas norėjo juos paša
linti, kad jam liktų daugiau vie
tos siautėti.

Tie įvykiai įrašyti kruvinom 
raidėm į mūsų istorijos lapus. 
Jie niekada nebus užmiršti. Viso 
pasaulio dori lietuviai juos pri
simins. Kai nėra pasaulyje teisy
bės, kai leidžiama siautėti prie
vartai ir okupacijai, visi lietuviai 
kalbės ir primins anas liūdnas 
sielvarto, okupacijų ir trėmimų 
dienas.

Birželio mėnesį taip pat buvo 
sukilimas. Tai atsitiko po di
džiojo vežimo (1941. VI .22). 
Prasidėjus sovietų karui su vo
kiečiais, tuoj tūkstančiai žmonių 
sukilo prieš okupantą. Lietuviai 
nenorėjo vergauti, jie troško išsi
vaduoti iš priespaudos, iš melo.

-o-
Su pagarba minime visas bir

želio aukas, tuos karžygius, ku
rie krito partizanų eilėse, tuos 
ištremtuosius į Sibirą ir ten žu

vusius. Visi susitelkiame ties 
dideliais birželio įvykiais, visi 
jaučiame pareigą dirbti savo tau
tos labui ir jos šviesesnei 
ateičiai. Nepameskime tikėjimo. 
Melas ir smurtas yra blogis. 
Okupacija yra blogis. Ir blogis 
vieną kartą turi pralaimėti gė
riui. Tai ir tos baisios priespau
dos praeis, ir laisva Lietuva ga
lės užgydyti birželio žaizdas.
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Atgaila
Gauti jubiliejinių atlaidų do

vanai reikalinga atlikti tam tik
ras sąlygas, kurių pirmoji — sak
ramentinė išpažintis. Be to, kaip 
pilno atsigręžimo į Dievą 
ženklas ir vaisius, reikalingas 
atsiribojimas nuo bet kokios, 
net ir nesunkios, nuodėmės. 
Šventieji metai ypač iškelia at
gailos, ne tik kaip sakramento, 
bet ir kaip dorybės vertę, kaip 
esminį krikščioniškojo gyveni
mo bruožą — nugalėjimą savo
jo egoizmo ir savanoriškos aukos 
pabrėžimą. Atgaila juk yra su
pratimas nuodėmės esmės — 
Dievo įžeidimo sunkumo ir bai
sumo, šiandien taip dažnai apte
musio krikščionių sąžinėse. Be 
to, atgaila primena ir kitą da
lyką, būtent, nors nuodėmė yra 
pirmoj vietoj Dievo įžeidimas, ji 
tačiau drauge yra įžeidimas pa
ties savęs ir artimo.

Visi šie principai ir motyvai 
yra iškelti naujoj atgailos prakti
kos reformoj. Pagrindinė atgai
los idėja yra “susitaikymas”. 
Atgailos sakramento reforma 
siekė iškelti išpažinties dina
mizmą ir būtinumą išganymo is
torijoj, labiau pabrėžiant bažny
tinę ir socialinę atgailos sakra
mento pusę. Krikščionis, norė
damas tikrai ir nuoširdžiai pada
ryti atgailą, turi peržvelgti iš 
pagrindų savo gyvenimą, savo 
priklausymo Bažnyčiai laipsnį,

Šventinamas prel. M. Krupavičiaus paminklas lietuvių ka
pinėse Chicagoje.
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JUBILIEJINIŲ metų esmė

J. Vaišnora, MIC 

savo tikėjimo praktikavimą, 
pagaliau savo bendruomeni
nį gyvenimą Bažnyčioj, šeimoj 
ir visuomenėj. Tik tada bus ga
lima padaryti tikrąją atgailą — 
pataisymą ten, kur yra trūkumai, 
apsileidimai, tik tada bus tikras 
susitaikymas su Dievu ir žmonė
mis.

Kitos sąlygos jubiliejiniam 
atlaidam gauti

Maldinga kelionė į Romą, 
kaip natūralus Šventųjų metų 
atbaigimas, savo centre turi ke
turių Romos bazilikų aplanky 
iną (jubiliejiniam atlaidam gauti 
pakanka aplankyti tik vieną iš 
keturių bazilikų), o taip pat žy
miųjų kankinių vietas ir kata
kombas. Lankant šias vietas, pa
gal senovės paprotį, einama pro
cesijoj (organizuotu būriu), įžen
giant į bazilikas per “Šventą
sias Duris” (jos yra Dievo gai
lestingumo simbolis), aplankant 
Švč. Sakramento koplyčią ir 
apaštalo kapą. Yra dvi pagrin
dinės bendruomeninės apeigos, 
kuriose dalyvaujant galima pel
nyti atlaidus: 1) bendra liturgi
nė malda (mišios, Šv. metų mal
dos, atgailos apeigos) ir 2) spon

taniška, kad ir pavienių asmenų, 
malda (apmąstymas jubiliejaus 
tikslo, motyvų, Kryžiaus Kelias, 
rožančius) ir būtinas atkalbėji
mas ar atgiedojimas Tėve mūsų, 
Tikiu ir kokios nors maldos Ma
rijos pagarbinimui.

Kad maldininkai galėtų geriau 
pasiekti dvasinius ir bažnytinius 
tikslus, kad pagilintų savo as
meninį ir bendruomeninį 
krikščioniškąjį gyvenimą, yra 
nustatyta savaitinė schema tiek 
pavieniam, tiek grupiniam mal
dininkam.

1) Liturginės apeigos: a) kiek
vieną sekmadienį Vatikano bazi
likoj 10 vai. aukojamos mišios, 
kuriose paprastai dalyvauja pats 
popiežius; kitose bazilikose to
kios jubilieninės mišios yra pu
siau 11 vai.; b) visomis savai
tės dienomis keturiose bazili
kose ir katakombose pusiau de
vintą valandą yra ypatingos pa
maldos lotynų kalba, priderintos 
prie vietos ypatingumo ir reikš
mės; c) kasien Šv. Petro bazi
likoj popietinėmis valandomis 
yra specialios jubiliejinės pa
maldos; d) be to, nustatytomis 
dienomis periodiškai įvairiose 
vietose laikomos pamaldos rytų 
apeigomis.

2) Kitos pamaldos: Kiekvieną 
penktadienį Šv. Petro aikštėj va
karais yra “maldininko Kryžiaus 
Keliai”, o kas šeštadienį vakare 
ten pat “maldininko rožančius”.

3) Susitikimas su popiežium: 
kiekvieną trečiadienį priešpieti-

SIMBOLINĖS ŠVENTŲJŲ
METŲ APEIGOS
Viena iškilmingiausių ir įdo

miausių apeigų jubiliejiniais 
metais yra Šventųjų Durų ati
darymas ir uždarymas. Tai di
dinga ir reikšminga ceremonija, 
apsupta mistinių simbolių. Pa
gal tradiciją, popiežiui įteikia
mas auksinis plaktukas, o ne rak
tai.

Kodėl? Jei plaktukas ir neiš
reiškia viso to, ką daug aiškiau 
suprantam Evangelijos raktais, 
jis turi kitą simbolinę reikšmę, 
nemažiau reikšmingą. Norima 
pasakyti, kad durys ne taip jau 
lengvai atsidaro; yra reikalingas 
metalinis įrankis tvirtam smū
giui, netgi iki trijų kartų, iš- 
išreiškiančių maldingumą, tei
singumą ir gailestingumą.

Kristus yra pasakęs: “Belskite, 
ir bus atidaryta”. Popiežius pasi
beldžia, ir durys atsidaro. Jis 
tuos plaktuko smūgius palydi 
invokacijomis, kurios išreiškia 

niu laiku popiežius audiencijų 
salėj priims maldininkus.

Pasiruošti ir papildyti eucha
ristinei puotai (Švč. Sakramen
to priėmimui) bazilikose, kata
kombose ir kitose skirtose vieto
se daromos atgailos pamaldos, 
kurių metu tikintieji gali atlikti 
išpažintį įvairiomis kalbomis 
(tai viena iš sąlygų gauti jubilie
jiniam atlaidam).

Maldininkai, atvykę į Romą, 
turi progos susitikti, pabend
rauti ir pasikeisti nuomonėmis 
bei patirtim su kitų kraštų mal
dininkais. Yra rengiami įvairūs 
vietinių Bažnyčių susitikimai su 
Romos Bažnyčia, ypač su kai ku
riomis jos parapijomis. Tuo 
siekiama užmegzti gyvą ryšį 
tarp įvairių Bažnyčios dalių, kad 
bendrai būtų galima sėkmingiau 
darbuotis visuotinės Bažnyčios 
naudai. Yra numatyti ir eku
meniniai susitikimai, kad įvairių 
konfesijų krikščioniai labiau su
artėtų ir priartėtų prie tikėjimo 
vienybės.

Tokiuose jubiliejinių metų rė
muose ir viso pasaulio lietuviai 
rengiasi aplankyti Romą vienu 
laiku. Bus specialūs kunigų ir 
pasauliečių susirinkimai-po- 
sėdžiai. Išsisklaidę po visus 
pasaulio kraštus, prie pirmojo 
popiežiaus kapo ir jo įpėdinio 
artumoj labiau sustiprins ir savo 
tarpe ryšius, kad bendromis jė
gomis sėkmingiau galėtų vyk
dyti savo misiją šioj žemėj.

atlaidumo stebuklą, malonės ga
vimą ir vilties pergalę.

Šventieji metai pradedami pa
gal seną tradiciją, įvestą jubilie
jiniais 1500 metais, gruodžio 24, 
Kalėdų vigilijoj.

Popiežius, lydimas kardinolų, 
vyskupų, kunigų ir minios žmo
nių, su žvake rankoj, giedant 
“O Dvasia, Viešpatie, nuženk”, 
ateina prie Šventųjų Durų, pa
deda žvakę ir paima auksinį 
plaktuką. Tada suduoda tris kar
tus į duris. Per pirmąjį sudavi- 
mą popiežius sako: “Atidarykite 
teisingumo duris”. Per antrąjį 
sudavimą sako: “Įeisiu į Tavo 
namus, o Viešpatie”. Per trečią 
sudavimą: “Atidarykite duris, 
nes Dievas yra su mumis”.

Vienoj rankoj laikydamas 
kryžių, kitoj žvakę, popiežius 
atsiklaupia ir užgieda “Tave, 
Dieve, garbinam”. Atsistoja ir 

(nukelta į 5 psl.)
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Mielai prisimenu ekskursijas. 
1919 rudenį aplankėm pilį ties 
Gelgaudiškiu. Žmonės ją vadino 
Zamkum. Vėliau ta vieta buvo 
pavadinta Vytėnais.

1921 pavasarį padarėm di
desnę ekskursiją garlaiviu nuo 
Gelgaudiškio iki Veliuonos. 
Vyko visa gimnazija (1919 tik III 
klasė). Aplankėm piliakalnį, už
sukom į bažnyčią.

Grįždami iš Veliuonos, susto-. 
jom Raudonėj. Pasigėrėjom 
puikiais rūmais didžiuliam vai
sių sode su dar puikesniu vaiz
dų į Nemuną.

Parplaukę į Gelgaudiškį, su
sitikom Panevėžio gimnazijos 
mergaičių ekskursiją, vadovau
jamą Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės. Abi ekskursijos išlipom į 
krantą. Direktorius paskyrė 
mane pasveikinti Bitę.

Kas ta Bitė, šį tą žinojau. 
Žinojau, kad ji spaudos draudi
mo laikų veikėja ir rašytoja; 
kad pernai pirmininkavo pir
majam Lietuvos steigiamojo sei
mo posėdžiui.

Bitė paspaudė man ranką ir 
trumpa kalba palinkėjo . mum 

sėktningai mokytis gražesnei tė
vynės ateičiai.

Po to panemunės pievoj, kur 
buvom susitikę, su panevėžie
tėm sužaidėm kelis žaidimus ir 
išsiskyrėm. Jos nuplaukė Kauno 
link, mes grįžom į Šakius.

1921 rugsėjo pabaigoj mūsų 
klasę palietė jau ir mobilizacija. 
Į karo mokyklą savanorių kandi
datų pakankamai nesusirinko. 
Tad buvo mobilizuojami tinka
mo amžiaus gimnazijų mokiniai, 
jau baigę keturias klases.

1921 rudenį buvo imami gimę 
1901 metais. Tokių iš mūsų kla
sės buvo paimti trys: Juozas 
Adomaitis, Jonas Damijonaitis ir 
Kazimieras Maila. Tačiau ilgiau 
kariuomenėj jie nepasiliko. Juo
zas A. ir Jonas D. buvo iš karo 
mokyklos atleisti jos nebaigę ir 
abu 1923 rudenį pasuko į Vil
kaviškio kunigų seminariją ir ta
po kunigais. K. Maila buvo pa
keltas leitenantu, bet, pasirinkęs 
aviaciją, 1924 rugpiūčio 1 žuvo 
lėktuvo avarijoj.

1922 vasarą padarėm didelę 
ekskursiją į Vakarų Lietuvą. Ke
liavo direktorius, dvi mokytojos 
ir apie 30 mokinių, dauguma iš 
mūsų klasės. Pro Sudargą, Sma

lininkus, Pagėgius nuvykom į 
Klaipėdą. Ten praleidom porą 
dienų. Iš ten į Palangą taip pat 
porai dienų. Iš Kretingos trauki
niu į Šaulius. Šiauliuose pusdie
niui sustojom aplankyti mūsų 
buvusio mokytojo Viktoro Vailo
kaičio, direktoriaujančio Ūkio 
Banke. Iš Šiaulių atvykę į Kau
ną, užtrukom vėl dvi dienas. 
Iš Kauno vykom garlaiviu į 
Plokščius, iš ten į Šakius.

Tą vasarą daugelio gimnazijų 
ekskursijos lankė Klaipėdą ir Pa
langą. Bet jos vyko traukiniu ten 
ir atgal pro Mažeikius (Šiaulių- 
Kretingos geležinkelio dar ne
buvo). Šakiai pasirinko kitą 
maršrutą — pro Smalininkus ir 
Pagėgius. Taip padarėm didelį 

ratą, visą laiką važiuodami pro 
naujas vietas. Pamatėm Baltiją, 
Klaipėdos uostą, Palangos vasar
vietę.

Kaune sekmadienį buvom Vy
tauto bažnyčioj. Pamaldas laikė 
mūsų direktorius — kapelionas. 
Jis į bažnyčią buvo nuėjęs anks
čiau, kiti ekskursantai ėjom kiek 
vėliau. Bažnyčios rektorių kan. 
Tumą-Vaižgantą radom švento
riuj, beravėjantį žoles. Pama
tęs raus, nusviedė saują žolių 
į šalį ir paklausė:

— Jūsų kunigas čia šiandien 
pamaldas laikys?

— Taip.
— Prašau . . .

Nuvedė mus ir susodino pres
biterijoj.

Tą pat dieną po pietų aplan
kėm Pažaislį, kur mus pasitiko ir 
viską aprodė mūsų buvusi mo
kytoja Grigaitytė. Prieš metus ji 
buvo įstojusi į kazimieriečių 
vienuolyną.

Kitą dieną lankėm įvairias 
Kauno įstaigas: karo muziejų, 
miesto muziejų, radijo stotį. Bu
vom kapinėse. Pavakare dalyva
vom vėliavos nuleidimo iškil
mėse. Matėm ten ir dr. Joną Ba
sanavičių. Netqli paminklo žu- 
vusiem jam buvo pastatyta sofa, 
o šalia jo ant kėdės sėdėjo My
kolas Biržiška.

Tai buvo vienintelis kartas, 
kada aš, o gal ir visi ekskur
santai matėm gyvą Basanavičių.

Paskutiniai treji (1922-25) me
tai praėjo be žymesnių minė
tinų įvykių. Darbas ėjo ramiai 
dviem kryptimis: mokslas ir 
veikla mokinių organizacijose.

Brendo jėgos, platėjo ir veikla. 
Ateitininkuose atsirado daugiau 
sekcijų: abstinencijos, sporto, 
spaudos, visuomenės. Pasirodė 
nauji moksleivių laikraštėliai: 
Minčių vainikas 1921, Sesutė, 
Tautos Žiedai ir Papliauška 
1923, Židinys vietoj Minčių Vai
niko nuo 1924 pradžios.

VIII klasėj buvom 22 ir visi ją 
baigėm.

Mūsų mokytojai? Jų buvo 
daug. Su aukštuoju mokslu buvo 
tik direktorius kun. Ignas Star

kus, teologijos kandidatas iš Pet
rapilio dvasinės akademijos. Kf- 
tų mokslo cenzo tiksliai ir neži
nau. Bet žinau, kad visiem ne
trūko idealizmo, sąžiningumo 
pareigose. Tik nuo 1921 rudens 
mokytojų tarpe atsirado pora ku
nigų, studijavusių Šveicarijos 
Friburge.

Kun. Ignas Čižauskas buvo 
Šakių klebonas ir dekanas. 
Kilme dzūkas. Mokydamasis 
Seinų kunigų seminarijoj, bend
radarbiavo dzūkų tarmės klausi
mais su Jonu Jablonskiu (Kriau
šaičių), kai tas rašė pirmąją savo 
lietuvių k. gramatiką. Mačiau 
pas jį Jablonskio laiškų. Šiltai 
prisimindavo vysk. Antaną Bara
nauską, kad tas juos, seminari
ją baigusius, siuntė toliau moky
tis. Mokytojas jis buvo puikus. 
Dėstė lietuvių kalbą ir literatū
rą. VII klasėj mum lygiai puikiai 
dėstė ir psichologiją.

Kun. Antanas Jusaitis 1905 
išvyko Friburgan studijuoti tei
sės, o iš ten į JAV. Lietuvon 
grįžo 1921 ir buvo pakviestas 
Šakių gimnazijos mokytoju. Kil
me zanavykas, seminarijoj mo
kęsis kartu su Pr. Būčių, būsimu 
vyskupu. Didelis eruditas, bet 
ne pedagogas. Kas siekė iš jo tik 
pažymio, lengvai jį gaudavo; 
kas turėdavo valios, galėjo iš jo 

daug išmokti ir patirti. Mėgdavo 
kalbėti, pasakoti apie matytus 
kraštus ir sutiktus žmones, ir 

vis iš linksmesnės pusės. Ir Bu
čį prisimindavo šypsodamasis. 
Dėstė jis mum lotynų k., istori
ją ir visuomenės mokslą.

Čižauskas gimnaziją paliko 
dėl ligos tuoj po mūsų išleistu
vių. Mirė džiova 1926 vasarą. 
Jusaitis buvo švietimo ministe
rijos atleistas 1929 pavasarį, ka
da jau diplomuotų mokytojų pra
dėjo išleisti Kauno universite
tas.

Pabaigai su šypsena paminė
siu ir vieną mokytojų unikumą. 
Buvo jis Vokietijos vokietis Ed
vardas Muenchhofas. Baigęs 
mokytojų seminariją, I pasauli
niame kare buvo kareivis. Po ka
ro pasiliko Lietuvoj ir buvo Ša
kių liuteronų parapijos kan
torius. 1920 rudenį buvo paim
tas gimnazijon vokiečių kalbos 
mokytoju. Mokytojas jis pasi
rodė visai netikęs ir per tuos 
metus nieko mus neišmokė. Kas 
jam nepatikdavo, tam rašydavo 
kuolą (vienetą). 1921 pavasarį 
mūsų klasėj tų kuolų jis prira
šė labai daug. Bet atvažiavo, 
gimnazijas vizituodamas, švie
timo viceministeris Pr. Mašio
tas. Ir mokytojas kuolus ištaisė į 
ketvertukus . . . Mokslo metam 
pasibaigus, jis buvo atleistas. 
Greit po to dingo ir iš Šakių.

-o-
Tuo ir baigiu, pats anuos 

laikus mielai prisimindamas ir 
kitiem Šakių gimnazijos buvu- 
siem mokiniam juos primin
damas.
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i ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra’’, 29-32 Beach Channel Dr., Far Rockavvay, N.Y. 11691 

Redaguoja: Rasa Razgaitienė — Tel. (212) 327-2019

MIELI ATEITININKAI! MIELI BIČIULIAI!
Kaip senas ąžuolas, po rudens 

audrų ir žiemos pūgų atsibudęs 
pavasarį, nudžiunga pamatęs ap
link pražydusį jauną atžalyną, 
taip ir aš šiandien džiaugiuosi 
atvykęs į jūsų šventę.

Prieš 65 metus susirgau chro
niška liga. Mediciniškai ją pava
dinsiu Ateitininkitis Dovydai- 
tensis. Tai reiškia — tapau atei
tininku.

Per kelerius mano sąmoningo 
gyvenimo dešimtmečius tą ma
no ligą smarkiai atakavo Markso- 
Lenino istorinio materializmo, 
Strausso-Buechnerio, Haeckelio 
ir kitų žinomų daktarų paga
minti intelektuališki antibioti
kai. Bet be pasekmių. Taip ir 
likau ateitininkas. Savo ir kitų 
ateitininkų pirmūnų vardu svei
kinu ateitininkiją, o visus čia 
esančius kviečiu būti talkinin
kais.

Pirmoji ateitininkijos karta ne
klausė, ką jai tėvynė duos, bet 
be sąlygų viską atiduodavo tau
tai ir ėjo ten, kur ją tėvynė 
šaukė. Tauta įvertino jos žygius 
ir patikėjo savo valstybinių ir 
visuomeninių reikalų tvarkymą 
jos pasaulėžvalgų sąjūdžiam.

Tai buvo ateitininkijos žydė- 
jimo laikotarpis. Iš jo mes turim PROTESTAS, BURTAI IR ŠVIESI ATEITIS 
semtis entuziazmo, ištvermės ir

visuomeniškos išminties.
Tačiau mūsų tautą užliejo 

komunistinio ir nacionalistinio 
genocido potvynis.

Tautos egzistencija, per am
žius sukrauti krikščioniškos kul
tūros lobiai, kraujo auka įro
dyta ir įrodoma ištikimybė Pa-

PROTESTUOKIM!
Chicagos SAS draugovė šiuo 

metu susirašinėja su Encyclope- 
dia Britannica redaktorium 
ryšium su klaidingomis žiniomis 
apie Lietuvą, jos istoriją ir da
bartinę padėtį, kurios buvo iš
spausdintos toj enciklopedijoj.

Jie taip pat yra pradėję pro
testo laiškų vajų. Laiškai rašomi 
amerikiečių spaudai įvairiomis 
Lietuvą ar lietuvius liečian
čiomis temomis. Lig šiol iš
spausdinti aštuoni laiškai Strea- 
tor, Chicagos, Cicero ir Cleve- 
lando spaudoj.

Chicagos draugovė ragina ir 
Rytus per ateinančius tris mėne
sius prastumti bent keletą laiš
kų mūsų spaudoj. Apie pasiseki
mus ar nepasisekimus prašom 
pranešti Linui Sidriui, 5523 S. 
Claremont Avė., Chicago, 111. 
60636.

Visi — sendraugiai, studen
tai ir moksleiviai — kviečiami 
prisidėti prie šio vajaus.

Sveikinam Chicagos draugovę 
už jos parodytą iniciatyvą, pasi
ryžimą ir įvykdymą prasmingo 
darbo! Linkim Rytam neatsi
likti.

Po New Yorko ateitininkų metinės šventės iškilmių gegužės 18. Iš k.: Antanas Sabalis, Eu
genija Vainienė, dr. Petras Kisielius, Danutė Norvilaitė, Antanas ir Rasa Razgaičiai, Monika 
Juodienė, dr. Vytautas Vygantas. Nuotr. P. Ąžuolo

saulio Kūrėjui smurtiškai naiki
nami ir žudomi.

Tačiau mes, ateitininkai, ti
kim šiais žodžiais:

“Visa praeis, o mano žodžiai 
nepraeis. Jų pragaro vartai ne
sugriaus.”

Tie dieviški žodžiai tvirtina 
mūsų valią budėti, kovoti, lai
mėti ir artinti įgyvendinimą sa
vo idealo “Visa atnaujinti Kris
tuje”.

1927 Palangoj vykusioj ateiti
ninkų organizacinėj konferenci
joj man teko būįĄ pirmininku. 
Tada aš pareiškiau? “Tautos gy
vybė reikalauja darbo, žygių, 
ištvermės . . .” Suminėjau poeto 
Vaičaičio kandžius žodžius: 
“Jau kitas laiks, kita mintis karš- 
tuoja. Mes smarkūs ne darbe, 
bet tik kalboje . . .”

Toj pačioj savo kalboj pareiš
kiau: “Lietuviai, neskriauskim 
vienas kito. Mumyse visuose 
srovena mūsų rasės, senos kan
kinės rasės, kraujas. Jis visus 
mus jungia. Tik neieškokim sve
timų dievų, tik padėkim rutulio

N. Y. METINĖ ŠVENTĖ

New Yorko ateitininkų metinė 
šventė įvyko gegužės 16-18.

Penktadienis. Moksleiviai 
vakarop rinkosi pas p.p. Jurkus 
į “burtų vakarą”. Šviesos buvo 
pritemdytos, žvakės uždegtos. 
Kai jau visi buvo susiėję, Dai
na Jurkutė atvedė ir pristatė 
mum p. Šlapelienę, kuri mum 
visą vakarą ir pravedė. Pirmiau
sia paprašė, kad šviesos visos 
būtų uždegtos, nes kitaip sunku 
ką matyti . . .

Ji visų delnus “skaitė”, juose 
matydama palinkimus į muziką, 
meną, flirtavimą ar kt. Sužino
jom, kuris bus filosofas, kuri 
“sočiai worker”, kuris bus bent 
du sykius vedęs. Klausėmės ke
leto pasakų apie vaidenimąsi. 
Mėginom laimę su lietuvišku 
burtu — metėm karštą vašką į 
vandens dubenį ir žiūrėjom, ko
kia figūra ten pasirodys. P. Šla
pelienė padėjo mum išaiškinti 
tas figūras ir jų galimą reikšmę.

Vakaras praėjo tikrai smagiai, 
geroj nuotaikoj. Negreit užmir
šim tas ateities pranašystes.

Šeštadienis. Jaunimas anksti 
pradėjo rinktis į Kultūros Židi
nį. Mergaitės, prižiūrimos Rasos 
Vilgalytės, ruošė sumuštinius 
pietum, berniukai žaidė krepši
nį. Tuo pačiu metu vyko apklau
sinėjimas ir rašomasis egzami
nas kandidatėm į vyresnes 
moksleives.

Esant gražiam šiltam orui pa
pietavom lauke. Pailsėję moks
leiviai pasiėmė minkštasviedi- 

tis tautos dvasiai, tik auginkim 
tautos genijaus sparnus, kurių 
plasnojimas apims visą Lietuvą 
ir pasaulį....

Garbės ginti Lietuvą — ne- 
atsisakykim. Ta garbe ateitinin
kai puošia savo vėliavas ir sky
dus. Ateitininkai žino, kad Lie
tuva atgimė nemirti.”

Ir dabar tikėkim lietuvių tau
tos amžinumu. Mūsų meilė ir iš
tikimybė gimtajai žemei turi bū
ti didesnė už okupanto jai vyk
domą genocidinę neapykantą.

Tremty gyvendami, prisimin
kim dainiaus ir mąstytojo Puti- 
no-Mykolaičio iš numirusių pri
keliančius žodžius:

Šaukiu aš jus visus iš 
kapinynų . . .

Pakilkit, griaučių šiurpūs mi
lijonai,

Garbingųjų pulkai ir legionai!
Ir jie pakils. Ir drauge su gy

vais žygiuos. Ir gražins Lietu
vai ir lietuviam laisvę.

Tegyvuoja ateitininkija!
Domas Jasaitis

nio žaidimo įrankius ir su sve
čiais sužaidė keletą smarkių žai
dimų.

Pasibaigus rungtynėm, rin
komės pokalbiui su inž. Antanu 
Sabaliu. Tema: prof. Antano Ma
ceinos laiškas Federacijos va
dui. A. Sabalis pradėjo pokalbį 
apibūdindamas sąvokas, kurios 
buvo laiške. Tema buvo prista
tyta moksleiviam taip, kad ji bu
vo lengvai suprantama ir įkan
dama. Buvo kalbėta plačiau apie 
protesto ir tremtinio sąvokas, ką 
jos reiškia, kaip mes į jas reaguo
jant ar turėtume reaguoti. Nors 
drąsiai pasisakančių tą dieną 
nebuvo daug, vis dėlto prele
gentas išgavo nemaža nuomo
nių ir nusistatymų šiais klausi
mais. Viliuosi, kad čia bus ne 
paskutinis, o tik pirmutinis sy
kis, kai kalbėsim šia svarbia 
tema.

Po pokalbio vieni moksleiviai 
pasiliko padėti su salės ruoša to 
vakaro programai, o kiti nusku
bėjo į namus jai pasidabinti.

Prieš šokius įvyko iškilmingo
ji vakarienė žemutinėj salėj. 
Prie žvakučių žibėjimo gardžia- 
vomės M. Juodienės pagamintu 
karštu maistu ir dalinomės su 
kolegomis anekdotais. Salė 
buvo jaukiai ir gražiai papuošta 
Dainos Jurkutės pieštais povų 
ir egzotiškų paukščių paveiks
lais, o nuo lubų kabėjo spalvin
gi popieriukai.

Užstačius muziką, prasidėjo 
jaunimo šokiai. Nors ta muzika

JUBILIEJINĖ STOVYKLA 1975
Ateitininkų Federacijos val

dyba yra tikra, kad visi Fede
racijos nariai — moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai — atsime
na jubiliejinės stovyklos laiką 
ir yra atitinkamai sutvarkę savo 
vasaros atostogų laiką. Laukiami 
visi, nuo jauniausio iki seniau
sio. Kviečiami bei mielai laukia
mi ir sendraugiai su jaunomis 
šeimomis.

Stovyklos vadovybei yra labai 
svarbu iš anksto žinoti stovyk
lautojų skaičių, kad spėtų laiku 
pasiruošti. Nuo to priklausys ir 
stovyklos pasisekimas. Dėl to 
prašoma registruotis jau dabar, o 
paskutinė registracijos diena yra 
rugpiūčio 1.

Norintieji stovyklauti regist- 

dažnai ir neatitiko šokančiųjų 
skonio, vis dėlto vakaras praėjo 
linksmai, su nemažu būriu įvai
raus amžiaus jaunimo. Tam va
karui moksleivių valdybos pa
kviesti p.p. Jasaičiai iš Great 
Necko, su mumis bendraudami, 
taip pat palaikė ir tvarką.

Sekmadienis. Sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai rinkosi 
į Atsimainymo bažnyčią Mas- 
pethe Sekminių mišiom. Buvo 
dalyvaujama organizuotai, su 
uniformomis ir vėliavomis. 
Prieš pamaldas ateitininkus 
nuoširdžiai sveikino parapijos 
klebonas kun. Pranas Bulovas. 
Mišias aukojo ir šventei pritai
kytą labai gražų ir įkvepiantį 
pamokslą sakė moksleivių 
kuopos dvasios vadas kun. Jo
nas Pakalniškis. Mišių metu 
buvo pašventintos juostelės ir 
ženkleliai ir priimama bendra 
komunija.

Mišiom pasibaigus, visi kelia
vo į Kultūros Židinį, kur vyko 
iškilmės.

Šventę sklandžiai vedė moks
leivių pirmininkė Danutė Nor
vilaitė.

Šeštadienį išlaikiusios eg
zaminą, vyr. moksl. įžodį davė 
Rita Liogytė ir Danutė Miklai- 
tė. Jas sveikino kun. J. Pakalųiš- 
kis, studentų dv. vadas tėv. Pau
lius Baltakis, N.Y. Tauro tunto 
tuntininkas Vilgalys, dr. Domas 
Jasaitis, SAS centro valdybos at
stovė iš Toronto Ramutė Birge- 
lytė, sendraugių pirm. Petras 
Ąžuolas, studentų pirm. Petras 
Tutinas. Įžodininkių vardu jiem 
atsakė D. Miklaitė.

Antrojoj programos daly buvo 
pristatytas specialiai tai progai 
iš Chicagos atskridęs dr. Petras 
Kisielius,- Ateitininkų Federa
cijos vadas. Jis kalbėjo ryžtin
gai, nubrėždamas ateitininkijos 
ateitį, taip pat nurodydamas, kur 
ir kaip, su kuo ar prieš ką jung
ti jėgas. Jo kalba buvo pilna op
timizmo, paskatinanti mus į po
zityvų ir konkretų darbą.

Taip, pakilioj nuotaikoj baigę 
šventę, rinkomės prie gausių 
vaišių stalo. Vaišės buvo tvarko
mos sendraugių S. Bobelienės, 
J. Norvilienės, E. Tutinienės 
ir Elenos ir Eugenijos Vainie- 
nių, vadovaujant F. Ignaitienei. 
Prisikrovę pilnas lėkštes, sėdo- 
mės prie gėlėmis papuoštų sta
liukų užkąsti ir pasidalinti šven
tės įspūdžiais bei aptarti ateities 
veiklos planus.

rasa 

ruojasi Sąjungų centro valdy
bose.

/Moksleivių centro valdybos 
adresas: Kęstutis Šeštokas, 286 
East 17 St., Hamilton, Ont. L9A 
4M7, Canada, tel. (416) 383- 
8248. Studentų: Eugenijus Gir- 
dauskas, 24 Maynard Avė., To
ronto 3, Ont., Canada, tel. (416) 
537-3975. Sendraugiai regist
ruojasi šiuo adresu: Pranas Bal
takis, 11700 Old Columbia Pk. 
1102, Silver Springs, Md. 20904.

Malonu pranešti, kad daugelis 
prelegentų jau davė savo suti
kimą skaityti paskaitas.

-o-
Ateitininkų Federacijos jubi

liejinė stovykla šiemet įvyks 
rugpiūčio 24-31 Dainavoj. Štai 
stovyklos programų temos ir 
prelegentai:

Rugpiūčio 24, sekmadienis — 
Stovyklos atidarymas — dr. P. 
Kisieliaus, Federacijos vado, žo
dis; Ko mes siekiame per šią 
stovyklą — K. Šeštokas.

Rugpiūčio 25, pirmadienis — 
Vyskupas Valančius, naujos Lie
tuvos kūrėjas, patriarchas, ir 
ateitininkai, jo’tradicijos sekėjai 
— prof. S. Sužiedėlis; Ateitinin
kas — penkių dimensijų žmo
gus — kun. prof. St. Yla.

Rugpiūčio 26, antradienis 
Komunistų tautų politika Lietu
voj — prof. dr. V. Vardys; Le- 
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos — kun. dr. P. Gaida.

Rugpiūčio 27, trečiadienis — 
Marksismas, krikščionybei pa
vojus — ateitininkui konfronta
cija — prof. dr. K. Skrupske- 
lis.; Krikščionybė ir socia
linis teisingumas — dr. A. Da- 
mušis.

Rugiūčio 28, ketvirtadienis — 
Katalikų žvilgsnis į dvasinį iš
tvirkimą vakaruose — kun. prof.

Lietuviško kryžiaus projek
tas. Tokį kryžių pastatys 
Dainavos stovykloje, atžy
mėdami vysk. Valančiaus 
mirties 100 metų sukaktį. 
Nuotr. J. Kuprio

Dalis New Yorko jaunučių 
parke po susirinkimo su va
dove (viršuj) Dalia Vaiče
kauskaite. Nuotr. Danutės Nor- 
vilaitės

dr. A. Paškus ; svarstybos — 
Moralinis atsinaujinimas kaip 
globalinis uždavinys.

Rugpiūčio 29, penktadienis — 
Ateitininkas kultūrinės sintezės 
akivaizdoj — dr. K. Keblys; 
svarstybos — Ateitininkas kū
rybos beieškant tarp dviejų kul
tūrų.

Rugpiūčio 30, šeštadienis — 
Po antrojo susirinkimo vatikani- 
niais klausimais — dr. V. Vygan
tas; Kristocentrizmas: ateiti
ninkų dimensijų viršūnė — kun. 
dr. K. Trimakas.

Rugpiūčio 31, sekmadienis — 
Ką Dovydaitis šiandien sakytų 
— dr. J. Girnius.

STATOMAS
KRYŽIUS
DAINAVOJ

Ateitininkų Federacija, prisi
mindama vyskupo Motiejaus 
Valančiaus laikų atsparumą~ir 
šių dienų lietuvių tautos tebe- 
rodomą ištikimybę katalikų ti
kėjimui, nutarė jubiliejinės sto
vyklos proga Dainavos stovykla
vietėj pastatyti lietuvišką kryžių.

Tam tikslui kiekvienas atei
tininkas yra prašomas aukoti 
vieną dolerį, kad tas kryžius 
simbolizuotų mūsų visų bendras 
pastangas ir žymėtų mūsų soli
darumą su kovojančia bei ken
čiančia tauta.

Statomas kryžius bus 19 pėdų 
aukščio iš raudono medžio su 
kietojo klevo ornamentais. Rau
donmedis šiame klimate yra at
spariausias medis. Centre — 
koplytėlė su Nukryžiuotuoju, 
kurį supa ornamentai, tartum 
erškėčių vainikais. Atramą su
darys kylą pergalės spinduliai.

Kryžių dirba Antanas Poš- 
kocimas.

Aukas prašome siųsti Ateiti
ninkų Federacijos valdybos rei
kalų vedėjui Jonui Pabedinskui 
per savo kuopų, draugovių ir 
skyrių iždininkus.

L.S.

.X
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PHILADELPHIA. PA.
Mokslo metų baigimo iškilmės

Šv. Andriejaus parapijoj gegu
žės 18 vyko Vinco Krėvės li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų baigimo aktas. Jis prasidė
jo iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioj. Mišias aukojo ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. K. Sakalauskas.

Salėj vykusiom iškilmėm va
dovavo mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas V. Šalčiūnas.

Prie garbės stalo buvo pa
kviesti: klebonas kun. J. Degu
tis, LB krašto valdybos pirm. 
J. Gaila, Philadelphijos apylin
kės valdybos narys P. Didelis, 
Pietr. N.J. apylinkės pirm. dr. 
Gudėnas, skautų atstovas G. 
Dragūnas, ateitininkų pirm. A. 
Gailiušis, Tautinės S-gos atsto
vas V. Gruzdys, mokytojai O. 
Pliuškonienė ir T. Gečienė ir 
buvęs mokytojas J. Kanana- 
vičius.

Aktas pradėtas malda-giesme 
“Sutelk mus, Viešpatie, būrin”, 
kurią sugiedojo mokyklos moki
niai, vadovaujami mokyt. O. 
Pliuškonienės.

Po įvadinio tėvų komiteto 
pirm, žodžio mokyklą sveikino 
LB krašto valdybos pirmininkas 
J. Gaila ir kiti atstovai.

Scenoj pasirodė kiekviena 
klasė su savo mokytoja, prade
dant vaikų darželiu ir baigiant 
aštuntaskyriais.

Darželio, 1 ir 2 skyriaus moki
niai vietoj pažymėjimų gavo po 
knygutę ir dovanėlę. Vyresnieji 
skyriai gavo pažymėjimus. Jų 
tarpe išsiskyrė 5 skyriaus mo

kinės R. Pliuškonytė ir B. 
Šnipaitė ir 7 skyriaus mokiniai 
A. Gečytė ir J. Zerr, kaip pir-

BALTIJOS 
STOVYKLA

Ten, kur baigiasi civilizacijos 
žymės ir prasideda Quebeco 
šiaurės miškai, išpinti upėmis, 
kalnais ir ežerais, šimtas mylių 
nuo Montrealio, giliai Laurenti- 
do kalnuose prie Lac Silvere 
ežero yra viena iš mažiausiai 
girdėtų vasaros stovyklaviečių, 
Baltija. Baltija gal nėra iš pačių 
didžiausių stovyklų, bet jos ver
tė nepalyginamai reikšminga 
Montrealio jaunimui. Montrea
lio Lietuvių Bendruomenė įkū
rė šią stovyklą 1965. Laukiniai 
kalnai, neįeinamas miškas ir 
ežero pakrantės po nemaža dar
bo pavirto į vieną iš gražiausių 
stovyklaviečių.

Antram išeivijos dešimtme
čiui prasidėjus, laimingu sutapi
mu, kai naujieji ateiviai pradėjo 
ieškoti vietos trumpai ir gan 
karštai vasarai praleisti gamtoj, 
Quebeco valdžia pratęsė žvyro 
kelią prie labai gražaus ežero, 
apsupto aukštais miškuotais kal
nais, dėl skaidraus vandens pa
vadinto Lac Šilvere (Sidabrinis 
ežeras). Štai prasidėjo vasarna
mių statyba. Apie keturias
dešimt lietuvių šeimų įsigijo 
sklypus ir pradėjo kurtis. Ten 
gyvenančių iniciatyva Mont
realio Lietuvių Bendruomenė 
išsinuomojo žemės plotą jauni
mo stovyklavietei. Prasidėjo il
gas ir nepabaigiamas darbas sto
vyklavietei paruošti, gerinti ir 
išlaikyti. Vasarvietės pastatų 
projektą padarė architektas Vy
tautas Zubas. Darbai atlikti dau
giausia talkos būdu ir jau ten į- 
sikūrusių lietuvių.

Baltijos stovyklą sudaro maž
daug 25 akrai akmenėtos kalno 
papėdės, nusileidžiančios į 
ežerą. Jau pastatyta valgyklos 
pastatas, vėliavos ir sporto aikš
tė ir mergaičių ir berniukų na
meliai. Nameliai mediniai, dvie
jų aukštų, talpina maždaug še-

MOKSLUS BAIGUSIŲJŲ 
ŽINIAI

Ateitininkai, baigę mokslą 
universitete ar kolegijoj ir šie
met įgiję mokslinį laipsnį, yra 
prašomi prisiųsti savo fotografiją 
su trumpu savo gyvenimo, studi
jų bei visuomeninės veiklos ap
rašymu. Mokslo baigimo žinios 
su fotografijom bus spausdina
mos Ateityje. Žurnalo redakcijos 
adresas: Kun. K. Trimakas, 
Ateitis, 850 Dės Plaines Ave
nue, Apt. 409, Forest Park, IL 
60130, USA.

maišiais baigę savo skyrių. Jie 
buvo apdovanoti knygutėmis.

Aštuonių skyrių kursą baigė
D. Rukšytė ir V. Rukšys, o aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą (12 
skyrių) — A. Šalčiūnas. Jiem dr. 
Gudėnas, Pietr. N.J. apylinkės 
pirmininkas (prie tos apylinkės 
jie priklauso), įteikė dovanas: A. 
Šalčiūnui — trijų prezidentu 
sidabro medalį , D. Rukšytei ir 
V. Rukšiui — po gražią, plačią 
juostą. Juos knygomis apdova
nojo ateitininkai skautai ir Tau
tinės S-gos vietos skyrius. Mo
kyklos tėvų komiteto vardu G. 
Šnipienė, kaip labai gerai bai
gusiam mokyklą, A. Šalčiūnui į- 
teikė piniginę dovaną. Abitu
rientai kiekvienas tarė padėkos 
žodį (skaitė iš rašto). Buvo maty
ti, kad lituanistinė mokykla jiem 
daug davė. Jie gražiai, ryškiai 
skaitė; jų kalba turtinga, sakinys 
dailus ir taisyklingas.

Šių iškilmių metu buvo pa
gerbti ir mokytojai. J. Kanana- 
vičiui, kuris yra vienas iš aukš
tesniosios lituanistinės mokyk
los steigėjų ir kurį laiką jai va
dovavo, išreikšta padėka ir įteik
tas dail. A. Galdiko reprodukci
jų albumas su įrašu. D. Dragū- 
nienei padėkota už 13 metų dar
bą su vaikų darželiu, o mažy
tės jai įteikė gyvų gėlių puokš
tę. D. Surdėnienę jos skyriaus 
mokiniai apdovanojo gyvų gėlių 
puokšte už jų paruošimą sėk
mingai baigti mokyklą.

Baigiantis iškilmėm, tėvų ko
miteto pirmininkas padėkojo 
parapijos klebonui kun. J. De
gučiui už tėvišką mokyklos glo
bą ir paprašė tarti žodį. Klebo- 

šiasdešimt stovyklautojų. O kam 
patinka palapinių gyvenimas, 
yra paruoštų platformų. Baltijos 
maudyklos yra viena iš jos gerų
jų ypatybių. Ežeras didelis; iš 
kristalinio vandens nesinori iš
lipti, kad ir vadovai nekantriai 
švilpia švilpuku. Tik labai gaila, 
kad dar vis motorinės valtys 
temdo jo veidą.

Baltijos stovyklavietė daž
niausiai naudojama skautų, jau
nučių ir moksleivių ateitininkų; 
trumpiau stovyklauja šauliai.

Montrealio moksleivių ateiti
ninkų Prano Dovydaičio kuopa 
įsisteigė 1950 rugsėjo mėn. Pir
mas kuopos pirmininkas buvo 
Algimantas Aukudavičius, o da
bartinė pirmininkė — Kristina 
Mališkaitė. Šiemet lapkričio 
mėn. švęsim 25 metų veiklos 
sukaktį. Kuopos paskutinis su
sirinkimas įvyko balandžio 26, 
kitas bus Baltijos stovykloje.

Pirmoji ateitininkų vasaros 
stovykla buvo suorganizuota 
1966. Jai vadovavo sės. M. Do
vydą, sės. Bernadeta, Algiman
tas Rudinskas, Jonas Ladyga ir 
kun. Kijauskas, SJ. Pernai sto
vykla buvo liepos 13-20. Atva
žiavo vadovai iš Clevelando — 
Elenutė ir Kazys Razgaičiai, iš 
Hamiltono — Kristina Ged- 
rimaitė, iš Chicagos — Linas 
Sidrys, Dvasios vadas buvo tėv. 
R. Šakalys, OFM, iš Kenne- 
bunkporto. Pagrindinė stovyk
los gyvenimo tvarka ir dieno
tvarkė nesiskiria nuo kitų MAS 
stovyklų. Pernai kiekviena 
diena turėjo ypatingą savo temą, 
ir tos dienos įvykiai daugiau ar 
mažiau tą temą vystė. Mėgsta
mos buvo draugystės, lietu
viškumo, atbulinė, olimpiados ir 
iškylos dienos, ypač kai lan- 
kėm prancūzų mergaičių stovyk
lą, surastą kalnų. Stovyklos va
karinių laužų klausos pakrančių 
gyventojai, klausosi kalnai iš 
vienos pusės ir ežeras iš kitos, 
klausosi ir kartoja. Stovyklos 
priešai liko vis tie patys: juo
dosios muselės ir uodai.

Šiemet Baltija švenčia savo 
dešimties metų sukaktį. Būtų 
smagu ir įdomu sulaukti naujų 
draugų, ne tik iš Montrealio, bet 
ir kitur. Kviečiam visus, kam pa
keliui, aplankyti mūsų stovyklą 
ir pažinti jos grožį. Šiemet vie
nos savaitės ateitininkų stovykla 
prasidės liepos 12. Informacijų 
ir užsiregistravimo reikalu ra
šyti: Julija Adamonienė, 6470 
Jalobert. Montreal, P.Q. HIM 
1K9, Canada.

Iki pasimatymo Baltijoj!
Kristina Mališkaitė

Prof. dr. Antanas Vasys
(1902.1.15. —■ 1974.VI.22.) 

nas keliais nuoširdžiais sakiniais 
palinkėjo mokyklai sėkmės.

Šiais mokslo metais mokyklą 
lankė 50 mokinių. Joj dirbo šie 
mokytojai: vaikų darželis — R. 
Mironienė ir M. Sušinskienė, 
1 ir 2 skyr. — N. Kailienė, 
3 ir 4 skyr. — R. Česonienė, 
5 skyr. — O Pliuškonienė, 7 ir 
8 skyr. — D. Surdėnienė.

Aukštesniojoj lit. mokykloj 
dirbo šie mokytojai: O. Pliuš
konienė, T. Gečienė, Radikienė, 
kun. K. Sakalauskas, A. Gailiu-

pAiimiME

22

SAULĖS SONATA — SCHERZO
Trečioji sonatos dalis — 

Scherzo. Linksma, dinamiška. 
Jos ritmas lengvas, koloritas — 
šviesus.

Jei antroji dalis buvo lyg ab
strakti, atitrauktai svarstė saulės 
jėgą, dabar dailininkas nusilei
džia į pačią žemę, į tuos sodus, 
kuriuos matėme Andantės da
lyje (viršum žemės gaublio). 
Tiesiog įeina į tuos sodus ir su
stoja prie didelės upės.

Čia matome didelį gyvenimą 
— pavasario pasaką. Saulė tiek 
sušildė žemę, kad čia viskas žy
di ir juda.

Pirmame plane matome nepa
prastai aukštus medžius. Jie 
pakyla iš kažkokios bedugnės ir 
savo siluetais primena žmonių 
grupes. Tarp tų medžių ištiesti 
tiltai, iškelti labai aukštai ant 
plonų kolonų. Dešinėje tarp me
džių plauko balti debesėliai.

Anksčiau buvome sutikę pa
našius visatos tiltus. Per juos 
ėjo žmonės. Čia tilto ruožu 
skrenda peteliškės. Jos visos 
atskrenda iš dešinės ir tilto vir
šum skrenda į kairę. Peteliškės 
spalvotos. Daugiausia jų susi
telkę kairėje. Ten jos pasuka į 
viršų ir dingsta tarp tų me
džių, kurie primena sustojusius 
žmones.

Antrame plane matome upės 
vingį. Ta upė atiteka iš toli, iš 
trečio plano, tris kartus susilen
kia ir pavirsta tiesiog vandeny
nu.

Upės kairėje žydi gelsvos gė
lės. Jos atrodo kaip kokie ži
buriai, sustatyti pakrantėje. 
Geltonos gėlės nueina toli į 
upės vingį.

Kitame upės krante žydi di
delės raudonos gėlės, kaip ke
purės. Jos taip pat sukasi ir len
kiasi upės krantu ir nueina iki 
tolimųjų medžių.

Trečiajame plane kartojasi 
medžio ir tiltų motyvai. Nuo tų 
medžių į dešinę eina ramių 
medžių eilė. Tokių formų me
džius matėme antroje sonatos 
dalyje — viršum žemės kamuo
lio. Dešinėje tarp medžių staiga 
aukštyn šauna du liekni me
džiai. Jie paliečia ir saulės 
diską.

šis, dr. J. Stiklorius, V. Voler- 
tas ir kiti (atskiromis paskaito
mis).

Visas mokslo metų baigimo 
aktas buvo gerai organizuotas ir 
sklandžiai vedamas. Betgi buvo 
ir ilgas (tęsėsi net dvi valandas). 
Viso to priežastis tai vyresnių
jų noras parodyti savo “gražby
lystę”. Linkėtina, kad kitais me
tais toks mažiukų varginimas ne- 
sikartotų, o visos būtinos kalbos 
būtų suglaustos į keletą saki
nių.

Iškilmėm pasibaigus, visi da
lyviai buvo pavaišinti kavute ir 
skanumynais.

Ad. G.

A .A. PROF. DR. ANTANO 
VASIO MIRTIES METINĖS

Birželio 22, sekmadienį, Šv. 
Andriejaus bažnyčioj Phila- 
delphijoj šeimos rūpesčiu bus 
metinės mišios — suma už a.a. 
prof. dr. Antano Vasio sielą. 
Velionio draugai, pažįstami ir 
visi lietuviai labai maloniai pra
šomi savo maldose prisiminti 
velionį ir pasimelsti už jo sielą.

Velionio našlė Marija Va- 
sienė, labai brangindama a.a. sa
vo vyro meilę lietuviškajam 
jaunimui, vietoj vaišių metinių 
dieną iš savo išteklių paskyrė 
400 dol. auką III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso ruoši
mo reikalam. Pinigai pasiųsti 
per buvusį prof. A. Vasio auklė
tinį Augsburgo gimnazijoj ir stu
dentą Fordhamo universitete 
kun. A. Saulaitį, SJ, Brazili
joj.-A.S.

Aukštai, į dešinę nuo didžių
jų medžių, matome saulės diską. 
Ta saulė yra uždengta, aptemus. 
Tik vienas jos kraštas skaisčiai 
žėri. Kaip antroje sonatos dalyje, 
norėdamas sustiprinti saulės jė
gą, tris kartus pakartojo trikam
pį, taip ir čia — saulės diską 
pakartoja tris kartus. Atrodo, kad 
trys saulės būtų viena už kitos 

užkištos. Ir visur pabrėžiamas 
tas pats užtemimas ir vienas 
šviesus ruoželis.

Gaila, kad reprodukcijose tų 
trijų saulių beveik nesimato. 
Spalvotose reprodukcijose la
biausiai matosi siauras ruože
lis, o kitos saulės vos vos įžiū
rimos.

Visam paveiksle pabrėžtas į 
viršų kyląs ritmas. Viskas veržte 
veržiasi į saulę. O ta saulė, de
ja, jau aptemusi. Saulė gęsta! 
Kaip viskas gražu, šviesu, mis
tiška! Visi adoruoja saulę, visi 
džiaugiasi ja, o ji — gęsta! 
Tuo ji įveda į paskutinę sona
tos dalį — Finale, (p.j.)

M.K. Čiurlionis — Saulės Sonata, Scherzo, 1907 metai, tem
pera.

LOS ANGELES
Vladas Pažiūra, lietuvių para

pijos vadovybės prašomas, su
tiko būti Šv. Kazimiero 
šeštadieninės mokyklos vedėju 
ir 1975-76 mokslo metais. Jau 
ketveri metai, kaip šis pasišven
tęs pedagogas sėkmingai vado
vauja šiai lietuviškai įstaigai.

Dr. Zigmo ir Reginos Aukšt- 
kalnytės-Kungių sūnus Vaidilos 
Juozapo vardu buvo pakrikšty
tas gegužės 24 Los Angeles Šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Krikšto 
apeigas atliko kun. dr. Algirdas 
Olšauskas. Krikšto tėvais buvo 
Povilas Butkys ir Danutė Ba- 
bušienė.

Rūta O. Motiejūnaitė, Jono ir 
Onos Motiejūnų dukra, šį pava
sarį baigė socialinės globos stu
dijas Humboldt universitete, Ar- 
cata, Calif., ir gavo bakalauro 
laipsnį su pagyrimu “magna 
cum Įaudė”. Gyvendama Los 
Angeles, Rūta dainavo parapijos 
chore, dalyvavo ateitininkų bei 
skautų organizacijose, šoko tau
tinius šokius.

SIMBOLINĖS
APEIGOS
(atkelta iš 3 psl.) 

pirmasis įeina per Šventąsias 
Duris į šventovę. Tuo momentu 
skamba visų Romos bažnyčių 
varpai. Taip prasideda Šventieji 
metai.

Metam pasibaigus, Šventosios 
Durys uždaromos ir užmūri
jamos trim auksinėm plytom. 
Popiežius laimina, kalbėdamas 
Kristaus žodžius, pasakytus 
apaštalui Petrui: “Tu esi uola, ir 
ant šios uolos pastatysiu savo 
Bažnyčią”. Tuojau užgiedamas 
pergalės himnas, dėkojant Die
vui už gautas malones.

-o-
Šventieji metai buvo pradėti 

popiežiaus Bonifaco VIII 1300 
vasario 22. Skaitoma, kad tais 
metais aplankė Romą du mili
jonai maldininkų.

Popiežius Klemensas VI 1343 
įsakė, kad Šventieji metai būtų 
švenčiami kas 50 metų. Popie
žius Urbonas VI 1389 įsakė 
juos švęsti kas 33 metai, prisi
menant Išganytojo 33 gyvenimo 
metus žemėj. Pagaliau popie
žius Paulius II 1470 nustatė 25 
metų laikotarpį. Taip dabar ir 
daroma. Kartais gali būti ypatin
gos progos jubiliejiniai metai.

Bendras Šventųjų metų tikslas 
išmelsti ypatingų malonių 
Bažnyčios gerovei. Be to, yra 
specialios intencijos pagal to lai
ko reikalavimus.

Jubiliejiniais metais yra skel
biami nauji šventieji. Jų tarpe 
šiais metais bus paskelbta pa
laimintoji Elzbieta Ona Seton, 
pirmoji Šiaurinės Amerikos 
šventoji. Ji gimusi New Yorke. 
Koncertitė. Į šventųjų garbę bus 
pakelta š.m. rugsėjo 15. Šia 
proga pagerbti savo šventosios 
Romon suvažiuos daug ameri
kiečių.

T. Barnabas

Atsiųsta 
paminėti

Sofija Oželienė — DIENŲ 
VITRAŽAI. Spausdino Draugo 
spaustuvė 1934. Chicago. Virše
lis dail. Ados Korsakaitės. 380 
psl. Kaina 5 dol.

Ne vienas vyresnio amžiaus 
skaitytojas šioj knygoj ras ir savo 
pergyvenimų dalį, gal ir dau
giau ką, dar neužmirštą iš bend
rų karo meto bei “dypukiškų” 
prisiminimų.

Knyga pradedama Lietuvos 
nepriklausomybės saulėlydžiu, 
o baigiama benamių tremtinių 
išplaukimu iš Europos.

Pagrindiniai knygos veikėjai 
yra fiktyvūs — kaip romane. 
Atrodo, kad autorės noras toks ir 
buvo: sukurti romaną. Jei taip, 
tai negalima sakyti, kad autorei 
būtų pasisekę. Jos kūrinys tegali 
būti vertinamas tik kaip prisi
minimai pergyvenimų, kuriuos 
gali laikyti savais ne vienas vy
resnio amžiaus skaitytojas. To
kiam skaitytojui bus įdomu kny
goj rasti nemaža jam žinomų 
faktų ir pavardžių, kartais ir ne 
visai teisingai surašytų.

Alfonsas Grauslys — ŠVIESA 
TAMSOJE. Išleido Krikščionis 
Gyvenime, 1974. Spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn. 
Įrašus piešė Telesforas Valius. 
Kietais viršeliais. 456 psl. Kaina 
8 dol.

“Labiau susipažinę su Šv. 
Raštu, tarp kitų ten vartojamų 
vaizdų, negalime nepastebėti 
šviesos bei tamsos simbolių, ku
riais sugretinami ir priešpasta
tomi du dvasios pasauliai: tų, 
kurie pasisako už Dievą, ir tų, 
kurie neigia jį”, — teigia šios 
knygos autorius savo pratartyje. 
Knygos tikslas galėtų būti nusa
komas paskutiniuoju pratarties 
sakiniu: “Virsdami kad ir ma
žyte šviesa tamsoje, bent savo 
aplinkoje prisidėsime prie 
tamsos pragiedrinimo.”

Knygoj yra trylika skyrių: Su
niekinta žmogaus vertybė, At- 
gimdantis nuplovimas, Bend
roji pakrikštytųjų kunigystė, 
Dievo malonė, Tikėjimas, Sudu
žęs indas, Tobulėjimo — šven- 
tėjimo pareiga, Krikščioniškoji 
konstitucija (8 palaiminimai), 
Artimo meilės tarnyboje, Kan
trybė, Žodis krikščionio gyveni
me, Tešviečia jūsų šviesa, Žmo
gaus vienatvė. Kiekvienas sky
rius suskirstytas į keletą leng
vai skaitomų skyrelių. \

Už šį leidinį, kaip už geriau
sią religinę knygą, autoriui pa
skirta ir Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos centro valdybos 
patvirtinta 1000 dol. premija, 

•kurios mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis.

Autorius — gimęs 1902 Tel
šiuose. Kunigas. Pasižymėjęs 
pamokslininkas. Gausiai rašęs į- 
vairioj katalikų spaudoj.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 
kultūros žurnalas. Nr. 7. Chica
go. 1974 lapkritis. 120 psl. 
Redakcinė kolegija: dr. Jonas 
Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas 
ir dr. Bronius Nemickas. Leidė
jai: Lietuvių Studentų Tautinin
kų Korporacija Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga. Prenumerata: 5 dol. me
tam (arba už du numerius). 
Atskiras numeris — 3 dol. Už
sisakoma šiuo adresu: Naujoji 
Viltis, c/o B. Kasakaitis, 7150 
So. Spaulding Avė., Chicago,
III. 60629.

Šio numerio turinys: A. Au- 
gustinavičienė — Antano Sme
tonos palikimas, A. Jurgėnas — 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės santvarka, A. Kairys — 
Mindaugo priešmirtinis mono
logas, A. Budreckis — Voldema
ras ir Vilniaus byla, J. Gliaudą
— Kedro riešutėliai, L. Dargis
— Ko buvo vertas Nepriklauso
mos Lietuvos ūkis, J. Rauktys— 
Lietuvos girių ugdytojo ne
tekus, Naujos knygos, Lietuviš
koji veikla, Šiame krašte, Spau
doje pasižvalgius.

Yra iliustracijų; jų tarpe dail. 
J. Bagdono — Sibiro tremtinė 
Vilniaus bažnyčioje. Viršelius 
piešė dail. A. Tamošaitis.
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ATLANTO RAJONO STOVYKLA
Šių metų sutelktinė Atlanto 

rajono stovykla vyks rugpiūčio 
23-31 amerikiečių stovyklavietėj 
— “Lake of įsiės — Apache Boy 
Scout Reservation”, North 
Stonnington, Conn. (7 mylios į 
pietus nuo Nonvich, Conn., 
kur buvo stovyklauta praėjusiais 
metais).

Stovyklai vadovaus: Brolijos 
pastovyklei — j.s. Gintaras Če
pas, Seserijos pastovyklei — s. 
Irena Jankauskienė. Visos sto
vyklos viršininkas — v.s. Anta
nas Bobelis.

Seserijos pastovyklės vadiją 
sudaro: s. Regina Petrutienė — 
pavaduotoja, ps. Antanina Bulo
tienė — programos vedėja, v. sk. 
Birutė Zdanytė — komendante 
ir ps. Valė Čepienė — paukš- 

, tyčių pastovyklės vadovė.
Brolijos pastovyklės vadijos 

sudėtis bus pranešta vėliau.

Vienetų vadovai visų stovyk- 
lon vykstančiųjų registracijos la
pus su registracijos mokesčiu, 
po 10 dol. nuo dalyvio, siunčia 
stovyklos iždininkui s. v. v. si. 
Vytautui Kulpai: 84-01 lOlst St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Da
lyvių registracijos lapų nuorašus 
siųsti pastovyklių vadovams.

New Yorke stovyklautojai re
gistruojasi tuntininkų nustatyta 
tvarka, įmokėdami reg. mokestį, 
10 dol., per savo draugininkus

SKAUTŲ BROLIJA PRANEŠA IR KVIEČIA

Kad padėtų papildyti vienetų 
vadijas naujais, skautiškai paty
rusiais vadovais, Lietuvių Skau
tų Brolija ir šiais metais yra su
organizavusi Ąžuolo, vadovų 
lavinimo, mokyklą, kurios prak
tiškoji dalis, stovykla, vyks lie
pos 5-13 amerikiečių skautų 
stovyklavietėj Camp Massasoit, 
netoli Plymouth, Mass. (apie 40 
mylių į pietus nuo Bostono).

Ši specialios programos rū
pestingai paruošta mokykla yra 
ypatingai rekomenduojama 
kiekvienam 17 metų (išimtiniais 
atvejais ir 16 m.) skautui, turin
čiam gabumų ir noro jungtis į 
dirbančių skautų vadovų eiles. 
Todėl Brolija kviečia visus atsa
kinguosius vienetų vadovus ne
praleisti progos ir sudaryti gali-

“Skautų pastogė” liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais nebus lei
džiama. Sesėm ir broliam lin
kime gaivių ir prasmingų vasa
ros atostogų!

Ps. Tėv. P. Baltakis užriša Tėvynės Mazgelį davusiai skautės įžodį A. Nemickaitei. Nuotr. P. Bivainio

Per skautybę — lietuvybei!

arba siųsdami v.s. Antanui Gu
daičiui: 116-18 85th Avė., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Regist
ruojantis būtina pažymėti, ar 
bus norima važiuoti autobusu. 
Šį bus galima užsakyti tik gavus 
tikrą vykstančiųjų skaičių. Todėl 
prašom registracijos neatidėti 
rytojui.

Bus pateikta smulkesnių in
formacijų.

Stovyklavimo būdas šių metų 
stovykloj bus kiek pakeistas ta 
prasme, jog Seserija, išskyrus 
paukštytės, įsikurs ir priešpieti
nę programą atliks vietovėmis 
ir savo vadovių jėgomis, o bend
rą pastovyklės programą turės 
tik popietinėmis valandomis. 
Brolija ir toliau pasiliks prie tra
dicinės šakų pastovyklių formos.

Iš anksto žinotina, jog stovyk
lautojai, atvykdami į stovyklą, 
atsiveža savo nario liudijimą ir 
tėvų pasirašytus Sveikatos 
Žinių l^pus. Taip pat pasitikri
na, ar vienete yra pasirašyti 
atpalaidavimo nuo atsakomybės 
dokumentai. Tokių nesant, turi 
būti pasirašyti nauji.

Stovyklos mokestis (įskaitant 
registraciją) po 50 dol. asmeniui. 
Stovyklaujant keliems iš šeimos, 
antrajam ir sekantiems, mokes
tis progresyviai mažinamas po 
2.50 dol.

A. Gudaitis

mybes tinkantiem kandidatam 
dalyvauti čia siūlomoj mokykloj. 
Kadangi stovykloj dar yra vietų, 
registracija į ją yra pratęsiama. 
Dalyviai prašomi registruotis 
pas mokyklos ir stovyklos vado
vą v.s. pav. v.s. Česlovą Kiliu
lį šiuo adresu: 51 Torrey St., 
Dorchester, Mass. 02124.

Registracijos mokestis — 10 
dol. Visos stovyklos mokestis 
(įskaitant registraciją) — 55 dol. 
Visos kitos informacijos užsire- 
gistravusiem bus išsiunčiamos 
vėliau.

Būtų gražu ir pageidautina, 
jog šios kadencijos paskutinėj 
mokykloj dalyvautų atstovai iš 
kiekvienos vietovės. Tad, bro
liai, nevėluokit. Jūs esat laukia
mi.

Tuo pačiu laiku prie Ąžuo
lo stovyklos vyks ir Seserijos va
dovių lavinimo, Gintaro mokyk
los, stovykla, kuriai vadovaus 
Seserijos vadovių lavinimo sk. 
vedėja s. Laima Kiliulienė.

LSB Inf.

SPORTO ŠVENTĖ s
Sportinei idėjai skleisti ir artį 

mesniam vietovių bendravimui 
išvystyti kiekvienais metais Jo
ninių proga rengiama rajono 
sporto šventė Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass. Šventės 
šeimininkai yra Worcesterio Ne
vėžio ir Neringos tuntai. Vyriau
sias šventės globėjas yra Nevė
žio tunto tuntininkas.

Atlanto rajono 19-ji skautų- 
skaučių sporto šventė įvyks Mai
ronio Parke birželio 28-29.

Birželio 28, šeštadienį, 9 vai. 
ryto prasideda registracija. Po to 
sporto šventės atidaryme skautai 
dalyvauja uniformuoti. Prieš 
pietus brolių krepšinis ir stalo 
tenisas, sesių tinklinis ir stalo 
tenisas. Po pietų brolių krepši
nis, tinklinis ir stalo tenisas, 
sesių tinklinis ir stalo tenisas.

Po vakarienės mišios ir Joni
nių programa bei šokiai.

Birželio 29, sekmadienį, nuo 
9:30 vai. ryto lengvoji atletika 
Quinsigamond Statė Parke: bro
lių bėgimai, šokis į tolį, rutulio 
stūmimas, estafetė, sesių bėgi
mai, šokis į tolį, estafetė, vil
kiukų ir paukštyčių lengvoji 
atletika.

Po pietų Maironio Parke fina
linės rungtynės: brolių krepši
nis, tinklinis ir stalo tenisas, 
sesių tinklinis ir stalo tenisas.

5 vai. popiet sporto šventės 
uždaryme dalyvaujama su uni
formomis. Laimėtojam įtei
kiamos dovanos ir pereina
mosios taurės.

Iš LSS Atlanto rajono vadovių po
sėdžio balandžio 
tuvių Klube

Vadeivė atidarė posėdį, visas 
pasveikino ir perskaitė posėdžio 
planą. Ji pabrėžė, kad jau bai

giasi jos kadencija ir džiaugė
si vadovių ir sesių veikla.

s. R. Molienė prašė surinkti 
išaugtas skaučių uniformas. Ji 
persiųs jas Vokietijos skautėm. 
Taip pat ir diržus, nes Anglijos 
skautės neturi lėšų jiem įsigyti. 
Kas gali, tegu atveža jai visa tai 
į sporto šventę.

Vadeivė išdalino straipsnį 
apie Chicagoj ruošiamą kūrybos 
dieną ir siūlė vadovėm straips
nio mintis pritaikyti savo vieto
vėse. Ji pasiūlė įsigyti vyr. skau
čių ženklelius. Vadovės pagei
davo nuostatų, kurioj vietoj prie 
uniformos juos dėvėti.

Jaun. skaučių vadovė pranešė, 
kad paukštyčių ir vilkiukų są
skrydis įvyks gegužės 24-25 Put- 
namo seselių sodyboj. Progra
moj numatyta aplankyti senelių 
namus ir ten salėj atlikti jiem 
programą. Taip pat bus aplanky
ta Eglutės spaustuvė.

Vyr. skaučių skyriaus vadovei 
nedalyvaujant, pranešimą pada
rė ps. Regina Aleksandravičiū
tė. Ji pranešė, kad Atlanto rajo
no skautai vyčiai ir vyr. skautės 
ruošia sąskrydį visos Amerikos 
sk. vyčiam ir vyr. skautėm ge
gužės 23-26, ir perskaitė progra
mą. Sesė Regina prašė, kad visi 
Atlanto rajono sk. vyčiai ir vyr. 
skautės būtinai laiku suvažiuo
tų, t.y. penktadienio vakarą, 
ir kad visi turėtų būti pasiruo
šę prisidėti prie pasiruošimo 
darbų.

V.s. Alf. Samušis užriša skautininko kaklaraištį ps. J. Vilgaliui. Nuot^P. Bivainio

Kiekvienoj sporto šakoj laimė- 
jusiem pirmą vietą bus įteiktos 
taurės ar medaliai, o II ar ir III 
vietos laimėtojam — pažymėji
mai ar medaliai.

Pereinamoji Atlanto rajono va
deivos bei vadeivės taurė pirmą 
vietą laimėjusiai vietovei teikia
ma vieneriem metam iki kitos 
sporto šventės. Vietovė, laimė
jusi pirmą vietą dvejus metus iš 
eilės arba trejus metus ne iš 
eilės, taurę pasilieka visam lai
kui.

12 Hartfordo Lie-

Iškilo klausimas apie aprangą 
suvažiavimo metu, bet sesė Re
gina paaiškino, kad čia susiren
ka jau ne vaikai ir negalima nu
statyti jų aprangos laisvu laiku.

Vadeivė ragino vadoves, tu
rint skaučių, kurios gana ilgai 
kandidatuoja, paskubėti užbaig
ti programą ir leisti jom duoti 
įžodį prieš sąskrydį, nes tokie 
sąskrydžiai sustiprina jaunimo1 
užsidegimą skautiškai bei lietu
viškai veiklai.

Tautinio skyriaus vadovė ps. 
A. Bulotienė paruošė mišių gies
mių lapus su žodžiais ir gaido
mis ir prašė vietovėse išmokyti 
skautes giedoti, kad stovyklose 
ir suvažiavimuose visi galėtų 
giedoti tas pačias giesmes mišių 
metu.

Iškilo klausimas dėl rašinėlių 
konkurso, kuris vyko stovykloj. 
Sesė Bulotienė paaiškino, kad 
dar kartą peržiūrės ir paskelbs 
rezultatus.

Daug sunkumų su numatyta 
kelione pas dail. Tamošaičius.

NAUJAS VIENETAS — NAUJA VILTIS

Tauro tunto ateities veikla su
sirūpinęs skautų tėvų būrelis bu
vo susirinkęs Kultūros Židiny 
gegužės 30 pasitarti, kaip galė
tų tunto veiklą pagyvinti, suįdo
minti ir suintensyvinti.

Pasitarimas buvo sušauktas 
tuntininko pageidavimu, tad jo 
ir buvo pateikta eilė svarbesnių 
ir aktualesnių problemų ad
ministraciniuose bei programi
niuose reikaluose, kur jungtinė 
tėvų ir suinteresuotų rėmėjų tal
ka būtų pageidautina. Klausimai 
buvo gana gyvai išdiskutuoti. 
Išreikštas susirinkusiųjų nuo
širdus noras prašomon talkon sa
vanoriškai įsijungti. Dirbančiųjų 
jėgas papildžius, ateities veikloj 
numatyta turėti daugiau ir pla- 
ningesnių išvykų, iškylų, spe
cialybių darbų ir vaizdžių, pro
fesionaliai paruoštų pašnekesių 
gyvenimiškomis ir kultūrinėmis 
temomis.

Rudeniop, kada tunto metų 
veikimo planas bus paruoštas ir 
šiam būreliui pristatytas, būrelis 
pagal narių sugebėjimus pasi
skirstys siūlomais uždaviniais ir 
konkrečiau prisidės prie tunto 
veikimo plano įgyvendinimo.

Šią talką siūlydamas, bū
relis pageidavo iš tunto vadijos 
rimčiau organizuotų sueigų, 
organizacinės drausmės ir tvir
tesnio veikimo plano.

Organizacine prasme šie suin
teresuotieji asmenys tuo tarpu 
paliko kaip Tauro tunto rėmėjų 

Nutarta juos pakviesti į kurią 
nors vietovę, tokiu būdu daų? 
giau žmonių galėtų pamatyti jų 
darbus. Sesė Bulotienė taip pat 
pranešė, kad knyga “Tautiniai 
rūbai ir juostų raštai” jau baigia
ma platinti.

Svarstyta apie ateinančios 
vasaros stovyklą. Ar stovyklau- 
sim atskirais vienetais? Nutarta 
— paukštyčių atskira pasto
vy klė. Skautės stovyklaus at
skirais vienetais, bet turės dalį 
bendrų užsiėmimų. Vietovės 
vadovės bus atsakingoj už savo 
skaučių elgesį. Virtuvė bendra, 
bet jei vadovės praneš viena 
diena anksčiau, kad nori pačios 
virtis, galės gauti produktus. Ry
tinė programa — kiekvieno vie
neto pastovyklėj. Popietinė da
lis — plaukimas, sportas, daina
vimas ir t.t. — bendrai. Pasiūly
ta nors vieną valandą turėti 
bendrus užsiėmimus su bro
liais, kaip tautinių šokių šokimą. 
Nutarta paskirti vadovą rū
pintis vakaro programa, ieškoti 
naujų būdų laužam pravesti.

Sesė R. Česnavičienė prašė 
Atlanto rajone suruošti draugi- 
ninkįų kursus. Nutarta šiuo 
klausimu pasitarti su broliais.

Sporto vadovės pranešimą 
padarė vadeivė. Šiemet skautų 
šventė įvyks birželio 28-29 nau
jame Maironio Parke, Worches- 
ter, Mass. Sporto vadovė ps. 
Felda Nemickienė netrukus iš
siuntinės registracijos informa
cijas į vietoves. Iki gegužės 
23 reikia sportininkes užregist
ruoti.

s. Irena Jankauskienė
Atlanto rajono seserijos 

vadeivė

s. Aldona Katinienė
posėdžio sekretorė

■ c

būrelis, o ateity, kada veikdamas 
sustiprės ir labiau susiformuos, 
greičiausiai priims vieną iš bro
lijos siūlomų organizacinių for
mų, kaip židinys ar grandis, ir 
tuomet bus registruojamas broli
joj. Valdybon išrinkta: s.v.v.si. 
Vytas Alksninis, ps. Viktoras 
Kirkyla ir s. Juozas Bružas.

A.Gd.

LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS INFORMUOJA

LSB vyriausio skautininko į- 
sakymu Nr. 68, 1975.4.30, į vy
resniškumo laipsnius pakelti 
ir garbės ženklais apdovanoti šie 
Atlanto rajono broliai:

Padėkos ordinu — v.s. Myko
las Subatis, Bostone.

Padėkos ordinu su rėmėjo kas
pinu— Jackus Sonda, Bostone.

Į skautininko laipsnį pakeltas
— ps. Bronius Aleksandravičius, 
Bloomfield, Conn.

Į paskautininkio — v. si. Vy
tenis Nenortas, Hartforde, ir v. 
si. Jonas Vilgalys, New Yorke.

Vėliavos žymeniu apdovanoti
— si. Rytas Vilgalys ir si. Pau
lius Šilbajoris, New Yorke.

Pažangumo žymeniu — si. 
Liucius Strazdis, psl. Tomas Lo- 
ra, psl. Jonas Galinis ir skautas 
Arūnas Gudaitis, New Yorke.

New Yorko Tauro tunto tunti- 
ninkui ps. J. Vilgaliui baigus ka-

LS BROLIJA 
INFORMUOJA

Nauji leidiniai

V. s. Antano Saulaičio, S J, 
paruoštas vadovėlis skautų 
ir skaučių vadovam yra baigia
mas spausdinti. Skautų viene
tus, tikimasi, jis galės pasiekti 
dar prieš šios vasaros stovyklų 
pradžią.

Antroji knyga — v.j.s. Bro
niaus Juodelio paruoštas jūrų 
skautų ir skaučių vadovėlis — 
taip pat pasirodys netrukus.

Abi knygas spausdina v.s. VI. 
Vijeikio spaustuvė Chicagoj. Jas 
leidžia Brolija ir Seserija bend
romis pastangomis.

Lietuviai pasaulinėj jamboree
Kas ketvirti metai (nuo 1920) 

įvykstanti pasaulinė skautų 
jamboree šiais metais bus nuo 
liepos 28 iki rugpiūčio 8 Nor
vegijoj.

Nors lietuvių skautų brolija, 
kaip ir kitos etninės skautijos, 
dėl politinių aplinkybių ir nėra 
Pasaulinio Skautų Biuro oficia
liai pripažinta, tačiau, būdama 
palankiai vertinama ir draugiš
kai sutinkama, savo atstovavimą 
jamborėjose sėkmingai tebetę
sia.

Šiais metais į 14-ąją jamboree 
iš LS Brolijos vyksta trys atsto
vai: LSB vyriausias skautininkas 
v.s. Petras Molis, Europos rajo
no vadeiva v.s. Juozas Maslaus- 
kas ir anglų skautų vieneto glo
bojamas s.v.v.si. Vytenis Zen- 
kus.

Po jamborėjos rugpiūčio 10-16 
Kopenhagoj įvyksta pasaulinė 
skautų konferencija, kurioj v.s. 
P. Molis ir v.s. J. Maslauskas 
taip pat ryžtasi dalyvauti 
kaip atstovai stebėtojai.

V.s. P. Molis, pakeliui į jam
boree, aplankys Europos sto
vyklą Anglijoj, įvyksiančią lietu
vių sodyboj prie Londono.

Bus stengiamasi kelionės į- 
spūdžius paskelbti spaudoj.

A. Gd.

denciją ir sutikus pareigas eiti 
toliau, jo kadencija pratęsta iki 
1976.1.15.

Skautai ir skautės renkasi prie 
urvo per iškylą gegužės 31 — 
birželio I. Nuotr. A. Miluko
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JAV LB GARBĖS TEISMAS PASISAKO 
DĖL VIENYBĖS SKALDYTOJŲ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
garbės teismas — pirmininkas 
Edmundas Korzonas ir teisėjai 
Tomas Remeikis ir Antanas Šan- 
taras — 1975 gegužės 31, susi
rinkę posėdžio Chicagoj, išžiū
rėjo bylą pagal Vytauto Kamanto 
skundą prieš Antaną Juškevičių 
ir kitus, ir rado:

Vytautas Kamantas paduo
tame LB garbės teismui 1974 
birželio 23 skunde nurodo, kad 
1974 balandžio 21 Jaunimo 
Centre Chicagoj įvyko LB Vidu
rio Vakarų apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavimas, kuriame 
buvo teisėtai išrinkta 7 asmenų 
apygardos valdyba — Romas 
Kronas, Modestas Jakaitis, Da
lia Dundzilienė, Kazys Laukai
tis, Fabijonas Valinskas, Adolfas 
Šimkus ir Aleksandras Šatas, ir 3 
asmenų apygardos kontrolės 
komisija — Kostas Dočkus, Vy
tenis Šilas ir Antanas Būga. 1974 
gegužės 10 raštu, kurį pasira
šė Andrius Juškevičius ir Augus
tinas Orentas, JAV LB Vidurio 
Vakarų apylinkių valdybom pri
statomi — Andrius Juškevičius, 
Juozas Bagdžius, dr. Zenonas 
Danilevičius, Valerijonas Po
cius, Stasys Pranckevičius, dr. 
Vladas Šimaitis, Jonas Švedas, 
Augustinas Orentas ir Albinas 
Repšys kaip LB Vidurio Vakarų 
valdyba, o Antanina Repšienė, 
Julius Norkus ir Kazimieras Po
vilaitis kaip tos apygardos kont
rolės komisija. Tie patys aš
menys Draugo 1974 gegužės 18 
numeryje įdėtu apmokėtu skel
bimu pristatomi lietuvių visuo
menei kaip JAV LB Vidurio Va
karų apygardos valdybos ir kont
rolės komisijos nariai. Taip pat 
tie patys asmenys išsiuntinėjo 
deklaraciją, kurią pasirašė kaip 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba ir. kontrolės komisija. 
Skundėjas Vytautas Kamantas 
nurodo, kad Andrius Juškevi
čius ir kiti aukščiau suminėti 
asmenys, pasiskelbdami Vi
durio Vakarų apygardos pareigū
nais, kuriais jie nebuvo, išrinkti, 
klaidina lietuvių visuomenę ir 
jų veiksmai ardo Lietuvių Bend
ruomenės solidarumą, o todėl 
prašo garbės teismą — viešai pa
peikti Andrių Juškevičių, Juozą 
Bagdžių, dr. Zenoną Danilevi
čių, Valerijoną Pocių, Stasį 
Pranckevičių, dr. Vladą Šimaitį, 
Joną Švedą, Augustiną Orentą, 
Albiną Repšį, Antaniną Repšie
nę, Julių Norkų ir Kazimierą Po
vilaitį už neteisėtą pasiskelbimą 
JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos valdybos ir kontrolės komi
sijos nariais, už visuomenę klai
dinančią informaciją ir neklau
symą LB aukštesnių organų ir 
atimti vieneriem metam Bend
ruomenės teises, nusakytas LB 
Įstatų 7 straipsnyje, už tęsiamą 
Lietuvių Bendruomenės soli
darumą ardančią veiklą.

Andrius Juškevičius, Juozas 
Bagdžius ir visi kiti aukščiau pa
minėti šioje byloje skundžia
mieji asmenys jų atsiųstame LB 
garbės teismui 1974 rugpiūčio 
20 paaiškinimo rašte nurodo, 
kad skundėjas Vytautas Kaman
tas negali savintis Bendruome
nės organų teisių ir, neturėda
mas tinkamo įgaliojimo, skųsti 
ką, kai skundimo pagrindas nė
ra asmeninis, todėl prašo Vy
tauto Kamanto skundo nesvars
tyti. Jei garbės teismas rastų tą 
Vytauto Kamanto skundą 
svarstytiną iš esmės, jis turi bū
ti atmestas, nes Vytautas Ka
mantas padarė visą eilę neteisė
tų veiksmų kaip LB Vidurio Va
karų apygardos apylinkių at
stovų suvažiavimo dienos pirmi
ninkas, neleisdamas svarstyti iš
kelto apylinkių atstovų teisėtu
mo klausimo. Vytautas Ka
mantas savo skunde nuslėpęs 
faktą, kad iš apygardos apylin
kių atstovų suvažiavimo išėjo 
daugiau kaip 60 atstovų, kad jie, 
nuvykę į Vyčių salę Chicagoj, 
tęsė toliau suvažiavimą. Tas 
susirinkimas išrinko juos į LB 
Vidurio Vakarų apygardos val
dybą ir kontrolės Tcomisiją, ir jie 
apie tai pranešę apylinkių val
dybom ir painformavę visuo
menę. Jokių neteisėtų veiksmų 
jie nepadarę, nes visi buvę tei
sėtai išrinkti, ir visuomenės ne-

klaidinę, nes skelbę tikrus fak
tus, o solidarumą Lietuvių 
Bendruomenėj ardę ne jie, o 
skundėjas Vytautas Kamantas, 
kuris, būdamas LB tarybos pre
zidiumo pirmininkas, išleido 
neaiškius LB įstatus, o taip pat 
kaltos LB centro valdybos, ku
rios kišasi į apylinkių valdybų 
rinkimus. Prašo Vytauto Kaman
to kaltinimus atmesti.

Pirmiausia garbės teismui 
tenka išspręsti klausimą, ar Vy
tautas Kamantas turi teisės skųs
tis. LB įstatai nenurodo, kas 
kuriuo reikalu gali paduoti gar
bės teismui skundą. Vadovau
jantis bendru principu, kad 
skųstis gali tas, kieno teisės yra 
pažeistos, reikia pripažinti, kad, 
kai iškyla klausimas apie skelbi
mą neteisingos informacijos dėl 
rinkimų rezultatų ar apie soli
darumo Bendruomenėj ardymą, 
kiekvienas Bendruomenės na
rys yra paliestas ir turi skun
dos teises. Todėl ir šioj byloj 
negalima nepripažinti skundi
mosi teisių Vytautui Kamantui.

Žiūrint bylą iš esmės, garbės 
teismas randa, kad byloj esan
čiais šalių pareiškimais ir rašy
tiniais įrodymais yra nustatytos 
šios aplinkybės:

1974 balandžio 21 į Jaunimo 
Centrą Chicagoj suvyko LB 
Vidurio Vakarų apygardos apy
linkių atstovai, suvažiavę at
likti iš anksto paskelbtos dar
botvarkės. Kaip matyti iš regist
racijos komisijos sudarytų sąra
šų, suvažiavime užsiregistravo 
118 atstovų iš 110 apylinkių. 
Iš Cicero ir Marąuette Parko 
apylinkių buvo atvykę po dvi 
delegacijas, ir, suvažiavimo pra
džioj iškilus ginčui, kurios iš tų 
delegacijų yra teisėtos, dalis 
apylinkių atstovų išėjo iš po
sėdžių salės ir, susirinkę Vyčių 
salėj, išsirinko savo LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdybą ir 
kontrolės komisiją. Protokole, 
kuris buvo surašytas Vyčių sa
lėj, nenurodyta, kiek iš kurios 
apylinkės atstovų ten dalyvavo, 
o tik pasakyta, kad buvo virš 
60 LB apylinkių atstovų. Tuo 
tarpu iš balsų skaičiavimo ko
misijos protokolų, kurie buvo 
surašyti suvažiavimo posėdyje 
Jaunimo Centre, matyti, kad bal
savime dalyvavo 98 atstovai, ku
rie išrinko LB Vidurio Vakarų 
valdybą ir kontrolės komisiją.

Iš čia paduotų skaičių matyti, 
kad Vyčių salėj susirinkusi atsto
vų grupė buvo mažumoj ir šioj 
byloj skundžiamieji turėjo žino
ti, kad jie negali savęs laikyti 
teisėtai išrinktais LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos ir 
kontrolės komisijos nariais.

Klausimas dėl Cicero ir Mar
ąuette Parko apylinkių išrinktų 
valdybų ir jų atstovų į apygar
dos suvažiavimą teisėtumo buvo 
sprendžiamas LB garbės teisme. 
Garbės teismas 1975 vasario 
2 sprendimu pripažino, kad 
1974 balandžio 7 Cicero apylin
kės narių visuotinis susirinki
mas teisėtai išrinko naują apy
linkės valdybą ir apylinkės at
stovus į apygardos suvažiavimą, 
tad ir 1974 ballandžio 21 Jau
nimo Centre .vykusiame apy
gardos atstovų suvažiavime 
registracijos komisija priėmė ir 
užregistravo teisėtus 16 atstovų 
iš Cicero apylinkės. Marąuette 
Parko byloj garbės teismas 1974 
rugsėjo 19 sprendimu pri
pažino, kad pusė naujai išrink
tos apylinkės valdybos yra teisė
ta, o tuo pačiu buvo pripažinta, 
kad Marąuette Parko 38 asmenų 
delegacija turėjo būti sudaryta 
po pusę iš kiekvienos besiginči
jančios šalies. Šių garbės teismo 
sprendimų rezultate iš apy
gardos suvažiavime Jaunimo 
Centre balsavusių sąrašo, iš viso 
98 asmenų, atėmus Marąuette 
Parko 19 atstovų, lieka 79 tei
sėti apylinkių atstovai, kurie su
daro didelę daugumą iš bendro 
suvažiavime užregistruotų 118 
atstovų skaičiaus.

Toliau, svarstant šioj byloj 
apskųstųjų kaltės klausimą, rei
kia konstatuoti, kad LB Vidurio 
Vakarų apygardos apylinkių at
stovų suvažiavimas buvo su
šauktas Jaunimo Centre, tai Jau
nimo Centre jis turėjo būti ir už

baigtas. Atvykę į suvažiavimą 
apylinkių atstovai turi teisę išei
ti iš posėdžių salės, bet yra aiš
kiai neteisėtas veiksmas išėju- 
siem susirinkti kitoj salėj ir 
spręsti suvažiavimo darbo
tvarkės klausimus. Jei apygar
dos atstovų suvažiavimo pirmi
ninkas Vytautas Kamantas pada
rė veiksmus, kuriuos skundžia
mieji laikė pažeidžiančiais jų 
teises ir neteisėtais, tai jie galė
jo dėl tų veiksmų skųstis LB 
garbės teismui, bet ne susirink
ti Vyčių salėj ir rinkti sau antrą 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybą ir kontrolės komisiją. 
Iš Vyčių salėj vykusio apygar
dos apylinkių atstovų posėdžio 
protokolo matyti, kad ten su
sirinkę pareiškė pageidavimą jų 
išrinktos apygardos valdybos 
nepristatyti LB centro valdybai, 
nes ji esanti jai nepriimtina.

Remiantis aukščiau išdėsty
tais įrodymais, LB garbės teis
mas randa, kad šioj byloj skun
džiamieji nusižengė prisistaty
dami LB Vidurio Vakarų apy
gardos apylinkių valdybom kaip 
teisėtai išrinkti apygardos val
dyba ir kontrolės komisija, kai 
jie nebuvo teisėtai tom parei
gom išrinkti. Jie nusižengė ne
teisėtai skelbdamiesi per 
spaudą lietuvių visuomenei esą 
LB Vidurio Vakarų apygardos iš
rinktais pareigūnais. Šitie veiks
mai ardo Lietuvių Bendruo
menės solidarumą, ir nusi
žengusieji turi būti atitinkamai 
nubausti.

Remdamasis aukščiau pasaky
tu ir vadovaudamasis LB įstatų 
8 str. p. C, 50 ir 54 str., JAV 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
teismas

nusprendė:
papeikti Andrių Juškevičių, Juo
zą Bagdžių, dr. Zenoną Danile
vičių, Valerijoną Pocių, Stasį 
Pranckevičių, dr. Vladą Šimaitį, 
Joną Švedą, Augustiną Orentą, 
Albiną Repšį, Antaniną Repšie
nę, Julių Norkų ir Kazimierą 
Povilaitį ir atimti jiem šešių mė
nesių laikui LB įstatų 7-me 
straipsnyje numatytas Bend
ruomenės teises: a) spren
džiamuoju balsu dalyvauti LB 
apylinkės susirinkimuose, b) 
balsuoti JAV LB organų rinki
muose, c) būti renkamais į LB 
organus.

E. Korzonas
T. Remeikis 
A. Š ant aras

Lietuviai pagerbia Šv. Kazimiero kapinių steigėjus ir lanko jų 
kapus. Nuotr. C. Genučio

Buvusių Anglijos lietuvių abiejų klubų sujungimo prezi
diumas. Iš d. į k.: sekr. Bal. Brazdžionis, pirm. A. Lakas ir 
A. Pužauskas, P. Rumšą, kun. K. Kuzminskas ir sekr. Daugi
nas. Susirinkimas gegužės 11 Lietuvos vyčių salėj abu klu
bu sujungė į Anglijos Britanijos jungtinį klubą. Nuotr. C. 
Genučio

Po Chicagos dangum

įiŠ visurJ
— Iš Romos atvyksta kun. dr. 

V. Rimšelis ir dalyvaus ateiti
ninkų jubiliejinėj stovykloj. Mes 
girdėsime jo paskaitą — “Kris- 
tocentrinis humanizmas ateiti
ninkų dimensijų viršūnėje”. Pri
mename norintiem stovyklauti, 
kad jau laikas registruotis są
jungų centro valdybose.

— Dr. Feliksas Proscevičius 
gegužės 29 mirė Medellino 
mieste Kolumbijoj. Jis neseniai 
buvo pradėjęs 92 metus am
žiaus. Kilęs iš Panevėžio ap
skrities, baigė Šiaulių gimnazi
ją. Maskvoj baigė medicinos fa
kultetą. 1922 grįžo į Lietuvą. 
Tauragėj ėjo apskrities gydytojo 
pareigas. 1949 atvyko į Kolum
biją ir dirbo valstybės sveika
tos draudimo ligoninėj. Tik 
prieš penkerius metus buvo 
atleistas į pensiją. Visuomet pa
laikė lietuvišką veiklą.

— Dabartinę Bažnyčios situa
ciją apžvelgs dr. Vytautas Vy
gantas, sutikęs skaityti jubilieji
nėj ateitininkų stovykloj pa
skaitą” Povatikaninės Bažnyčios 
pulsas pasaulyje ir mūsų būty”.

— Simas Kudirka atvyks į 
Lietuvių Fronto Bičiulių sto
vyklą, kuri liepos mėnesio pra
džioj įvyks lietuvių pranciškonų 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine.

P.L.K. BENDRIJOS
SEIMAS ROMOJ

Šventųjų Metų sąjūdy 1975 
liepos 1 šaukiamas antras Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bendri
jos seimas Romoj, Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoj arba gretima
me Šv. Dorotėjos institute.

PLK Bendrijos statutas nuro
do 90 seimo atstovų, kurie pa
skirstyti šia tvarka: Anglijai 3 
atstovai, Argentinai 4, Australi
jai 4, Belgijai 1, Brazilijai 4, 
Italijai 2, JAV 42, Kanadai 12, 
Kolumbijai 1, Olandijai 1, Pran
cūzijai 1, Skandinavijai 1, Škoti
jai 2, Šveicarijai 1, Urugvajui 1, 
Venecuelai 2, Vokietijai 3. Ne- 
susiorganizavusiem kraštam 
palikti 5 atstovai. Prašome kraš
tų centrines organizacijas įteikti 
seimo įgaliojimus raštu atsto
vam, vykstantiem į Romą. Be to, 
pasirūpinti, kad vienas krašto at
stovas atsivežtų pranešimą raštu 
apie savo krašto liet, katalikų 
veiklą. Neturint atstovo, pasiųs
kite raštu pranešimą į Romą šiuo 
adresu: Rev. Monsg. L. Tulaba, 
P.A.; Via Casalmonferrato 20; 
00182 Roma — Italy.

Per kelionių agentūrą Vytis 
organizuojama ekskursija (VI-19 
— VII-4) iš New Yorko, per Vo
kietiją, Šveicariją, Italiją į Romą. 
Romoj yra suorganizuotas kuni
gų ir pasauliečių komitetas mal
dininkam globoti (VI-27-VII-4).

Atvykę į Romą iš viso pasau
lio lietuviai kunigai kartų turės 
bendrą sesiją birželio 29-30 Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoj.;

Visi į Romą atvykę lietuviai 
dalyvaus liepos 3 d. 11 vai.

Anglijos Britanijos Lietuvių 
klubas gegužės 11 susijungė, ir 
naujoji valdyba perėmė doku
mentus iš abiejų buvusių val
dybų. Turtas dabar siekia 5053 
dol. Naujoji valdyba nutarė su
rengti Bruzgulienės sode rug
piūčio 24 gegužinę ir spalio 25 
Balio Pakšto salėj metinį pasi
linksminimą.

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinėj Šaulių žvaigždę paskutiniu 
laiku gavo J. Paškevičienė, P. 
Eigelis, B. Petronis, J. Valans- 
kas, A. Valys, C. Genutis. Šau
liai ruošiasi dalyvauti pavergtų 
tautų savaitės iškilmėse.

Lietuvos vyčiai savo salėj ir 
sodely ruošiasi minėti JAV ne
priklausomybės šventę liepos 4. 
Parengimo pirmininku yra bu
vęs žymus lietuvis sportininkas 
Harry Petraitis.

Balfo Chicagos apskrities 
veikla gyva. Vasarą pramatoma 
surengti gegužinę, o rudenį sei
mą su banketu. Balfo c.v. pirm.
M. Rudienė sužeista susi
siekimo nelaimėj ir paguldyta 
Šv. Kryčiaus ligoninėj.

Frank Savickas gražiai 
reiškiasi Illinois senate. Partijoj 
turi gerą vardą ir rūpinasi žmo
nių gerove. Šen. F. Savickas yra 
15 apylinkės komiteto pirminin
kas, parkų distrikto sekretorius. 
Neseniai jo įstaiga susijungė su 
15 apylinkės aldermano B. Jak- 
say įstaiga.

priešpiet Švento Tėvo audien
cijoj ix mišiose. Kitomis dieno
mis maldininkam mišias aukos 
kardinolas A. Samorė, vysk. P. 
Marcinkus, vysk. V. Brizgys ir 
vysk. A. Deksnys.

Liepos 3 d. 4:30 vai. popiet 
Šveicarijos lietuvių meno pro
grama, gi 7 vai. vakaro įvyks 
dalyvių atsisveikinimas ir vaišės 
kolegijos svečių namuose.

Anglijos Liet. Kat. Bendri
jos sudaryta vertinimo komisija 
iš pirm. J. Zoko, sekr. kun. S. 
Matulio, MIC, ir narių P. Makū
no, J. Narbutienės ir J. Šukai- 
čio, 1975 vasario 25 Nottingha- 
me, Anglijoj, pasaulio lietuvių 
visuomenininko premiją $500 
už 1974 metus paskyrė Stasiui 
Kasparui, veikliam organizato
riui ir lietuvybės bei krikščio
niškos kultūros idealų ugdytojui 
lietuviuose. Premijos mecena
tas kun. dr. Juozas Prunskis.
P .L.K. Bendrijos centro valdyba 

Vysk. Vincentas Brizgys 
titularinis pirmininkas

Kazys Kleiva 
vykdomasis pirmininkas

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

P. Maldeikio knygos apie 
prel. Mykolą Krupavičių, pri
statymas įvyko birželio 6. Kal- 
bijo prof. J. Puzinas, P. Mal- 
deikis, inž. A. Rudis ir kiti. Pre
lato kapą puošia gražus, arch. 
Muloko suprojektuotas, pamink
las.

Cicero lietuviai birželio 8 mi
nėjo baisiuosius birželio įvykius 
ir Romo Kalantos heroišką pasi
aukojimą už Lietuvos laisvę.

Balzeko kultūros muziejus 
nuo birželio 5 ruošia šešių savai
čių audimo kursus.

J. Puodžiūno baleto studijos 
mokinių pasirodymas Jaunimo 
Centre įvyko birželio 7 ir sutrau
kė daug žiūrovų.

Bal. Brazdžionis

Lietuvių televizija jau dešim
tus metus tęsia programą. Skola 
gerų rėmėjų dėka mažinama. 
Prekybininkas W.A. Levis padi
dino reklamų dažnumą. Progra
mos kartais būna labai įdomios. 
Paskutiniaisiais sekmadieniais 
gražiai pasirodė skaut. Vijeikio 
vadovaujama vyresniųjų skaučių 
grupė, muz. Fausto Strolios ke
turi sūnūs, groją įvairiais instru
mentais. Birželio įvykių minėji
mą surengė Lietuvos vyčių cho
ras.

-o-
Lietuvių Žurnalistų S-gos 

Chicagos skyrius ruošia smagų 
balių Union Pier liepos 26. Bus 
vakarienė, geras orkestras ir 
įdomi programa.

Kun. Anatolijus Stanevičius 
prieš dvejus metus pasitraukė iš 
šio pasaulio. Nuliūdime liko se
suo Lietuvoj, brolis, sesuo, pus
seserės, pusbroliai ir kiti gimi
nės Chicagoj. Už velionio ku
nigo sielą mišios bus aukoja
mos lietuvių jėzuitų koplyčioj, 
Jaunimo Centre, Chicagoj, bir- į 
želio 22, sekmadienį, 7, 7:30, 
8:30 ir 11 vai. Tą pačią dieną 
mišios už jį bus aukojamos ir 
lietuvių pranciškonų koplyčioj, 
Kultūros Židiny, N.Y. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi pa
simelsti už a.a. kun. Anatolijaus 
Stanevičiaus sielą.

Kun. Anatolijus Stanevičius

— Kanados Lietuvių Gydyto
jų dr-jos susirinkimas įvyko 
balandžio 25 Toronte, dr. J. Yčo 
bute. Dalyvavo apie 50 gydyto
jų. Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. dr. V. D. Kvedaras iš 
Hamiltono, vicepirm. dr. J. Yčas, 
sekr. dr. A. Kazlauskienė, ižd. 
dr. J. Uleckas, narys dr. S. Kaz
lauskas.

— Dr. Jurgis Gimbutas, Litua
nistikos Instituto pirmininkas, 
sėkmingai praėjus Instituto su
važiavimui, atsiuntė Darbininko 
redakcijai ir leidėjam laišką, ku
riame dėkoja už talką suvažia
vimą rengiant.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba skelbia 1975 
metų jaunųjų žurnalistų konkur
są. Bus skiriamos Daužvardžio 
Fondo premijos. Šiais me
tais kandidatam nereikės pri
statyti savo darbų. Jie bus 
atrenkami specialios komisi
jos, kuri seks išeivijos spau
dą. Numatoma kreiptis į lietuvių 
radijo programų vedėjus su pra
šymu suteikti duomenų apie 
jaunųjų radijo talkininkų įnašą. 
Premijas gali laimėti jaunimas 
iki 30 metų amžiaus. Konkursas 
apims spaudos darbus (įskaitant 
ir fotografijas) ir talką radijo pro
gramų paruošime nuo 1975 
balandžio 1 iki gruodžio 31. 
Laimėtojų pavardės bus pa
skelbtos spaudoj 1976 sausio 
mėn.

— Kauno Jėzuitų gimnazijos 
mokinių suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 30-rugsėjo 1 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Visų klasių, 
visų laidų mokiniai ir mokyto
jai kviečiami registruotis pas 
Petrą Kleinotą, SJ, 2345 West 
56 St., Chicago, III. 60636. Tel. 
(312) RE 7-8400. Registruojantis 
įmokama 5 dol.

Baltimorėje gydytojų šeimai 
reikalinga lietuvė moteris pri
žiūrėti trijų metų sūnų. Atski
ras kambarys su vonia. Geras 
atlyginimas. Savaitgaliai laisvi. 
Skambinti (301) 922-2596.

— Neringoj (Brattleboro, Ver
mont) stovyklos vyks šia tvarka: 
berniukam 7-14 metų — birže
lio 29 — liepos 12, mergaitėm 
7-16 metų — liepos 13 — rug
piūčio 2, lietuvių kilmės anglų 
laiboj mišri 7-16 metų — 
rugpiūčio 3-16. Registracija ir 
informacija: Camp Neringa, R.
F.D. Box 134c, W. Brattleboro, 
Vt. 05301.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Žilinskas, Springfield, 
Mass., A. Gumbinas, M.D., Ran
dais Town, Md. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 8 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 10 
dol. metam.
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Nė vieno lietuvio
EUROPOS KREPŠINIO
PIRMENYBĖSE ■ 1975
Šiemet jau 40 metų, kai 1935 

Ženevoj pravestos pirmosios 
Europos vyrų krepšinio pir
menybės. Per visą tą laiką dėl 
tos meisterystės kovota 19 kartų. 
Jei anksčiau galėjo dalyvauti 
visi norintieji, tai vėliau pradė
ta daryti atranka. Pavyzdžiui, 
1975 pirmenybėse Jugoslavijoj 
dalyvauja 12 rinktinių. Aštuo- 
nios pagal 1973 pirmenybių pa
sekmes, o dėl keturių likusių 
vietų 1975 gegužyje Vakarų 
Vokietijoj buvo turnyras, kuria
me dalyvavo 6 penketukai. Pir
mąsias keturias vietas užėmu
sios rinktinės (Graikija, Rumu
nija, Lenkija, Olandija) vyko į 
Jugoslaviją, o penktoj vietoj li
kusi Vengrija (viena pergalė) 
ir šeštąja užkibusi Prancūzija 
(be pergalės) liko namie. Dau
giausia taškų turnyre susmaigs- 
tė Jurkievič (Lenkija) — 158. 
Per rungtynes Lenkija - Vengrija 
114-89, Jurkievič įsviedė 52 tšk.

Birželio 7 trijuose Jugoslavi
jos miestuose pradėtos 1975 Eu
ropos pirmenybės. Iš pradžių 
dalyviai rungėsi trijose grupė
se (po 4 rinktines). Pirmieji 
du iš kiekvienos grupės įkopė į 
baigminę, o likę vienetai toliau 
rungtyniavo dėl 7-12 vietų.

krepšinio atstovai, jų tarpe ir
Puzinauskas I. Tuo laiku į Že
nevą buvo užsukęs, dar su JAV 
kario švarku, Ruzgys, likęs Eu
ropoj ir dirbęs kaip treneris.

Vis dėlto lietuviai nedingo 
iš Europos pirmenybių. Per eilę 
metų jie būdavo įtraukti į SS 
rinktinę, kuri nuo 1947 susižė- 
rė 11 pergalių.

Europos meisterio sudėty bu
vo šie lietuviai!: — Paulaus
kas — 4 kartus (paskutinį kar
tą 1971), Butautas — 3, Laguna- 
vičius — 3, Lauritėnas — 2, 
Petkevičius — 2, Kulakauskas — 
1, Stonkus — 1. Be to, Lauri
tėnas, Petkevičius ir Stonkus 
(visi trys 1955) ir Paulaus- 
lauskas (1973) yra buvę SS 
rinktinėj, kai laimėta trečioji 
vieta.

1975 SS rinktinėj (12 žaidikų) 
nėra nė vieno lietuvio, latvio 
ar esto. Penki žaidikai iš Mask
vos CASK, po tris iš Lenin
grado Spartako ir Maskvos 
Dinamo ir vienas iš Tbilisi Di- 
namo — gruzinas Korkija.

Kaip statistika rodo, retas 
įvykis, kad lietuviai, vienokiu 
ar kitokiu būdu, nežaistų Eu
ropos krepšinio pirmeny
bėse.

K. Čerkeliūnas

Kongresmanas Paul Serbanes, Kristina Česonienė, majoras 
Donald Schaefer, kun. Antanas Dranginis atidaro Lietuvių 
festivalį SU majoro kalba. Nuotr. V. Bačansko

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso bažnyčioj birželio 

14 susituokė Petras Jorgensen ir 
Cynthia Matulionytė. Jų mote
rystę palaimino kun. Antanas 
Dranginis. Nuotakos tėvai Gor- 
donas ir Eleonora Matulioniai 
suruošė lietuviškas vaišes Lietu
vių svetainės didžiojoj salėj.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas turėjo linksmą parengimą 
birželio 15 (Mystery Ride). Šio 
parengimo pirmininke buvo 
Ona Lekevičienė.

Biržėlio tragiškus įvykius Bal
timorės lietuviai prisiminė 8:30 
vai. mišiose birželio 15 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Jaunimas, pasi
puošęs tautiniais drabužiais, į- 
nešė vėliavas. Gražiai giedojo 
vyrų choras, o kun. A. Drangi

nis pasakė pritaikytą pamokslą. 
Mišias užprašė Lietuvių Bend
ruomenės Baltimorės apylinkė.

Vyrų choras Daina ir šeimų 
nariai birželio 22, sekmadienį, 
vyksta į gegužinę-pikniką Gor- 
dono ir Eleonoros Matulioniu 
namuose ir sode prie Liberty 
Dam.

Lietuvių Svetainės metinis 
piknikas-gegužinė bus birželio 

29, sekmadienį, Conrad Ruth 
Vilią parke, kur jų piknikas 
vyksta kiekvienais metais. Pra
džia 1 vai. Piknikas baigsis 6 
v.v. Šokiam gros geras orkest
ras, bus loterija ir kiti žaidi
mai. Šeimininkės svečius pavai
šins krebsų sriuba ir kitais ska
niais valgiais. Pelnas skiriamas 
svetainės remontam. Rengimo 
komitetas visus kviečia atsi
lankyti.

Jonas Obelinis

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 10-to 
suvažiavimo, įvykusio 1975 gegužės 24-25 
Chicagoj,

REZOLIUCIJOS

Kun. A. Dranginis malda pradeda Lietuvių festivalį ir pašven
tina lietuvišką kryžių. Nuotr. V. Bačansko

Pro pirmines užtvaras A gr. 
sėkmingai prasiveržė 1973 
meisteris Jugoslavija ir Italija 
(ten dar žaidė Olandija ir Tur
kija), B gr. pirmavo SS ir Čeko
slovakija (šešėly liko Izraelis ir 
Lenkija), C gr. į priekį iššo
ko Ispanija ir Bulgarija (kukliau 
pasirodė Graikija ir Rumunija).

Kitam Darbininko numery 
galėsim paskelbti baigmines pa
sekmes. Pirmenybių pusiaukely 
Paryžiaus sporto dienraštis L" 
Eąuipe rašė, jog Jugoslavija tu
rėtų pakartoti savo 1973 pergalę 
Ispanijoj.

1935-1973 Europos pirme
nybes yra laimėję tik 7 valsty
bės: SS — 11 kartų, Lietuva — 
2, Latvija, Čekoslovakija, Egip
tas, Jugoslavija ir Vengrija — po
1.

Šia proga prisimenam Lietu
vos pergales 1937 ir 1939 pir
menybėse. 1937 Rygoj Lietuvos 
rinktinę sudarė 12 žaidikų: 
Kriaučiūnas (kapitonas), Baltrū
nas, Puzinauskas I (Zenonas), 
Talzūnas, Žukas, Andrulis I (Ar
turas); be to: Daukša, Kepalas, 
Mažeika, Nikolskis, Petraus
kas, Šačkus. Sudėty trys JAV 
lietuviai: Kriaučiūnas, Talzūnas 
ir Žukas.

1939 Kaune pakartotas anks
tesnis laimikis Rygoj. Tada Lie
tuvos rinktinėj 15 žaidikų: 
Kriaučiūnas (kapitonas), Andru
lis I (Arturas), Baltrūnas, Bud- 
riūnas, Jurgėla, Lubinas, Puzi
nauskas I (Zenonas), Ruzgys; 
be to: Cenfeldas, Leščinskas, 
Mažeika, Nikolskis, Norkus I 
(Vytautas), Petrauskas, Šliūpas. 
Sudėty penki JAV lietuviai: 
Budriūnas, Jurgėla,Kriaučiūnas, 
Lubinas ir Ruzgys.

Pirmosios po II pasaulinio 
karo pirmenybės buvo 1946 
Ženevoj. Kempteno, Vokietijoj, 
lietuvių stovykloj sutelkta eilė 
žaidikų; kurie turėjo vilčių gin
ti meisterio vardą, jei ne Lietu
vos vardu, tai prisidengus 
Lichtenšteino skraiste. Betgi iš 
tų bandymų nieko neišėjo. Že
nevoj atsidūrė tik trys mūsų

SAUGUMO KONFERENCIJOS BELAUKIANT
JAV LB delegacija pas 

kongresmaną 
Benjamin Rosenthal

Prieš keletą savaičių JAV LB- 
nės delegacija, kurią sudarė Si
mas Kudirka ir visuomeninių 
reikalų tarybos narė D. Kezienė, 
lankėsi pas New Yorko kongres
maną Benjamin Rosenthal ir ta
rėsi su juo dėl Amerikos laiky
senos artėjančioj Europos saugu
mo konferencijoj. Jis yra įtakin
gas atstovų rūmų narys užsienio 
reikalų komitete ir priklauso 
pakomitečiui, kuris svarsto Bal
tijos kraštų rezoliuciją 165.

Užklaustas nuomonės Baltijos 
kraštų reikalu, kongr. Rosenthal 
atsakė visuomet rėmęs ir rem
siąs Amerikos valdžios nusista
tymą nepripažinti Sovietų įvyk
dytos Baltijos tautų okupacijos. 
Jo nuomone, dabartinė okupaci
jos nepripažinimo politika tu
rėtų būti tęsiama ir toliau, ir jis 
jokiu būdu neremtų bet kokio, 
tiesioginio ar netiesioginio, 
aneksijos pripažinimo Europos 
saugumo konferencijoj. Jis ap
gailestavo, kad Amerikos 
valdžia ilgą laiką nerimtai 
žiūrėjo į šią konferenciją, 
o dabar nepasiruošusi per 
labai trumpą laiką daro sprendi
mus dėl galutinių sutarčių pasi
rašymo.

Dėl šio nepasiruošimo yra su
sidariusi nepaprastai didelė in
formacijos spraga tiek valdžioj,, 
tiek kongrese. Šioj susimaišymo 
atmosferoj glūdi ir Baltijos tautų 
klausimas. Kongr. Rosenthal 
nuomone, kongreso nariai yra 
tik paviršutiniškai susipažinę su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos isto
rija ir jų dabartine padėtim. Tad 
gerai išvystyta informacija turė
tų būti ir pirmutinis konkretus 
žingsnis.

Užklaustas dėl valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo (Assis- 
tant Secretary of Statė) Arthur

Europos meisteriai
1. GENEVE (1935) : 1. Lettouie : 2. Espagne : 3. Tch*-

coslovaąuie.
2. RIGA (1937) : 1. Lituanie ; 2. Italie ; 3. France.
3. KAUNAS (1939) : 1. Lituanie ; 2. Lettonie ; 3. Pologne.
4. GENEVE (1946) : 1. Tchėcoslov. ; 2. Italie ; 3. Hongrie.
5. PRAGUE (1947) : 1. URSS ; 2. Tchėcoslov. ; 3 Egypte.
6. L-E CAIRE (1949) : .1. Egypte ; 2. France ; 3. Grėce.
7. PARIS (1951) : 1. URSS ; 2. Tchėcoslov. ; 3. France.
8. MOSCOU (1953) : 1. URSS ; 3. Hongrie ; 3. France.
9 BUDAPEST (1955) : 1. Hongrie; 2. Tchėcosl.; 3. URSS. 

10 SOFIA (1957) : 1. URSS ; 2. Bulgarie ; 3. Tchėcoslov.
11. ISTANBUL (1959) : 1. URSS; 2. Tchėcosl. ; 3. France.
12. BELGRADE (1961) t 1. URSS ;'2. Yougosl. ; 3. Bulgarie.
13. WROCLAW (1963) : 1. URSS; 2. Pologne : 3. Yougosl.
14. MOSCOU (1965) : 1. URSS: 2. Yougoslavie; 3. Pologne.
15. HELSINKI (1967) : 1. URSS ; 2. Tchėcosl. ; 3. Pologue.
16. NAPLES (1969) : 1. URSS; 2. Yougosl. :. 3. Tchėcosl.
17. ESSEN (1971) : 1. URSS ; 2. Yougoslavie ; 3. Italie.
18. BARCELONE (1973) : 1. Yougoslavie ; 2. Espagne ;

3. URSS.

Prieš 1975 Europos krepšinio pirmenybes Jugoslavijoj Pa
ryžiaus sporto dienraštis L’Equipe paskelbė 1935-1973 pir
menybių pirmūnų sąrašą—1937 ir 1939 meisteris Lietuva!

Hartman pareiškimo ir apklausi
nėjimo tarptautinių politinių ir 
karinių reikalų pakomitety, 
kongr. Rosenthal pareiškė, kad, 
jo nuomone, sekretorius Hart- 
manas patvirtino JAV valdžios 
nusistatymą nekeisti savo politi
kos Baltijos tautų atžvilgiu. Ta
čiau dėl šios politikos patvirtini
mo Europos saugumo konfe
rencijos rėmuose (“disclaimer”) 
jis pasiūlė kreiptis tiesiog į sek
retorių Hartmaną.

Dėl H. Con. Res. 165 prave- 
dimo jo pakomitety kongr. Ro
senthal pareiškė, kad rezoliuci
ja nebus priimta greitu laiku, 
jei nebus šaukiami apklausinėji
mai (hearings) ir atlikta informa
cinė procedūra (educational 
process). Šiuo reikalu turėtų rū
pintis rezoliucijos autorius 
kongr. Derwinski; kongr. 
Rosenthal mielai jam sutinka 
talkinti. Užklaustas, ar jis pats 
sutiktų imtis iniciatyvos šiem 
apklausinėjimam pravesti, jis 
atsakė teigiamai.

Pokalbio metu į juostą buvo 
įrašytas trumpas pokalbis su 
kongr. Rosenthal Baltijos tautų 
rezoliucijos reikalu. Šis pokal
bis yra tinkamas perduoti per 
lietuviškas radijo programas. 
Kas tos juostos kopijų pageidau
tų, prašomi kreiptis į Laisvės 
Žiburį, 215-25 54th Avė., Bay- 
side, N.Y. 11364.

Kongr. Rosenthal pasiūlymas 
kreiptis į Assistant Secretary of 
Statė Arthur Hartman dėl ofi
cialaus Baltijos tautų aneksijos 
nepripažinimo, vadinamo “dis
claimer”, yra konkretus ir remti
nas. Lietuvių visuomenė turėtų 
siųsti laiškus Hartmanui su pa
našiais tekstais:

“The U.S. reaffirmation of its 
long standing policy of non- 
recognition of the Soviet 
annexation of the Baltic Statės 
is deeply appreciated. How- 
ever, to prevent future miscon- 
ceptions of this policy< via our 
signature on a possible decla- 
ration of principles regarding 
“frontier inviolability” at the 
European Security Conference, 
the U. S. government should 
make note of this policy during 
actual conference proceedings. 
An official disclaimer of this 
nature within the Conference 
texts, specifically mentioning 
the Baltic Statės, would clari- 
fy our policy position and pre
vent future misunderstanding of 
our commitments.”

Patartina pažymėti, kad šio 
laiško kopijos yra siunčiamos 
prez. Fordui, dr. Kissingeriui, 
savo senatoriam ir kongresma-

nui, taip pat ir vietinių laikraš
čių redaktoriam.

Laiškus adresuoti: Assistant 
Secretary of Statė Arthur Hart
man, Department of Statė, 
Washington, D.C.

LB Informacija

MOTINOS DIENA 
STAMFORDO- 

NORVVALKO KLUBE
Sekminės — gražiausia pava

sario šventė. Visa gamta skęsta 
žalume ir žieduose. Tokią tai 
dieną gegužės 18 LMKF Stam- 
fordo-Norwalko klubas pasirin
ko paminėti motiną.

Saliukė nedidelė, jauki. Apie 
3 v. popiet susirinko kolonijos 
lietuviai, — nuo pačių mažiau
sių ligi vyriausių.

Minėjimą pravedė klubo pir
mininkė S Vaikutienė. Ji šiltais 
žodžiais pasveikino visus ir pa
žymėjo šios dienos reikšmę.

Plačiau apie lietuvę motiną 
kalbėjo LMK Federacijos pirmi
ninkė I. Banaitienė iš New Yor
ko. Jos kalba buvo trumpa, turi
ninga ir įdomi.

Stamfordo-Norwalko lietuvių 
kolonija maža. Jie neturi šešta
dieninės mokyklos, ir vaikučiam 
nėra progos pasireikšti. Čia į pa
galbą ateina klubas. Klubietės 
metuose turi du parengimus, 
kur programą atlieka patys ma
žieji.

Ir šia proga pasirodė kolonijos 
mažieji tarp 4-8 metelių. Čia 
deklamuoja ir dainuoja du Že
maitaičiai, vėl išeina trys Valiu- 
šaičiai, toliau deklamuoja Vaitu- 
žis, Radzevičiūtė. Ypatingai gra
žiai dainavo Lietuvninkaitė il
gas lietuviškas daineles.

Vaikučius paruošė I. Žemai- 
taitienė, veikli kolonijos gyven
toja. Pabaigai viešnia iš Long 
Island, Vaiva Ulėnaitė, 6 m., pa
skambino pianinu. Vaivos ma
mytė, būdama konservatorijos 
studentė, dažnai paįvairindavo 
Stamfordo lietuviškus parengi
mus savo muzikiniais pasi
reiškimais.

Programai pasibaigus, visi su
giedojo Marija, Marija. Po minė
jimo klubo pirmininkė pakvietė 
visus pasilikti, pasisvečiuoti, 
pasivaišinti klubo narių kepi
niais ir išgerti puodelį kavos. 
Vaišių stalai papuošti alyvų ir 
aguonų puokštėmis, kurias visa
da atneša viena klubo narė iš 
savo darželio.

Stamfordo-Norwalko klubas 
narių skaičiumi yra nedidelis. 
Narės yra ne tik po antrojo karo 
atvykusios moterys, bet ir anks
tesnės imigracijos, ir čia girnų-

Komisija (dr. H. Brazaitis, dr. 
V. Paprockas — komisijos pirm., 
dr. K. Pemkus, dr. J. Valaitis ir 
dr. M. Vyganttas) pasiūlė ir su- 
suvažiavimas priėmė šias rezo
liucijas.

I. Suvažiavimas pareiškia
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

Sąjungos 10 suvažiavimas, įvy
kęs 1975 gegužės 24-25 Chica
goj, apžvelgė išeivijos lietu
vių visuomeninio ir politinio 
darbo nuotaikas ir susidariusią 
padėtį. Suvažiavimas su ap
gailestavimu konstatuoja, kad 
mūsų veiksnių veikla nėra tokia, 
kokios šiuo metu reikalauja tarp
tautinė okupuotos Lietuvos 
padėtis ir kurios tikisi pavergta 
tauta. Ne tik nerandama bendros 
kalbos, įgalinančios bendrą dar
bą, bet taip pat paneigiamos ir 
teisinės normos, tarpusavio pa
garba ir tolerancija, būtina su
telktiniam veiksnių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo pa
reiškimu kreiptis į pagrindinius 
visuomeninius ir politinius 
veiksnius:

1. Atkreipti ypatingą dėmesį 
į paskutiniojoj veiksnių konfe
rencijoj įvykusį skilimą, demo
ralizuojantį lietuvišką visuo
menę šiuo kritišku Lietuvai mo
mentu.

2. Suvažiavimas kreipiasi į 
Vyriausiąjį Lietuvos "Išlaisvi
nimo Komitetą, kad nedels
damas imtųs iniciatyvos tuos 
skilimus pašalinti ir siekti vie
nybės atstatymo mūsų veiksnių 
tarpe.

3. Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenei ir 
Altai baigti tarpusavio ginčus, 
ir atkreipti visą dėmesį į bendrą 
kovą prieš Lietuvos okupantą.

4. Suvažiavimas smerkia bet 
kurios visuomeninės ir politinės 
organizacijos skilimus į pana
šaus pobūdžio lygiagretes orga
nizacijas.

Kadangi Lietuvos laisvinimo 
darbas yra bendras visų lietuvių 
uždavinys, reikalaująs suderintų 
pastangų, didelio budrumo ir 
tarpusavio susiklausymo, todėl 
suvažiavimas visuomeninio 
politinio darbo sąlygomis laiko':

a. Tarpusavio pagarbą ir vi
suomeninę toleranciją;

b. Susitarimą dėl darbų vyk
dymo koordinacijos, vengiant 
paralelizmo;

c. Politinė ir ideologinė di
ferenciacija yra pozityvus vi
suomeninis faktorius, kol jis pa
deda Lietuvos laisvinimo reika
lui.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos 10-tas suvažiavimas, 
pažadėdamas visų mūsų veiks
nių darbam visapusišką paramą, 
nuoširdžiai visus kviečia ieškoti 
bendros kalbos ir imtis bendro

sios, kurios rodo ypatingą susi
domėjimą klubo veikla.

Mes džiaugiamės Stamfordo- 
Norwalko klubo narių sugebėji
mais ir jo veikla. Dabartinę 
klubo valdybą sudaro: S. Vai
kutienė — pirmininkė, J. Va- 
liušaitienė ir V. Stadalninkienė 
— sekretorės, A. Kosma — iž
dininkė.

Dalyvė

darbo čia nurodytomis sąlygo
mis ir grąžinti mūsų visuomeni
niam gyvenimui reikiamą rimtį 
ir darną.

Suvažiavimas kviečia visus 
lietuvius gydytojus jungtis ir ak
tyviai prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo darbų.
II. Suvažiavimas kreipiasi

(atitinkamus raštus paruoš se
noji PLGS valdyba)

1. Į JAV prezidentą G. Fordą 
ir valstybės sekretorių H. Kis- 
singer, prašydamas juos tęsti 
Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo politiką.

2. Į Chicagos burmistrą R. Da- 
ley, prašydamas jį kreiptis į de
mokratų partiją, kad jos (dem. 
partijos) kongresmanai darytų 
viską, jog Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo politika JAV ad
ministracijos būtų ir toliau tę
siama.
III. Suvažiavimas sveikina ir 
užjaučia pavergtą lietuvį

PLGS 10-tas suvažiavimas 
sveikina už geležinės sienos gy
venančius lietuvius ir didžiuo
jasi jų tautiniu atsparumu. Gro
žisi pavergto lietuvio gydytojo 
darbais ir apgailestauja, kad jis 
yra suvaržytas laisvai palaikyti 
ryšį su Vakarų pasauly dirban
čiais kolegomis.

IV. Suvažiavimas dėkoja
1. Lietuvos Diplomatinei Tar

nybai už sveikinimus;
2. Buvusiai PLGS centro val

dybai už nuveiktus darbus;
3. Illinois Lietuvių Gydytojų 

Draugijai ir Pagalbiniam Mo
terų Vienetui už šio suvažiavi
mo suruošimą;

4. Suvažiavimas reiškia nuo
širdžią padėką lietuviškai 
spaudai, radijo ir televizijos va
dovam už rodomą prielankumą 
ir dėmesį lietuviui gydytojui. 
Lietuviškoji komunikacija atlie
ka milžinišką darbą lietuvybės 
palaikyme ir jos puoselėjime.

5. Suvažiavimas dėkingas 
Medicinos redaktoriui dr. K. 
Pemkui už jo pavyzdingą reda
gavimą mūsų žurnalo ir linki 
toliau sėkmingai dirbti.

Rezoliucijų Komisija

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Mykolas Krupavičius, P. Mal- 
deikio — 15 dol.

Paguoda, Br. Railos, III-čioji 
dalis — 6.50 dol.

Raudonojo arklio vasara, E. 
Cinzo — 6 dol.

Pagairė, J. Gliaudos, prem. 
romanas — 4.50 dol.

Dienų vitražai, S. Oželienės
— 5 dol.

Vienas mažas gyvenimas, H. 
Lukaševičiaus linksmi ir liūdni 
prisiminimai — 5 dol.

Mes grįžtame, A. Pakalniškio
— 5 dol.

Tos pačios motinos sūnūs, P. 
Girdžiaus — 4 dol.

Pėdos mirties zonoje, E. Ju- 
ciūtės — 10 dol.

Fragmentai iš praeities miglų, 
A. Ryliškio, minkštais viršeliais
— 12.50 dol., kietais — 15 
dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.
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WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų 

parapijos jubiliejus
Worcesterio Aušros Vartų pa

rapija gegužės 25 minėjo savo 
auksinį 50 metų jubiliejų. Iš
kilmingas padėkos mišias kon- 
celebravo vyskupas Bernard J. 
Flanagan, DD., ir šie kunigai: 
Alfonsas A. Volungis—parapi
jos klebonas, Jonas J. Bakanas — 
pirmas Worcestery gimęs lie 
tuvis kunigas, Albinas J. Yan- 
kauskas — Šv. Stepono baž
nyčios klebonas asistentas, An
tanas Miciūnas — Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, Daniel Doy- 
le ir Daniel Foley — Šv. Vin
cento ligoninės kapelionai, Do
naldas Petraitis — Marianapolio 
akademijos vedėjas ir Valen
tinas Atkočius. Iš Marianapo
lio akademijos buvo atvykęs 
brolis Juozas Landis.

Pamokslą lietuvių kalba pasa
kė kun. Bakanas. Baigiant mi
šias, kalbėjo vysk. Flanagan. 
Aušros Vartų choras, vadovau
jamas Vinco Burdulio, giedojo 
himnus lietuvių bei anglų bal- 
bomis. Vargonais grojo jauna 
studentė Marytė Sviklaitė.

Po mišių buvo proga visiem 
trumpai pasikalbėti su vyskupu.

Tolimesnė jubiliejaus progra
ma vyko Maironio Parke. Žmo
nių prisirinko pilna salė, ne tik 
iš Aušros Vartų, bet ir iš Šv. 
Kazimiero parapijos, iš Bostono, 
Brocktono, Cambridge ir iš Con- 
necticut valstijos. Jonas Bunevi- 
čius, Aušros Vartų jaunuolis, pa
linksmino visus gražia muzika, 
grodamas savo vargonais.

Kun. Yankauskas sukalbėjo 
invokaciją.

Už garbės stalo sėdėjo kun. 
Bakanas, kun. Yankauskas, kun. 
Justinas Steponaitis, kun. Vin
centas Puidokas, Jonas Ado
maitis, Irena Adomaitienė, 
kun. Volungis, vysk. Flanagan, 
Edvardas Tamulevičius, Irena

Tamulevičienė, Juozas W. Gla- 
viekas, Stanley J. Wackell (Vaš- 
kelevičius), Antonia M. Wackell 
ir kun. Miciūnas, I. Adomaitienė 
pristatė E. Tamulevičių kaip 
programos vedėją.

Pirmas kalbėtojas buvo Stan
ley Wackell. Jis yra žymus vei
kėjas lietuvių ir kitataučių tarpe, 
pirmas lietuvis, buvęs išrinktas į 
miesto tarybą. Baigęs Holy 
Cross kolegiją, gavęs advokato 
laipsnį iš Bostono universiteto 
teisių mokyklos. Vienas iš Auš
ros Vartų parapijos steigėjų. Jis 
kalbėjo angliškai apie parapijos 
įsteigimą. Būdamas gabus 
kalbėtojas, kartu ir linksmino 
klausytojus.

Antras kalbėtojas buvo Juo
zas Glavickas, organizatorius ir 
pirmininkas tos mažos grupelės, 
kuri pasiryžo įsteigti Aušros Var
tų parapiją. Kalbėjo lietuviškai 
apie bažnyčios pradžią. Žymus 
veikėjas įvairiose lietuvių or
ganizacijose, dabar susilaukęs 
su viršum 90 metų amžiaus, 
savo iškalba ir prisiminimais 
taip sužavėjo klausytojus, kad jie 
visi atsistojo, pagerbdami jį ap
lodismentais.

Juozas W. Glavickas, organi
zatorius ir steigėjų pir
mininkas

PERKŪNO CHORAS BAIGĖ DARBO SEZONĄ
Kasmet Perkūno choras, baig

damas darbo sezoną, surengia 
vaišes, į kurias susirenka choris
tų šeimos, artimieji choro bi
čiuliai. Šiemet tokios vaišės 
buvo birželio 14, šeštadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Prasidėjo 7 v.v.

Taip pat dalyvavo choro kū
mai — Lietuvos gen. konsulas

Moterų Sąjungos 5-tos kuopos 
60 metų sukakties minėjimas 
rengiamas birželio 22 Maironio 
Parke. 1 vai. banketas. Pagrin
dinė kalbėtoja — buvusi “Mo
terų Dirvos” redaktorė ir garbės 
narė Matilda Pauliukonienė. 
Meninę dalį atliks Moterų Są
jungos 5-tos kuopos choras, va
dovaujamas garbės narės Geno
vaitės Kaneb. Programoj dainos 
ir kuopos pirm. J. Mack parašy
ta komedija. Bilietai prie durų 
nebus parduodami. Vietas rezer
vuoti iš anksto: A. Garsienė 
789-2463, Alavošienė 755-2252.

LFB STUDIJŲ SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų savaitė rengiama nuo lie
pos 5 iki liepos 12 Kennebunk- 
porte, pranciškonų sodyboje. 
Dažniausiai tokios studijų savai
tės būna Dainavoje. Dabar, pri
sitaikant prie rytų pageidavimo, 
savaitė rengiama Kennebunk- 
porte. Laukiama svečių apie 150 
iš visos Amerikos ir Kanados.

Savaitei yra suplanuota plati 
programa. Stasys Barzdukas kal
bės tema — Kokie atoslūgiai 
lengvintų lietuviškas mūsų į- 
tampas. Dr. Kęstutis Skrups- 
kelis kalbės apie Marksą, Kęs
tutis Girnius aptars Valančių jo 
100 metų mirties sukakties pro
ga. Bus surengta prof. J. Bra
zaičio akademija. Apie velionį 
profesorių kalbės dr. Juozas 
Girnius. Bus parodytos ir skaid
rės iš prof. J. Brazaičio gyveni
mo. Kun. Stasys Yla kalbės apie 
Čiurlionį jo 100 metų gimimo 
sukakties proga.

Penktadienį, liepos 11, bus 
vyresniųjų simpoziumas. Tema 
— Tarptautinis detente ir lietu
viškoji įtampa.

Jaunimo simpoziume šešta
dienį bus svarstoma, kaip įtrauk
ti jaunimą, kad jis domėtųsi 
lietuviškais reikalais.

Kultūrinėje programoje dar 
dalyvaus dr. K. Ambrozaitis, dr. 
Česius Kuras, Vacys Rociūnas, 
dr. Vytautas Majauskas.

Taip pat bus surengtas litera
tūros vakaras, koncertas.

Vyskupas Flanagan, pagrindi
nis kalbėtojas, pareiškė nusiste
bėjimą pirmosios ateivių grupės 
drąsumu, pasiryžtant pasistatyti 
antrąją bažnyčią jau prieš 63 
metus. Jis viešai pagerbė para
pijos steigėjų darbus.

Elena Vasyliūnienė, iš Cam- 
bridge, pristatė George.Lisaus
ką, iš Lavvrence, kuris savo gra
žiu balsu jausmingai padainavo 
kelias lietuviškkas dainas ir vie
ną anglišką. Akomponavo Vy
tenis Vasyliūnas, žinomas pia
nistas.

Klebonas kun. Volungis padė
kojo visiem dirbusiem, ruošiant 
šią sukaktį, ir visiem atvyku
siem. Baigiant programą, kun.

Steponaitis suteikė palaimini
mą.

Prel. Konstantinas A. Vasys, 
išklebonavęs šioj parapijoj 40 
metų, buvo atvykęs į šios pa
rapijos jubiliejų iš Matulaičio 
Namų, Putnam, Conn., nors ir 
sirgdamas; bet trumpai tegalėjo 
pasisvečiuoti, nes nesveikata 
privertė jį palikti pietus. Publi
ka prelatą maloniai priėmė.

Jubiliejaus rengimo komisija: 
E. Tamulevičius ir I. Adomaitie
nė — pietų rengėjai, I. Adomai
tytė — pakvietimai, Dorothy 
March — aukos, Dorothy Glas- 
ter — sutvarkymai, I. Tamulevi- 
čienė — dekoracijos, M. Dona- 
hue ir A. Wackell — skelbimai, 
Jonas Stradan ir Jonas Pedjoe 
— bilietai. Jubiliejaus knygą — 
bažnyčios istoriją (lietuvių ir 
anglų kalba) ir biografijas pa
rašė ir sutvarkė Antonia M. 
Wackell.

Atlanto rajono skautų sporto 
šventė vyks birželio 28-29 Mai
ronio Parke.

Uršulė Daukantienė yra ne tik 
pirmoji Moterų Sąjungos steigė
ja, bet buvo pirmoji centro val
dybos pirmininkė ir pirmoji 
“Moterų Dirvos” redaktorė. Ji 
įsteigė ir Worcesterio kuopą. 
1939 seime buvo pakelta į gar
bės nares, apdovanota už nuo
pelnus Moterų Sąjungai, kurios 
veikla yra išsišakojusi po visą 
Ameriką. U. Daukantienė ir da
bar reiškiasi Worcesterio kuopos 
veikloj.

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla gegužės 31 baigė mokslo 
metus. Birželio 1 mokiniai, va
dovaujami vedėjos M. Baškie- 
nės, dalyvavo “Eglutės” šven
tėj, Putnam, Conn.

Dzūkijos Anūkė t
J.M.

BOSTONE PAMINĖTA MOTINOS DIENA
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Bostono klubas gegužės 
4 Tautiniuose Namuose suruošė 
labai jaukų Motinos dienos mi
nėjimą.

Pirmajame aukšte teko stebė
tis klubo narių parodos turtin
gumu. Kiekviena turėjo savo 
stalą, apkrautą gražiausiais dir
biniais. Staltiesės, pagalviai, 
skaros, takeliai, išsiuvinėti dar 
Lietuvoj! O štai O. Girulienės 
juostų grožybė! B. Januškevi

čienės gobelenai ir rankų dar
bo bliuze, kuriai jau net 30 mej 
tų! Tiek primegzta, prisiuvinėtaj 
tiek priausta, ir taip gražiai! 
M. Vaitkevičienės lovatiesė — 
kruopštus ir puikus darbas! O 
dar G. Razvadauskienės nu
megzta antklodė — koks gražus 
spalvų sudėstymas! O. Andriu- 
lionienės stalas verste užverstas 
gražiausiais lietuviškų raštų pa
galviais ir meniškom skarom!

Antrajame aukšte, kuris buvo 
skoningai bei pavasariškai pa
puoštas, prasidėjo programa.

Po trumpų pirmininkės A. 
Daukantienės-Moriarty, sekre
torės I. Manomaitienės ir iždi
ninkės M. Lendraitienės prane
šimų pradėtas Motinos dienos 
minėjimas. Pirmininkė jautriai 
paskaitė savo pačios sukurtą ei
lėraštį “Mama” ir, pasveikinda
ma O. Ulevičienę, kurią, kaip 
simbolį, valdyba išrinko visų 
metų motina, prisegė jai gėlių 
puokštę. O. Ulevičienė sujau
dinta dėkojo už jai suteik-

auką mirusio sūnaus šei-

to visų laukta aktorė rėži- 
Aleksandra Gustaitienė

tą moralinę pagalbą ir už pini
ginę 
mai.

Po 
sorė
pradėjo savo puikų skaitymą. 
Nutolom nuo kasdienybės ir 
atsidūrėm vėl savo mielame tė
vynės krašte, tarp gražiausių 
pievų, miškų bei takelių! Buvo 
skaitoma iš M. Katiliškio veika
lo “Miškais ateina ruduo”. Gir
dėjom gražiausius dialogus, 
meistriškai perduodamus mūsų 
mielos talentingos aktorės A. 
Gustaitienės. Būtų mieląją daž
nai išgirsti. Atsidėkojant jai taip 
pat buvo prisegta gėlių puokš
tė.

Pirmininkė A. Daukantienė- 
Moriarty pianinu paskambino 
Beethoveno “Mėnesienoj so
natą” ir Cibulkos “Stefanie Ga- 
votte”. Svečiai jos skambini
mą priėmė labai šiltai.

Po meninės programos buvo 
labai įdomi loterija, kurią gali
ma būtų pavadinti vienkartine! 
M. Vaitkevičienė loterijai pado
vanojo labai gražų pagalvį, pir
mininkė — savo pačios megztą 
skarą. Tarp svečių buvo dvi pa
čios vyriausios amžium mo
tinos, kuriom dėl susidėjusių ap
linkybių nebuvo numatyta jokių 
dovanų. Kada loterijos bilietai 
buvo ištraukti mūsų mielo talen
tingo jaunuolio Vytenio Senutos 
iš Brocktono, pasirodė, kad abi 
dovanos buvo laimėtos abiejų

mamyčių! Džiaugėsi abi mamy
tės ir visi dalyviai.

Valdyba pakvietė visus prie 
vaišių stalo, kuris buvo skonin
gai papuoštas ir apdėtas įvai
riausiais valgiais, kuriuos parū
pino pačios narės.

Pasivaišinę ir pabendravę, 
skirstėmės patenkinti namo, lin
kėdami ir toliau LMKF Bostono 
klubui kultūringai tęsti savo 
veiklą.

Per tokį trumpą laiką šis nau
jai atgaivintas klubas yra labai 
daug pasidarbavęs, garsindamas 
Lietuvos vardą kitataučių tarpe. 
Visuose didesniuose Bostono 
laikraščiuose nuolat matom nuo
traukas, vaizduojančias lietuves 
moteris. Spausdinami mūsų pa
pročių aprašymai. Jaunos lietu
vaitės laimi pirmas vietas tarp 
30 tautų. Lietuviškas stalas pir
mauja tarptautiniame baliuj, ku
riame dalyvauja su viršum 4,000 
žmonių. Lakraštininkai nuolat 
teiraujasi apie mūsų tautinius 
drabužius, gintarus, praeitį, val
gį. Jie sužavėti mūsų tautodaile, 
rankdarbiais, juostomis. Ir tas 
viskas yra dėka LMKF Bos
tono klubo. Jam sėkmingai va
dovauja A. Daukantienė-Mo- 
riarty su energinga valdyba. 
Klubas ne tik pasirodo viešai 
tarp kitataučių, bet sykiu ir šel
pia vietines organizacijas ir jom 
padeda. Pastebimas visų narių 
mielas vieningumas ir sutari
mas. Dėl to jos ir atlieka to
kius didelius darbus. J. A.K.

A. Simutis ir J. Matulaitienė. 
Stalai buvo gražiai papuošti 

gėlėmis, skoningai sutvarkyti. 
Pirma buvo vaišės. Programą 
pradėjo choro pirmininkas Sta
sys Karmazinas, primindamas, 
ką choras padarė praeitais me
tais. Lapkričio 23 koncertavo 
Bostone, kur kvietė veteranai, 
gegužės 10 į Philadelphiją pa
kvietė V. Krėvės vardo mokyk
la, gegužės 24 lankėsi Worces- 
tery. Kvietė šauliai. Dainavo 2 
priėmimuose. Dabar išleidžia 
plokštelę.

Choro valdybą sudaro: choro 
dirigentas Vytautas Strolia, 
jo pavaduotojas Vytautas
Daugirdas, pirmininkas Stasys 
Karmazinas, archyvo vedėjas Jo
nas Jankus, finansinių reikalų 
tvarkytojas Antanas Razgaitis, 
ūkio reikalų tvarkytojas Algis 
Česnavičius, socialinių reikalų 
—Petras Tutinas.

Pavyzdingiausi choristai buvo 
J. Jankus, K. Balėnas ir A. Sa- 
kaitis.

Tolimesnei programai pra
vesti pakviestas Algirdas Kača- 
nauskas. Jis parodė daug są
mojo ir sklandžiai, su išdai
gomis pravedė visą programą.

Pradžioje pasirodė choro kvar
tetas — Trupinėliai. Vadovavo 
Vytautas Strolia. Kvartete dai
navo: Vytautas Daugirdas, Pet
ras Tutinas, Juozas Nakas ir Ze
nonas Jurys. Padainavo Nova- 
kovskio — Pavasaris ir liau
dies dainą Sėdžiu už stalelio.

Toliau Stasys Karmazinas pa
skaitė humoristines eiles apie 
choro narius, o Stasys Citva- 
ras padainavo solo. Akompona
vo V. Strolia. Pirma dainavo iš
trauką iš operetės Linksmosios 
Windsoro kūmutės. Dainavo 
vokiškai. Bisui padainavo Gi
liam rūsy. Stasys Vaškys iš Dir
vos paskaitė, kaip choras daina
vo Worcestery. Paskaitė vyku
siai — padarydamas gana daug 
juoko.

Vytautas Daugirdas paskaitė 
žemaitiškai Igno Pikturnos fel
jetoną apie žvejus ir audrą. An
tanas Razgaitis, Petras Tutinas 
ir Vytautas Strolia vienu kartu 
drauge paskambino maršą sve
čių garbei.

V. Strolios žodis
Choro vadovas prisiminė, 

kaip jis prieš 8 metus atėjo į 
chorą ir pradėjo darbą, nes tuo 
metu išvyko V. Baltrušaitis. Da
bar choras baigė 12-jį sezoną. 
Išleido 3 plokšteles, turėjo 51 
koncertą.

Stipendija P. Tutinui
Praeitais metais choras sudarė 

stipendiją savo jaunam nariui 
Petrui Tutinui, kad jis studijuo
tų dainavimą. Tai buvo tikrai 
gražus mostas. Choras, kaip ko
kia šeima, leidžia savo jauniau
sią mokytis dainavimo. Tos sti
pendijos užteko visam metui.

Petras Tutinas dainavimo mo
kosi privačiai pas žymų daina
vimo mokytoją baltgudį.
Mokytojas pasisiūlė, jei jam 
lietuviai neskirs stipendijos, tai

jis kreipsis į gudų bendruo
menę.

Choras ir šiais metais tokią 
stipendiją sudarė ir paskyrė Pet
rui Tutinui, kad jis galėtų 
savo balsą lavinti per visus me
tus. Prie stipendijos prisidėjo ir 
vakarienėje buvę.

Visiem triukšmingai plojant, 
toji stipendija ir buvo įteikta 
Petrui Tutinui.

Petras Tutinas padėkojo ke
liais sakiniais, sugebėdamas į- 
nešti gražaus juoko.

Pasitraukia dirigentas
Antroji V. Strolios kalbos dalis 

buvo liūdna. Jis turi pasitraukti 
iš vadovo ir dirigento pareigų. 
Nors yra pamėgęs šį darbą ir 
prie choro prisirišęs, bet jo gy
dytojas liepia iš visų pareigų 
pasitraukti ir pailsėti.

Visi apgailėjo šį pasitraukimą. 
Tiki, kad jo sveikata greit su
stiprės ir jis vėl galės grįžti 
į chorą.

Dainuoja visas choras
Programos užsklandai visas 

choras padainavo šias dainas: 
Partizanų dainą (birželio trėmi
mam prisiminti), A. Račiūno— 
Į kovą (dirigavo V. Daugirdas), 
Brahmso valsą ir ištrauką iš Gra
žinos operos — Kove galingas, 
(muzika J. Karnavičiaus).

Tų dainų klausėsi choro šei
mos ir choro bičiuliai. Jie visi 
triukšmingai paplojo, linkėdami 
chorui kuo gražiausiai dirbti.

Po to vėl buvo tęsiamos vai
šės. Trumpą žodelį atsisveikin
damas tarė ir Liet. gen. konsu
las A. Simutis. Šokiai buvo iš 
juostelių. Nuotaikingai šokius 
paįvairino J. Nakas su savo dai
navimu. (p.j.)

PATERSON, N.J

Kun. V. Dabušio 40 metų 
kunigystės minėjimas

Kun. V. Dabušis, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, birže
lio 15 minėjo savo kunigystės 
40-ties metų sukaktį, kurią pra
dėjo iškilmingomis koncele- 
bruotomis mišiomis. Koncele- 
bravo prel. J. Balkūnas, prel. 
J. Šernas, kun. J. Kintas ir kun. 
P. Raugalas. Pamokslą pasakė 
kun. K. Pugevičius.

Komentatorius A. Masionis. 
Vyskupo L. Casey laišką ir svei
kinimą perskaitė J. Yesolitis. 
Vyskupo L. Povilonio iš Lietu
vos sveikinimą perskaitė dr. V. 
Vygantas ir tarė žodį nušviesda
mas kun. V. Dabušio plačią 
veiklą nuo Lietuvos laikų.

Kun. V. Dabušis padėkojo ku
nigam ir parapiečiam, taip gau
siai atsilankiusiem jo pagerbti.

Minėjime dalyvavo kun. S. 
‘Raila, kun. V. Pikturna, kun. J. 
Bartkus, kun. R. Šakalys, OFM, 
kun. B. Mikalauskas, OFM, 
kun. P. Kmitas.

Po mišių — pasisvečiavimas 
prie užkandžių parapijos salėj.

PLANUODAMI ATOSTOGAS, 
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Vasarvietė — prie pat Atlanto, 
Labai gražus parkas, 
Maudymosi baseinas, 
Teniso aikštė.

PADĖKIM PERSEKIOJAMIEM 
TIKINTIESIEM

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.

INFORMACIJAI ADRESAS: 
Rev. Superior 

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011
______ Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

Tikėjimo persekiojimas oku- 
puotoj Lietuvoj nuolat stiprė
ja. L.K. Religinės Šalpos Rėmė
jų organizacija padeda persekio
jamiem tikintiesiem ir kunigam 
išlaikyti bažnyčias, už kurias 
reikia mokėti didžiausius mo
kesčius komunistinei valdžiai.

Visi įsijunkim į rėmėjus, me
tam aukodami nors 5 dol. Am
žinieji nariai aukoja 100 dol., 
mecenatai — 1000 dol.

Aukotojam duodami kvitai. Jų 
aukos Amerikoj nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Už au-

kotojus kasdien aukojamos 
mišios.

LKRS Rėmėjai pernai išleido 
LKB Kronikų knygą, į kurią 
buvo sudėti septyni numeriai. 
Jos kaina tik 2.50 dol. Dabar lei
džiama antroji dalis.

Aukos siunčiamos ir LKB Kro
nika įsigyjama: LKRŠ Rėmėjų 
Vyr. Valdyba, 6825 So. Talman 
Avė., Chicago, 111. 60629,
USA. Kur veikia LKRŠ Rėmėjų 
skyriai, aukos įteikiamos jų 
valdybom; jos duoda ir kvi- 
tus- LKRŠ Rėmėjų Vyr. V-ba

MODERN ITALIAN-AMERICAN VACATION RESORT 
All modern air condition rooms with privalė bath, 
3 meals daily, all sport facilities, large filtered pool, 
live entertainment and stage shows, plūs planned 
activities day & nite. Free brochure, write “Our 
Place”, Paul Saxe Road, R.D. 1, Box 62, Catskill, 
N.Y. 12414 or call NYC 212 597-4781 or 518 943-2077

r

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės Nevv 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 70 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

Jonas Jasinskas
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė 

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 
Area Code 609
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WHERE U.S. 92 MEETS THE BEACH
THE

SEASCAPE MOTOR INN 
Dlrectly on the bay 

in North Truro.

įw88«

WORLD’S
MOST
FAMOUS
BEACH

• 149 Luxuriou» Apartments, rooms o Luxury ot Budget Prices
• Otymplc Size Pool e Coffeo Shop, Cocktall Lounge o Enferfaln- 
mont, Danclng Nlghtly e Recreation Mezzanlne • Clota to Dliney 
World o Children undor 12 free o Major Crodlt Cardt Accepted.

SUMMIT
301 S. Atlantic Avė. Daytona Beach, Fla. 32018

Call Collect for Reservations (904) 255<-6421 
Sept. 6 thru Mar. 15th 

Apartments wkly from $70.00. Monthly from $185, 
Free Transfers from Airport to Disney World 
for all wk. or more stays. 10% Discount with this ad.

PANORAMIC VIEW OF CAPE COD BAY AND
PROVINCETOVVN 
PRIVATE BEACH 

SWIMMING POOL 
NEARBY PROVINCETOVVN SKOPS AND 

RESTAURANTS 
EFFICIENCY APARTMENTS $125 PER WEEK 

Motei rooms $10-18 per nite dbl. occ.
SEASCAPE MOTOR INN. SHORE RD. N. TRURO 

FOR RES. TEL. 617 487-1225

i

s

ANT AND ROACH PROBLEMS 
INSECTS OR RODENTS 

Call (201) 365-2285 For Appt 
Free Estimates 

Serving Northern N J.

' THE LODGE GUESTHOUSE 
Blddeford Pool, Me. 04006 

Tel. 207 284-7148
Beautiful bedrooms w Ith ocean view. Dlning room, 
lounge, and patlo 50 feet from the Atlantic. 
Private Beach. Glft shop. Only minutes from 
khopplng areas. Reduced weekly ratea available

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR 
7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204 

449-7340
All Repalrs Reasonably Prices 90 Day 
Guarantee on Parts Installed Fred Plck Up 

and Delivery in Brooklyn
I

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR 
7401 17TH AVĖ. BROOKLYN, N.Y. 11204 449-7340 
Ali repalrs reasonably prlced. 90 Day Guarantee 
on Parts Installed, Free Plck Up and Delivery 

In Brooklyn.

SK SERVICE CENTER
EKPERT AND COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS 
ON ALL CARS NASSAU BLVD 4 HEMPSTEAD 

TURNPIKE WEST HEMPSTEAD, N.Y.
TELE: 516 486-8735 x

FACTORY ORGAN AND PIANO 
VVHAREHOUSE SALE

FRIDAY JUNE 20TH THRU JUNE 23RD 
WURLITZER FACTORY STORES VVHAREHOUSE 

230 NEEDHAM STREET NEVVTON, 
UPPER FALLS, MASS.

DON & JEANIE’S SUNOCO I

“.^m^ j ^lLIFOHREDSAfERlpT,tNb1I1BOWOvK
are Our Best Ada. STORE FOR SALE. Poekskill, N.Y.

THIRD 4 OXFORD ST. BELVIDERE, N.J. Į Call 914 737-7337
CALL 201 475-4527 ’ '

MR. DON 4 JEAN S TU L L OVVNERS

LAUREL HAVEN RĘST HOME
238 Fire Island Avenue Babylon, N.Y. 

A Home Away From Home
Call (516) 661-7097

IDEAL FAMILY VACATIONS 
PARENTS Enjoy New England's largest and 
best equipped Cottage Reaort for your children 
and you too. UNUSUAL. Write for Plcture Folder. 
HAPPY ACRES RFD 2, MIDDLEFIELD, CONN. 
06455

lst &Sussex Av. 
Spring Lake, N.J.

1 blk ocean - Free ocean bthg 
Cont. Bkfst incl in rate
for color brochure & rates 

Mrs. Dorothy C. Taylor 
(201)449-9090

OUEENS GENERAL SERVICES 
THE EUROPEAN PAINTER 

Inside and Outside 
Ouality Workmanship 

1221 Astoria Blvd. Astoria, N.Y.
Call 212 545-3112

BUTTERNUT GROVE CAMPSITES A l
75 Šltes wlth water and Electric. Beautiful Loca- i
tl«« —— n-.ni..». i —____ ■ n_____ j

l
tlon on Beaverkill Rlver Fishing Laundry Room 

Hot showers Flush Tollets Call or wrlte:
RD1 Roscoe, N.Y. (607) 498-4224 I

&OLDEH ANGHOH IHH
vn the ivaterfront • granite point • off įvest street .

BAR HARBOR • MAINE • 04609 207/288 • 5033

75 Units with VVaterfront Balconier

LOBSTEB PūMD

Over 14,000 Lotister Dinners 
enjoyed by our customers 

every season.

NURSING HOMES
90 MILĖS FROM NEW YORK CITY 15 miles from 
Stroudsburg, Pa. Small private nursing home 
nestled In the Poconos. Completely new, govern- 
ment approved construction, round the clock 
llcensed personnel. Statė licensed and statė ap
proved program. We stress Individual personai 
and rehabilltative Care. Member of the Ameri
can Nursing Home Assoclatlon. Semkprivate 
rates under $200 weekly. Brookmont Acres 
Nursing and Convalescent Home. Effort, Pa. 
18330. (215) 681-4070 or (717) 992-7244.

Sop a rate campe for boys and girls 8-18
4 lst season. Šame management 207 acres. 
Sports, trips, swimming, canoeing. sailing. 
handaraft, tennis. Tutoring. Teen-age program. 
Reaident M.D. and R.N. We aim to build Chris- 
tian charactėr. 3'A weeks $300; 7 weeks $550. 
Writė Chaplain Wyeth VVillard, Box 302 
VVaitham, Mass. 02154. Tel: (617) 893-8521.

( ■
•• 4

Do you have problems with roaches, 
rats & mice? If so, call RLB EXTER- 
MINATORS, 201 242-6818. This will be the 
beginning of thelr end. Our prices are very 
cheap. Guaranteed work, prompt pro
fessional service. Commercial, Resident
ial. Free Estimates

STELLA’S RESTAURANT
152 JERICHO TPKE. FLORAL PARK, N.Y. BRING j 
THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER, OPEN 6 . | 
DAYS A WEEK. FINEST OF ITALIAN CUISINE

CALL 516 775-8082 ASK FOR ELSA ,

i
—- ---------------------- - ----------- ----------------—i..

Open

BELLVVOOD PARK
Par 3 Gold Course 9 Holes
7 Days A Week Equipment Furnlshed

Free Mt. Airy Rd. RD 2
NEVVBURGH, N.Y. (914) 564-9913

Send for Brochure D1

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

(At Entrance to Famous Ocean Drive) 
Route 3. Bar Harbor 

New neated Pool 
Motei and Cottages 

with kitčhens and fireplaces 
Double $20 00-$26.00 (m season) 

$12.00-$18.00 (off season) 
ROGER J. DYER, PROP.

BAR HARBOR, MAINE 04609 
(207) 288-3361 

DOWNING SOUARE RESTAURANT 
500 LEXINGTON AT 48TH ST. MAJOR 

CREDIT CARDS
Free Valet Parking Luncheon, Cocktalls, Dinner 
& After Theatre, Prime Steaks, Roast Prlme Rlbs, 
Fresh Sea Food Open every Day Weekends 
Special Dinners Special Offer to the Ladies. Each 
Lady havlng dinner with us wlll recelve for only 
50c a copy of the first and only edltion of One 

L Special Summer by Jacquellne Onassis (Jackie 
' Kennedy) & Lee Bouvler. Actual Retail Price 

$7.95.r

MARGARETM.JUNKINS 
GANDYSHOPPE 

Ocean Baulevard, 
Hampton Baach, N.H.

Home Mada Candies • Mada with 
freih cream & butter.

Vacuum cooked salt vrator taffias 
CANDIES MAIIED ANYWHERE

PAPER HANGING & PAINTING 
DONE EXPERTLY 
Reasonable Rates 

Free Estimates
Call Franž (201) 265-3724

BEACH HAVEN, N.J. & Vlcinity Summer 
Rantais. We stlir have soma cholce 1 family 
houses and duplex apartments for July 4 August. 
Call for Reaervations or Appolntments. We have 1 
family to 4 Rentai Unlt. Properties for Sale. Prices 
$33,000 and up. Ocean Front 142 family from 

$69,900. SIANO REALTY REALTOR
609 494-9063

THE WHALERINN

year vacatten at MARTIN S 27 
•teLaccemmedatea 2 te S per

sona, aeme with ceoldng 
Itiea * SVIMMINO POOL - 
Shuffleboard « Badminten • VeL 
leybaN. 10 minute walk to beach - 
Parking at yeur deor - Privalo ahew- 
an - Net & Čeki water - Room TV - 
w/w carpel Reaervaliena: NEAl & 
EONĄ OADWAH'4S4 Winnecunnet 
Rd. • Hampton Beach Tat: (403)

......-................

Spend your 
unit mėtaL-e

CRYSTAL 
SPRING HOUSE 
RD 1 Box 148 Shohola,Pa.18458 
9 Hole "Pitch & Putt* Golf 
Largest OutdoorSvvimming Pool 
In Aęea, Recreation Facilities 
& Rec Hali on premises. Rms 
vvittr or w.o. šhovver. Rates be- 
forč June 21 - $12-15 daily, 
$65.-80 vveekly. Summer rates 
$14-17 daily, $75-95 vveekly. 
3 meals family style included.

717—296-7004
Props: Laura & Joe DeRose

VVHITE EAGLE
GUEST HOUSE AND MOTEL 

ACCOMMODATIONS 
IN THE HEART OF NANTUCKETS HISTORIC 
DISTRICT. OPEN YEAR ROUND, CENTRAL 

HEATING BROCHURE AVAILABLE 
WRITE MR. MASTAI OVVNER/MANAGER 
76 MAIN STREET NANTUCKET MASS.

TEL. (617) 228-9772
Recommended by ArthurFrammer’sTravelGuldo

M. C. MAZIQUE
COMPLETE RUBBISH REMOVAL

Demolition & Minor Repairs 
(212) 389-3569

Serving Ynu Is My Business

Ocean Front In Pine Knoll Shores 
Salter Path Rd. Atlantic Beach 

No. Carolina. (919) 726-2821

THE BUCKINGHAM 
Re-Open 

Featuring Bob McKevitt orchestra 
every Frlday and Saturday 

Restaurant on Premisos 
Reservations, Phone 201775-5022-24

Luxury Kitchėnette Units Adjoining 
Doubles RėstaUrant Gifts Groceries 

Fishing Golf Tennis Nearby

i

Pa intlng—Decoratlng 
Paperhanging 

Neat Clean Work Reas. 
Call Jimmy — 457-4459 

24 Hr. Service

SUNRISE HILLCREST
Mtn. Rd., Box 142 I HnPC
Rotandala, 12472 LUUUC
Reterva Now For Memorial VVgaktnd

All roomi wlth private bath. Matot rms.
Blg swimmlng pool. Cocktall lourig*. bar. 1 
Excellent cooklng. Enjoy a vacatlon or 

. weekend In this beautiful Mtn. hldeawayJ
Our Summer Spedal *18. pp Daily. . .
Spedal Full Week Pkg. - Stay 7 Days only 
pay for slx. 3 meals daily «. all actlvltles

■I Included. Brochure. Wrlte or call. Tel:, 
'814-858-9931. John & Marlanne Stolte, 
įProp. Leis than 2V» hrs. from Bklyn.

COLONY MOTEL
’26 Ashworth Avė C Stre» t

Harbourside Inn
Northeast Harbor, Maine 
Overlooking the Harbor

Rooms and Kilchenette Apts. with.Fi<eplacet 
Continental Breakfast 

Mildfed Gilley *
(207)276-3272

ESCAPE TO FIRE ISLAND 
PERFECT ESCAPE FROM JAMMED, HOT 

HIGHVVAYS SPECIAL MID—WEEK VACATION 
RATES

2 DAYS — 1 NITE — 25 SINGLE — 40 DOUBLE 
4 DAYS—4 NITES —90SINGLE, —160DOUBLE 

MODIFIED AMERICAN PLAN 
FLYNN’S HOTEL 516 JU 3-5000 

Ocean Bay Park, N.Y. ZEE Line Ferry from 
Bay Shore

NEVILLE’S MOVING INC.
TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONBLE

24 HOUR SERVICE

CORTLEIGH EAST APARTMENTS
OPEN ALL YEAR HOTEL ROOMS & APARTMENTS 
AIR CONDITIONED & H E ATE D POOL WALK TO 
BEACH & POPE PIUS CHURCH WRITE OR 
PHONE 2100 NE. 33 AVĖ. FORT LAUDERDALE,

FLA. (305) 564-5868 or (305) 563-3921

4-

BROWNIES MOTEL

Hampton Beach, N.H.

♦ .
One the fineli meteis en the 
beach. Plūs Cabins • All wilh pri
vate bathsr TV'* - w/w carpeting. 
Many with Kitchenettes, Free Ice 
Cubes - Parking, Reasonable Rates 
2-6 Poopte. Writo ar call:

Dantei J. Furdan
Owner-Mahager

Tel: (1) (603) 926-5544

PAUL’S CREEK TENT 
& TRAILER PARK

LIFE STYLE
LIMOUSINE 

SERVICE 
24 Hours — Special Rates 

Call 212 MU 7-6477 or 787-2982-3

NEURELL MOVING INC.
TELE. 675-5004 OR 328-8126 
RATES VERY REASONABLE 

24 HOUR SERVICE

VAN forHIRE
Lite Moving (small & medium) 

DELIVERIES 
779-3159 Reasonable Rates 

CALL DAY or NIGHT

Hydro, Water, Recreatlon, Snack Bar. County 
Rd. 12,14 Milės West Lanark Mins from Dalhousla 
Lake McDonald’s Corners, Ont. KOG 1MO Phone 
(613) 278-2782.

180 Ash worth Ava. ’
| eppetite"P"St. j

Hampton Beach, N.H. I
j 03842 ,
Medam, clean and spacieus ■ Kifch-( 
lenėttes. Aportments & Reems - One 
Ibteck from wlde sandy baach. Raitau J 

rante, Marina & Fhhlng Pfer.
| freeParkfng-FreeCotfeo I

I

/

'........ - 11
FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

In Town TV.
Ouiet Location Bicycle Reniais

Spacious Rooms FamHy Rates
TOWN MOTEL

&

GUEST HOUSE
Owners 12 Atlantic Avenue

Joseph & Pauletts Bar Harbor. Maine
Paluga Phone (207) 288-5548

Tel: (603) 926-5532
J. & J. FISH MARKET, 

INC.
CLAM BAR

North Colony Motei
Cozy 10 unlt molei In the scenlc Mt. 
Washlngton Valley. Ideally located for all 
family actlvltlea. Storyland minutes 
<w*y’ Reasonable Rates
Modarn rooms, foature two dble. beda, 
full bath, TV. Fine restauranU S enter- 
talnmant nearby. Rte. 302, BartleM, N.H. 
03812.

Tel.: (603) 374-6679

ČUKENANNimit 
Cape Cod Woek End Spedal 

3Day$-2NicM$ 
$79.95 ptr sotiplc (dbl. OM.) 

plūs tax & gratuity 
bictades breakfast & gouraet dimer 
Brochure and reservations 

(617)945-0394 
Box 747, Chatham, Mass.

85-03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS, FRONT END W0RK — ELECTRICAL 
WORK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO 
REPAIRS SKILLED MECHANICS. SHELL BAY 
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ 

INSPECTION SYSTEM. PHONS?(609) 465-5607 
CAPE MAYCOURT HOUSE

SILVER SPRINGS 
KITCHENETTES 

9-11 Perkins Avenue 
Hampton Beach, N.H.

FEELEY’S HOTEL 
St. James Place 

at Broadwalk and Ocean

Atlantic City, N.J.

Clean, Modern 1,2 & 3 
room Kitchenettes 

Near C ASINO & BE ACH
Excellent Parking

Nous Parlons Francais
ACCOMMOD ATES 2 ta 8 Paoph 
Retervafions: Alfred Laurendeau 

Tel: (603) 926-8501

The Motei Is the first from the Beach and Board- 
walk and is located near all the Enterta.ln- 
ment Plers and Churches. We provlde 24-hour 
elevator service.

THE PATIO
In the kart of the VVhite Mis. 7 Acres nlcely londscopecL- 
grovnds. Attractive well furnished 1 & 2 rm. eott., TV'sJJį, 
tvbs 4.showers, kitchenettes ovarl. Swimming pool, lownirf 
games, playgrovnd. Ovemighf or wkly. 603-846-5515.45 
No pets. Brochure on reguest. Mobile Guide.

RFD #1, VVhitefield, N.H. 03598

Single rooms: $7.00 per nlght $36.00 per week 
Double rooms from $5.00 per person per nlght 

$30.00 per person per week
Family rooms: 15.00 per nlght $90.00 per week 

American Plan includes full course breakfast and 
dinner. Steaks, chops seafood.

Adults: $4.90 daily; $34.00 weekly 
Children $3.50 daily; $24.00 weekiy 

Our Irish Pub features nlghtly entertainment 
direct from Ireland.

10% dlscount on all hotel rates during months of 
May, June & Sept.

Forfurther InformatloncalICathy Burke, Manager
609 344-9063

LINCOLN HOUSE

ON THE OCEAN
Rooms wlth Private Baths 

American andEuropean Plans Available 
Restaurant Sunny’s Irish Pub 
Off Season Rates Available

95 “T” Ocean Blvd., Hampton Beach 
Mrs. Kathleen McCaughey Doherty 

Tel. (603) 926-6069 or 926-9139

KLAR CREST
A resort for the entire family
SPECIAL JUNE 28 TO JULY 6

STAY 8 DAYS PAY 7 DAYS
Ent nltely, tennis, all sports, pool, lake,
nearby, day camp, informal warm hospltality, 
3 deliclous meals daily incl. home baked bread 
and pastrles. Satlsfying rates. Brochure.

MOODUS 10, CONN. 06469
203 873-8649

27 LEISURE PLACES
Stay at scnic OCEAN GROVE, N.J^ 
’/a blk to beach, bdwlk, restaurant* ’, 
Asbury Pk amusementj conventlon 
facilities & NY bus. Ali beaut redec 
rooms. Per week sinolė occup $35, 
double $55, monthly ŠUO S> $180, 
Season $350 i $450. Call (201) 775- 
6319.

Overlooking Beautiful 
Nantucket Sound 

SECLUDED YET CLOSE TO ALL OF THE CAPE S 
MANY RESORT ACTIVITIES 

PRIVATE BEACH HEATED POOL COLOR TV 
FREE COLOR BROCHURE PHONE 617 775-0935

WACHAPREAGUE HOTEL
Slnce 1903. Comfortable Lodging Country Cooklng 
Remote unspoiled island beach, great fishing, 
boat ramp, 20 charter boats, pool, qulet friendly 
fishing village. 2 1/2 Hours South of Willmington 
Dėl. $129.50 per couple 3 nlghts, 2 days. Three 
meals per day Included. June 28th to August 31 st 
Reservations. Wrlte Box 138 Wachapreague, Va. 

23480 or Call 804 787-2105

-  .................. . — . ■ .. —-----——
WOODEN FLOOR CARE CO.

i Now there’s no reason for havlng a d Ingy wooden 
floor, for our rates can't be beat. We wlll re- 

j surface your floor, totally dustless for only 40 c. 
1aq. ft and We wlll put down your desired 

flnlsh free. Stain sllghtly extra. Phone (212)
. 353-0732

BOB’S RELIABLE TREE 
REMOVAL SERVICE 

STORM DAMAGE EMERGENCY SERVICE 
Specializing in Prunlng Trlmmlng Topplng 

Removal & House Clearance. For prompt service 
& reasonable rates, call day or nlght free esti

mates Fully Insured
(212) 846-2370 (212) 738-9338

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronlcs, 3414 Fulton St, Brooklyn, N.Y. 11208 
(tarp Llncoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S

Moderniausius baldus!

■y

GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

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

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo - sąlygos pagal pirkėjo pageidavima

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

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! YiKELIONĖS VYKSTA:

GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

i

golf

i 
t U COLONIAL ACRES

122 Štandish Way W. Yarmouth 
Mass. 02673

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos 
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno* ir 
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm, 
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gulf Blvd. 

St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Tel. (813) 363-9964 

A. ir E. Bacevičiai, Sav.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu, 
Vilnium ir Roma! Kaip ir visados, 
Jus palydės ir Jums visus kelionės 
reikalus sutvarkys

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard 
Richmond Hill, New York 11418

Tel. nųm. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti 
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą, 
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.
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VIENERIŲ 

METŲ 

MIRTIES 

SUKAKTIS

Į________ , PADĖKA ________

Elizabeth, N.J., gegužės 24 
buvo paminėta mano vyro a.a. 
dr. Marijono S laboko 10 metų 
mirties sukaktis. Ačiū kun. J. 
Pragulbickui už pamaldas, mu
zikui V. Mamaičiui, solistei A.

Kiaušaitei ir mielam bičiuliui J. 
Veblaičiui už smuiko muziką 
bažnyčioj. Ačiū už užprašytas 
mišias ir aukas visiem draugam, 
ypač p. Subačiam ir Damijo
naičiui už globą visuose mano 
reikaluose.

Marijona Slabokienė 
St. Petersburg, Fla.

Jau sueina vieneri metai kai mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį, brolį, švogerį ir 
dėdę, a.a. Kęstutį Simanavičių, kuris mirė 1974 lie
pos 5 New Yorke.

Liūdnam mirties pirmų metų prisiminimui birže- 
lilio 28 d., 10 vai. 30 min. ryto pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje bus aukojamos mišios už jo sie
lą. Po pamaldų Šv. Jono kapinėse bus šventinamas 
paminklas. Kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose, paminklo šventinimo 
apeigose ir kartu pasimelsti už a.a. Kęstučio sielą.

Kitos mišios bus aukojamos liepos 5 Šv. Marijos 
bažnyčioje — New London, Conn., jėzuitų koplyčio
je — Chicagoj, Prisikėlimo parapijoj — Toronte ir 
Lietuvoj.

Giliam liūdesy likę:
Žmona Ligija, 
dukrelė Saudutė, 
sesers ir brolių šeimos

A.A. ANDRIUI VAIŠVILAI
mirus, žmonai Lydijai, dukteriai Galiai Dargienei ir 
sūnui Andriui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Marija Jasėnienė
Irena ir Jurgis Okuniai 
Feliksas ir Jurgis Zabelskiai

Old Fashioned Family Vacations 
At Old Fashioned Prices 

t Come on up & have an old fashioned good time 
J^iTllPlfyTv^l Pool> Sauna, Tennis, Gamės & Cąnoe in 

k^ort Motei MtAtytOr Court BeHaut"Ul Northern Poconos $85 
mum-h o, um7 double; 8 days, 7 mghts PrivateThe Ma’un Famit____Bath. with3 family meals. 7J 7.296^99110

Where The Action Is! 
LE MOYNE SPORTS CAMPS

.1

JADVYGAI TRIMAKIENEI

tragiškai žuvus, jos brolį Julių Kumpiką nuoširdžiai 
užjaučia

Jonas P. Lenktaitis

1975 Birželio 28 vienerių metų mirties sukakčiai 
prisiminti.

A.A. ERNESTO ČIURLIO
intencija mišios bus paaukotos birželio 28 pranciš
konų vienuolyne, Brooklyne, ir birželio 29 Švč. Tre
jybės bažnyčioj Hartforde, Conn. Tą dieną bus pa
šventintas paminklas.

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus 
jį prisiminti jo mirties dieną savo maldose ir mintyse.

Stanislava Čiurlienė

Veda Kazys Merkis

— Jugoslavijoj vyksta Vidma- 
ro atminimo turnyras, kuriame 
dalyvauja pasaulio čempijonas 
A. Karpovas, vienok jam ir po še
šių ratų dar nepavyko atsiplėšti 
nuo savo varžovų. Karpovas, 
Gligorič ir Vilimjanovič (abu ju
goslavai) turėjo po 4,5 taško iš 6. 
Įkandin sekė jugoslavas Ljubo- 
jevič su 4 taškais ir Karpovo 
treneris Furmanas — 3,5 ir 1 
nebaigta.

— Helsinky mirė širdžiai su
negalavus Estijos didmeistris 
Paul Keres, sulaukęs 59 metų 
amžiaus. Jis šiemet laimėjo stip
rų “Tallinn 1975” turnyrą, prie
šaky Olafssono, Spaskio, Bron- 
šteino, Hort, Gipslio, amerikie
čio Lombardy ir kt. Gegužės 
pabaigoj laimėjo Vancouverio 
turnyrą Kanadoje. Keres iškilo 
1937 su Aliochinu pasidalinęs 
Bad Neuheim turnyrą. Keres ne
trukus laimėjo 1937 Semmering 
turnyrą. 1938 laimėjo garsųjį 
AVRO turnyrą, priešaky Alio- 
chino, Botviniko, Flohro, 
Fine Reshevskio ir kt. Triskart 
laimėjo Europos čempijono titu
lą ir Sovietų S-gos, keturis kar
tus buvo pirmas šachmatų olim
piadose.

— Iškilus ir jaunas Bostono 
meisteris John Peters yra įkeltas 
į dabar vykstančias Oberlin, 
Ohio, JAV pirmenybes. Jis pir
mame rate sulošė lygiomis prieš 
didmeistrį Walter Browne. Iš 
šių pirmenybių du pirmieji pa
teks į kitų metų tarpzonines 
pirmenybes.
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FOOTBALL July 27 to Aug. 1 — Ages 10 to 17.
Fee of $90 includes room and board; $70 for day campers. Dlrected by 
Whitey Anderson. Fundamentais from top coaches including Tom Cahill 
of Union and Jim Butterfield of Ithaca. Group rates.
BASEBALL CAMP June 24 to July 4 — Ages 12-17
Staff includes Diek Rockwell, coach of Le Moyne’s NCAA team; former 
Yankee star Bobby Cox, Yankee and Chiefs piteher Hal Reniff, Phillies 
scout Elmer Valo, North Syracuse coach Rudy Tucci, Marce liūs Coach 
Bučky Winters. All inclusive fee of $100 includes room and board. Special 
rate of $85 for day commuters includes meals. Video tapęs are used In 
practice and team games.

BASKETBALL FOR GIRLS July 20-Juiy 25—Ages 10 to 17 
Fee of $100 includes room and board; $75 for day campers. Dlrected 
by Tom Niland and Paul Seymour. Staff Includes Natalia Smith and 
Patricia Quinn of Liverpool, Nancy Langham of Cortland and Kathy 
Minich of F-M. Team rates.
Ali camps eondueted in college atmosphere wlth latest equipment including video tapęs. 
For information on all camps contact Le Moyne College Athletic Dept., Syracuse, N.Y. 13214 
for call (315) 446-2882.

Spend your vacation high in 
the Alleghenies overlooking
ONE WEEK PKG.
INCLUDES:
•Deluxe occommodations
•3 meals per day 
•Entertainment
•Tennis (with lessons)
•Golf
•Sailing (with lessons) 
•Water skiing (with lessons) 
•1 day VVhite Water raft trip 
•Country Crafts & Outings

*175
per person, dbl. occ.

$28 per day—Mon. Thrv Fri. 3 day 
minimum - Children Rates Available

DEEP 
CREEK j
LAKE

Phone:
301 387-5581

s-

Marsh Hill Road
JMcHenry, Maryland 21541

2 BEACH FRONT COTTAGES ACCOMODATING 6 
$200 TO $250 PER WEEK

----------------------------------- CLIP AND MAIL TO A FRIEND

It's Pleasure Time at Popular
OCEANANA RESORT MOTEL
"Family Wonderland'' ATLANTIC BEACH, N.C.

FOR RESERVATIONS PHONE 919-726-4111 r _ 
$ N0W READY with MANY ADOED ATTRACTIONS including e deluxe 

g i jwimrning pool. An ideal retreit, quiel and sodudod, dosignod for your JL'įvnV 
privacy and ploasuro and in a location chosen with you, the vacationist, 
in mind, approximately Vi mile from the Atlantic Beach main intersec* 
tion, on a desirable high si te ahd spanning from the Ocean to the Sound.

This it a private resort and many arrangements have been made to inture the privacy of our guests. 
Muge lawn on the ocean f ront. The motei, double dech building with all g lan frontą, afferds the guosti 
a wonderful panoramic vievv of the vvateri and activities on Bogue Sound, the beach and Atlantic 
Ocean. Oceanana Resort Motei is only thirty steps over clean whita sands from the cool singing surf 
and a stone'$ throw from the longest pier on the East coast.
Note the many Atfractions and Special Services that make the Oceanana Motei "THE IDEAL FAMILY 
RESORT" the perfect place, the most REASONABLE place for YOUR VACATION: including a restaurant 
with 23 seafood varieties.

II

SUPER DELUXE PATI O BREAKFAST
Ali room* with refrigorator 
Many rooms with oMctric drau drape* 
2 & 3-room apartment*
Diractly on the ocean 
Modom and especiolly wolt kopt 
Heated and oir-conditionod 
Individual room temp. control 
TV and phone in rooms, part color 
TV music channel
Comfortobh bedding 
Woll to troli carpet 
Double bode 
Drow drapes 
‘Room service
‘Friendly restaurant 
Dial phone* no chg. local colio 
Country dub golfing privileges 
Fishing trip arrangements 
Meeting rooms for group* 
Ice cubes
Electric shooshine 
Plastic svimsuit beg 
Portable outdoor cookout 
Cookouts in front of rooms 
Charcool and lighter fluid 
Electric iron and boards
Electric hair dryor 
Alarm clocks
STATIONARY OUTDOOR COOKOUTS 

with fiberglais tablo, refriė. and 
occessories

PRIVATE BEACH
Lifeguard and ocean lifelinoe 
Beachboy service

Beach umbrellas
Beach chairs and lounge*
‘Ocean rafts
Private beach deck
Deck boy service
Deck lounge
Deck lounge mat
Deck chairs
Deluxc SVVIMMING POOL
TOTS POOL DIVISION
Fociol tissues
Pool boy service
Pool umbrellos
Pool chairs
Pool snock tables
Pool loungs
Pool slide and diving board
Beoch-Pool and deck refreshrnents daily • 
Fauntain and patio changing color lights 
PATIO LOUNGES
PATIO CHAIRS 4 TABLES
To t* den (huge ploypen)
Tote plastic toys
3 children'* playgrounds
4-tier block ployhouse, roof lounyo 
Playhouse games and tables, chairs 
Outdoor gomes cabinot chock full
4 ployground slides
3 fibergla* riding animals
Tols duck seesav
5 seesaus
Bicycle* for all ages and riding lene 
ShuHIe boards
Ploy area music

Paęing sysfem
Child’t fitness obstade courso 
Tetherball gema
Watermelon perty (tuko voekty) 
Children'* parties from time to time 
Adult parties occasionally 
‘FISHING FROM PIER 
’GRILL SERVICE
Beautifui beach for vaikinį ... seashello 
Delightful svimming surf
Escellent surf temperatūros, soft fino 

sands, no pobbles, graded beach slopo 
Surfboording instructor 
Ocean erabbing et night 
Stroll on pier in moonlight 
Magoiines and lotions 
Valet and laundry service 
Amusoment gama room (oreade) 
Well-kept lavns for ploy
No troffic hasard for children 
No teenagers vithout patente 
Rocking chairs
Ample lova fumitur* placed for seclusien 

or companionship
Courtesy Coffee 24 hrs.
Vievs to delight tho comara onthusiaet 
Esotic sunsets ond vator scenos 
Detail letter to all guests
Bulletin board
8 playpround svinas
No noiso room cooling unit

■3 p.m. checkout tims... moans astro 
hours of sunshine
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Most of these services apply all year and all in summer season. There is no charge for these services 
except those marked with *.
Stay vvhere there is morę to do, especially for children. The place you come back to year after year. 
We take pride in knovving that all the area's motels comoined will not have the eztra service 
OCEANANA has for a family vacation place.
Our rates arefar more reasonable (even not considering the many extra services) than comparable 
motels. We can afford it, our construction being before inflated prices.
WE FEATURE A FRIENDLY ATMOSPHERE AND DESIRED ENVIRONMENT... ENJOY YOUR STAY FROM 
THE VERY START.
Consider this! With our compliments, we of ‘ «• you 101 or more special services and attracions... 
absolutely induded with our reasonable rates.
Ours is a ONE-STOP motei and resort. It's all here at the OCEANANA and you*1l love it. Please elip 
this ad and mąil to ą frięnd,

FORRESERVATIONS PHONE919-726-4111 ATLANTIC BEACH, N.C.
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Bostono lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigė birželio 7. 
Šv. Petro parapijos bažnyčioj 
kleb. kun. A. Baltrušūnas au
kojo mišias ir pasakė pritaikytą 
pamokslą. Abiturientam atestatų 
įteikimas ir visos iškilmės vyko 
salėj po bažnyčia. Mokyklos di
rektorius A. Gustaitis pristatė 
baigusius. Šiais metais mo
kyklą baigė: Rita Čereškaitė, 
Rasa Jauniškytė, Rita Beržins- 
kaitė, Danutė Keturakytė ir To
mas Rasys. Jiem ir kitiem gerai 
mokslo metus baigusiem kitose 
klasėse buvo įteiktos Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo Juozo 
Kapočiaus padovanotos knygos. 
Dar kalbėjo LB apyl. pirm. An
tanas Matjoška, LB apygar
dos pirm. Antanas Škudzinskas, 
tėvų komiteto pirm. Monte So
deika. Po pertraukos mokiniai 
atliko programą.

Elenos Juciūtės, Sibiro kan
kinės, knyga Pėdos mirties zo
noj buvo pristatyta birželio 8 
Vanagaičio šaulių kuopos ini
ciatyva. Pristatymą pravedė kuo
pos pirm. inž. Juozas Stašaitis. 
Apie autorę kalbėjo Elena Vasy- 
liūnienė. Žodžiu sveikino A. 
Matjoška, A. Škudzinskas, A. Ke
turakis. Kalbėjo autorė. Smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas pagrojo 
Račiūno kūrini.

Joninių laužą ruošia liepos 19 
Romuvos Parke Brocktono Mar
tyno Jankaus šaulių kuopa. Bus 
ir vėliavos šventinimas.

Minkų radijo valandos ge
gužinė vyks rugpiūčio 10 Romu
vos Parke.

Lietuvių dieną Lietuvių 
Bendruomenė rengia rugsėjo 14 
Maironio Parke, Worcestery.

Tautos šventės, vysk. M. Va
lančiaus ir M.K. Čiurlionio 
minėjimą So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj rugsėjo 20 
rengia LB Bostono apylinkė.

Šv. Kazimiero parapijos 
Brocktone mišraus choro kon
certas vyks lapkričio 9 North 
Junior High School, Oak St., 
Brocktone.

Rašytojos J. Naru nė s nau
jausia knyga — pasaka vaikam 
“Mūsų žvirblis” neseniai išėjo 
iš spaudos ir gaunama pas pla
tintojus, Darbininko administ
racijoj ir pas autorę, kreipian
tis adresu: 421 Collins Avė.., 
Miami Beach, Fla. 33139. Iliust
ravo Zita Sodeikienė. Kaina tik 
1.20 dol.

— Vasaros atostogom artėjant, 
Seselių vienuolyno sodyboj Put- 
name vyksta pasiruošimo dar
bai, kad būtų galima maloniau 
priimti buvusius ir naujai at
vykstančius svečius. Prašoma 
kaip galima greičiau pranešti at
vykimo laiką adresu: Sisters of 
the Immaculate Conception 
Convent, Sr. M. Rita, Putnam, 
Conn. 06260. Tel. 928-5828.

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS.
r*

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

TROPICAL
SHORES 
APARTMENTS
MOTEL

Corey Avė.
. St. Petersburg Beach, Fla. 33706

Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gulf of
Žemo^kainos^6 kurortavietėje’ žavinQOje saloje. Butai pilnai aprūpinti.

Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo $739.—
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

rugpiūčio 20 rugsėjo 19
rugsėjo 3 lapkričio 21

gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su 
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš
Chicagos 119.00
Cleveland 92.00
betroito 81.00 daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 VVest Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė

Norintiem atsikviesti gimines Iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

f“------------------ ----------------

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadwayt South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai’ taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pi;ęsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtai—Assetš 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit - 5%%
• Special Notice a/c — 5^ • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily--------
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DARBININKAS
?NEW

'YORKE 341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr. ... .. (212) 827-1351
Spaustuvė ......(212) 827-1350
Vienuolynas ...(212) 235-5962
K. Ž. salė ... .. 212) 827-9645

Birželio įvykių minėjimas 
prie lietuviško kryžiaus buvu
sioj parodos aikštėj birželio 22, 
šį sekmadienį. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavom, moterys su tautiniais 
drabužiais. Bus perskaityta ne 
tik gubernatoriaus proklamacija, 
bet ir speciali rezoliucija iš Al- 
bany (Joint Resolution 100). Kal
bės senatorius Knorr, kong- 
resmanai ir assemblymanai. Da
lyvaus latviai ir estai. Visi lie
tuviai kviečiami prie atremon
tuoto lietuviško kryžiaus.

Visi prašomi 
rinktis 12:30. Programa prasidės 
1 vai.

Muzikos Žinių numeris, su
redaguotas Algirdo Kačanausko, 
atspausdintas ir išsiuntinėtas 
skaitytojam. Jau baigiamas pa
rengti kitas numeris. Jis bus at
spausdintas dar šį mėnesį.

Lietuvos atsiminimų radijas, 
kuriam vadovauja prof. dr. J.* 
Stukas, savo pikniką rengia bir
želio 29, sekmadienį, latvių par
ke Priedainėje, Howell Town- 
ship, N.J. Pradžia 1 vai. Progra
mą atliks Brooklyno Apreiški
mo parapijos choras, vadovauja
mas Algirdo Kačanausko, ir šo
kių grupė Konopka. Iš New Yor
ko organizuojami autobusai. 
(Žiūr. skelbimą).

Į “Lietuvos atsiminimų” pik
niką, kuris įvyks birželio 29, iš 
Brooklyno-Woodhaveno organi
zuojami autobusai. Informacijos 
reikalais skambinti A. Kačanaus- 
kui 782-7887, Darbininkui 827- 
1351 ir Fifi restoranui 441 — 
5284. Autobusas išvažiuoja 
11:30 vai. ryto nuo Fifi resto
rano Woodhavene, sustos 12 
vai. prie Apreiškimo bažnyčios 
.Brooklyne. Kelionė ir įėjimas į 
pikniką — iš viso 9 dol. Bi
lietus platina Fifi, Alg. Kača- 
nauskas ir Darbininko admi
nistracija.

Iš k. Petras Maldeikis ir Adomas Viliušis Darbininko re' 
dakcijoje.

SUFFOLK COUNTY LIETUVIŲ KLUBO

METINIS PIKNIKAS

BUS BIRŽELIO 22, SEKMADIENĮ,

ANTANAIČIO SODYBOJE,

454 MEADOW ROAD, KINGS PARK, L.L

VIETOJE BUS GALIMA GAUTI VALGIŲ IR GĖRIMŲ

PRADŽIA 12 V AL.

Visi kviečiami.

Prel. Pranciškus Juras, 
P.A., guli Šv. Vincento ligoninė
je Worcesteryje, Mass. Birželio
16 jam padaryta operacija. Li
gonis sveiksta ir greitai grįš 
namo į Putnamą.

Simo Kudirkos šaulių kuopa, 
išleisdama Elenos Juciūtės “Pė
dos mirties zonoje” antrąją lai
dą, susilaukė iš rėmėjų aukų: 
Petras Juknys, Brooklyn, N.Y. — 
25 dol., A. Stalionis iš Post Co- 
quetlam, B.C., Canada — 10 
dol. Leidėjai už paramą dėkoja.

Vitas Gerulaitis, Sr. prižiū
rės teniso mokymą Wimbleton 
teniso klube, Forest Hills, 58-
17 Junction Blvd. Klube bus jau
nųjų grupė, pradedančiųjų gru
pė, individualus ir grupinis 
mokymas. Kas norėtų patobu
linti savo teniso žaidimą ar iš
mokti, gali kreiptis į minėtą te
niso klubą, tel. (212) 271-6386, 
arba į patį Vitą Gerulaitį jo ke
lionių biure (212) 847-5522. 
Klubo skelbimas su V. Gerulai
čio nuotrauka buvo įdėtas birže
lio 8 New York Times sporto 
skyriuje.

Lietuvių evangelikų pa
maldos bus birželio 22, sekma
dienį, 2 v. popiet. Bus paminė
ta birželio išvežimai ir Joninės. 
3 v. kavutė.

REDAKCIJOJ LANKĖSI
Birželio 13 Darbininko redak

cijoje lankėsi Petras Maldeikis, 
iš Phoenix, Arizona, kuris dabar 
perima redaguoti Tėvynės Sar
gą, ir Adomas Viliušis, iš Chi
cagos, Liet. Krikščionių Demo
kratų partijos centro valdybos 
sekretorius. Redakcijai jie at
nešė ką tik išleistą prel. M. 
Krupavičiaus monografiją, kurią 
parašė P. Maldeikis. Jie čia bu
vo sustoję pas dr. A. Škėrį, 
aplankė Vliko pirmininką dr. K. 
Valiūną. Iš čia išvyko į Putna
mą.

Bernadeta Tutinaitė, Jono ir 
Eleonoros Tutinu duktė, šį pa
vasarį Rutgers universitete įsigi
jo magistro laipsnį (Master of 
Science) iš matematikos. Studi
jas tęs toliau ir ruošis doktora
tui.

Dr. Antanas V. Stepanas, gi
męs antrojo pasaulinio karo 
metu, šiuo metu lanko endokri- 
nologų suvažiavimus Bostone ir 
New Yorke. Jis dirba Londone 
Guy’s ligoninėj kaip vidaus sek
recijos liaukų specialistas su 
pastovia gyvenamąja vieta 
Australijoj. Lietuvių tarpe dr. 
Stepanas yra aktyvus veikėjas ir 
su paskaitomis bei referatais da
lyvavo Australijoj, Anglijoj, 1966 
metais pirmojo pasaulinio lietu
vių jaunimo kongreso metu Chi
cagoj. Jis yra pasižymėjęs Aust
ralijos lietuvių veikloj, buvęs 
Australijos lietuvių studentų są
jungos centro valdybos pir
mininkas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunmo Sąjungos Australi
jos skyriaus pirmininkas bei 
veiklus ateitininkas nuo moks
leivio iki sendraugio. Jo žmona 
Audronė šiuo metu vadovauja 
lietuvių tautinių šokių grupei 
Londone. Apsistojęs pas d-rus 
Paprockus, į Londoną grįžta bir
želio 20 toliau dirbti vienerius 
metus savo specialybėj.

Kun. Pr. Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, savo 
parapijos chorui pasamdo auto
busą į Lietuvos Atsiminimų ra
dijo pikniką, kuris bus birželio 
29 Priedainėj. Choras ten at
liks programą.

Kun. D. Pocius, Kearny 
lietuvių parapijos klebonas, or
ganizuoja autobusą į Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandos 
pikniką. Kas iš tos apylinkės 
nori keliauti į pikniką, prašom 
kreiptis į kleboniją.

Už a.a. Vlado Ivanausko, sava
norio kūrėjo, vėlę mišios bus au
kojamos birželio 22, sekma
dienį, 11 vai. Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu giedos sol. M. Razgaitis. 
Mišias užprašė Savanorių Kūrė
jų S-gos New Yorko skyrius.

Penki apylinkės chorai da
lyvauja Čiurlionio 100 metų gi
mimo sukakties minėjime, kuris 
rengiamas spalio 18, 19 dieno
mis Kultūros Židinyje New Yor
ke. Chorų koncertas bus sekma
dienį.

Bayonne, N.J., Sv. Mykolo pa
rapijos naudai 33-čias metinis 
piknikas ir bazaras rengiamas 
birželio 29 gražiame parapijos 
parke, 15 East 23rd St., Bayon
ne, N.J. Įėjimas suaugusiem 2 
dol., vaikai (tėvų priežiūroj) 
įeina nemokamai. Klebonas 
kun. Albertas Matulis nuo
širdžiai kviečia parapiečius ir 
svečius gausiai dalyvauti.

Darbininko spaudos kioskas 
su plokštelėmis ir naujomis kny
gomis bei lietuviškais suveny
rais dalyvaus Elizabetho lietu
vių parapijos piknike, kuris ren
giamas birželio 22, šį sekmadie
nį. Bus galima užmokėti Darbi
ninko prenumeratą, arbayužsa- 
kyti naujiem skaitytojam. Dar
bininkas pirmiem metam tik 8 
dol. Spaudos kioskas dalyvaus ir 
Lietuvos Atsiminimų radijo pik
nike birželio 29, Priedainėj.

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Birželio 19 iš New Yorko iš

vyksta didelė lietuvių grupė 
Šventųjų metų proga suorgani
zuotai kelionei į Vokietiją, Švei
cariją ir Italiją. Ši grupė, kurią 
sudaro 182 asmenys, yra, tur 
būt, didžiausia lietuvių turistų 
grupė, bet kada keliavusi iš JAV 
į kitus kraštus.

Kelionės reikalus sutvarkė ke
lionių agentūra Vytis, Brook
lyne, artimai bendradar
biaudama su Kunigų Vienybe ir 
su Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrija.

Bus skrendama Pan Am 
sprausminiu lėktuvu, kuris yra 
pasamdytas vien šiai lietuvių 
grupei. Pakeliui į Romą bus 
aplankyta daug įdomių vie
tų Pietų Vokietijoj, Šveicarijoj ir 
Šiaurinėj Italijoj. Grupę su
daro lietuviai iš daugelio vieto
vių JAV ir Kanadoj.

Lėktuvas išskrenda birželio 
19, ketvirtadienį, 9:30 vai. vak. 
iš Pan Am pastato Kennedy 
aerodrome. Su bendra ekskursi
ja iš New Yorko vyksta apie 30 
žmonių.

Simo Kudirkos šaulių kuopos metinėj šventėj kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Gar
bės prezidiume sėdi iš k. E. Putvytė, L. Virbickas, I. Banaitienė, L. Juočepienė, 
dr. K. Valiūnas,J. Rūtenis, J. Matulaitienė. Stalo gale kuopos pirmininkas A. Jankauskas. 
Prie vėliavos stovi V. Vasikauskas ir J. Jurkuvėnas. Nuotr. L. Tamošaičio

Pranciškonų spaustuvėj
atostogos prasideda liepos 4 ir 
tęsis 3 savaites iki liepos 28. 
Tuo metu jokie spaudos darbai 
nebus atliekami.

Pavergtų tautų savaitė prasi
dės liepos 13 pamaldomis Šv. 
Patriko katedroje. Pamokslą sa

ko prel. J. Balkūnas.

Vida Šlapelytė
Vida Šlapelytė, gyvenanti 

Long Island, N.Y., labai gerai 
baigė Commack High School 
North, gavo Regents Scholar- 
ship ir studijuos Stony Brook 
Universitete. Visą laiką atstova
vo savo mokyklai įvairiose 
sporto šakose, priklausė Nation- 
al Honor Society, ir apdovano
ta taurėmis, medaliais ir pažy
mėjimais. Taip pat apdovanota 
Suffolk County Girl’s Athletic 
Assoc. Gold Key. Nors gyvena 
toli nuo New Yorko miesto ir ap
krauta įvairiomis pareigomis 
mokykloj, uoliai reiškėsi lietu
viškoj veikloj, skautuose, sporte 
ir visur mielai dalyvavo.

Naujai išleista plokštelė KE
LIAUJAME SU DAINA — 6 
dol. Naujai pagamintos su tri
spalve sagutės “Kiss me I’m 
Lithuanian”. Persiuntimas 50 c. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Peekskill, N.Y., grynai rezi- 
dencinėj vietoj, gražioj aplinkoj, 
išnuomojamas atskiras kambarys 
su dideliu prieškambariu, su 
virimo patogumais ir garažu. 
Skambinti vakarais (914) 737- 
5811.

Moteris ieško buto iš 2-3 kam
barių. Pageidaujama Wood- 
havene ar Richmond Hill. 
Skambinti bet kuriuo laiku. Tel. 
849-6525.
Parduodamas vasarnamis, 

prie gražaus, miškais apaugusio 
ežero, 16 mylių nuo New Ha- 
veno. Moderniai įrengtas, su 
elektriniu šildymu, šešių kam
barių (2 miegamųjų). Prie to 
naujai pastatytas mūrinis gara
žas, ant kurio didelis kambarys 
(10x20’), dušas, skalbykla ir t.t. 
Ežero frontas 100 pėdų. Pakran
tėje pastatas vandens sporto į- 
rankiam. Yra atsarginė elektros 
stotelė 2,5 kw. Parduodamas su 
baldais, laivu (8x10’), motoru ir
kt. Vieta tikrai graži (savo gro
žiu, gal būt, vienintelė Con- 
necticut valst.), todėl noriu, kad 
ja pasinaudotų lietuviai. Parduo
du, nes išsikeliu gyventi į Flo
ridą. A. Gruzdys, Albertus Mag
nus College, New Haven, Conn. 
06511.

Vaikučių darželis “Gintarė
liai” 1974-75 mokslo metų se
zoną užbaigė birželio mėn. Dar
želio vaikučių motinų komiteto 
pirm. Aleksandra Maldutienė 
komiteto vardu reiškia širdingą 
padėką mokytojom Marytei 
Budraitienei, Jūrai Nemickie- 
nei ir Nijolei Ulėnienei, paro
džiusiom daug pedagoginio su
gebėjimo bei pasišventimo šia
me darbe. Taip pat reiškiama di
delė padėka Tėv. Pauliui Balta
kiui, OFM, už teiktą globą 
Kultūros Židinio patalpose ir di
delė padėka visom vaikučių ma
mytėm už malonų bendra
darbiavimą. Pasisėmusios paty
rimo iš pereitų metų, su pasiry
žimu žengsime pirmyn į atei
nančius 1975-76 mokslo metus.

PRANCIŠKONAI 
VISUS LIETUVIUS KVIEČIA Į

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ

Kennebunkporte, Maine,

liepos 6-tą

Programoje:

11 vai. — mišios Liurdo
grotoj ir pamokslas

12 vai. — pietūs
4 vai. — Onos Ivaškienės 

ansamblio tautiniai 
šokiai

i

Bus ir daugiau įdomių įvairenybių

1975 BIRŽELIO 29 D., SEKMADIENĮ, 
VISI KELIAI VEDA į

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

LIETUVIŲ RADIJO 
DIENĄ - PIKNIKĄ

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINE” 
Howell Tovvnship, N.J. (Route 33 — apie 5 mylias į 

rytus nuo Route 9), prie Freehold, N.J.

PIKNIKO PRADŽIA 1:00 vai. p.p.
1000 vietų amfiteatre

3:00 vai. p. p. MENINĖ PROGRAMA 
Dalyvauja: BROOKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOS 

CHORAS, diriguojamas Algirdo Kačanausko 
ir garsioji KONOPKA Tautinių šokių grupė

4:30 vai. p. p. ŠOKIAI, grojant GUTAUSKŲ orkestrui 
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas 

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANTT 
Įėjimo auka $3.50; studentam $2.00

Į ŠĮ tradicinį parengimą gražioje gamtoje kviečia 
Direktorius DR. JOKŪBAS J. STUKAS

UBA-BATUNo šeštasis
Baltijos Festivalis šiemet į įvyks 
šeštadienį, rugpiūčio 16, Platt- 
deutsche Parke, Franklin 
Square, Long Island, N.Y. 
Festivaliui atžymėti išlei
džiamas specialus leidinys su 
programa. Leidinio spausdini
mo išlaidom padengti yra renka
mi skelbimai. Kas norėtų šiame 
leidiny pasiskelbti ar pareikšti 
linkėjimus šiam festivaliui, pra
šoma kreiptis į UBA-BATUNo 
įstaigą, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx, N.Y. 10465 — Tel. (212) 
828-2237.

Jonas Dumčius praneša, kad 
jis šiuo metu yra Bellevue Hos- 
pital, Ward 1-3, 5th Fl. East, 
lst Avė. ir 27 St., New York,
N.Y. 10016.
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