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Savaitės 
įvykiai
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Kubos min. pirm. Fidei Castro 
patikino valst. sekr. Kissingerį, 
kad jis netrukus pradės atitrauk
ti kas savaitę po 200 karių iš 
Angolos ir iki galo metų jo ka
rių skaičius Angoloj sumažės 
per pusę.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing pareiškė, kad 
Prancūzija yra pasirengusi tuoj 
pat pasiųsti į Libaną savo ka
riuomenės paliaubom prižiūrėti, 
jei Libane būtų sudaryta pajė
gi vyriausybė, kuri paprašytų 
Prancūzijos pagalbos. JAV ir Si
rija šį pasiūlymą sutiko palan
kiai, taip pat ir dešiniosios Li
bano grupės, bet kairiosios gru
pės šį planą labai kritikuoja.

NATO valstybių užs. reik, 
min. konferencija apkaltino so
vietus, kad jie, didindami savo 
ginklavimąsi Vidurio Euro
poj ir nesusilaikydami nuo ag
resyvių veiksmų kitose pasaulio 
dalyse, sudaro pavojų visai ato- 
lydžio politikai. Valst. sekr. Kis
singeris paragino JAV sąjungi
ninkus stiprinti pagrindines ka
ro pajėgas Europoj.

Valst. sekr. Kissingeris patiki
no NATO valstybes, kad, nepai
sant, kas bus išrinktas JAV pre
zidentu, JAV užsienio politika 
visada rems stiprią Vakarų gyny
bą prieš sovietų karinę ir ideo
loginę agresiją. Jis pasmerkė 
Sov. S-gą už jos teikiamą kari
nę pagalbą Angolai, nes tai 
prieštarauja bet kokiai taikingo 
sugyvenimo sampratai. Esą JAV 
nepripažįsta jokių įtakos sferų 
Rytų Europoj ir visada pa
drąsins Rytų Europos valstybes 
imtis sveikų žygių jų nepriklau
somybei nuo Sov. S-gos pareikš- 

* ti.
Sov. S-ga buvę priversta pri

sipažinti, kad ji nusižengė 1972 
strateginių ginklų apribojimo 
sutarčiai ir pasižadėjo tai patai
syti. Sutartis numatė, kad, pakei
čiant senąsias strategines rake
tas naujesnėmis, senųjų raketų 
išmetamieji ir jas vairuojantieji 
įrengimai turėtų būti išardyti, 
bet Sov. S-ga to nepadarė ir 
teisinosi, kad nepadarė dėl to, 
jog pirma turėjo išbandyti nau
jųjų raketų veikimą.

JAV lenktyniauja su Sov. S-ga 
ginklų prieš paviršiaus ir povan
deninius laivus gamyboj. So
vietai bando SS-N-13 povan
deninę raketą, kuri sudarys pa
vojų JAV pov. laivam, o JAV 
pasigamino “miegančią”, jūros 
dugne gulinčią torpedą Mark 
48, kuri gali atskirti priešo lai
vus nuo savųjų ir kuri, praplau
kiančio laivo pažadinta, laivą 
gali persekioti tol, kol jis bus iš
sprogdintas. Ir sovietų ir JAV 
raketos gali būti apginkluotos ir 
atominiais sprogalais.

Sovietų Literatumaja Gazeta 
apkaltino 3 Amerikos korespon
dentus:,NYT — Christopher S. 
Wren, Assoc. Press — George 
Krimsky ir Newsweek — Alfredf 
Friendly, J r., kad jie tarnauja 
ČIA, nors konkrečių duomenų ir 
nepateikė. JAV ambasada Mask
voj tai griežtai paneigė. Šie trys 
korespondentai moka rusų kalbą 
ir dėl to sovietam pasidarė pa
vojingi.

Japonija, vengdama diploma
tinio nesusipratimo su Sov. 
S-ga ir patikinta JAV, kad nie
ko pavojingo nebuvo įvykę, pa
leido iš arešto sovietų žinių 
agentūros Novosti korespon
dentą Mačekin, kuris buvo kalti
namas bandymu gauti iš JAV 7- 
to laivyno karininko karinių pa
slapčių ir laivyno kodą.

Prieš 7 metus pasitraukęs į 
pensiją Italijos generolas Nino 
Pasti, būdamas aukščiausios 
NATO tarybos nariu, galėjo su
sipažinti su visomis NATO pa
slaptimis, bet dabar kandidatuo
ja komunistų partijos sąrašu į 
Italijos senatą.

Penktadieni s-Fridav SECOND-CLASS
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207 25 centai

NAIKINAMA LIETUVOS GAMTA
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 20

Džiugu, kad atsiranda mūsuo
se, kas gina žmogaus teises 
(LKB Kronika), bet reiktų ginti 
jo teisę gyventi ne tik morališ 
kai, bet ir fiziškai sveikoje aplin
koje. Tragedija, jei žlugdoma 
žmogaus dvasia, bet lygiai tokia 
pat tragedija, jei gresia pavojus 
ir jo kūnui.

Džiugu, kad šiandien Lietu
vos žemės ūkis duoda 20-27 cnt. 
iš hektaro, kad kaimiečio buitis 
mažai kuo skiriasi nuo miestie
čio, kad žemdirbys šiandien ma
žiau dirba. Tai viena, šviesio
ji medalio pusė, bet yra ir antro
ji, kelianti nerimą . . .

Iš užsienio atvykusiems sve
čiams autostradoje “Vilnius- 
Kaunas” rodomas aptvertas 
ąžuolas, kuris tarsi byloja: “Žiū
rėkite, kaip rūpinamasi ne tik 
visa gamta, bet ir pavieniais me
džiais”. Šis ąžuolas — savotiškas 
agitpunktas. Turistai, pabuvoję 
Lietuvoje, gali pajusti dėkingu
mą tarybinei valdžiai už tai, kad 
globojama gamta. O jei dar pa
mato filmą apie Žuvinto rezerva
tą, pravirksta iš džiaugsmo. Ą- 
žuolas ir tie filmai aptemdė akis

5-tosios Pabaltijo studijų konferencijos atidarymas gegu
žės 20. Antras iš k. prof. R. Misiūnas, programos vadovas.

Kalba Columbijos universiteto profesorius E. Allworth. 
Nuotrauka Br. Rozitis

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI VVASHINGTONE
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimo delegacija iš pirmininko 
Stefan Korbonski (Lenkija), Va- 
sil Germenji (Albanija), Dimitar 
Petkoff (Bulgarija), Broniaus 
Nemicko (Lietuva) ir Constantin 
Visoianu (Rumunija), gegužės 
14 buvo priimta Valstybės de
partamente, kur jų su aukštais 
pareigūnais buvo aptarta pa
vergtųjų tautų padėtis pastarų
jų tarptautinių įvykių šviesoj.

Buvo taip pat diskutuotas ir 
Valstybės departamento pata
rėjo Helmut Sonnenfeldt pa
reiškimas dėl JAV politikos 
Rytų Europos atžvilgiu, kur jisai 
pareiškė, kad JAV yra už “an 
organic relationship” tarp pa
vergtųjų tautų ir SSSR. Pareikš
dama griežtą protestą, ACEN 
delegacija reikalavo, kad JAV 
vyriausybė aiškiai pasisakytų už 
pavergtųjų tautų teisę į laisvą 
apsisprendimą, o taip pat, kad 
saugotų Helsinkio sutarimų vyk
dymą. Delegacija įteikė atitin
kamą memorandumą, kuris iškė
lė ir Baltijos valstybių proble
mą ir pabrėžė, kad JAV Kong
resas pasisakė už Sovietų oku
pacijos tuose kraštuose nepripa
žinimo politiką.

John Armitage, Assistant Sec
retary for European Affairs, už
tikrino ACEN delegaciją, kad 
spaudoj pasirodę Sonnenfeldto 
pareiškimo atpasakojimai neat
spindi prezidento politikos Rytų 

I

net tokiam žymiam JAV gamto
saugos specialistui Valdui Adam
kui.

1966 kovo 22 į Lietuvos ad
ministratorius A. Sniečkų ir M. 
Šumauską kreipėsi dvidešimt 
vienas Lietuvos intelektualas. 
Keturiolikos puslapių memoran
dume jie nupiešė gan tragišką 
Lietuvos gamtos vaizdą. Jie. 
rašė: “Tarybų Lietuvos visuo
menėje, ypač daugelio mokslo 
ir kultūros darbuotojų tarpe, vis 
stipriau kyla gilus susirūpinimas 
dėl Nemuno žemupio, Kuršių 
marių, pajūrio kurortų ir viso 
Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio 
likimo . . .”

Nerimas ne be pagrindo. Štai 
keli faktai iš netolimos praeities. 
Intelektualai konstatavo, kad 
Nevėžis tiek užterštas, jog “visa 
vandens gyvybė jame žuvusi”. 
Mirtis tūnanti Dangės žemupy
je ir Klaipėdos vandenyse. Tel
šių ir Šiaulių ežerai, Mūšos upė 
yra smarkiai užteršti. Pastačius 
Kėdainių superfosfato kombi
natą, išdžiūvo prie Kėdainių 
esantis Juodkiškių miškas. Vė
liau vienas memorandumo auto-

Europos atžvilgiu. Kaip balan
džio 2- Milwaukee prezidentas 
pasakė, Jungtinės Valstybės vi
somis tinkamomis ir taikiomis 
priemonėmis palaiko Rytų Eu
ropos tautų laisvės ir tautinės 
nepriklausomybės aspiracijas ir 
prezidentas yra visiškai priešin
gas vadinamom įtakos ir jėgos 
sferom. J. Armitage pasikalbėji
mo metu įsakmiai pabrėžė, kad 
Helsinkio sutarimai nekeičia 
JAV- politikos Baltijos valsty
bių atžvilgiu — Amerika nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos neteisėtos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą.

Prieš vizitą Valstybės departa
mente PET Seimo delegatai 
aplankė šiuos kongresininkus: 
Calr Albert (D-OK), House 
Speaker; J. Herbert Burke (D- 
CA), Millicent Fenvick (R-NJ),
L.H. Fountain (D-NC), Benja
min C. Rosenthal (D-NY), Les- 
ter L. Wolff (D-NY), Charles W. 
Whalen (R-OH). PET Seimo at
stovai pasidalino nuomonėmis 
dėl tarptautinės politikos, pa
reiškė savo pasitenkinimą dėl 
Atstovų Rūmų įsteigtos komisi
jos Helsinkio susitarimų vykdy
mui prižiūrėti ir palietė ateinan
čios Pavergtųjų Tautų Savaitės 
—liepos 11-17—klausimą. JAV 
kongresininkai užtikrino savo 
paramą pavergtųjų Rytų ir Cent
ro Europos tautų apsispren
dimui.

(Elta)

Gal pati iškilmingiausia 
jautriausia akimirka būna per 
mūsų tautinių šokių šventę, kai, 
ją atidarant, su maršu salėn į- 
žygiuoja Spalvingoji šokėjų ei
sena. Tai didingas visų darbų ir 
vargų triumfas tos šventės vado
vam, šokėjam ir gausiai publikai. 
Nekantriai laukiam tos rugsėjo 
penktosios, tačiau žinom, kad 
šventės primininkui, jo komi
tetui ir komisijų pareigūnam 
reikės dar daug pavargti ir 
įtemptai padirbėti. Tautinių šo
kių šventė yra svarbi apraiška 
išeivijos kultūrinėj veikloj, tad 
reikia džiaugtis, kad nemaža 
dar turim jaunų entuziastų šo

kėjų, vadovų jiem mokyti ir pa
siryžėlių tokiom didingom 
šventėm suruošti. Norėdamas su 
tos šventės ruoša bei programa 
supažindinti ir Darbininko skai
tytojus, paprašiau jos pirminin
ką Bronių Juodelį atsakyti į ke
letą mano klausimų.

-o-
Tautinių šokių šventės išeivi

joj yra ruošiamos, rodos, kas pen- 
keri metai, gi ketvirtoji šventė 
buvo prieš ketverius metus 
(1972). Kodėl ši penktoji buvo 
paskubinta vieneriais metais?

Penktoji tautinių šokių šventė 
buvo paskubinta norint ja pami
nėti Amerikos 200 metų sukak
tį. Šios šventės geriausiai pąjė- 
gia reprezentuoti mūsų tautinę 
kultūrą ir mus pačius. Kitatau
čiam jos palieka didelį įspūdį. 
Jose Lietuvai atstovauja visa mū
sų jaunesnioji karta.

Praėjusios keturios tautinių 
šokių šventės buvo ruošiamos 
Lietuvių Bendruomenės, talki
nant visiem geros valios lietu
viam. Tad ar ši šventė taip pat 
ruošiama LB-nės, tos šventės 
komiteto ar kurios kitos institu
cijos vardu, ir kas yra atsakin
gas už šio renginio nuostolį ar 
pelną?

Kaip visos praėjusios, taip ir ši 
■ šventė yra ruošiama Lietuvių 

Bendruomenės ir Tautinių Šo
kių Instituto pastangomis. Iš da
lies pasikeitė šventės ruošimo 
komiteto nariai, nes dėjau pa
stangas įtraukti jaunesniąją kar
tą. Nemaža jaunų atstovų sėk
mingai dirba šventės komi
tete. Norint gauti IRS Tax Ex- 
empt statusą aukotojam' regist
ruojant šventę į miesto, valsti
jos ir federalinį Bicentennial ko
mitetą, reikėjo šventei turėti ju
ridinę padėtį. Todėl ji buvo 1975 
inkorporuota Illinois v-joj kaip 
Lithuanian Folk Dance Festi- 
vals, Ine. organizacija. Turė
dami legalų statusą ir Tax Ex- 
empt, galėjom prašyti šventei ir 
federalinių bei valstijos lėšų. 
Jų dar negavom, bet tikimės 
gauti bent šiek tiek. Sunku pasa
kyti, kiek to pelno bus, tačiau 
tvarkomės taip, kad išvengtu
me nuostolių. Todėl ir šokėjų 
grupes iš anksto prašom savose 
vietovėse sutelkti lėšų kelio
nėm.

Lig paskutinės tautinių šokių 
šventės šokėjų skaičius vis augo, 
IV-ojoj šventėj dalyvavo net 
2,000 šokėjų (II — 1043, III — 
1500). Ar jaučiamas tautinių šo
kių populiarumo silpnėjimas? 
Ar tikit dar pasiekti IV-osios 
tautinių šokių šventės šokėjų 
skaičių?

Pagal pirmąją šokėjų registra
ciją, šventėj turėtų būti apie 
2,200. Gal ne visi atvyks, ta-

rių, geografijos mokslų dakta
ras C. Kudaba rašė, kad toks pat 
likimas ištikę ir Jonavos azoti
nių trąšų gamyklos kaimynystė
je esančius ir kurortinę reikšmę 
turinčius vaizdinguosius ^Pane
rto miškus.

Dar projektuojant Elektrėnų 
šiluminę elektrinę, spauda tiki
no tautą, kad ši elektrinė nau
dos broliškų respublikų gamti
nes dujas. Iš tikrųjų, ji kūrena
ma vien mazutu ir “sunaudoja 
apie 2300 tonų sieringo mazuto 
per parą”. Vyraujantys vakarų 
vėjai neša elektrinės kaminų iš
metamas dujas, kurios pasie
kia net Vilniaus ir į šiaurę nuo 
jo apylinkes: Grigiškių — Ker
navės baro ir Valakampių — Ne
menčinės — Santakos baro pu
šynus. Sudegus mazutui, per pa
rą kaminais išeina apie 74 tonos 
sieros trideginio. Siera atmosfe
roje jungiasi su vandens garais ir 
duoda apie 200 tonų sieros rūgš
ties. O tai reiškia, kad 60 krp 
spinduliu ir 90 laipsnių kampu 
(apimant Dubingius, Nemen
činę, Vilnių, Rūdininkus — šių 
vietovių pušynus) 2500 kv. km 
plote kiekvienam hektarui tektų 
po 290 kg koncentruotos sieros 
rūgšties per metus. Toks yra in
telektualų žodis.

Vilniaus šiluminė centralė be 
laiko pražudė Vingio parką. “Ly
giai \ kaip Vingio parkas, žus 
Sapieginės, Valakampių miškai, 
jeigu Žirmūnų-Verkių plento ra
jone bus toliau telkiamos orą 
teršiančios įmonės arba Antakal
nio šiluminė energija vartos ne 
dujinį kurą”. Tepraėjo 9 metai, o 
Lietuvos mokslininkų pranašys
tės baigiasi pildytis.

Intelektualai rašė: “Nemuno 
ties Kaunu patvenkimas yra pa
vyzdys kaip nereikia daryti... 
HES tvenkinys Darsūniškio- 
Birštono (net 3 km aukščiau jo) 
bare paskendo Nemuno neša
mam purve . . . Šiandien Birš
tonas garsus jau ne pliažais, o 
purvynais panemunėse”.

Konstatavę, kad gamtos žalo
jimo faktai “sugriovė arba tebe- 
griauna biologinę pusiausvyrą ir 
jos ciklinius procesus”, Lietu
vos intelektualai įspėjo, kad toli
mesnis vakarų Lietuvos pra- 
moninimas “gali nepataisomai 
sužaloti kraštovaizdį, pražudyti 
Nemuno žemupį, marias |ir Res
publikos pajūrio poilsinę zoną”. 
Lietuvos mokslininkai jau tada 
nerodė didelio entuziazmo dėl 
Lietuvos pramoninimo: “ . . .te
ritorijų pramoninimo ir urbani- 
zavimo sąlygas sprendžia gam
tos dėsniai. . . Lietuva — pajū
rinė miškų juostos dalis. Todėl 
Lietuvos pramonė turi paklusti 
šios juostos gamtos dėsniams”. 
Intelektualai priminė Lietuvos 
administratoriams (sąjunginei 
valdžiai skirtame memorandu
me), kad Lietuvos daugiaumetė 
augalija dengia mažiau negu 50 
proc. teritorijos. Maskvos srityje 
ši danga siekia 70 proc., Buriati- 
jos ATSR ir Pamario krašte — 
100 proc. Štai kur galima kurti 
pramonę!

* (Bus daugiau)

Vyriausia LB 8 Tarybos rinkiminė komisija gegužės 18 tikrina 
gautus duomenis. Iš k. Vladas Audėnas, Kazys Jankūnas, 
Julius Veblaitis. Nuotr. Jono Ramanausko

Pasikalbėjimas su V tautinių 
šokių šventės pirmininku 

Bronium Juodeliu

Bronius Juodelis, V-tosios 
tautinių šokių šventės komi
teto pirmininkas

čiau tikimės turėti tiek pat, kiek 
ir paskutinėj šokių šventėj. Mū
sų tautiniai šokiai yra labai po
puliarūs, skleidžiami per litua
nistines mokyklas, per Tautinių 
Šokių Institutą. Jų populiarumas 
nemažėja, ir tęstinumas užtikrin
tas. I

Ar šioj šventėj dalyvaus ir mo
kyklinio amžiaus vaikai? Kiek iš 
viso atskirų grupių arba vienetų 
dalyvaus?

Taip, šioj šventėj dalyvaus ir 
mokyklinio amžiaus vaikai. Už
siregistravo 18 grupių. Jie šoks 
3 šokius. Iš viso užsiregistra
vo 101 šokėjų grupė.

Ar planuojat šventės išvakarė
se ruošti kokį kultūrinį, koncer
tinį ar panašų parengimą?

Pati šventė yra didelis kul
tūrinis parengimas, ir išvakarės 
yra paliktos tik šokėjų bei jų 
vadovų, rengėjų ir svečių susi
pažinimui. Susipažinimo va
karas vyks Jaunimo Centre,, 
prieš tai šventę oficialiai atida
rant sodely, prie Laisvės pa
minklo.

Kiek dabar turit komitete dar
bo komisijų? Kiek iki šiol asme
nų, be programos atlikėjų, dirba 
šios šventės ruošoj?

Komitete turim dvylika atski
rų, savarankiškai veikiančių ko
misijų. Jose dirba 70 asmenų. 
Iš viso į komitetą yra įtraukta 
80 narių. Visi jie nuoširdžiai dir
ba pasiimtus darbus.

Praėjusiose šventėse tautinių 
šokių muzikinė palyda buvo 
įvairi: pirmojoj — pučiamųjų in
strumentų orkestras, antrojoj ir 
trečiojoj grojo simfoninis orkest
ras, o ketvirtojoj — Montrealio 
Gintaro liaudies instrumentų 
ansamblis su choru. Kokia bus 
muzikinė palyda šokėjam šioj 
šventėj?

Muzikinius reikalus šioj šven
tėj tvarko muzikinis direkto
rius Algis Modestas. Šokiam 
muziką atliks amerikiečių profe
sionalų orkestras ir jungtinis lie
tuvių liaudies instrumentų an
samblis, vadovaujant muz. Alf. 
Mikulskiui. Kelis šokius palydės 
jungtinio choro dainos, diriguo
jant muz. A. Jurgučiui. Jungtinį 
šventės chorą sudaro Dainavos 
ansamblio, Liet. Operos choro, 
Vyčių choro, Audros ansamblio 
ir Tėviškės choro dainininkai.

Be Jūsų ir kitų komiteto na
rių intensyvaus darbo šią šventę 
ruošiant, taip pat sunkus darbas, 
reikalaująs didelio ryžto ir pasi
aukojimo, yra tos šventės meni
nio lygio bei spalvingumo pa
ruošimas. Kas sutiko būti šios( 
šventės programos paruošimo 
vyr. vadovu? Ar turit žinių, kaip 
paruošiamieji darbai vyksta toli
mesnėse kolonijose?

Programos vyriausia vadove 
yra Galina Gobienė. Šventės pa
ruošiamieji darbai prasidėjo 
prieš metus. Kiek žinau, jie visur 
vyksta sklandžiai.

Kas paruošė šventės repertua
rą? Ar matysim naujų tautinių 
Šokių?

Šventės repertuarą paruošė 
Tautinių Šokių Institutas. Penk
tojoj tautinių šokių šventėj bus 
keli nauji šokiai, praėjusiose 
šventėse nešokti. Specialiu šo
kiu bei šokėjų formacijomis bus 
paminėta ir Amerikos Bicenten
nial.

(nukelta į 5 psl.)
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SVEIKINA... .

SIMAS KUDIRKA maitintojas. Jis pasiekia visas 
laisvojo pasaulio lietuvių kolo
nijas. Sunku įsivaizduoti mūsų 
Nevv Yorką, jei mes jo netektu- 
mėm — nes DARBININKAS 
yra tautinis junginys, apie kurį 
mes turime visi rinktis.

DARBININKUI 60 metų su
kakties proga linkime ilgiausių 
ir darbingiausių metų, kad kita 
tiek metų lankytų mūsų namus, 
kad galėtumėm visi bendrom 
jėgom atgauti mūsų Tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę.

Visus, kurie taip nuoširdžiai 
dirba — visam redakcijos, spaus
tuvės ir administracijos štabui 
linkime Dievo palaimos.

Lietuvių Katalikių Moterų 
kultūros Draugija

A.L. VARGONININKŲ 
—MUZIKŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS 
A.KAČANAUSKAS

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
N.Y. SK. VALDYBA

DARBININKUI tvirtai žy
giuojant lietuviškų ir katalikiškų 
principų gynyboj jau 60 metų 
su viršum, nuoširdžiai svei
kiname. Linkime nepalūžti, bet 
stiprėti ir tobulėti.

Ateitininkų Sendraugių 
Nevv Yorko skyriaus v^-ba

LIETUVOS VYČIŲ 
C.V. PIRMININKAS 
A.M. MINER

Lietuvos vyčių centro valdy
bos vardu sveikinu jus DARB- 
BININKO 60 metų sukakties 
proga. DARBININKAS ne tiktai 
informuoja Amerikos lietuvius 
apie pasaulinius įvykius, bet ir 
daug prisideda prie išlaikymo 
lietuvybės ir katalikybės, tiksliai 
skelbdamas žinias apie religiją, 
tėvynę ir lietuvišką kultūrą.

Nuoširdžiai linkiu redakcijai 
ir leidėjam geriausios sėkmės.

Antanas M. Miner
Lietuvos vyčių centro v-bos 
pirmininkas

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ įSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais Ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamalca Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

Rimos ir Juozo Bružų siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus, su
darant dovanų siuntinius į Lietuvą. Didelis prekių pasirinkimas, są
žiningas ir greitas patarnavimas. Darbo valandos — ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 10 iki 4 v. popiet. 
Adresas: 94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-4712, 
namų 327-7992.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

1971 metų vasaryje, kai Vil
niaus KGB savo tardytojo Vytau
to Urbono rankose pirmą kartą 
išvydau DARBININKO numerį, 
anaiptol nesitikėjau, kad netoli
moje ateityje Kūrėjo bus leista 
man sveikinti DARBININKO 
redakciją ir skaitytojus 
60-mečio sukaktuvių proga.

Jūs, kaip ir carizmo laikų 
knygnešiai, aukojatės Lietuvos 
laisvei šiandieną, idant lie
tuvybė negęstų ir jaunoji kar
ta nenutautėtų, o okupuotoji 
Lietuva per Jus į pasaulį lietu- 

. viška dvasia kalbėtų.
Todėl, vardan švento tikėjimo 

ir laisvės idealo, be jokių komp
romisų, be mažiausių abejonių, 
apaštališkai skelbkite skaity
tojams, saviems ir svetimiems, 
apie bedieviškųjų tarptautinių 
padugnių išugdytąją rusiškojo 
bolševizmo epidemiją, kuri bai
siau negu vėžio liga plečiasi, 
prarydama tautas, ir profesio
nališkai ardo moralines verty
bes. Vergija šlykštisi sveikas 
protas. Okupacijos dar nė vie
nas psichiškai normalus žmogus 
nepavadino laisve, juo labiau 
— Kremliaus stalinistinio im
perializmo piktligės.

Su džiaugsmu ir pagarba svei
kinu Jus visus, pasišventusiu? 
lietuviškosios patriotinės spau
dos apaštalus, linkėdamas ir to
liau nepailstamai liudyti pasau
liui apie nepaperkamą tėvynės 
meilę, ugdant tautinę sąmonę 
ir kultūrą išeivijoje.

Simas Kudirka

BALTIC W0MEN’S COUNCIL 
PREZIDENTĖ
R.R. ŽYMANTAITĖ

Congratulations on your six- 
tieth Anniversary.

As the beacon is the lifeline 
to the ships at sea, so is the 
press the lifeline to all of us 
who are fighting for the freedom 
of our countries.

We salute you and wish you 
continued success.

Regina Žymantaitė
Baltic VVomen’s Council
prezidentė

Džiugu sveikinti garbingos 
sukakties proga DARBININKĄ, 
kuris šalia pasaulinių, ameri
kinių ir bendrų lietuviškų žinių 
kreipia ypatingą dėmesį ir į lie- 
tbvišką muziką bei jos kūrė
jus. Maloniai skaitydami DAR
BININKE įvairius straipsnius, 
kronikas ir žinias, dėkingai žvel
giame ir į specialius, muzikai 
skirtus, puslapius.

Linkime nepalūžti ir nepalikti 
tvirtai laikomų lietuvybės 
principų.

Algirdas Kačanauskas
Amerikos Lietuvių Vargoni- 
ninkų-Muzikų Sąjungos 
pirmininkas

V. IR B. RADZIVANAI

Sveikinam DARBININKĄ 60 
metų sukakties proga.

Malonu su Darbininko bend
radarbiais pasitarti svarbiais 
spaudos reikalais. Lietuvos vy
čiai džiaugiasi ir dėkoja už su
teiktą progą spausdinti vyčių 
“Darbus ir dienas” DARBININ
KE.

Linkime ilgų ir darbingų mė
ty!

Vytautas ir Birutė Radzivanai 
“Darbų if dienų” redaktoriai

SHALINS FUNERAL HOME, Irtc., 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.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimasjdėdahrnaujas 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 
Ląfayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, 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. 
Re to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

L.K. MOTERŲ
KULTŪROS DRAUGIJA

DARBININKAS yra ne tik 
New Yorko lietuvių dvasinis

Savaitės 
įvykiai

Angolos min. pirm. Lopo do 
Nascimento išvyko į Maskvą 
padėkoti Sov. S-gai už “revoliu-. 
cinį solidarumą” ij sudaryti nau-, 
jos bendradarbiavimo sutarties, 
nors Angolos prez. Agostino Ne
to ir tvirtino, kad Angola liks 
nepriklausoma, nepaisant jai tei
kiamos pagalbos.

Japonija pasirašė tarptautinę 
sutartį atominių ginklų plėtrai 
sulaikyti. Pasirašančios šalys 
pasižada negaminti ir kitu būdu 
neįsigyti atominių ginklų.

Sovietų pilietis nustebo suži
nojęs, kad Sov. S-gos prekybos 
su užsieniu balansas turėjo 5 
bil. dol. deficitą, nes iki šiol pla
nuotojai sugebėdavo, manipu- 
liuodami importą ir eksportą, 
prekybos balansą išlaikyti pu
siausvyroj, bet techniškų įrengi
mų ir javų priverstinis pirkimas 
balansą išmušė iš pusiausvyros.

Britanijos ir JAV pastangomis 
kairioji Guyanos vyriausybė, va
dovaujama min. pirm. Cheddi 
Jagan, 1964 buvo nuversta ir pa
keista jiem priimtinesne Forbes

L.K.M.A.N.Y.
ŽIDINYS

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko Židinio 
valdyba sveikinaDARBININKO 
redaktorius ir darbuotojus kūry
bingo bei sėkmingo spaudos 
darbo 60 metų sukakties proga.

Nuoširdžiai linki šviesios atei
ties, puoselėjant lietuvišką žodį 
ir skleidžiant mūsų tautinę kul
tūrą išeivijoj.

Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos
New Yorko Židinys

L. D.K.B.D. N.Y. SK.
PIRMININKĖ
M. KLIVEČKIENĖ

Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės Draugijos 
Nevv Yorko skyrius sveikina 
DARBININKĄ, švenčiantį šią 
gražią ir reikšmingą sukaktį.

Linkime sėkmingiausių metų 
ateities veikloj.

Malvina Klivečkienė
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės Dr-jos 
N.Y. skyr. pirmininkė

Bumham vadovaujama vyriau
sybe, tačiau paskutinėmis die
nomis ir jis prisipažino, kad 
visą laiką buvęs ir esąs tik so
cialistas.

Popiežius Paulius VI atiden
gė vieno širdy laikyto naujojo 
kardinolo pavardę. Juo, pasi
rodė, esąs Hanoi arkivysk. Jo- 
seph Marie kardinolas Trin 
Nhu Khue.

Europos ir lotynų Amerikos 
socialistų partijų vadų konfe
rencija nutarė pagyvinti bendra
darbiavimą kovojant su diktatū
romis, bet rezoliucijoj Čilės var
do neminėjo.

Ispanijos parlamentas priėmė 
įstatymą, leidžiantį politinius 
susirinkimus ir demonstracijas.

Čilės vyriausybė vėl paleido 
iš kalėjimo 206 polit. kalinius.

New Yorko valstijos 119 neį
sipareigojusių konvencijos dele
gatų pasisakius už prez. For
do kandidatūrą, prez. Fordas 
turi 695, o Reagan 539 konven
cijos delegatus. Demokratų 
Jimmy Carter delegatų skaičius 
pasiekė 739. Kad kandidatas į 
prezidentus galėtų būti nomi- 
nuotaSį respublikonui reikia tu
rėti konvencijoje 1130, o demo
kratui — 1505 delegatų balsus.

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

SUNNY HILLS, FLA.

Šiaurinėj Floridos trijų metų sezonų dalyje — kal
nuotoj ir ežerais puošiamoj aplinkoj kuriasi nauja lietu- 1 
vių kolonija. j

Šis naujas miestas — SUNNY HILLS — savo gamta 1 
ir klimato švelnumu lietuviam turėtų patikti.

Šiuo metu yra sudarytas iš lietuvių žemės savininkų 
Sunny Hills Floridoj įsikūrimui padėti komitetas, į kurį įeina 
iš New Yorko apylinkės: Vyt. Beleckas (212 382-6440), 
Jul. Čepukienė, Birutė Labutienė, kun. A. Račkauskas, 
Petr. Šlapelis ir Henr. Zitikas. iš Nevv Jersey apylinkės: 
Jonas Zubavičius (201 381-3198), Marytė Balčiūnienė, Vinc. 
Mamaitis, kun. J, Pragulbickas, prof. Jok. Stukas, Julius 
Veblaitis.

Platesnių įsikūrimo informacijų reikalu prašome 
kreiptis į minėtus komiteto narius arba tiesiog į DELTONA 
KORPORACIJOS ATSTOVĄ:

ED CALDERARO
FLORIDA PROPERTIES
700 MATTISON AVĖ.
ASBURY PARK, N.J. 07712
TEL. 201 988-0660

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Splrits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių Ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimamHr telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. 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 pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

BALTIJOS KELIONĖ
15 DIENŲ
LIETUVA

BIRŽELIO 16-30 1050 DOL. 
LIEPOS 14-28 1110 DOL.

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS

EKSKURSIJA į KAUNĄ)
RYGA
TALINAS 
HELSINKIS

I kainą įeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas ir 
visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418 
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮS.TAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “LlthuanlanCookery”........... egz.už......... dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

Numeris, gatvė ..............................................................................

Miestas, valstija, Zip ......................................................... ........

i
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Birželio trėmimus prisimenant
Šiemet sueina 35 metai nuo 

pirmųjų didžiųjų lietuvių tautos 
trėmimų. Sovietai, 1940 oku
pavę Lietuvą, sužlugdė jos lais
vę ir 1941 birželio 14 įvykdė 
masines deportacijas iš Lietu
vos į Sibirą. Naktį buvo sugau
dyti, suimti ir išvežti tūkstan
čiai lietuvių. Išvežti baisiausio
se sąlygose, be maisto, be van
dens. Buvo atskirtos šeimos, vai
kai nuo motinų.

Nuo tada didieji Sibiro plotai 
prisipildė,dar didesnių lietuvių 
raudų ir aimanų. Vaitojo ten 
žmonės, nepakeldami sunkaus 
darbo sąlygų, žiauraus klimato. 
Tūkstančiai ten jų žuvo. Lietu
vių kapai visame Sibire liudija 
apie tuos trėmimus, apie tas bai
sias sąlygas, apie tautos naikini
mą.

Tai buvo pirmas trėmimas. 
Kai antrą kartą atėjo sovietai, 
kai krašte vyko partizaninės ko
vos, vėl buvo bent keli trė
mimai — vežimai. Buvo išvež
ta daug ūkininkų, darbininkų, 
valdininkų. Kai visame pasauly
je tautos buvo išlaisvinamos, 
Lietuvoje ir kituose Sovietų 
okupuotuose kraštuose vyko ki
taip. Ten tautos buvo dar bai
siau pavergiamos, geriausi tau
tos sūnūs ir dukros buvo išve
žami kaip vergai į darbo stovyk
las. Visur pasaulyje seniai pa
naikinta vergija, o Sovietuose ji 
paliko ir šiandien. Tokia vergų 
stovykla ir yra Sibiras. Kiek 
ten tautų yra ištremta, sunaikin
ta, sumindžiota!

Kaip keista, bolševikai nieki
na carus, carų laikus, bet iš tų 
carų pasiėmė visa. Ir carai trė
mė žmones į Sibirą, Trėmė lie
tuvius knygnešius, sukilimų 
dalyvius. Ir dabar raudonieji ca
rai dar žiauriau, dar pasiutiškiau 
tremia žmones.

Šiurpūs ir liūdni šie įvykiai. 
Ir jų niekada lietuvių tauta ne
užmirš. Argi gali lietuvių tauta 
užmiršti 19 amžiaus įvykius? 
Kokiu žiaurju būdu rusai mal
šino sukilimus, kokiom priemo

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

$12.00. Single Copy 25 cents

nėm rusino kraštą. Uždraudė net 
spaudą. Tegu bus Lietuva ir 
tamsi, ir juoda!

Šio amžiaus okupantai visom 
priemonėm nori tautas sunaikin
ti, išdraskyti jas, kad būtų leng
viau įsikurti naujam patikimam 
jų kolonistui.

Tiesa, įvykiai, nutoldami į 
praeitį, nebeatrodo toki baisūs ir 
žiaurūs. Ne taip seniai ir lietu
vių tarpe Amerikoje jaunieji sa
kė, kad reikia užmiršti tokius 
trėmimus. Tai nepalietė iu. ir 
tuo pačiu nereikią apie juos kal
bėti. Buvo ir tokių, kurie sakė 
kad tai pikta propaganda. Nie
kas juk negalįs įvykdyti tokių 
šiurpių dalykų. Taip kalbą tik 
Sovietų Sąjungos priešai.

Suprantama, tokie sampro
tavimai yra visai naivūs. Juk yra 
knygos prirašytos apie trėmi
mus. Čia pat turime ir liudinin
kų, kuriem pasisekė išlikti gy
viem ir kurie laimingu būdu 
pasiekė šį kraštą. Jie gyvu žo
džiu byloja apie anuos trėmi
mus.

-o-
Prisimindami birželio trėmi

mus, mes lenkiame galvas prieš 
visus tremtinius, kurie dėl savo 
politinių, religinių įsitikinimų 
buvo paliesti, išvežti iš namų į 
Sibirą. Lenkiame galvas prieš 
žuvusių kapus.

Drauge ir pasiryžtame dar uo
liau dirbti, kad pavergta tauta 
būtų išlaisvinta. O siekdami tos 
laisvės lietuvių tautai, turime 
visiem garsiai kalbėti, kokias 
skriaudas yra padarę okupantai. 
Kai dažnai čia vedamos įvairios 
bičiulystės, kai siekiama viso
kiausių atšilimo ir net prekybos 
santykių, priminkime ir tuos trė
mimus, tuos tūkstančius išvež
tųjų į Sibirą. Turime amerikie
čių draugų, informuokime juos, 
kas dėjosi prieš 35 metus Lie
tuvoje. Parašykime ir amerikie
čių spaudoje, nes mūsų visų pa
reiga kalbėti už nutildytuosius, 
sumažinti tremtinių vargą ir pri
artinti laisvę lietuvių tautai.

Amerikoj veikiantiem Lietu
vos pranciškonam šie 1976 me
tai yra sukaktuviniai. Sovietam 
okupavus Lietuvą ir atėmus vi
sus vienuolynus, buvo nutarta 
užsieniuose esančius pranciško
nus ir tuos, kuriem pavyks pa
siekti laisvąjį pasaulį, suburti 
Amerikoj. Tai buvo sunkiai į- 
vykdomas planas, Bet, Dievo 
Apvaizdai ir geriem žmonėm pa
dedant, jis buvo įgyvendintas. 
Nuo anos sunkios pradžios, kai 
pirmasis Lietuvos pranciškonas 
Tėv. Justinas Vaškys atvyko į 
JAV, šių metų sausio 29 su
ėjo 35 metai, o birželio 7 suei
na 30 metų nuo lietuviško pran
ciškonų vieneto, vadinamo ko
misariatu, šiame krašte įkūrimo.

Pirmieji kūrimosi metai šiame 
krašte Tėv. Justinui Vaš- 
kiui buvo gana sunkūs. Ne
žiūrint to, jis, lietuvių amerikie
čių remiamas, 1941 vasarą jau 
atidarė laikinę rezidenciją Pitts- 
burghe ir iš Europos pasikvietė 
du JAV gimusius pranciškonus, 
o kiek vėliau vieną iš Argenti
nos ir vieną iš Šv. Žemės. Nuo 
pat atvykimo pranciškonai apaš
talavo lietuvių tarpe, suorgani
zavo tretininkų provinciją ir 

1942 atgaivino Lietuvoj ėjusį 
Šv. Pranciškaus Varpelį. Paga
liau, 1944 įkūrus pastovų Gree- 
ne, Me., vienuolyną, į pranciš
konus pradėjo stoti JAV gimu
sieji lietuviai.

Karui pasibaigus, 1946 iš Eu
ropos atvyko dar šeši kunigai 
pranciškonai, dėl to, Tėv. Justi
nui Vaškiui prašant, generalinis 
delegatas Tėv. M. Faust 1946 
birželio 7 dekretu įsteigė lietu
vių pranciškonų komisariatą, 
kurio įsteigimą liepos 9 patvir
tino Pranciškonų Ordino gene
rolas su savo taryba, pabrėžda
mas, kad, negalint susisiekti su

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
dabartinis lietuvių pran
ciškonų provincijolas

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ
SUKAKTIS AMERIKOJ
Lietuvos komisarijum, Tėv. 
Justinas Vaškys skiriamas šio ko
misariato komisarijum ir jam 
duodami du patarėjai. Dekrete 
taip pat buvo pabrėžta, kad JAV 
lietuvių pranciškonų komisa
riatas priklauso nuo Lietuvos 
komisariato.

Šiame laikotarpy, šalia gana 
intensyvaus apaštalavimo ir vi
suomeninės veiklos, lietuviai 
pranciškonai stipriai pradėjo 
reikštis ir spaudos darbe. Tuo 
pat metu buvo praplėstas ir vie
nuolynų tinklas. 194Z buvo ati
darytas Kennebunkport, Me., 
vienuolynas, į kurį tuoj buvo 
perkelta ir komisarijaus buvei
nė, pradėta priimti vasarotojai, o 
kitą vasarą atidaryta ir berniukų 
stovykla. 1949 pradžioj buvo į- 
kurta St. Catharines, Ont., Kana
doj, misija, kuri aptarnautų ten 
besikuriančius naujuosius atei
vius. Tų pačių metų rudenį 
perimama administruoti be ku
nigo likusi Bridgeville, Pa., lie
tuvių parapija, šalia Pittsburgho, 
ir savaitraščio Lietuvių Žinių 
redagavimas bei leidimas; Pitts- 
burghe atidaroma Lietuvių 
Katalikų radijo valandėlė.

Šventaisiais jubiliejiniais
1950 metais perimamas ir du 
kartus per savaitę Bostone 
ėjęs laikraštis Darbininkas, taip 
pat ir Vokietijoj iki tol leistas 
kultūros žurnalas Aidai. Šven
tiesiem metam ir 10 metų Lie
tuvos okupacijai paminėti iš
leidžiamas Metraštis. Pagaliau
1951 pranciškonai perima leisti 
ir Brooklyne ėjusį savaitraštį 
Ameriką. Brooklyne įkuria vie
nuolyną ir spaustuvę, kur spaus
dinami Aidai, Šv. Pranciškaus 
Varpelis bei Amerika ir Lietu
vių Žinias sujungęs Darbinin
kas. Jų spaustuvėj nuo pat pra
džios iki dabar spausdinami ir 
kitų lietuvių leidžiami perio
diniai ir neperiodiniai leidi
niai ir knygos.

Šį greitą lietuvių pranciško
nų augimą ir plėtojimąsi, kaip 
teisingai Tėv. Jurgis Gailiušis 
savo leidinėly sako, lėmė šie 
veiksniai: 1) didelio skaičiaus 
jaunų ir išsimokslinusių pranciš
konų iš Europos atvykimas; 2) 
ankstesnės kartos lietuvių nepa
prastas dosnumas pranciškonam; 
3) naujos ateivių kartos į šį 
kontinentą atvykimas ir į lietu
viškąjį gyvenimą įsijungimas.

Nuo 1952 prasideda kitas lie
tuvių pranciškonų gyvenimo ir 
veiklos etapas, kuriam tų metų 
birželio 19 pradeda vadovauti 
Tėv. Jurgis Gailiušis. Tuoj po jo

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
pradėjęs organizuoti lietu
vius pranciškonus Amerikoj

paskyrimo lietuvių pranciškonų 
JAV komisarijum Pranciškonų 
Ordino generolas birželio 24 
pačios Lietuvos komisariato 
centrą perkėlė į Kennebunk
port, Me., taip, kad čia gyvenąs 
komisarijus tapo ir Lietuvos 
pranciškonų vyriausiu virši
ninku. Negana to, 1953 naujų 
generalinių konstitucijų potvar
kiu komisariatas tampa kustodija 
su praplėstomis teisėmis. Tais 
pačiais metais įkuriamas vie
nuolynas ir naujiesiem ateiviam 
parapija Toronto, Ont., Kanadoj. 
Šio vienuolyno kunigų dėka pa
gyvėjo lietuviškųjų organizacijų, 
ypač jaunimo veikla, įkurta sto
vyklavietė jaunimui Wasagoj ii 
sporto klubas Aušra. Pagaliau 
1956 Kennebunkporte įkuriama 
lietuvių berniukų gimnazija, ku
ri veikė iki 1969. Jai buvo pa
statyti gražūs modernūs dviejų 
aukštų rūmai, kurie, mokyklą 
uždarius, paversti svečių ir va
sarotojų namais.

Šiame laikotarpy pranciškonų 
vienuolynai buvo papuošti lie
tuvių dailininkų paveikslais, vit
ražais, statulomis ir lietuviško 
stiliaus Marijos šventovėmis ir 
Kryžiaus keliais. Nesumažėjo ir 
apaštalinė bei visuomeninė 
veikla lietuvių tarpe, nes ir to
liau buvo vedamos rekolekcijos 
ir misijos, skaitomos paskaitos, 
rašomi straipsniai ir knygos, re
daguojami ir spausdinami laik
raščiai, kalbama į pavergtą Lie
tuvą Amerikos Balso ir Vatikano 
radijo programose. Trys misio
nieriai darbavosi ir dabar tebe
sidarbuoja net misijų kraštuose.

. Šiame laikotarpy lietuviam 
pranciškonam vadovavo: 12 me

ti} — Tėv. Jurgis Gailiušis, 6 me
tus — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, 1 metus — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas.

Po II Vatikano susirinkimo 
Mažesniųjų Brolių Ordinui per
sitvarkius, generolo Tėv. Kons- 

' tantino Koser dekretu 1971 ba
landžio 11 buvo įsteigta Lietu
vos pranciškonų Šv. Kazimiero 
vikarija, kuri apima Lietuvos 
teritoriją ir visus už jos ribų 
esančius vienuolynus ir pranciš
konus. Vikaruos įsteigimas Lie
tuvos pranciškonus įvedė į viso 
ordino gyvenimą, nes davė teisę 
jų vikarijui dalyvauti genera
linėse ordino kapitulose, šaukti 
savo vikarijos kapitulas ir rinkti 
vikarijos vadovybę: vikarijų, 
provikarijų ir patarėjus. Pažymė
tina, kad mūsų vikarijus jau da
lyvavo Med^llino ir Madrido ge
neralinėse kapitulose, o šį rude
nį dalyvaus ir jubiliejinėj Asy
žiaus kapituloj.

Po šio naujo laimėjimo vikari
ja, vadovaujant Tėv. Jurgiui Gai- 
liušiui, sėkmingai tęsia savo vie
nuolinį gyvenimą ir veikimą. 
Tais pačiais 1971 m. Rochester, 
N.Y., įkurtas naujas vienuolynas 
ir perimta administruoti lietuvių 
Šv. Jurgio parapija. 1974 pasta
tytas ir pašventintas Kultūros 
Židinys Brooklyne, perkeltas į 
naujas patalpas vienuolynas ir 
spaustuvė su visais pranciškonų 
leidžiamais laikraščiais. Paste
bėtina, kad dabar Kultūros Ži
diny koncentruojasi beveik 
visas New Yorko apylinkės 
lietuvių visuomeninis veikimas. 
1975 buvo atidaryti svečių ir po
ilsio namai St. Petersburge, Flo
ridoj. Tuo pačiu metu buvo pa
daryta daug pataisymų ir pageri
nimų irkituose vienuolynuose.

Gaila, trumpame straipsny ne
įmanoma iškelti visų vienuo
lynų specifinės paskirties ir pa
skirų pranciškonų veiklos įvai
riose srityse, bet ir iš šių 
bendrų užuominų matom, kad 
Lietuvos pranciškonai nuo savo 
įsikūrimo Amerikoj, savo tautie
čių įvertinti ir gausiai remiami, 
sėkmingai darbuojasi Dievo 
garbei, sielų išganymui ir savo 
tėvynės Lietuvos išlaisvinimui 
ir gerovei.

Minėdami savo gyvenimo ir 
veiklos sukaktį Amerikoj, pran
ciškonai dėkoja Viešpačiui Die
vui už globą ir palaimą ir savo 
uoliesiem geradariam už dosnu
mą. Kartu jie labai laukia lietu
vių jaunuolių, kad įstoję į pran
ciškonus, taptų jų talkininkais 
Dievo ir Lietuvos tarnyboj.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM

Kazimieras skaitytojas

ARĖJAS VITKAUSKAS

Anglijoje elgetų nėra. Elge
tauti draudžiama. Žmogus gali 
užsiimti tik kokiu nors verslu. 
Tokiu būdu ten dažnai matysi 
neturtingą žmogų pardavinė
jantį degtukus, kurpėms raiš
čius, bet jis nevadinamas elge
ta. Kai jis pabeldžia į duris ir 
k?»s nors atidaro, tai su juo el
giamasi ne kaip su elgeta, bet 
kaip su “pirkliu”: arba iš jo per
ka ką nors, arba ne.

Tokių pačių verslininkų yra ir 
muzikų, ir dailininkų. Daugiau
sia tai italai. Jie vežiojasi suka
mą dėžę, kuri griežia įvairius da
lykus. Klausovai išmeta pro lan
gus į popierių suvyniotą pinigą 
arba, jeigu nenori, neišmeta. 
Taip pat kame nors prie tilto 
sėdi, padėjęs ant žemės atvers
tą kepurę, dailininkas, kurio 
piešiniai įvairiais spalvotais 
pieštukais puošia didžiausią dalį 
lygaus šaligatvio. Piešiniai dau
giausia dienos temomis — įvai
rūs ministeriai ir kiti žymūs 
žmonės, apie kuriuos šiandien 
rašo laikraščiai, taip pat ir vaiz
deliai. Žmonės pasižiūri dažnai 
ir labai gražių dalykų ir įmeta į 
kepure dailininkui pinigą. Pats 
dailininkas dažnai būna užsi
ėmęs tolimesne savo kūryba — 
piešia kitus paveikslus.

Tik vieną tikresnį elgetą te
ko man matyti. Glasgowo gat
vėse. Tai buvo invalidas, kuriam 
gal dėl šeimyniškų priežasčių 
neužteko pensijos, ir jis sėdėjo 
šaligatvio krašte, pasidėjęs ke
purę šalia jo išpieštų raidžių:

“1914-1918 metai buvo karo 
metai, 1922 metai yra kovos dėl 
būvio metai” . . .

Iš mažens atsimenu vieną 
šitokį “anglišką” elgetą, kuris 
ateidavo pas mus į namus. Tai 
buvo Kazimieras skaitytojas. 
Tiesa, tai skamba kaip ir apašta
liškai: Jonas Auksaburnis, Ta
mošius nevierninkas, ir taip to
liau, bet ir jis iš kai kurio at
žvilgio buvo apaštalas. Jis vaikš
čiojo per žmones, skaitydamas 
knygas. Visuomet nešiojosi prie 
šono tarbą, kurioje būdavo su
dėtos jo skaitomos knygos. Ka
zimieras truputį šlubavo. Skaity
davo jis garsiai, aiškiai, kad ir ne 
visur gerai sustodamas prie 
taškų ir kitų skaitymo ženklų. 
Bet skaitymas žmonėms pa
tikdavo, ir mano mama sakyda
vo, kad jis skaito, “kaip žirnius 
beria”.

Būdavo, ateis Kazimieras, nu
siims senovišką kepurę, panašią 
į vokišką medžiotojų kepurę, 

atsisės, išsiims knygą iš tarbos, 
ir pradeda skaityti. Klausytojai 
susėda ir seka kiekvieną jo 
skaitomą žodį. Skaitydavo Ka
zimieras iki to laiko, kol tas pa
tikdavo klausytojams arba kol jo 
pagailėdavo geraširdė šeimi
ninkė:

— Dėkui, Kazimierai, pakaks, 
nebesivargink! . .

Ir duoda jam sriubos lėkštę 
arba ką nors į tarbą.

Kazimiero skaitymo repertua
ras buvo paprastas. Šventųjų 
gyvenimo knyga, Kantriosios 
Elenos istorija, Mikaldos prana
šavimai. Turėdavo dėl viso ko 
maldaknygę. Kaip ir kiekvienas 
menininkas, taip ir vargšas Ka
zimieras turėjo taikytis prie 
žmonių skonio: jeigu kam nepa
kakdavo šventųjų gyvenimo ap
rašymų, tiems jis tiesiai malda
knygę skaitė. Bet skaitė taip, kad 
skaitymo pamėgimo sėkla pasi
likdavo tuose namuose. To
dėl Kazimieras skaitytojas 
buvo menininkas. Jį visi žinojo, 
trumpai Kazimieru vadindami, 
dažnai kalboje kam nors užsi
mindavo, jog apie tą ir tą Kazi
mieras skaitė. Žmogus tikrai ne
buvo elgeta, bet dirbo dėkingą 
darbą ir buvo savaip gerbiamas. 
Išleisdami žmonės vieną kartą 
užprašydavo jį kitam kartui. Su
sitikę žmonės klausdavo, kadą 
pas juos buvo ar bus Kazimieras.

Vargšas luošas žmogus, neno
rėdamas dovanai gyventi, nepra

šė išmaldos, nors taip suprato 
-žmonės duodamą jam pašalpą. 
Kazimiero galvoje tikriausiai 
buvo mintis apie jo daromo dar
bo vertę. Jeigu jau mano tėvu
kai, tokie nerangūs kultūros rei
kalams, gerai atsiliepdavo apie 
Kazimiero skaitymą, tai jau 
aišku, kad jis pataikydavo į 
žmonių širdis. Ir manęs ilgainiui 
prašydavo tėtušis, kai pradėjau 
lankyti mokyklą ir turėti reikalą 
su knygomis:

)
— Paskaityk ką nors — tik ge

rai: taip, kaip Kazimieras skai
to! . .

Ir niekad tėvas nenorėdavo ti
kėti tuo, kad kartais aš negaliu 
nieko jam paskaityti todėl, kad 
neturėdavau skaitymui knygos. 
Jis matydavo kad ir uždavinyną 
ir sakydavo:

— Na, kodėl neskaitai? Argi 
jau taip nieko ir neparašyta toje 
knygoje? Skaityk vis tiek!

Ir niekaip negalėdavau iš
aiškinti, jog šitoje knygoje skai
tymas neįdomus. Mano tėvas 
tikrai buvo apkrėstas, gerąja 
prasme, Kazimiero skaitymu. O 
pats Kazimieras, vargšas, šian
dien, tur būt, kame nors palai
dotas, kaip elgeta, kuris ir prie 
savo kapo atėjo su tarba, kurio
je buvo knygos, kurias jis buvo 
pasiruošęs bet kam skaityti. . .

Kaunas, 1931.XII.30

Elena Matusevičiūtė-Michalskienė su dukrele Nora-Maryte 
gegužės 16 dalyvavo tautybių madų parodoj Buffalo, N.Y., 
Tarptautiniame Institute, kur buvo BicentenniaI iškilmės.

Buvo išstatyti Amerikos lietuvio dailininko VVilliam Vitkaus 
paveikslai. Lietuvių tautinius šokius šoko St. Catherine 
tautinių šokių grupė Nemunas. Tautybių festivalis truko 
tris dienas. Elena Michalskienė yra čia gimusi lietuvaitė, 
anksčiau gyvenusi Maspethe, N.Y. Jos vyras Tomas, tre
čios kartos Amerikos lietuvis, yra Erie Community College 
Director of Community Services. Visi puikiai kalba lietuviškai.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELE
Redaguoja Maironio aukštesniosios mokyklos mokiniai. Medžiagą siųsti 
Ritonei Ivaškaitei, 37 Patmar Dr., Monroe, Conn. 06468

KAI AŠ UŽAUGSIU, AŠ NORĖČIAU BŪTI
(atsako trečio skyriaus moksleiviai)

Policininkas
Kai aš užaugsiu, aš būsiu 

policininkas. Aš noriu būti po
licininkas, nes jis gali važiuoti 
motociklu. Policininkai gali 
nešioti šautuvus ir važiuoti la
bai greitai mašinomis. Jie gaudo 
blogus žmones ir juos uždaro į 
kalėjimą.

Aš mėgstu žaisti krepšinį ir 
futbolą. Kai užaugsiu, gal žaisiu 
komandoj. Aš žaidžiu krepšinį 
per sporto šventę sekmadienį.

Andrius Slavinskas

Edvardas Kezys

Dainininkė
Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 

dainininkė. Aš tur-iu gerą balsą 
ir mėgstu dainuoti. Turiu daug 
plokštelių ir su jomis kartu dai
nuoju. Kai gyvensiu Holly- 
woode, aš turėsiu didelį na
mą ir uždirbsiu daug pinigų. 
Mama ir tėtė atvažiuos pas mane 
gyventi.

Mokytoja
Kai aš užaugsiu, aš būsiu mo

kytoja. Būsiu tokia mokytoja, 
kuri nerėkia. Aš būsiu angliškos 
mokyklos mokytoja ir dirbsiu 
P.S. 107 (tai mano mokyklos 
vardas). Mokysiu antrą skyrių.

Rasa Alksninytė

Vaikų darželis darbo metu. Nuotrauka iš praeitų metų. Nuotr. G. Peniko

Audra Ridikaitė

Jūreivis
Kai aš užaugsiu, aš norėčiau 

būti jūreivis. Eičiau į povande
ninį laivą. Gaudyčiau gražias žu
vis. Aš norėčiau eiti po vande
niu ir'matyti įdomias žoles ir 
gyvybes.

Ričardas Nemickas
v 1

Daktaras
Kai aš užaugsiu, aš būsiu dak

taras. Gydysiu sergančius žmo
nes ir operuosiu ligoninėj. No
rėčiau būti aviacijos daktaras, 
kaip kad buvo mano tėvelis. 
Man patiks lėktuvais skraidyti 
ir bazėj gyventi.

Ričardas Tauras

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
Kiekvienais metais lietuviai 

daugelyje kraštų švenčia Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Mes prisimenam, kaip gerai bū
davo laisvoj Lietuvoj. Liūdim, 
kad rusai Lietuvos laisvę išvogė 
ir kad mūsų giminės ir draugai 
dar iki šios dienos kenčia.

Čia, Hartforde, kaip ir kitur, 
šią šventę mes švenčiam iškil
mingomis mišiomis. Visi mel
džiamės už Lietuvą. Kartais da
lyvaujam procesijoj. Bažnyčia 
yra papuošta gėlėmis.

Aš manau, kad labai svarbu 
šitą dieną švęsti ir prisiminti 
visus, 
Vieną 
laisva.

kurie mirė už Lietuvą, 
dieną Lietuva bus vėl

DARŽAS

(mintys iš 
trečio skyriaus)

salotų, pomidorų ir gražių gėly
čių. Mamytė ir aš labai daug 
dirbame darže.

Vaiva Ulėnaitė

pušų. Taip pat daug žvėrių: 
lokių, vilkų, triušių ir lapių. 
O iš paukščių — erelių, sakalų, 
vanagų, pelėdų, kurapkų ir daug 
kitų.

Daktaras
Kai aš užaugsiu, aš norėsiu 

būti daktaras. Noriu būti dakta
ras, kad padėčiau žmonėm. Kai 
pas mus namuose kas nors su
serga, man labai patinka jiem 
padėti. Aš norėčiau operuoti 
žmones ir jiem padėti pasveik
ti. Man patiktų išrašyti receptus, 
kurie išgydytų visus žmones. 
Man atrodo, kad geriausias jaus
mas visam pasauly yra padėti ir 
išgydyti kitą žmogų.

Paulius Birutis
Ledo čiuožėja

Kai aš užaugsiu, aš būsiu le
do čiuožėja. Man tai labai pa
tinka. Aš dar mažai moku čiuož
ti, bet manau išmokti. Aš žiūriu 
televiziją, kai būna čiuožimas.

Asta Lukoševičiūtė

Policininkas
Kai aš užaugsiu, aš būsiu 

policininkas. Gaudysiu plėšikus 
ir rašysiu protokolus mašinom, 
kurios greit lėks. Kai bus nelai
mė, tai atvažiuosiu ir uždarysiu 
kelią. Turėsiu savo policijos ma
šiną su sirena. Turėsiu ir polici
ninko uniformą.

Tomas Šaulys 
Geologas

Kai aš užaugsiu, aš gal skrisiu 
į Lietuvą ir pamatysiu Vilnių ir 
Kauną. Būsiu geologas ir uždirb
siu pinigų. Turėsiu mašiną ir 
motociklą. Pirksiu namą, kur yra 
jūra kieme. Žuvausiu ir plauksiu 
laivu. Motociklu važiuosiu pas 
savo pusbrolį, ir mes važiuosim 
slidinėti.

Verutė Kodytė
Hartfordo Švyturio li
tuanistinės mokyklos 
mokinė

MAMYTĖ
Mano mamytė 
labai švelni.
Jinai tvarkinga, 
miela — graži.

Aš su ja 
daug ką darau— 
žaidžiu, skaitau 
ir paišau.

Daug mes dirbam 
ir dainuojam 
ir į miestą 
išvažiuojam.

Tadas Nemickas

Policininkas
Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 

policininkas. Tada aš galėsiu su
gauti bankų plėšikus. Galėčiau 
sutvarkyti girtus žmones, kad 
nevažiuotų mašinomis. Taip pat 
galėčiau apsaugoti senus žmo
nes, kad jų neapiplėštų.

Juozas Aukštikalnis

VASARIO 16
Lietuva 120 metų kentėjo nuo 

rusų. Rusai neleido lietuviam 
turėti lietuviškų mokyklų, laik
raščių ai' knygų spausdinti. No
rėjo, kad lietuviai pamirštų savo 
kalbą ir pasidarytų rusais.

Lietuviai nepasidavė ir mokė 
slaptai savo vaikus lietuviškai 
skaityti ir rašyti, spausdino Prū
sijoj lietuviškas knygas ir laik
raščius, ir knygnešiai slaptai ne
šė juos į Lietuvą.

1918 vasario 16 Lietuvos Ta
ryba paskelbė Vilniuje Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet savano
riai vis tiek su ginklais turėjo 
ginti savo kraštą nuo rusų bol
ševikų ir vokiečių. Juos išvijus, 
pirmiausia buvo sudaryta Lietu-

Aš jos draugė. 
Aš mergytė. 
Padedu augint 
sesytę.

Nors ji kartais 
mus ir bara, 
prisiglausti 
prie jos gera.

Monika Vygantaitė 
V skyrius■ 9

MANO MAMA
Mano mama draugiška 
ir labai švelni.
Baisiai ji protinga 
ir labai graži.

Dailininkas
Kai aš užaugsiu, aš būsiu dai

lininkas. Aš paišysiu su pieštu
ku ir dažysiu su dažais. Tu- . vos valdžia su pirmuoju prezi- 
rėsiu plunksnų, labai daug ra
šalo ir didelį trintuką. Turėsiu 
dažų, ir mažų, ir didelių, ir labai 
daug teptukų. Taip pat turėčiau 
labai daug popieriaus.

Aras Vebeliūnas

Lakūnas
Aš noriu būti, lakūnas. Noriu 

nuskristi į tolimus kraštus. Sa
vo kambary aš turiu daug lėk
tuvų mpdelių.

' r

dentu Antanu Smetona.
Amerikos lietuviai padovano

jo Lietuvai laisvės varpą, kuria
me buvo įrašyta:

O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos!
Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos.
Po 22 metų vėl rusai užgniau

žė Lietuvos laisvę.
Zina Dreslytė
Hartfordo Švyturio 
lituanistinės mokyklos 
mokinė

Ji visiems maloni.
Kad ir gaunam bart, 
bet aš mamą savo myliu 
šimtą, šimtą kart!

Laura Gudelytė
V skyrius

.1

Mano sodyba — III skyriaus Algirdo Bivainio piešinys

Mes turim mažą daržą. Pava
sarį su dėde sukasėm žemę 
kastuvais. Paskui išlyginom že
mę grėbliu. Tėtis atvežė iš se
nelio pomidorų daigų. Mano se
nelis gyvena Nevv Jersey. Jis 
užaugino daug pomidorų daigų. 
Aš su dėde pasodinau pomido
rus. Kiekvieną dieną juos lais
čiau. Pirmas pomidoras buvo la
bai raudonas. Jis labai aukštai 
gyveno, net į krūmus lindo. 
Antras pomidoras buvo labai ža
lias, Jis kabėjo žemai, norėjo sa
ve pasikasti. Trečias pomidoras 
buvo pusiau raudonas ir pusiau 
žalias. Jis miegojo vidury, nes 
norėjo būti nuskintas ir suvalgy
tas.

-o-
Mano seneliai turi didelį dar

žą. Tame darže auga agurkai, 
ridikai, žirniai ir pomidorai. Sek
madienį aš su senele retinau 
ridikus. Toliau auga braškės. 
Daržą reikia ravėti ir laistyti. 
Man labiausiai patinka agurkai.

Lietuvoj yra maždaug 900 eže
rų. Daugiausia jų yra pietry
čiuose. Nėra daug upių, bet di
džiausia upė yra Nemunas. Yra 
vienas uostas. Jis vadinasi Klai
pėda.

Robertas Kumet
Vyresniųjų pagelbinė kl.

Kristina Matusaitytė

Viktorija Garbauskaitė
-o-

B

neturim daržo. Mamytė 
tik gėles. Aš norėčiau 

turėti daržą ir auginti savo agur
kus, pomidorus, burokėlius, sa
lotus, kopūstus ir morkas. Mama 
sako, kad yra daug darbo auginti 
daržoves. Mano kaimynas turi 
daržą ir duoda mum daržovių.

Andrius Lileika
-o-

Mes turime du daržus. Vienas 
mažiukas, kitas didelis, viena
me auginame kopūstus, svogū
nus, pupeles, morkas ir buro
kus, taip pat ir daugybę braš
kių. O mažame darže turime

Mes 
augina

-o-
Daržas yra vieta, kur daug kas 

auga. Darže gali būti gėlių, vai
sių ir daržovių. Mes irgi turim 
daržą. Tą daržą prižiūri mano 
močiutė. Pas mus auga tulpės, 

ramunės, pakalnutės, rožės, kro
kai, žinijos, gvazdikai ir petuni- 
jos. Be to, mano darže yra pomi
dorų, aviečių, rabarbarų, ser
bentų ir krienų. Man vasarą pa
tinka valgyti uogas.

Audra Senkutė

ANGLIJA
Anglijos sala yra panaši į tri

kampį. Klimatas yra malonus ir 
švelnus. Ten augina vaisius, 
bulves, karves, avis ir arklius. 
Fabrikai gamina vilną, alų, med
vilnę, indus ir plieną. Anglijos 
sostinė yra Vilnius.

Anglija turi religinę laisvę. 
Bažnyčia yra protestantų, ne 
katalikų.

Bernadeta Pociūtė
Vyresniųjų pagelbinė kl.

TAU, MAMYTE 
Tau, mamyte, tau aš duosiu 
Daug gėlyčių, dovanų; 
Tu geriausia, tu brangiausia 
Iš mamyčių, iš visų.

Tave aš myliu, mamyte, 
Ir mylėsiu visada.
Tave sveikinu šį rytą
Motinos Dienos proga!

Ramunė Jasaitytė 
V skyrius

JEIGU AŠ TURĖČIAU DAUG
PINIGŲ (rašo šešto skyriaus moksleiviai)

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš su visais skrisčiau į Australiją 
ir į Lietuvą. Prisipirkčiau ir pri
sirinkčiau daug gintarų. Grįžusi 
pirkčiau didelį baseiną. Aš taip 
pat nusipirkčiau labai daug dra
bužių. Geriausiai padaryčiau, 
kad visiem vaikam, kurie netu
ri tėvų, nupirkčiau drabužių ir 
duočiau pinigų.

Adrija Nemickaitė

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš važiuočiau aplink pasaulį, 
skrisčiau Lietuvon, pirkčiau 
gražų namą, galėčiau pastatyti 
biblioteką ir nusipirkti jachtą.

Rūta Kidolytė

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš nusipirkčiau sau galvijų ūkį 
ir keturis arklius, kad galėčiau 
juos prižiūrėti. Tada aš pra
dėčiau pirkti galvijų už kelis 
šimtus. Turėčiau tarną, kad man

padėtų tvarkyti galvijus. Turė
čiau tris mašinas. Vėliau įsigy- 
čiau ir lėktuvą.

Tadas Birutis

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš nuskrisčiau į Šveicarijos kal
nus ir ten pastatyčiau sau namą. 
Savaitgaliais slidinėčiau savo 
slidinėjimo vietoj. Turėčiau bai
darę ir prie namo sraunią upę, 
kur plaukiočiau baidare. Taip 
pat turėčiau Alfa Romeo auto
mobilį.

Ramunė Rygelytė

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš nusipirkčiau visokių gyvulių. 
Važiuočiau į Bermudą. Pirkčiau 
labai daug naujų drabužių. No
rėčiau važiuoti į teniso ir gim
nastikos stovyklą. Taip pat no
rėčiau nusipirkti mažą televi
ziją savo kambariui.

Rūta Bobelytė

LIETUVA
Lietuva yra apdengta miškais, 

upėmis, pievomis, pelkėmis ir 
šimtais ežeriukų. Lietuvos 
šiaurėj yra Latvija, pietuose 
Lenkija, rytuose Rusija ir vaka
ruose Baltijos jūrair Rytprūsiai.

Lietuvą turi ilgas, šaltas žie
mas ir trumpas, šiltas, vasaras. 
Maždaug pusė Lietuvos žemės 
yra tinkama žemės ūkiui. Daug 
žmonių iš to pragyvena. Jie au
gina linus, kviečius, avižas, 
rugius, bulves ir cukrinius run
kelius. Jie taip pat augina kiau
les, karves, paukščius ir avis, z

Kristina Milukaitė
Vyresniųjų pagelbinė klasė

Rūkštys
Mokytojas aiškina vaikam per 

chemijos pamoką apie rūkštis. 
Jų veikimą nori paaiškinti pa
vyzdžiu.

— Jei aš savo auksinį žiedą 
įmesiu į šią rūkštį, kas atsi
tiks? Ar žiedas ištirps?

— Ne, — atsiliepė vienas mo
kinys.

— Gerai pasakei, bet ar mo
kėtum paaiškinti kodėl?

— Labai paprastas dalykas, — 
dėstė mokinys. — Jei rūkštys 
žiedą galėtų suėsti, tai ponas 
mokytojas jo ten nemestum.

MŪSŲ KIŠKIUKAS
Mano visa šeima myli mūsų 

kiškiuką. Jo vardas yra Fonzie. 
Jis yra juodos ir baltos spalvos. 
Jam patinka, jei kas jį nešioja ar
ba glosto. Bet kartais jis būna la
bai negeras, nes nueina į mano 
brolio kambarį ir sugraužia jo 
namų darbą. .

Loreta Milukaitė
Jaunesniųjų pagelbinė klasė

LIETUVA
Lietuva turi daug medžių, 

daugiausia ąžuolų, beržų ir

Galvos dalys
Ne pirmos jaunystės mokyto

ja aiškina vaikam žmogaus gal
vos sudėtį. Petrukas gaudo mu
ses ir nesiklauso. Mokytoja, tai 
pastebėjusi, jį užklausia:

— Apie ką kalbėjau?
— Apie galvą.
— Gerai, bet išvardink galvos 

dalis, — ir, norėdama jam pa
lengvinti, parodo savo nosį, 
klausdama:

— Kas čia?
— Nosis. \
— O čia, žemiau nosies kas ?
— Ūsai, panele mokytoja.

»

Maironio lituanistinės mokyklos vaikų darželio mokinys
Marius Marijošius taip vaizduoja vėliavos* pakėlimą

■ •
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ir bendraujant. Vakaro dalyviai 
nebuvo šykštūs grupei — Marija 
ir Antanas Balčiūnai ir Kazys 
Šipaila paklojo grupės reikalam 
net po šimtinę, o visa eilė kitų 
tautiečių įteikė mažesnes aukas. 
Buvo ir turtinga loterija. Ir taip 
visiem sumetus į krūvą savo dar
bą ir savo pinigines ar daik
tines aukas, grupės šokėjam 
Chicaga pasidarė žymiai 
artesnė. Grupės nariai nepa
gailėjo ir savo darbo — jie gra
žiai papuošė ir išdekoravo salę 
ir kitais būdais prisidėjo, kad va
karo dalyviam sudarytų jaukes
nę nuotaiką.

ELIZABETH, N.J.
LIEPSNOS VAKARAS

LB NJ apygardos globojamos 
taut. šokių grupės Liepsna tėvų 
komitetas suruošė vakarą šokėjų 
kelionės į taut. šokių šventę 
Chicagoj išlaidom bent iš dalies 
padengti. Ši grupė išgyveno jau 
4 metus ir daugeliui yra gerai 
pažįstama, nes ji dažnai savo 
grakščiai atliekamais tautiniais 
šokiais paįvairindavo lietuvių 
kolonijų rengiamus tautinių 
švenčių minėjimus ir kitus ren
ginius. Žinoma ji ir amerikie
čių publikai, nes daug kur buvo 
kviečiama atstovauti lietuviam į- 
vairių amerikiečių organizacijų, 
kolegijų ir mokyklų rengiamose 
šventėse.

Paskutinis grupės pasiro
dymas buvo New Milford, N.J., 
aukštesniosios mokyklos šven
tėj, kur ji buvo pakviesta atlikti 
dalį programos tos mokyklos 
mokytojo ir lietuviškųjų mokyk
lų rytiniame pakraštyje inspek
toriaus Antano Masionio inicia
tyva. Šioj šventėj grupės palik
tus įspūdžius vaizdžiai nupasa
kojo šiame vakare dalyvavęs A. 
Masionis, ir vakaro dalyviam tai 
suteikė verto pasigėrėjimo ir 
pasididžiavimo už puikų lietu
vių atstovavimą.

Ir apylinkės lietuviai nepali
ko šios grupės vienos šitą vaka
rą: jų susirinko tur būt per 200 
pasižiūrėti grupės atliekamų šo
kių prieš jų kelionę į tautinių^ nors atviros paviljono sienos ir 
šokių šventę. Grupė per du 
išėjimus pašoko 10 šokių — Su
batėlę, Vestuvių polką, Zekelį, 
Šustą, Lenciūgėlį, Gyvatarą, 
Kubilą, Audėjėlę, Vakarušką ir 
užbaigė smagiu Malūnu.

Pertraukos metu grupės akor
deonistė Rūta Raudytė akordeo
nu pagrojo Tschaikino Scherco 
Capriccio. O Rūta nėra tik šokių 
palydėtoja — su akordeonu ji yra 
gerai suaugusi ir sugeba iš jo iš
gauti labai jau vingrias melodi
jas, atnešusias jai nemaža lai
mėjimų įvairiuose konkursuose.

Šokėjų motinos prigamino 
įvairiausių užkandžių, taip kad 
vakaro dalyviai dar ilgai galė
jo pabendrauti, grojant geram 
šokiij orkestrui, užkandžiaujant

K.J.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGTUVĖS

Gegužės 23 Dr. Kudirkos šeš
tadieninė mokykla surengė 
mokslo metų užbaigtuves 
Lithuanian Liberty Park sodely, 
Linden, N.J. Oras buvo puikus, 
ir užbaigtuvių dalyviai atvirame 
ore kelias valandas smagiai pra
leido besidalydami įvairiais 
įspūdžiais.

Trumpa mokyklos mokinių 
programa buvo atlikta paviljono 
pastogėj. Čia mokiniai deklama
vo, pašoko tautinių šokių, padai
navo kelias daineles ir pagrojo 
skudučiais. Dainų ir muzikos 
čia moko muzikas ir kompozito
rius Juozas Stankūnas. Jo pa
ruoštos dainos atitiko mokinių 
nuotaikas ir nuskambėjo gražiai,

>

Meno šventėj gegužės 9 Kultūros Židiny. Programos dalyviai. Iš k. Paulius Jurkus, 
vadovavęs programai, rašytojas Antanas Vaičiulaitis, poetė Danguolė Sadūnaitė, provin
cijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, solistė Gina Čapkauskienė, poetas Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM., pianistė. Aldona Kepalaitė, dailininkas Viktoras Vizgirda. Nuotr. P. Bivainio

PAGERBTAS UŽ 
PAGALBĄ VAIKAMS

Pittsburgh, Pa., televizijos sto
ty KDKA dirba Bob Kudzma, 
lietuviškos kilmės jaunuolis. 
Moterų Variety Club jį išrinko 
“Svveetheart of the Year” ir spe
cialiuose pusryčiuose gegu
žės 17 jį pagerbė. Jis išrink
tas todėl, kad visada su gera' 
nuotaika ir patvariai rėmė pro
jektą, kuris pagelbsti invalidam 
vaikam.

Bob Kudzma yra specialistas, 
baigęs meteorologijos mokslus, 
nuo 1968 tarnauja televizijos 2 
kanale ir pranešinėja apie orą. 
Jis taip pat tarnavo Amerikos 
karo aviacijoj, buvo kapitonas 
oro reikalam, buvo Vietnamo 
kare, apdovanotas Air Force 
Commendation medaliu.

Variety Club susiorganizavo 
Pittsburghe prieš 49 metus, da
bar išsiplėtė visam pasauly. Klu
bas padeda neturtingiem ir inva
lidam vaikąm. Turi savo stovyk
lą, savo invalidų vaikų centrą 
St. Francis Jigoninėj, Rosalia 
Manor, turi ir skubios pagalbos 
fondus. Kai šis klubas skelbė 
vajų, Bob Kudzma su savo uolu
mu prie jo prisidėjo.-P.

neprisidėjo prie dainų skam
bumo.

Jautrią mokiniam kalbą pa
sakė mokyklų inspektorius An
tanas Masionis, vos spėjęs grįžti 
iš tokios pat mokyklos užbaig- 
tuvių šventės Philadelphia, Pa. 
Jis mokinius prilygino senovės 
kariam, kurie laimėdavo kovas, 
nesitraukdami iš kovos lauko, 
bet kovodami iki pergalės. Kai 
mūsų tėvynė yra okupuota, mes 
visi turime būti kariai ne tik už 
lietuvybės išlaikymą, bet ir už 
savo tėvynės nepriklausomybės 
atstatymą. O tai bus galima pa
siekti tik tada, kai kiekvienas 
atliksime savo pareigas mūsų 
tėvynei. Mokiniai tai atliks, ne
pasitraukdami iš lietuviškų mo
kyklų, kuriose jie išmoksta pa
milti savo tėvų kraštą, kalbėti 
jų kalba ir įsisavinti jų papro
čius. Jis kvietė visus, pasibai
gus vasaros atostogom ir pailsė
jus, vėl sugrįžti į šią mokyklą 
ir suglaudintomis gretomis ko
voti tol, kol bus pasiekta per
galė.

ARTĖJA 
ŠVENTĖ
(atkelta iš 1 psl.)

Tautinių šokių šventes lietu
siai yra giliai pamėgę. Tad į šią 
šventę, be poros tūkstančių šo
kėjų, tikriausiai suvažiuos ne
maža svečių iš tolimųjų lietuviš
ku kolonijų. Kaip komitetas ma
no spręsti nakvynių reikalą?

Bob Kudzma

Š.A.L.S.S.
STUDIJŲ 

SAVAITGALIS

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga birželio 26- 
27 Kent Statė universitete, Kent, 
Ohio, ruošia studijų savaitgalį. 
Apie lietuvišką jaunimą ir jų 
organizacijas kalbės dr. Viktoras 
Stankus. Liudas Sagys sutiko 
kalbėti apie tautinių šokių istori
ją ir išsivystymą. Ingrida Bublie
nė kalbės apie lietuvių moterų 
rolę lietuviškame ir amerikietiš
kame gyvenime. Apie lietuvių 
imigraciją ir JAV kalbės dr. 
Jonas Cadzow. Kun. G. Kijaus- 
kas diskutuos naujų lietuviškų 
parapijų reikalą. Jonas P. Palu
kaitis kalbės apie lietuvių spau
dą Vokietijoj ir JAV. Į ŠA.L. 
S.S. studijų savaitgalį kviečiami 
visi studentai ir visi kiti, kurie 
norėtų dalyvauti. Dėl platesnių 
informacijų kreiptis adresais:

Š.A.L.S.S., Milda Kupcikevi- 
čiūtė, 6935 S. Maplevvood, Chi- 

. cago, III. 60629, tel. 312 476- 
3875 arba Dr. J. Cadzow, Eth- 
nic Heritage Program, 119 Bow- 
man Hali, Kent Statė University, 
Kent, Ohio 44242.

/š visu^,[

Atrodo, kad svečių suvažiuos 
daug. Esam jau gavę laiškų iš 
tolimų vietovių, kuriose net ant
ros, trečios kartos lietuviai suda
ro ekskursijas autobusais į šokių 
šventę. Jau kelios grupės nusi
pirko bilietus, užsisakė viešbu
čius. Visiem mes padedam, vi
sus informuojame. Šventės 
bendros informacijos reikalus 
tvarko Antanas Rauchas, 8046 
W. 93 St., Hickory Hills, III. 
60457. Telef. (312) 598-7438.

LAKE WORTH, FLA.
Maža mūsų kolonija yra įsi

kūrusi viename iš gražiausių 
Atlanto pakraščių Floridoj. Visus 
metus žalia. Žydi krūmai ir gė
lės. Nei šalnų, nei didelių drėg- 
mių. Miestelis nedidelis, apie 
60,000 gyventojų. Švariai užlai
komas. Jokių užpuldinėjimų 
nei dieną, nei naktį. Paplūdi
mys — bene geriausiai su
tvarkytas plačioj apylinkėj.

Jau iš seniau šiame “rojaus” 
kampely yra apsigyvenusių lie
tuvių pensininkų. Paskutiniu 
laiku besirengiantieji apsigy
venti šiltame klimate, čia per
ka nuosavybę.

Jau prieš 8 metus yra įsikū
ręs Lake Worth Lietuvių Klu
bas. Kas antrą mėnesio šešta-* 
dienį šaukia susirinkimus (Car- 
penter salėj). Po susirinkimų pa
sivaišina. Suruošia iškilminges- 
jaius minėjimus. Vienas iš tokių 
buvo Motinos dienos minėjimas 
gegužės 8. Katalikų bažnyčioj 
vyko lietuviškos pamaldos, o po 
to Carpenter salėj buvo paskai
ta, meninė dalis ir skanūs 
šilti pietūs. Buvo sukviesti pla
čios apylinkės lietuviai: iš 
Miami, Pampano ir Juno Beach. 
Atrodo, kad svečiai ir šeiminin
kai šiuo minėjimu buvo paten
kinti.

Pensininkai, norį apsigyventi 
Floridoj, aplankykit Lakė 
Worth. Manom, kad būsit suža
vėti.

Gerai žinau, jog likęs keleto 
mėnesių Jūsų laikas ir. poilsis 
yra labai ribotas, tad nuošir
džiai dėkoju už suteiktas žinias. 
Užbaigiant, gal dar turit kokios 
nepaliestos informacijos arba 
pageidavimų lietuviškai visuo
menei, ypač vietiniam chicagiš- 
kiam, kad šventė geriau pasisek
tų?

Visus Chicagos ir jos apylin
kių lietuvius kviečiam būti 
draugiškais, vaišingais ir malo
niai priimti į šventę atvykstan
čius šokėjus ir svečius. Juk šuva- Washingtono, kad pats preziden- 
žiuos tūkstančiai lietuvybės as
piracijas palaikančių asmenų, 
mūsų tautinės gyvybės puoselė
tojų. Širdingai juos sutikim ir 
mielai globokim. Ši šokių šventė 
yra visų lietuvių pasididžiavi
mas. Paremkim ją visi darbu,

G-E.A.

NEWARK, N.J.
Birželio trėmimų minėjimas
LB Newarko apylinkės valdy

bos iniciatyva masinių Lietuvos 
gyventojų trėmimų į Sibirą 35 
metų sukaktuvėm paminėti Švč. 
Trejybės parapijos bažnyčioj, 
207 Adams St., Newark, 
New Jersey, yra rengiamos 
iškilmingos pamaldos. Mišias 
už žuvusius mūsų tautiečius Si
biro tremty, kalėjimuose ir pa
aukojusius savo gyvybes kovo
se su okupantais koncelebruos 
penki NJ lietuvių parapijų kuni
gai, šiai progai skirtą pamokslą 
pasakys Lietuvių religinės šal
pos reikalų vedėjas kun. Pugevi- 
čius, o šių parapijų vargoninin
kai sugiedos žuvusiųjų atmini
mui pagerbti “Libera me”.

Šiose pamaldose su vėliavo
mis dalyvauti yra pakviestas lie
tuvių karo veteranų postas ir NJ 
esą lietuvių skaučių ir skautų 
vienetai. Kviečiamos ir kitos lie
tuvių organizacijos, turinčios 
savo vėliavas, šiose pamaldose 
dalyvauti su vėliavomis.

Pamaldos įvyks birželio 
šeštadienį, 7 vai. vak.

12,

LB NJ apygardos valdyba 
kviečia visus, organizuotus ir 
neorganizuotus, lietuvius šiose 
pamaldose gausiai dalyvauti ir 
tuo būdu pagerbti visus, žino
mus ir nežinomus tautiečius, 
kentėjusius ir savo gyvybę pa
aukojusius už Nepriklausomą 
Lietuvą. Ponios ir panelės kvie
čiamos dalyvauti su tautiniais 
apdarais.

LB NJ apyg. valdyba

LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvių Diena, rengiama Šv. 
Kazimiero parapijos, šiemet 
vyks birželio 27. Meninėj prog
ramoj dainuos solistai iš Chica
gos: Stasys Baras, Dana Stan.- 
kaitytė ir Jonas Vaznelis. Ta pro 
ga vyks ir dailės paroda. Jau 
yra užsiregistravę šie lietuviai 
dailininkai: Jonas Andra-
šiūnas, Ilona Peterienė, Ilona 
Brazdžionienė, Alfa Pažiūrienė, 
Julija Šlepetytė, Irena Tamošai
tienė, Aldona Variakojienė, 
Petronėlė Valiųjienė ir Sofija 
Tuskenienė. Visas šios šventės 
pelnas skiriamas salės statybos 
fondui. Miesto taryba planus jau 
patvirtino ir remonto darbai ne
trukus bus pradėti.

Antanas ir Ilmara Gulbinskai, 
iki šiol gyvenę Chicagoj, persi
kėlė į Californiją ir įsikūrė Ar- 
cadia mieste, netoli Los Ange
les. A. Gulbinskas yra prityręs 
fotografas, talkinęs su savo nuo
traukomis iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo ir Darbininkui.

Raimondos Apeikytės piano 
rečitalis vyks birželio 5, šešta
dienį, 7 vai. vak. VVomen’s Club 
salėj, Santa Monica, Calif.

Jaunimo šventė, kurios pro
gramoj tautiniai šokiai ir dai
nos, vyks birželio 13, sekmadie
nį, 3:30 vai. p.p. Hollywood Pa- 
ladium salėj. Dalyvauja 350 lie
tuvių, latvių ir estų šokėjų. Po 
programos banketas ir šokiai. 
Pelnas skiriamas šokėjų kelionei 
į tautinių šokių šventę Chicagoj 
padengti. — L.Ž.K.

"•C1

ŽINIOS APIE KELIONES Į LIETUVĄ 
1976 VASARAI PARUOŠTOS DVI 

PROGRAMOS:

Pirma kelionė: LIETUVA IR NORVEGIJA

Leningrade 2 dienos, Vilniuj 5 dienos, Maskvoj 2 dienos 
Norvegijoj 4 dienos.

Išvykstama iš JAV ir Kanados birželio 16 ir 30, liepos 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

14. Birželio

/ .
Varšuvoj 3 dienos, Krokuvoj 2 dienos, Vilniuj 4 dienos, Druski
ninkuose 2 dienos, Vilniuj 1 diena, Varšuvoj 1 diena.

Dar yra likęs ribotas rezervacijų skaičius šiom kelionėm: 
\ birželio 20, liepos 4 ir 18, rugpiūčio 8, rugsėjo 5 ir 19

Dėl rezervacijų kreiptis:

*

lėšomis, geru žodžiu ir dalyvavi
mu.

JAV prezidentas Gerald R. 
rord sutiko būti šios šventės 
garbės globėju. Jis yra pakvies
tas šventėj dalyvauti. Dar neži
nom, ar dalyvaus jis pats, ar po
nia Fordienė. Teko girdėti iš

tas atvyks į šventę. Be jo, bus 
daug aukštų JAV valdžios parei
gūnų. Dėkim pastangas visi, kad 
penktoji lietuvių tautinių šokių 
šventė visiem paliktų kuo ge
riausią įspūdį.

Juozas Šlajus

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

BY

ROBERTJ.ELLYN TRAVEL INC.

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017
Tel. (212) 687-0250

— UBA-BATUNas šie
met mini savo v ei klos 10 
metų sukaktį. Įsisteigęs pasė
koj Lapkričio 13-tos manifestaci
jos ir Žygio į Jungtines Tautas, 
per tuos dešimt metų jis daug 
dirbo ir, nežiūrint įvairiausių 
sunkumų, atsiekė tiek, kad šian
dien visas pasaulis per savo 
atstovus Jungtinėse Tautose 
žino daugiau apie mūsų kraš
to nedalią negu bet kada anks
čiau. Tas darbas dar nėra baig
tas, ir jis bus tęsiamas, kol mū
sų tėvynė Lietuva, taipgi Latvi
ja ir Estija, bus vėl laisva ir ne
priklausoma. BATUNo dešimt
metis bus iškilmingai paminė
tas jo metinės konferencijos pro
ga, šeštadienį, birželio 5, Carne- 
gie International Center salėj, 
priešais Jung. Tautas, 345 East 
46th St. N.Y. Konferencijos 
darbo posėdžiai prasidės 1 vai. 
p.p., o pats minėjimas — 5 vai. 
vak. Po minėjimo bus vaišės. 
Visi šios konferencijos posėdžiai 
ir pats minėjimas yra vieši. Pla
čiosios visuomenės dalyvavimas 
šioj konferencijoj maloniai lau
kiamas.

— Philadelphijoj šią vasarą 
Vykstančio Eucharistinio kong
reso metu planuojama sudaryti 
simpoziumą anglų kalba apie ti
kėjimo persekiojimą komunis
tų užimtuose kraštuose. Ištisą 
savaitę vyks lietuviškų drožinių 
bei audinių paroda. Planuoja
ma turėti ir genocido parodą. 
Parodas koordinuoja dr. Juozai
tis.

— “The Violations of Human 
Rights in Lithuania — 1975”, 
kurių 200 egz. be jokio atlygi
nimo JAV LB krašto valdyba 
perleido BATUNui panaudoti 
Jungtinėse Tautose, dėka 
BATUNas gauna daug puikių at
siliepimų bei prašymų dėl pa
pildomos informacijos. Eilė 
kraštų bei užsienio korespon
dentų paprašė papildomai pri
siųsti šių knygučių.
— Dail. Antanas Rakštelė šį ru

denį švenčia amžiaus 70 m. su
kaktį. Gyvendamas St. Peters
burg, Fla., visą savo laiką ski
ria kūrybai ir lietuviškai veiklai. 
Sukaktuvinė paroda įvyks Chi
cagos Lietuvių tautiniuose na
muose spalio 3.

— Čiurliohio ansamblis iš 
Clevelando atliks koncerto pro
gramą Philadelphijoj šią vasarą 
įvykstančiame Eucharistiniame 
kongrese. Muzikos pakomisei 
pirmininkauja muz. J. Matonis.

— Komp. St. Gailevičius pa
rašė muziką naujom lietuviškom 
mišiom pagal kun. St. Ylos teks
tą. Jas pradės repetuoti jo pa
ties vadovaujamas Lietuvos 
Kankinių parapijos choras To
ronte.

— Jungt. Tautos raštu iš Že
nevos tik dabar ''pranešė BA
TUNui, kad jo du memorandu
mai JT Gen. Sekretoriui bei 
•Žmogaus Teisių Komisijai, gauti 
vasario 1, yra persiųsti visiem 
JT nariam. Taipgi pranešama, 
kad šiedu memorandumai, kartu 
su visa medžiaga, yra prijungti 
prie konfidencialinės doku
mentacijos svarstymui Žmogaus 
Teisių Komisijoj bei jos pako
misėj dėl mažumų diskrimi
nacijos ir apgynimo. Šie BA
TUNo memorandumai dėl reli
ginės priespaudos L ietuvoj, dėl 
Nijolės Sadūnaitės ir dėl 4 
nuteistų estų, bandžiusių per
siųsti JT Gen. Sekretoriui Esti
joj pogrindžio laišką, yr^ įtrauk
ti į JT dokumentaciją numeriu 
SO 215/1. Patikrinus Jungtinė
se Tautose, paaiškėjo, kad šie 
BATUNo memorandumai yra 
įregistruoti kaip pirmieji kalti
namieji dokumentai prieš So
vietų Sąjungą šiemet.

Sveikiname su saulėtu pava
sariu mūsų gerb. svečius ir bi
čiulius. Esame vėl pasiruošu
sios jus sutikti savo vienuoly
no sodyboj poilsiui nuo kas
dieninės rutinos ir sunkių dar
bų. Prašom pranešti Jūsų atsi
lankymo laiką adresu: Sister 
M. Rita, Imm. Conc. Convent, 
Putnam, Conn. 06260. Tel. 203 
928-5828.
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PRANCIŠKONAI MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATOSTOGAUTI PAS JUOS 

KENNEBUNKPORTE

Atostogų sezonas: liepos 4-rugsėjo 6

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ TURI VISUS PATOGUMUS

Kambarių pasirinkimasįvairus.Maistasgeras. Aplinka graži 
— prie pat Atlanto. Maudymosi baseinas, teniso aikštė, 
kavinė. Gausūs kultūriniai renginiai: koncertai, literatūros 
vakarai, paskaitos, dailės parodos. Taip pat skaityklą, 
biblioteka ...

1

KAINOS VISIEM PRIEINAMOS. INFORMACIJAI ADRESAS:

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

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Europos Taurės koman
dinėse varžybose, kuriose run
gėsi tik šalių meisteriai, Vak. 
Vokietijos meisteris “Solingen”, 
pasitaikinęs kelis didmeiste- 
rius iš kitur, nugalėjo Jugosla- 

( vijos “Partizaną” ir Vengrijos 
“Spartakus”, ir kvalifikavosi 
į baigmines. Žymėtina, kad 
vengrų komandoj žaidė JAV 
vengras dm P. Benko, tačiau su
poruotas su Vokietijos dm Hueb- 
neriu teuždirbo pustaškį iš pir
mos partijos, o antrąją pralaimė
jo.

Finale “Solingen” žaidė prieš 
sovietų meisterį “Burevestnik” 
ir laimėjo 3.5-2.5. Čia lėmė Ju
goslavijos dm Kuraicos laimėji
mas prieš sovietų Alburtą. Kitos 
partijos baigtos lygiomis. Ant
ram susitikime “Burevestnik” 
atsirevanšavo tokia pat pasekme 
3.5-2.5. Trečiosios rungtynės 
baigėsi taikiai 3-3. Bendra pa
sekmė 9-9. Taigi sovietam ne
pavyko laimėti.

“Solingen” komandoj žaidė ir 
taškų laimėjo: Vokietijos dm 
Huebner 1.5, amerikietis dm 
L. Kavalek 1.5 (jis sužaidė ly
giomis su Taimanovu ir dukart 
su Gulko), vokietis dm Hecht 
1.5, Jugoslavijos dm Kuraica 2 
tš (įveikė Alburtą ir dukart ly
giomis su Dvoreckiu), Suomi
jos dm Westerinen 1.5, Belgi
jos dm O’Kelly 1-1 ir vokietis 
tm Lehmann 0-1.

“Burevestnikui” taškus pel
nė: Smyslov 1.5, Gulko 1 (pir
muose rungtynėse nelošė), Tai- 
manov 1.5, Dvorecki 1.5, Alburt 
0-1, Razuvajev 1.5, Palatnik 2

(įveikė tm Lehmanną ir dukart 
sužaidė lygiomis su Belgijos dm 
O’Kelly).

— Lenkijos šachmatininkai 
viešėjo Lietuvoj. Varšuvos 
sporto klubo “Legion” šachma
tininkai, kurio gretose žaidė tm 
Filipovič ir tm Litmanovič, pra
laimėjo Kauno miesto rinktinei
3.5- 6.5. Kaunui po pilną tašką 
laimėjo K. Kaunas, Z. Einoris, 
J. Šmitas. Vilniuj svečiai žai
dė prieš jaunimo rinktinę, vie
nok jaunieji vilniečiai sugebėjo 
laimėti nors ir nežymiai (5.5-4.5). 
Buvo dar sužaisti du žaibo tur
nyrai. Vyrų grupėj laimėjo sve
čių meisteris A. Ademskis, pel
nęs 14.5 taško iš 16, o moterų 
grupėje laimėjo vilnietė V. Kau- 
šilaitė, surinkusi 6 taškus iš 7.

Po to 
dzės 
ninkai. 
lauktai
4.5- 3.5, 
miesto
laimėjo 2.5-5.5 Po tašką uždirbo 
vilniečiai V. Gefenasx A. Mikė
nas ir S. Šačkus.

— Jei į Rytų apygardos jau
nių šachmatų pirmenybes Bos
tone V. 29-30 įsiregistruo
tų mažas dalyvių skaičius, tai 
tos pirmenybės bus nukeltos vė
lesniam laikui.

į Lietuvą atvyko Lo- 
“Anilano” šachmati- 
Jiem pavyko gana ne
įveikti Kauno rinktinę 
o Vilniuj, susitikę su 

jaunimo rinktine, pra-

MANSFIELD STATĖ COLLEGE
SUMMER MUSIC CAMP FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

June 28,1976 to August 1, 1976.
In North Centrai Pennsylvania's 

beautiful vacationland
BAND, ORCHESTRA, CHORUS, MUSICAL 
THEATER, JAZZ ENSEMBLES, CHAMBER 
MUSIC, THEORY, CONDUCTING PRIVATE 

LESSONS
5 Week Session — Totai Cost $385.00 

for Information write to: 
Summer Music Camp 
Mansfield Statė College 
Mansfield, Pa. 16933

<><X><XXX><X><><X><>
X Treasure Hunt 
y on Your Vacation —

čmerald Vaiky
Campground

Located Betvveen Eitis 
and Rišt Emerald Minės

JAMES WHITE 
FLOOR WAXING — 

FOR HOMES AND OFFICES 
CALL 516 623-2280

WE TAKE PRIDE IN OUR W0RK

“WILL FORMS”
Make Your Own Will Easily! Ready to fili 
in. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS

P.O. Box 3609 New Haven, Conn. 06525

t SUNNYBROOK

£ Fun .. .Frolic .. .Relax
j For the entire family. Large filtered svvimming 
§ pool & patio. boating, fishing at your door, 
B lawn sports. Eve entertainment, movies. Delight- 
I fui Ger.-Amer.. meals. Churches. Golf nearby. 
| $83 to $99 wkly. Bklt. & information phone or 
j write (518) 943-3131 ERNEST BITTER, RD 1, 

CATSKILL 4, N.Y. 12414

RIDGEWOOD YMCA 
DAY CAMPING PROGRAM 

SUMMER ADVENTURE CLUB 
BOYS & GIRLS AGES 6 thru 12 

SWIM LESSONS SPORTS 
ARCHERY OVERNIGHTS

FIELD TRIPS AND SPECIAL EVENTS
YMCA

112 OAK ST., RIDGEVVOOD 
201 444-5600

I

The DAUGHTERS OF ST. PAUL are
Contemplative-Active Sisters

Totally dedicated to God’s 
glory and the evangel ization 
of all people, these Sisters 
spread God’s Word through 
the Media of Communica- 
tion: press, movies, radio, 
slides, cassettes, etc.

Age limit: 14-26
DAUGHTERS OF ST. PAUL

50 St. Paul’s Avenue
Jamaica Plain, Boston, Mass. 02130

Water and E'ectrc
Dumping Station - Grassy Šitos

Play Area for. Children

For a Small Additional Fee You 
can Mine for Emeralds and Other

precious Stenės Y Rašydamas adresą, rašyk aiš- 
in OUR museum: 0 neužmiršk pridėti ir “zip” 

the Urgest, s ngie d numerio.
EMERALD .■'■vslal in O

North America Q r _ ——————————————————
And lots niore! A !

For Reservations: y 
P.O. Box 6 y 

Hiddenite. NC 28636 A 
Phone; (704) 632-6779 Y

R.P.M. AIR CONDITIONING & 
REFRIGERATION SERVICE COMPANY 
1257 EAST 84TH STREET, BROOKLYN, N.Y.

11236
PROPR.: RICK MASTRONARDI 

TELEPHONE: (212) 531-3794

BLUFF MOUNTAIN BOYS CAMP 
AGES 9-15 JUNE 27 — AUG 22. SMALL, NON- 
STRUCTURED, FAMILY CENTERED CAMP IN 
RURAL COMMUNITY. EMPHASIS ON LEARNING 
BY DOING. VVILDERNESS CAMPING AND WILD- 
LIFE CONSERVATION. ARCHERY, FISHING 
CANOEING ORIENTEERING FIRST AID. ED ANO 
DALE VERGE MOUNTAIN STREET ISLAND 

POND, VERMONT 05846 TEL: (802) 723-6050

GIVE YOUR CHILDREN THE BENEFITS OF A 
PRIVATE SCHOOL EDUCATION

OAK RIDGE ACADEMY
BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS 

GRADES 7-12 FULLY ACCREDITED SUPERVISED 
STUDY SMALL CLASSES HONOR R.O.T.C. CO ED 
DAY PROGRAM NON-DISCRIMINATORY PH.: 
(919) 643-4131 BOX N OAK RIDGE N.C. 27310

GERMANTOVVN STEVENS ACADEMY 
“APERSONALAPPROACHTO EDUCATION ...“ 
SMALL CLASSES CO EDUCATIONAL COLLEGE 

PREPARATORY \
N0W ACCEPTING APPLICATIONS FOR 

SEPTEMBER
SCHOOL HOUSE LANE AND GREENE STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19144 
TEL.: (215) VICTOR 3-9047

ORLEANS HOLIDAY MOTEL
& PANCAKE MAID RESTAURANT 

Rte. 6A, Orleans, Mass. Tel. 617 255-1514 Gate- 
way to National Seashore Park and qulckly 
accessible to all area of Cape Cod. Comfortable 
centrally heated accomodations withfull ceramic 
tiled bath, T.V. & phone i n each room. King 
size pool, restaurant on premises $27-$35 daily. 
dble. occup. Iower off season rates. Major credit 
cards accepted.

TILTON SCHOOL
GHAHKJi 9-12

COEDUCATIONAL
Offers unique college pre- 
paratory humanitlei/math- 
science program wlfh Inte- 
grated experlences In cre- 
ative1 arti, outdoors, team 
spprts, community service 
and leadership reiponiibil- 
ity.

includė theater. art, witder-

UPSTATE NEW YORK
Going business established 11 yrs. Ski-doo(Snow 
Mobiles) sales & service parts & accessories. 
Excel income. Higher income may be attained 
by the sale of automobiles carhpers, motorcycles, 
lawn & garden equlp. Complete parts inventory. 
Ready for the coming season. Modern showroom, 
fully equip. shop. Owner will assume mtge. 
Illness forces sale. Price under $75,000. complete. 
Also 4 bdrm. home. 2 min. walk to busn. 
Contact Ben Selkis, Selkis Motors, Mechanic- 

vllle, N.Y. 518-664-5201

Special areas of inferest ...------- ---------- -...........—
ness survival, computer, Eastern-sancfionad Alpine skl 
racing, hang-gliding, rock cllmbing, canoeing and wa- 
ter pollufion.
Individual development sfressed through small classes 
and faculty/student ratlo of 1:7.

TILTO y SCHOOL 
Wrltet AdmiHNianM Box SS 

Tilton. N.H. 0.1276. (003 ) 2H6-4342

THOUSANDACRESRANCH RESORT 
ADIRONDACK STATĖ PARK NEAR LAKE GEORGE 
INDOOR & OUTDOOR POOL, SAUNA BATH, 
WATER SKIING, HORSEBACK RIDING, RODEO 
EVENTS, GOLD COURSE, GAME ROOM, ALL 
SPORTS. COCKTAIL LOUNGES, BAND, SOCIAL 
& CHILDRENS DIRECTOR. 3 MEALS DAILY. WE 
LOVE FAMILIES CHILDREN DISCOUNTS UNDER 
3 FREE WRITE FOR BROCHURE: STONY CREEK, 

NEW YORK 12878 TELE: 518 696-2444

HILL TOP
70 Boys 

HILL MANOR 
70 Girls

COMPLETE HORSEMANSHIP PROGRAM. SEPA
RATE CAMPS ON MT. LAKE. ALL LAND & WATER 
SPORTS. DAILY RIDING, CAMP OWNED HORSES 
TRIPS CANOE PIONEERING ROCK CLIMBING 
CAVING. AGES 5-16. PROT. & CATH. SERVICES. 
INCLUSIVE FEE 8 WKS $1075; 6 WKS. $800; 
4 WKS. $575. FINE 52 YEAR REPUTATION. AC
CREDITED ACA H.W. HILLMAN HANCOCK, 

N.Y. 13783 607 637-5201

Concrete & Brick Work 
Driveways - Patios-Sidewalks 

No JobTo Small 
Free Estimate ' 

CalIGenesis (212)699-1791

Pool -100 aere lake - Trails

Lots to do - or just 
relax in a scenic molin
iam setting. Indepen- - 

dent activities for kids.
Great home - styte 

cooking.

/

DEXTER bark 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVEnUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

FANDINO FLORIST
88-29 37TH AVĖ., JACKSON HTS. 

478-1712
FLORAL ARRANGEMENTS FOR ALL OCCASIONS 
WE OFFER YOU THE LOVVEST PRICES FOR YOUR 
BEAUTIFUL VVEDDING. THE MEMORY OF FREŠH 
CUT FLOWERS PERSONALLY ARRANGED BY 
LILIA VVILL BE A MEMORY NOT TO BE 

FORGOTTEN. '

Archeology In Italy 

The Etruscan Foundation

Spannecchia—Siena
July 1976. Prehistoric and Classical Archaeol- 
ogy. Excavation, restoration, leetures, prehis
toric erafts, excursions. Participants housed in 
castie near Siena. Cost $570.00

■et«K: Fnf. Baniai tveri:
The Etruscan Foundation, Ino.
161 Country Club Driva 
Grotu Pointa, Mich. 48236 
Tai. t (313) 886-6654

1799 WesttowM School 1979
A Friends coed country boarding school 
£ade 9-12) 25 miles west of Pniladel- 

a. Sports, Art, Music, Dramatics, 
Aere CampusOpenings for Boys, 

grades 9-11. For .further information or 
a catalogue, please write:

J. Kirk Russell—Dir. of Admissions 
Westtown School, Box 2 

Westtown, Pa. 19395 
Tele. (215) 399-0123

BURGUNDY CENTER FOR 
VVILDLIFE STUDIES 

14TH SEASON. 500 ACRE VVILDLIFE 
SANCTUARY IN THE APPALACHIANS OF 
WEST VIRGINIA. FOCUS ON RELATION- 
SHIPS OF NATURAL COMMUNITIES. BIRD 
BANDING VVILDLIFE PHOTOGRAPHY 
ORIENTEERING INDEPENDENT STUDY 
TWO VVEEK SESSIONS COED. AGES 11-16 
WRITE: 3700 BURGUNDY RD., ALEXANDRIA 
VIRGINIA 22303 OR CALL 703 960-3431 ALSO 
703 256-2084.

PAINTING & CARPENTRY
Large & Smal; All Type, lnterior-Exterior Ouality 
VVorkmanship Bldg. Landlord Speclal Rates Also 
Commercial Resldents Reasonable Rates Free 
Estimates Call VINCENT BRONX, N. Y.

(212) OL 4-0857

DELTA TERMITE CONTROL
FREE INSPECTION — NO OBLIGATION 

ANY PROBLEM ANY AREA TREATED $79.95 
UP TO 10 LINULAR FT. 212 994-3884 516 249-3127

FOREST GLEN INN
IN THE VVHITE MTS.

Modern Inn away from traffic, olose to 
town. Mountain scenery surrounds us. 
Tile bath, color TV, telephone, swimming 
pools, recreation room. Lawn games on 
premises. Golf, tennis, fishing, mountain 
trails, movies nearby. $110 MAP a week in- 
cludes meals. Lower children’s rates. Te
lephone (603) 356-5346. Write Box 471N 
North Convvay, N.H. 03860.

MEDI A & THEATER
Study in London 1976/77

Courses for the Fall/Spring Semesters
British Theater and Communications

For details:
School of Communications & Theater
Temple University, Phila., Pa. I9l22 

Phnne (215) 787-8347
BOX FW

HILLTOP HILL MANOR
70 BOYS 70 GIRL^

COMPLETE HORSEMANSHIP PROGRAM
Separate camps on mountain lake. All land & 
water sports. Daily rldlng. Camp owned horses. 
Trips, horseback, cdhoe, pioneering, rock 
cllmbing, caving. Ages 5-16. Inclusive fee 8 wks 
$1075, 6 wks $800, 4 wks. $575. Fine 52 year 
reputaion. Accred. ACA. Phone: 607 637-5201 

H.D. HILLMAN, HANCOCK, NEW YORK 13783

Dimitris painting \ 
Interior and Exterior 

Private & Commercial 
$25 per Room & $3 per Window 

CALL 335-6508 AFTER 4 PM

NICK’S GENERAL HANDYMAN 
Painting & Wallpapering, Llght 
Plumbing Locks Installed. Free
Estimates Call (212) 835-1347

KEW FOREST HANDYMAN 
SERVICE & CONTRACTOR

86-60Lefferts Boulevard KewGardens849-0469 
Small Jobs Welcome All Trades 

Painting, Carpentry, Fencing, Masonry Work, 
Plumbing, Electrical, Rooding, Window Replace- 

ment, Siding Kitchens Bathrooms Basements

OSBORNE METAL INC.
981 Wyckoff Avė. 
Ridgevvood, N.Y.

We Buy Old Nevvspapers 
Top Dollar Paid Call VA 1-8726

CAMP BLAZING TRAIL
DENMARK, MAINE

GIRLS 10-17 JULY 5 — AUG. 30
WRITE: 140 CLARENDON ST. BOSTON, MASS

02116 TELEPHONE: 617 536-7940 EXT. 15
•’.> *.<■< r, :M-r t

HOUSE OF SERENA
Stairvvayto Sobriety

REHABILITATE ALCOHOLICS CALL 914
MA 8-9823 MR. JOSEPH LO PICCOLO DIRECTOR

Poems wanted
-The NEW YORK SOCIETY OF 
POETS is compiiing a book of 
poems. If you have written a 
poem and would likę our 
seleetion committee to con- 
sider it for pubfication, send 
your poem and a self addres- 
sed stamped enveiope to: 

NEW YORK SOCIETY OF 
POETS

P.O. Box 727, Radio Station 
New York, N.Y. 10019

* *

EADOVVS

ODGE

Killington, Vt. 05751 
A casual 
friendly 

family Lodge

30 Thundering Brook Rd. 
Killington, Vt 05751 

(802)775-1010

Don’t wait to be

MUGGED or RAPED
You give the lunatic your meney and proy that’i all he wantt. N0W Frotect 
Touriolf from furher harm with GUARDIAN Compact, lipitkk lite.

Tart and įimple to ui*. Rro« up to 50 tprays to 10 ft. away. 
GUARDIAN imtantly ditables attacker for up 
to 15 minutei, and leavei a REO DYE for 
police identification. CAUSES NO PERMA- 
NENT INJURY. A Legal and Potent defeme 

device approved for u,e by the 
Govemment. NoJv available to public!

Only *2.95 each, 2 for *5.00 or 3 for *7.50
Tax and postage paid. Guaranteed. 

Order by calling locally 723-6902 or ivrite 
GUARDIAN

8’/r Chestnut Street, Binghamton, N.Y. 13305

REV. ED. VISSCHER
ATLUTHERAN HIGH

BASKETBALL SCHOOL
AUG. 23RD — SEPT. 3 BOYS ENTERING GRADES 

5 TO 12 FREE TRANSPORTATION FREE 
BROCHURE 516 626-1700

Intematlonal Gymnastlcs Camp
Located Belgrade Lakęs, Maine 
“Train with the Best” 

Co - Ed Camp Boys accepted lst 
two sessions only

7 SESSIONS:
June 20-June 25
June 27 — July 2
July 4 - July 9
July 11 - July 16
July 18-July 23 
July 25 - July 30
Aug. 1 - Aųg. 6
RICK TUCKER — Director National Gymnast, NCAA champion member USA Team 1972-73-74 
TOBY TOVfSON — Six time national champion. Floor exercise, guest dance instructor Muriel 
Grossfeld School, Professlonaldance ompany director. Featuredon ABC Wide World of Sports 
RICHARD MARTIN — NCAA Champion Professional Dancer
MUSAWWIR DANCE COMPANY — Gymnastlcs Dance Co. N.Y. City

FOR BROCHURE WRITE OR CALL
LEE ROBERTS

257 EAST BROAD ST EAST STROUDSBURG, PA. 18301 (717) 421-8557

Ten long.week-end journeys each 
summer with adventurers from all 
over the world. Remarkable epeat 
rate. Authentic vvagon train, original 
pioneer trail, fine crew, fine food, 
horseback, stagecoach, campfires, 
soiitude or camaraderie. Up to 30 
covered wagons, as needed. Every- 
thing furnished.
The memory of actually participating 
in history will be a lifetime treasure. 
For color brochure or reservations:

VVagons Ho, Inc.
Box NO2/Quinter, Kansas 67752 

(913) 754-3347

GIRLS RIDING CAMP
GIRLS AGES 7 TO 16 

Equestrian Horsemanship and 
Jumping Weekly Shows Limited 

Number of Students Day Campers
WRITE FOR BROCHURE

LARIMIC SCHOOL

Dorset St., Falls Road 
Shelburne, Vt.
802 482-2172

MARIO’S 
AUTO INSPECTION SERVICE

| MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE
I REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS
| SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD
| MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS

PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

SPECIAL SPRiNG WEEKEND PACKAGE n
A Change of Pace . . . For the Whole Family! (J

. Restaurant • Private Beach • Pool • Game Room 7j
Vi ater Sports • Saiitia/Sun Deck • 60 I)eluxe I nits. Yi 

/>/■ . Many w/Kitchenettes Supervised children’s Activities.
Reserve Now For _ N

MEMOR1AL DAY liooklet *T” on Reųuest W 

ipMMia Bubu ® ’žb į
RESORT • MOTEL • MARINA

Rampasture Rd, Hampton Bay», NY 11946 516-728-1488 Vi

/

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T^asolino
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

I933 + l 9? 6

TOUR THE ALPS & RHINE
WHEN EUROPE IS IN ALL ITS SPLENDOR■ši&S

::W:
if

HIGHLIGHTS OFTOUR 
IS 4 DAYS & 3 NIGHTS 
CRUISING THE RHINE

15 GLORIOUS DAYS TO SEC GENE V A, ZER- 
MATT, STRESĄ, ST. MORITZ, INNSBRUCK, 
MUNICH, 8LACK FOREST, RUDESHEIM, CO- 
LOGNE, DUSSELDORF, AMSTERDAM, AND 
MANY OF THE HISTORIC & BEAUTIFUL 
SIGHTS.

PRICE INCLUDESTRANSFERS, ROUND TRIP, OUTSIDE 
CABINS ON CRUISE, FIRST CLASS ACCOMMODA- 
TIONS, ALL MEALS ON CRUISE, BAGGAGE AND HAN- 
DLING, MULTI-LINGUAL T©UR DIRECTIONS A MANY 
MORE FEATURES.

Nfelcome Aboord Vacation Center
8RANMARPLAZA ' _

Marsh and Silverside Rųads (302) 475-1220 
Wiimington, Delaware 19810

OPtN: 9 to 9 Mon. thru Fri. 9 te 500 p.m. Sct.

DEPARTS FROM PHILADELPHIA 
SEPT. 5th RETURNS SEPT. 19th
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FILMAVO LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ
Elizabeth, N J.

Gegužės pirmomis dienomis 
filmų b-vė Paramount, sukdama- 
ruošdama filmą “Sorcerer”, 
vedybų scenai panaudojo Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos bažnyčią. Ši bažnyčia bu
vo parinkta iš daugelio Eliza
betho bažnyčių kaip puošniau
sia ir. atitinkanti filmo režisie
riaus reikalavimus. Prieš tai 
kitos šio filmo scenos buvo fil
muojamos Jeruzalėj ir Paryžiuj.

Vyriausią šiame filme rolę 
vaidina filmų aktorius Roy 
Sheider.

Filmo turinys maždaug šis: 
vestuvių metu plėšikai pagrobia 
bažnytinės rinkliavos ir bingo 
lošimų pinigus. Policijos gaudo
mi, jie vargais-negalais atsiduria • 
P. Amerikoj, kur pasidaro hero
jais, išgelbėdami alyvos šaltinių 
laukuose esantį miestą nuo gre
siančios katastrofos.

Plėšikų gaudymo scenos fil
mavimo metu Elizabethe buvo 
sudaužyta net dvylika sunk
vežimių, kol ši scena atlikta pa
gal režisieriaus norą bei pagei
davimą.

Toliau šio filmo sukimas yra 
tęsiamas Pietų Amerikoj. Ten 
bus filmuojamos finalinės 
scenos.

Sukant šio filmo scenas Eli
zabethe, kaip statistai dalyvavo 
24 parapiečiai, dvylika parapi
nės mokyklos mokinių. Be to, 
kaip aktorius dalyvavo klebonas 
kun. P. Žemeikis ir muzikinę 
dalį vargonais atliko muz. V.
Mamai tis.

40-ties vai. atlaidai
Gegužės 9, 10 ir 11 Eliza

betho Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos bažnyčioj buvo 40- 
ties valandų Švč. Sakramento 
garbinimo atlaidai. Pamokslus

lietuvių ir anglų kalbomis sakė 
kun. A. Valančius. Atlaidai baig
ti mišparais ir iškilminga proce
sija. Muz. V. Mamaičio diriguo
jamas choras, komp. J. Stankū
nui vargonais palydint, šauniai 
giedojo prof. J. Žilevičiaus 
komponuotus mišparus. Žavėti
ną įspūdį darė parapinės mo
kyklos mokinės, kurios, daly
vaudamos procesijoj, pakaitomis 
su choru gražiai lietuvių kalba 
giedojo procesijos metu. Stebė
tina tas, kad tų mokinių tarpe 
nebuvo nė vienos, kuri kalbėtų 
bei suprastų lietuviškai. Čia 
yra nuopelnas seselės Eleo
noros, kuri su pasišventimu mo
kė tarti lietuviškai giesmės žo
džius. Už tai jai priklauso nuo
širdi visų lietuvių padėka. Nors 
seselė Eleonora yra gimusi miš
rioj šeimoj, tačiau visuomet ir vi
sur save laiko lietuve ir išnau
doja kiekvieną progą propaguoti 
lietuvių kalbą. Tenka apgai
lestauti, kad seselė Eleonora, 
lietuvių kalbos ambasadorė, nuo 
ateinančių mokslo metų į Eli- 
zabethą nebegrįžta. Linkime 
jai sveikatos ir visokeriopos sėk
mės naujoj vietoj. Parapinės mo
kyklos vedėja yra seselė Teodo
ra.

Po mišparų klebonas kun. Pet
ras Žemeikis parapijos chorui ir 
choro svečiam buvo paruošęs 
puikias vaišes. Kadangi tą pačią 
dieną Elizabethe vyko Kunigų 
Vienybės susirinkimas, tad ir at
laidų užbaigimo procesijoj da
lyvavo daug kunigų.

Viena iš “Sorcerer” filmo scenų. Vestuvių dalyviai renkasi į 
Elizabetho lietuvių bažnyčią.

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų 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. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
Side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

STAMFORD, CONN.
Pašventintai J. Valiušaičio 

paminklas
Metinės pamaldos už a.a. Juo

zą Valiušaitį buvo gegužės 23, 
sekmadienį, St. Maurice para
pijos bažnyčioj Stamforde. Po 
pamaldų buvo pašventintas lie
tuviško stiliaus granito pamink
las Šv. Jono kapinėse. Šventi
nimo apeigas labai įspūdingai ir 
jautriai atliko Valiušaičių šeimos 
draugas kun. Vytautas Pikturna 
iš Angelų Karalienės parapijos 
Brooklyne.

Pamaldose ir kapuose dalyva
vo gausus būrys lietuvių, arti
mų a.a. Juozo draugų ne tik iš: 
Stamfordo, bet ir iš tolimesnių 
vietų — iš New Yorko, Hart

A.A. 
ZENONUI NOMEIKAI,

vargonų virtuozui , mirus, širdingą užuojautą reiškiame jo 
mylimai žmonai Janinai, dukrai Kristinai ir kartu liūdime.

Mykolas ir Eufemija Cibai

Brangiam Tėvui

ZENONUI NOMEIKAI

\
mirus, nuoširdžiai užjaučiame KRISTINĄ ir kartu liūdime

Dalia ir Saulius Šimoliūnai

fordo, Waterburio, Bridgeporto 
ir iš kitur.

Po apeigų dalyviai buvo pa
kviesti į Valiušaičių namus vai
šėm, kurias parengė našlė Jani
na ir marti Susėta. Namus statė 
pats velionis savo rankomis. Visi 
čia gyvai prsiminė, kaip velionis 
Juozas kas metai švęsdavo Juo
zines, Jonines. Prisiminėjo sma
gų ir linksmą būdą, nepaprastą 
nuoširdumą ir vaišingumą.

Tamsaus granito paminklas 
Stamfordo kapinėse stovės ilgus 
metus, lankytojam bylodamas jo 
vardą — Juozas Valiušaitis. Kas 
tik turėjo progos jį gyvenime pa
žinti, tiem jis paliko kitą pa
minklą — tą gilų nuoširdumą. 
Ir to jie neužmirš.

Motinos diena
Stamfordo ir Norwalko mote

rų klubas gegužės 16 surengė 
lietuvės motinos pagerbimą. Va
dovavo vietos klubo pirmininkė 
Stefa Vaikutienė. Prasmingą pa
skaitėlę apie motiną skaitė sve
čias iš Nevv Yorko, senas stam- 
fordiškių bičiulis, dailininkas 
Jonas Rūtenis.

Minėjimą savo atsilankymu 
pagerbė Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė Irena 
Banaitienė. Jaunimo pasirody
mą pravedė Irena Žemaitai- 
tienė. Programoj pasireiškė tik
rai talentingi artistai — gražia
balsė Mildutė Lietuvninkaitė, 
Visi trys Valiušaičiai — Audra su 
fleita, Vytas su trombonu ir prie 
piano šešiametė Alina.

Po meninės programos buvo 
mamyčių paruoštos vaišės mie
los Dalijonienės daržely.

Klubas nuoširdžiai dėkoja Jo
nui Rūteniui, kuris pats ap
mokėjo savo kelionės išlaidas. 
Ta proga klubas siunčia Darbi
ninkui 10 dol. auką lietuviškai 
spaudai palaikyti.

LB Tarybos rinkimuose šie
met Stamfordo lietuviai daly
vavo uoliau. Iš Liet. Bend
ruomenės narių balsavo 78 pro
centai.

Juozo Kliukinsko pamink
las Šv, Jono kapuose pašven-

NEVV HAVEN, 
CONN.

Moterų Sąjungos 
suvažiavimas

Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų Sąjungos Connecticut 
apskrities metinis suvažiavimas 
įvyko balandžio 4 Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj, New Ha- 
vene. Buvo atstovaujamos 
Hartfordo, Nevv Britaino, Water- 
burio ir New Haveno kuopos. 
Abi Manchesterio kuopos savo 
atstovių neprisiuntė.

Klebonas kun. A. Zanavičius 
sukalbėjo maldą, pasveikino su
sirinkusias ir palinkėjo sėkmės. 
Toliau suvažiavimą vedė apskri
ties valdybos pirmininkė Julija 
Valentine.

Apie kuopų veiklą pranešė 
kiekvienos kuopos atstovė. Kuo
pos dirbo, kiek leido laikas ir 
sąlygos. Skirta aukų kenčiančiai 
Lietuvos Bažnyčiai ir Lietuvos 
laisvinimo reikalam. Buvo lan
komos ir šelpiamos sergančios 
kuopų narės.

Tolimesnėj veiklos apžvalgoj 
buvo prisiminta praeitą vasarą 
surengta labai pasisekusi gegu
žinė Hartforde. Šia proga apskri
ties valdyba dėkojo visom kuo
pom už prisidėjimą prie gegu
žinės pasisekimo darbu ir auko-

mis. Sunkiausią šio parengimo 
naštą nešusi Hartfordo kuopa 
atsisakė nuo jai priklausančio 
nuošimčio iš gauto pelno ir visą 
sumą paskyrė sergančiai Si
mo Kudirkos mamytei, kuri sa
vo atsilankymu į gegužinę 
daug prisidėjo prie jos pasiseki
mo.

Charlotte Servienė papa
sakojo savo įspūdžius iš praeito 
Moterų S-gos seimo.

Suvažiavimo dalyvėm vie
ningai prašant, senoji valdyba 
— pirmininkė Julija Valentine, 
vicepirmininkė Alb. Lipčienė, 
raštininkė Mar. Jokūbaitė ir iž
dininkė Ch. Servienė — pasili
ko ir kitiem metam, tik buvo 
papildyta nauja nare — Birute 
Šimanskiene, kurios pareigos 
bus rūpintis parengimais.

Oficialų suvažiavimą baigus, 
pasikalbėjimai Sąjungą liečian
čiais klausimais dar ilgokai buvo 
tęsiami puikių vaišių metu. Vai
šes parengė prityrusios vietinės 
kuopos šeimininkės — Marijona 
Kronkaitienė, E. Janušaitienė ir 
T. Strimaitienė su dukra Ge
nute.

Suvažiavimo dalyvės vieš
nios, dėkodamos šeimininkėm, 
skirstėsi į namus su viltim kitą 
metą vėl kur nors susitikti.

E.Š.

miesto mis

BALTIMORE, MD

Baltimorės Karaliaus Min
daugo šeštadieninė mokykla 
mokslo metus baigė gegužės 23. 
Vaikai dalyvavo 8:30 v. mišiose. 
Po mišių visi susirinko Lietuvių 
svetainės klevų kambary. Ten į- 
vyko mokslo metų baigimo 
programa. Vadovavo Kristina 
Česonienė. Baigusiem buvo 
išdalinti diplomai.

Lietuvių festivalį birželio 5 ir 
6 rengia įvairios Baltimorės lie
tuvių draugijos. Festivalis bus 
Hopkins Plaza miesto centre. 
Pernai buvo pastatytas lietuviš
kas kryžius, šiemet bus pastaty
ta lietuviška bakūžė. Festivalio 
atidaryme dalyvaus ir
majoras William Donald 
Schaeffer. Bus stalai su lietuviš
kais rankdarbiais, drožiniais, 
knygomis, lietuviškais valgiais.

Bicentennial mišias Balti
morės lietuvių draugijos rengia 
birželio 6 d. 11:30 v. Šv. Alfon
so bažnyčioje. Kun. A. Drangi
nis kviečia visus dalyvauti. Gie
dos choras Daina. Po mišių 
paradas, kuris baigsis festiva
lyje. Lietuvių posto 154 legio
nieriai paradą lydės su vėliavo
mis. Festivalyje programą atliks 
vyrų choras.

Šv. Alfonso mokyklos užbai
gimo aktas bus’ birželio 13. Gra- 
duantai dalyvauja 8:30 vai. mi
šiose. Mokslo metų užbaigimo 
programa bus 3 v. popiet Šv. Al
fonso bažnyčioje.

Jonas Obelinis

tintas gegužės 23. Pašventino 
kun. V. Pikturna. Juozas 
Kliukinskas, vienas iš senųjų 
Stamfordo lietuvių veteranų, 
buvo didelis ir nuoširdus poka
rio lietuvių ateivių rėmėjas, vi
sada atsidavęs lietuvybės reika
lam. Jo parama buvo išleista 
Lietuvos istorija.

A.D.

A.A.
IVONAI BANELIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrui Vytautui Baneliui, sūnui Linui 
ir kitiem artimiesiem gilią užuojautą reiškia

Vida ir Algirdas Jankauskai

A.A.
IVONAI BANELIENEI

tragiškai žuvus,jos vyrui Vytautui, sūnui Linui ir kitiem 
artimiesiem gilią užuojautą reiškia

Gamziukų šeima

VISIT LITHUANIA WITH 
UNION TOURS

LEADER IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE 
SINCE 1931 t

Book now for our one week Fall departures —
1 night Moscow — 5 nights VILNIUS — 1 night 

Copenhagen
Sept. 19 — $780.00 Oct. 3 — $742.00 

Single Supplement — $75.00
(Air fares subject to changes and/or 

government approval)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

NEW YORK, N.Y. 10016
(212) 679-7878

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos 
narių metinis susirinkimas

♦

įvyko gegužės 28 LKRŠ įstai
goje, Maspeth, N.Y.

Susirinkimą atidarė malda 
vysk. V. Brizgys, prisimindamas 
mirusius narius.

Metinio susirinkimo protoko
lą perskaitė kun. A. Kardas. Bu
vo padaryti valdybos ir direkto
rių pranešimai ir revizijos komi
sijos. Visi buvo priimti su mažo- 

pataisomis.
Apie Šalpos Rėmėjų veiklą 

kalbėjo kun. K. Kuzminskas, 
džiaugdamasis josios gražiu ir 
sėkmingu veikimu. Metinės 
veiklos apžvalgą padarė kun. S. 
Raila.

Plačiai buvo svarstytas ir pri
imtas L.K.R. Šalpos statuto pa
pildymas su kaikuriais pakei
timais.

Gili padėka buvo išreikšta 
kun. S. Railai už šešiolikos metų 
vadovavimą religinei šalpai. Bu
vo įvesdintas naujas vedėjas 
kun. K. Pugevičius.

Korespondenciniu būdu buvo 
išrinkti nauji direktoriai: vysk. 
V. Brizgys, prel. V. Balčiūnas, 
prel. J. Balkūnas, kun. S. Raila, 
kun. V. Dabušis, kun. M. Gy
vas ir kun. V. Rimšelis, MIC, 
Kandidatais liko prel. J. Kučin- 
kis ir kun. D. Pocius.

Nauja valdyba sudaryta taip: 
pirm. vysk. V. Brizgys, vicepir
mininkai prel. V. Balčiūnas, 
kun. S. Raila, kun. V. Dabu
šis, kun.’ V. Zakaras, sekr. A. Kar
das, ižd. kun. B. Mikalauskas, 
OFM.

Revizijos komisijon išrinkti 
kun. P. Baniūnas, OFM., ir kun. 
A. Račkauskas.

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Avė., Springdale, Conn. 
0J5907. (Skelb.)

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl rnūsų tautos laisvės 
Paremk ją savo auką!

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.

' ' Į .

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

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

8 DIENOS LIETUVOJ
4 D. VARŠUVOJ, 3 D. KROKUVOJ,

8 D. LIETUVOJ
Liepos 4 
Liepos 18 
Rugpiūčio 8 d

Į kainą Įsiskaito:

$1,180
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 19 $1,036

1. Kelionė lėktuvais Į visus miestus (išskyrus Druski
ninkus) PAN AM ir LOAT (lenkų) oro linijomis

2. Įdomiųjų vietų lankymas
3. Pervežimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal
4. Bagažų pernešimai
5. Kelionės palydovai kiekvienam mieste
6. Visas maistas
7. Viši patarnavimo mokesčiai
8. Pirmos klasės viešbučiai

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE
2129 Knapp Street 

Brooklyn, N.Y. 11229 
(212) 769-3300
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny, šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo proga, 
bus šį Sekmadienį, birželio 6, 12 
vai. Pamaldomis rūpinasi K.Ž. 
jaunimo reikalų sekcija, o vai
šėmis — mokyklos tėvų komite
tas.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
birželio 1 dalyvavo Baltųjų Rū
mų konferencijoje Washingtone. 
Konferencijon buvo pakviesta 

etninės grupės ir buvo kalba
ma apie Amerikos gyventojų 
surašymą.

Birželio trėmimo minėjimas 
rengiamas birželio 13, sekma
dienį. Pamaldos bus Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
minėjimo akademija — 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje. Minė
jimą rengia Simo Kudirkos šau
lių kuopa.

Elena Juciūtė, kuri parašė 
knygą“Pėdos mirties zonoje”, 
kalbės birželio trėmimų minėji
me, kuris bus birželio 13 Kul
tūros Židinyje. Ji taip pat atsi
veš iš Bostono ir Sibiro tremti
nių parodėlę, kurioje bus išsta
tyti įvairūs kalinių rankdarbiai. 
Minėjimą rengia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa New Yorke.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
valdyba posėdžiavo gegužės 30, 
sekmadienį. Buvo aptarti birže
lio trėmimų minėjimo reikalai.

Perkūno vyrų choras šį šešta
dienį, birželio 5, rengia savo 
darbo sezono pabaigtuves. To
kias pabaigtuves jie rengia kas
met. Choro nariam ir jų šeimom 
duodama vakarienė, o pats cho
ras atlieka koncertinę programą. 
Birželio 13 choras dalyvauja bir
želio trėmimų minėjime, kur at
liks koncertinę dalį.

Maironio lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigia šį šeštadie
nį, birželio 5. Mokykloje bus dvi 
pamokos ir iškyla į parką. Sek
madienį, birželio 6, bus mokyk
los baigimo iškilmės. 12 vai. bus 
pamaldos Kultūros Židinyje, 
tuoj po jų bus mokslo metų bai
gimo aktas, dovanų ir atestatų 
išdalinimas. Kviečiami visi tėvai 
ir mokylos bičiuliai.

Lietuvių gydytojų susirinki
mas bus birželio 6, šį sekmadie
nį, 2 v. popiet Kultūros Židiny
je. Kviečiami atvykti su šeimo
mis visi gydytojai, dantų gydy
tojai, veterinarijos gydytojai.

Leonardas Peseckas, buvęs 
Lietuvos karo aviacijos pul
kininkas, mirė gegužės 30 Chi- 
cagoje. Palaidotas birželio 2.

Rožė Mainelytė,išvažiuo
dama kitur gyventi, skubiai par
duoda gerame stovyje 4 metų 
senumo, vidutinio dydžio bebrų 
kailinius ir kepurę; taip pat 
mažai naudotą Philco firmos oro 
vėsintuvą (air conditioner); 
6,700 BTU. Skambinti iki birže
lio 9 bet kuriuo laiku: 392- 
2410.

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas Woodhavene, pirmame aukš
te. Kaina 130 dol. Skambinti 
296-7322 arba 847-5522.

Jauna lietuvių profesionalų 
šeima, su kūdikiu, gyvenanti 
Greenwich, Conn., ieško moters 
pagalbai, pradedant rugsėjo mė
nesiu. Puikios'1 patalpos ir aplin
ka. Tel. 212 827-1351. Raštu 
kreiptiantis adresas: Darbininko 
adm. 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

Pensininkė ieško New Yorko 
apylinkėj buto iš 3 kambarių, 
arti autobuso ir didesnės mais

to krautuvės. Skambinti po 6 
vai. vakarais tel. 348-4177.

Balfo 100-ojo skyriaus metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas birželio 13, sek
madienį, 2 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Bus kalbama apie Bal
fo veiklą, renkama nauja val
dyba. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Už a.a. Jadvygos Trimakienės; 
vėlę, mirties metinių proga, 
egzekvinės mišios bus aukoja
mos birželio 5, šeštadienį, 10 
vai. ryto Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj, Brooklyne. Mišias už
prašė brolis Julius Kumpikas ir 
šeima.

Mišios už a.a. Jadvygą Trima- 
kienę bus aukojamos šį sekma
dienį 11 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Užprašė 
brolis Julius Kumpikas ir šeima.

A. a. Vaclovo Augulio mirties 
metinių proga Tamara Augulie- 
nė, Bloomfield, N.J., jo atmini
mui paaukojo 25 dol. Kultūros 
Židiniui. Nuoširdus ačiū.

A. a. Ivonai Banelienei tragiš
kai žuvus, reikšdami nuoširdžią 
užuojautą Vytautui Baneliui bei 
jo šeimai, vietoje gėlių aukoja po 
25 dol. Kultūros Židiniui: Ina ir 
Pranas Gvildžiai, Danutė ir Liu- 
taveras Siemaškai, Bronė ir An
tanas Reventai. Velionės šeimai 
reiškiame gilią užuojautą, o 
aukotojam lietuvišką ačiū.

Prof. R. Šilbajoris, iš Ohio 
valstybinio universiteto, taip pat 
dalyvavo Pabaltijo studijų kon
ferencijoj. Jis kalbėjo apie Hen
riko Radausko kūrybą ir vadova
vo iškilmingam akademiniam 
baliui armėnų salėje. Jis yra bu
vęs AABS prezidentas. Konfe
rencijoje už savo įnašą į Pabal
tijo studijų vystymąsi jis gavo 
garbės pažymėjimą.

Prof. V. Vardys, iš Oklahomos 
universiteto, aktyviai dalyvavo 
5-ojoj Pabaltijo studijų konfe
rencijoj Columbijos universi
tete. Jis vadovavo keletui sesi
jų. Jis yra buvęs AABS prezi
dentas.

Dailės parodos reikalais jau 
įvyko trys posėdžiai. Paroda bus 
ateinančių metų vasario mėnesį. 
Į ją kviečiami visi lietuviai dai
lininkai. Rengia Liet. Bendruo
menės New Yorko apygardos 
valdyba. Rengimo darbam įvyk
dyti yra sudarytas specialus ko
mitetas.

Už a.a. Kotrynos Daukšienės 
sielą, minint mirties dešim
tas metines, mišios lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brookly
ne bus aukojamos birželio 6, 
sekmadienį 11:30 vai. ryto.

Woodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas iš 6 gra
žiai įrengtų kambarių. Žemė 
25x125. Kaina 38,000 dol. Savi
ninko tel. 441-2806.

Dovana — V. Velonskienės 
siuntinių įstaiga praneša, kad 
nuo birželio 15 pabranginti visi 
siuntiniai į Lietuvą. Norį padėti 
savo giminaičiam prašomi tuoj 
pat siųsti norimus siuntinius. 
Dovana bus atidaryta nuo 10 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro vi
sas dienas savaitėj ir sekmadie
niais. Prekių pigiomis kainomis 
gaunama vietoj. Siuntinių reika
lais kreiptis: 80-14 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 
įstaigos: 296-5250 arba namų 
296-5359 bet kuriuo laiku. Pasi
naudokite proga.

Pranui Narvydui mirus, jo var
dui įamžinti per Marytę Shalins 
aukojo: Kultūros Židiniui: Ed
vardas ir Jadvyga Leleivai — 15 
dol., Marija Šaulienė — 20, Jo
nas Narvydas — 20, dr. K. ir J. 
Šimaičiai — 20 dol. Viso 75 dpl. 
Tautos Fondui aukojo: Edvar
das ir Kazimiera Genevičiai — 5 
dol., Kazimieras Bačauskas — 15 
dol., Živilė ir Zenonas Jūriai — 
20 dol., Antanas Reventas — 5, 
Ignas Gasiliūnas — 5 dol. Viso 
50 dol.

Skaučių ir skautų Neringos ir 
Tauro tuntų sueigos įvyks birže
lio 5 d. 1:30 v. popiet. Visi 
skautai dalyvauja uniformuoti. 
Po sueigos laužas su programa: 
skautų vyčių ir vyr. skaučių 
paruoštas vaidinimėlis vaikam 
(Nežinuko ir jo draugų nuoty
kiai). Visus kviečiame atsi
lankyti.

DLK Birutės draugijos New 
Yorko skyrius spalio 23 Kultūros 
Židinyje rengia vakarą su rašy
toja Birute Pūkelevičiūte.

Prof. R. Misiūnas, iš Williams 
kolegijos, gegužės 20-23 da
lyvavo 5-ojoj Pabaltijo studijų 
konferencijoj Columbijos
universitete. Konferenciją rengė 
AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies). 
Jis yra tos organizacijos vice
prezidentas ir pirmininkavo 
konferencijos programos 
mitetui. Konferencijoj jis 
šakojo savo įspūdžius iš ke
lionės po Lenkijos istorines vie
tas. Taip pat kalbėjo ir kon
ferencijos atidaryme.

ko
pa- (veno,

POPIEČIŲ 
DARBUOTOJAI

Sėdi iš k. į d.:
R. Strazdienė, D. Šilbajo- 

rienė, L. Ulrich, D. Mikuls- 
kytė, dn J. Snieškienė, D. 
Birutienė, dr. J. Vytuvienė, 
P. Ivašauskienė, V. Sutkie- 
nė, S. Barakauskienė, G. 
Kulpienė, F. Chiorella, A. 
Stramaitienė, T.P. Baltakis, 
OFM, E. Liobienė, A. Kru- 
likienė, S. Nutautas, S. Pra
puolenis, V. Simonaitienė, 
V. Galinienė, dr. A. Radziva- 
nienė, dr. S. Bobelienė.

Stovi:
Br. T. Proscevičius, OFM,

J. Tutinas, J. Galinis, A. Šil
bajoris, P. Šilbajoris, J. 
Gerdvilienė, A. Minsa- 
witchienė, H. Rupeikienė, 
G. Urbonienė, B. Radziva- 
nienė, M. (Karechkienė, dr.
M. Kregždienė, dr. A. Sval- 
bonienė, T.B. Ramanaus
kas, OFM, O. Kreivėnienė,
K. Norvilienė, dr. F. Ignai- 
tienė, O. Raubienė, J. Ša- 
velskis, B. Labutienė, A. Mi- 
čiulis, L. Mark, R. Kosier, 
J. Rauba, V. Kulpa, V. Pa- 
dvarietis, A. Steponienė, O. 
Dzetaveckaitė ir V. . Ste
ponis.

DIDIEJI KULTŪROS ŽIDINIO 
IŠLAIKYTOJAI

Prie Kultūros Židinio yra susi
organizavusios dvi popietės. 
Pirma Pranciškonų — vadinama 
penktadienių. Ji pradėjo veikti 
1970. Antroji vadinama ketvirta
dienių. Ji prasidėjo 1972. Šią 
antrąją popietę globoja Lietuvių 
Atletų Klubas.

Abi popietės telkė lėšas Kul
tūros Židinio statybai, o da
bar jo išlaikymui. Tų dviejų po
piečių metinis apyskaitinis susi
rinkimas buvo gegužės 22 Kul
tūros Židinio mažojoj salėj. Apy- 
skaitiniai duomenys vaizdžiai 
parodo, kiek reikia lėšų, kad Ži
dinys būtų prižiūrėtas, patai
sytas ir gerinamas.

Susirinkimą pradėjo Vacys 
Steponis. Jis ir vadovavo visai 
programai. Išsamų pranešimą 
padarė Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Pirma jis apžvelgė popie
čių talkininkus, paskui finansinę 
apyskaitą.

Padėka talkininkam
Pasveikinęs susirinkimo pro

ga, jis padėkojo visiem, kurie 
dirba vienoj ar kitoj popietėj. 
Yra ir tokių, kurie jau dirba sep
tintus metus, dirba su dideliu 
pasiaukojimu.

Pulkininkas Kazimieras Paže- 
mėnas netikėta mirtim mirė ge
gužės 6 Los Angeles, Calif. Ve
lioniui atminti birželio 5, šešta
dienį, 10:30 vai. ryto už jo vė
lę bus aukojamos mišios Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj Brook- 
lyne. Į pamaldas kviečiami Lie
tuvos kariuomenės karininkai, 
buvę Nuertingeno-Schwaebisch 
Guend gimnazijos mokiniai, ko
legos mokytojai, draugai ir bi
čiuliai. Kviečia sūnėnas Petras 
Baltrulionis, dukterėčia Elena 
Andruška su šeimomis.

Elena Bublaitienė iš Woodha- 
reikšdama nuoširdžią

užuojautą Vytautui Baneliui ir jo 
Šeimai, aukoja 10 dol. Kultūros 
Židiniui a.a. Ivonai Banelienei 
atminti. Nuoširdus ačiū.

Trūksta (nuolatinių):
E. Urbelienės, T. Pijaus 

Šarpnicko, OFM, J. Kregž- 
dienės, A. Revento, R. 
Alinskienės, K. Botyriaus, 
E. Mickeliūnienės, E. Salo- 
monienės, R. Gudaitienės, 
V. Rajeckienės, J. Lukoševi
čiaus, T. Skobeikienės, 
J. Klivečkos, A. Sabalienės, 
E. Vainienės, I. Fairbanks, 
E. Staknio, J. Kulpaitės, R. 
Kruliko, R. Galinytės, A. 
Kulikausko, M. Kanta- 
kevičienės, dr. M. Žukaus
kienės, I. Švitrienės, R. 
Kondratienės.

(Proginių):
Ž. Jurienės, E. Rastenie

nės, A. Sakalo, I. Reventie- 
nės, J. Vilpišausko, A. Raz- 
gaičio, R. Razgaitienės, J. 
Vainiaus, K. Vainiaus, L. 
Vainienės, D. Samušienės,
S. Žadvydo, R. Šileikio, V. 
Raubos, V. Mikalausko, G. 
Mikalausko, D. La Roma, A. 
Jankausko, V. Galinio, R. II- 
gutienės, K. Beleckio, P. 
Ąžuolo, P. Ąžuolienės, C. 
Krivickienės, I. Dičpinigai- 
tienės, A. Bručo, I. Kump, 
A. Kregždžio, L. Kreico.

Nuotr. L. Tamošaičio 

Dirbančių nuo pirmųjų metų 
iki šiai dienai yra 27. Štai jie: 
Danutė Samušienė, Apolonija 
Radzivanienė, Eleonora Ur- 
belienė, Rūta Strazdienė, Biru
tė Labutienė, Angelė Minsavi- 
čienė, Stasė Bobelienė, Helena 
Rupeikienė, Pajauta Ivašauskie- 
nė, Jadvyga Kregždienė, Danu
tė Birutienė, Giedrė Kulpienė, 
Tėv. Pijus Šarpnickas, OFM, 
Antanas Reventas, Rima Gudai
tienė, Renata Alinskienė, Stela 
Barakauskienė, Elena Vainienė, 
Kazimieras Vainius, Vacys 
Steponis, Danutė Šilbaiorienė, 
Onutė Dzetoveckaitė, Vita Si
monaitienė, Živilė Jurienė, 
Adelė Stramaitienė, Stasys Nu
tautas, Birutė Radzivanienė.

Jiem priklariso visų nuoširdi 
padėka. Ypatinga padėka dar 
priklauso Šilbajorių šeimai su 
ponia Galiniene ir jų plačia gi
mine, Steponių ir Kulpų šei
mom bei Atletų Klubo valdybai. 
Šiais asmenimis remiasi ketvir
tadienio popietė nuo pat savo 
pradžios.

Pajamos iš popiečių
Šiais metais iš penktadienio 

popiečių gauta: 20,299.14 dol., 
iš ketvirtadienio popiečių — 
35,000.00 dol. Abi popietės, 
pravesdamos bingo žaidimus, 
Kultūros Židinio išlaikymui per 
metus įnešė — 55,299.14 dol. 
Tai tikrai įspūdinga suma!

Nuo savo pradžios, nuo 1970 
metų, penktadienio popietės yra 
įnešusios 202,029.36 dol., ket
virtadienio popietės nuo 1972 
metų — 155,000.00 dol.

Viso abi popietės Kultūros 
Židiniui davė — 357,029.36 dol. 
Vargu be šių įplaukų Kultūros 
Židinys būtų laiku baigtas ir da
bar vargiai būtų galima išlaiky
ti. Patys skaičiai kalba, kokia tai 
didelė parama buvo Kultūros Ži
dinio statybai ir jo išlaikymui.

Kitos pajamos
Šalia popiečių pajamų Kultū

ros Židinys praeitais metais tu
rėjo ir kitų įplaukų. Iš aukų 
ir parengimų gauta— 13,005.00 
dol., pajamų iš K. Židinio — 
7,750.85 dol., įvairių kitų paja
mų — 2,987.84 dol.

Viso pajamų praeitais metais 
(su popiečių pajamom) turėta 
79,042.83.

PUZINAS
Tai gražiausia monografija apie dail. Povilą Puziną. Su, 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Galima gauti DARBININKO ADMINISTRACIJOJE: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

--------------------------------  —;---------------- -------- -——t—

l GERIAUSIA DOVANA
šeimai ir artimiesiem — K. Bielinio fondo premijuota 

knygą PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Jos autorė ELENA JU
CIŪTĖ, septynerius metus iškalėjusi Sibiro tundrose ir 
vergų darbo stovyklose, aprašo savo pergyvenimus.

Šios knygos jau net tris laidas išleido LŠST Simo Ku
dirkos kuopa, New Yorke. Gaunama visuose knygų kios
kuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidėjus, rašant ad- 

i resu: K. Bačauskas, 84-55 86th Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421. USA. Knygos kaina — 10 dol. (USA).

Kiek išleidžiama
Praeitais metais Kultūros Ži

dinio reikalam išleista gana 
daug, viso 91,520.37 dol. Dau
giausia išleista pagerinimam ir 
pataisymam — 29,758.42 dol., 
už elektrą — 14,846.48 dol., už 
dujas — 3,389.00 dol., fortepi
jonas — 7,537.00 dol., apdrauda
— 3,533.30, prižiūrėtojos alga
— 7,190.55 dol., skolų išmokė
ta — 15,926.01 dol., išmokė
ta procentų 1,650.00, valymo 
priemonės, vanduo, skelbimai ir 
spaudiniai bei įvairios išlaidos
— 5,987.56.

Skolos š.m. sausio 1 buvo likę 
46.650.00.

Planai ateičiai
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 

peržvelgęs finansinę padėtį, kal
bėjo ir apie ateities planus bei 
didžiuosius rūpesčius. Šiais 
metais norima išmokėti skolos 
bent 25,000.00 dol. Artimoj atei
ty reikės išdekoruoti didžiąją sa
lę, kad ji būtų jaukesnė.

Seniai planuojamas, bet vis 
neįgyvendintas paminklo ir kry
žiaus projektas. Šiem tikslam 
nebus naudojama popiečių pini
gų. Bus skelbiamas atskiras va
jus.

Didžiausias rūpestis yra išlai
kyti popietes. Jų pajamos mažė
ja, nes aplinkui įsikūrė kiti žai
dimai. Mažėja ir talkininkų skai
čius.

Labai prašoma kuo daugiau 
naujų talkininkų, kad būtų gali
ma lengviau pravesti pačias po
pietes, kad pagaliau būtų ga
lima kartas nuo karto ir dirban
čius pakeisti. Ypač tų talkininkų 
reikia penktadienio popietei. 
Visi, kas tik gali, prašome apie 
tai pranešti Tėv. Pauliui Balta
kiui, OFM (tel. 235-5962).

Dovana židiniui
Baigiant susirinkimą, pir

mininkavęs Vacys Steponis įtei
kė ketvirtadienio popiečių liku
tį. Tas likutis buvo 5,000.00 dol. 
Įteikė K. Židinio administrato
riui Tėv. P. Baltakiui, OFM. 
Susirinkę už šią dovaną triukš
mingai paplojo.

-o-
Patys skaičiai rodo, kad čia 

buvo susirinkę didieji židinio 
rėmėjai, statytojai, palaikytojai. 
Jie dirba tyliai, bet jų darbas 
tikrai svarbus ir vertas visų 
pagarbos. Dar daug darbų ir rū
pesčių prieš akis. Telkimės visi, 
kad būtų lengviau išlaikyti Ži
dinį ir jį pagražinti. (P J.)
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