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NEW YORKE

Vakarų Vokietija areštavo 15 
asmenų, kurių trys dirbo gyny
bos d-te, už šnipinėjimą Rytų 
Vokietijos naudai.

Prancūzijos kar. štabo v-kas 
gen. Guy Mery pareiškė, kad 
karo atveju prancūzų kariuome
nė dalyvaus fronto linijose, bet 
taikos metu į NATO nesijungs.

Ispanijos karalius Juan Carlos 
I, lankydamasis JAV, pareiškė, 
kad Ispanija liks drauginga va
karam, ir kad jis įsipareigoja 
atstatyti krašte autentišką laisvę 
ir demokratiją.

Ženevoj prasidėjusi JT tarp- 
taut. darbo organizacijos konfe
rencija, nenorėdama atsisakyti 
politinių reikalavimų, gali su
ardyti visą organizaciją, nes JAV 
reikalauja, kad ji rūpintųsi žmo
gaus teisių pažeidimais visose 
valstybėse, o /ne tik jos pasi
rinktose. Organizacijai neatsisa
kius politikavimo, JAV žada iš 
jos pasitraukti.

JT saugumo taryba daugumos 
. pareiškimu pasmerkė Izraelį už 

žydų kolonijų steigimą užimto
se arabų žemėse. JAV nuo šio 
pareiškimo susilaikė, pripažin
damos, kad šiame pareiškime 
yra daug ir tokių dalykų, su ku
riais JAV sutinka. Esą žydų ko
lonijų steigimas Izraelio drau
gam sudarąs daug rūpesčio.

Britanijos užs. reik. min. 
Anthony Crosland puolė Sov. 
S-gą, kad ji atoslūgio politiką 
išnaudoja tik savo naudai ir vi
sai ignoruoja susitarimus dėl 
laisvo idėjų ii* žmonių pasikei
timo.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė su
tartį, apribojančią požeminių 
atominių sprogdinimų galin
gumą 150 kilotonų ir lei
džiančią patikrinimą vietoj. 
Tačiau šita riba yra labai prob
lematiška, nes ji yra 6 kart 
pajėgesnė už Hirošimos bom
bą ir patikrinimo vietoj sąly
gos esančios labai suvaržytos.

Kovos Libane vis tebevyksta, 
nors paskutiniu metu Sirija įve
dė į Libaną apie 4000 karių 
su tankais ir stengiasi pasiekti 
Beirutą. JAV šiam žygiui ne
oficialiai pritaria, o Izraelis taip 
pat pareiškė, kad tai nesudarą 
jam pavojaus.

Hanoi politiniai vadai dabar 
jau atvirai prisipažįsta, kad jų 
pažadas derėtis su P. Vietnamu, 
jei jo prezidentas Thieu atsi
statydins, buvo tik blefas Saigo- 
no vyriausybei susilpninti ir 
tautai suskaldyti.

JT konferencija dėl prekybos 
ir ūkinės pažangos atmetė Kis
singerio siūlymą sudaryti bend
rą fondą atsilikusių kraštų eks
portuojamų žaliavų kainom sta
bilizuoti ir nutarė šiem klausi
mam nagrinėti sušaukti kitą 
konferenciją.

Britanija atšaukė savo kari
nius laivus iš Islandijos terito
rinių vandenų ir sudarė su ja 
6 mėn. žvejybos sutartį, pagal 
kurią britai pažadėjo žymiai su
mažinti savo žvejybą.

Sov. S-gos min. pirm. Kosy
ginas lankosi Irake ir Sirijoj, 
norėdamas juos įtikinti, kad Sov. 
S-ga yra geriausias jų draugas.

Prez. Fordas numato šią vasa
rą dalyvauti JAV, Prancūzijos, 
Britanijos, Japonijos, V. Vokie
tijos, Kanados ir Italijos valsty
bių galvų konferencijoj ūkiniam 
reikalam aptarti.

Indonezija baigė užimti anks
čiau . Portugalijai priklausiusią 
rytinę Timoro salos dalį ir pri
jungė ją prie Indonezijos. Sri
ties parlamentas prijungimą pa
tvirtino.

V. Vokietija ir toliau išpir- 
kinėja iš R. Vokietijos politi
nius kalinius, mokėdama už 
kiekvieną paleistą po 16,000 
dol.
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Tautos Fondo narių visuoti
nis suvažiavimas įvyko 1976 
gegužės 29-30 Kultūros Židiny, 
Brooklyne, N.Y. Suvažiavimą 
pradėjo ir jam pirmininkavo 
prel. Jonas Balkūnas, Tautos 
Fondo pirmininkas. Sekretoria
vo Jonė Pumputienė.

Pradėdamas suvažiavimą, 
prel. Balkūnas savo trumpu žo
džiu pasveikino suvažiavimo da
lyvius. Po to suvažiavimą svei
kino Anicetas Simutis, Lietu
vos generalinis konsulas, dr. 
Kęstutis Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, dr. Kazys Bobelis, Altos
pirmininkas, Kanados Tautos 
Fondo atstovybės pirmininkas 
Juozas Vaičeliūnas ir Toronto 
atstovybės pirmininkas Antanas 
Firavičius, pernai surinkęs per 
17,000 dol. aukų.

t
Priėmus darbotvarkę, prel. 

Balkūnas trumpai aptarė Tautos 
Fondo uždavinius — kaupti lė
šas Lietuvos laisvinimo veik
lai, Fondo persitvarkymą į in
korporuotą organizaciją ir Fon
do tarybos veiklą. Aleksandras 
Vakselis, Tautos Fondo valdy
bos pirmininkas, plačiau susto
jo ties valdybos veikla ir iš-

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai. iŠ k. pirmoje eilėje: J. Pumputienė, A. Vakselis, J. Vaičeliū- 
naš, prel. J. Balkūnas, dr. K. Valiūnas, A. Firavičius, J. Audėnas. Il-je eilėje: K. Miklas, dr. Br. 
Nemickas, V. Montvilas, K. Jankūnas, J. Valaitis, J. Bagdonas, St. Žadeikis, Ig. Gasiliūnas, neat
pažinta viešnia iš Chicagos, J. Pažemėnas, J. Butkus, svečias iš Chicagos, neatpažintas. Nuotr. 
L. Tamošaičio

\ ------------------------------ 1------------------ ------------------ !---------------------------------------- —

»»Sov. S-gos .kom. partijos cent
ro komitetas priėmė rezoliuci
ją, pagal kurią kolektyviniai ir 
valstybiniai ūkiai bus perorga
nizuoti į pramoninės žemdirbys
tės vienetus, jungiančius kelis 
valstybinius ir kolektyvinius 
ūkius į vieną, kur bus sukon
centruota ne tik javų auginimas, 
bet ir derliaus nuėmimas, san
dėliavimas ir jų perdirbimas. 
Šioj sistemoj kolektyviniai ūkiai 
iki šio penkmečio plano pabai
gos visai išnyks.

Aliejų eksportuojančių valsty
bių konferencija, spaudžiama 
Saudi Arabijos, aliejaus kainų 
užšaldymą paliko galioti ir 
toliau.

Europos socialistų internacio
nalas įklimpo dėl bendradar
biavimo su komunistais ginčuo
se ir turėjo numatytą tarptau
tinį socialistų kongresą vėl ati
dėti.

Tarptautinė žmogaus teisių 
lyga prie JT nutarė ištirti, ar 
Indija nemindo dešimčių tūks
tančių savo piliečių teisių, lai
kydama juos kalėjimuose ir 
praktikuodama jų kankinima.

Prancūzijos France-Soir ko
respondentas Yves-Guy Berges, 
praleidęs kurį laiką sukilėlių tar
pe, tvirtina, kad Kambodijoj 
auga ginkluotas pasipriešinimas 
prieš vyriausybę.

Filipinai ir Sov. S-ga užmez
gė diplomatinius santykius ir 
sudarė prekybos sutartį. 

ryškino palaipsninį Tautos Fon
do augimą, tiek savo narių skai
čium, tiek ir gaunamomis auko
mis bei testamentiniais paliki
mais. Šiuo metu Fondas turi 
165 narius. Tautos Fondui lė
šų telkimo tinklas yra toks: 
Jungtinėse Valstybėse — 36 įga
liotiniai; Kanadoj — krašto at
stovybė, Toronto atstovybė ir 
devynios apylinkės; Australijoj 
— trys atstovybės; Anglijoj — 
viena atstovybė; Vokietijoj — 
viena; Venecueloje — viena;
N. Zelandijoje — du įgalioti
niai.

Vytautas Kulpa, Fondo iždi
ninkas, pateikė Tautos Fondo 
finansinę apyskaitą. Iš jos maty
ti, kad 1975 vasario 1 Fonde 
buvo 61,744.36 dol. 1975 gauta 
pajamų 33,079.98 dol. Iš viso 
būta 94,825.61 dol. Vliko veik
lai finansuoti ir kitiems smul
kiem reikalam 1975 išleista 28, 
582.21 dol. Tuo būdu 1976 sau
sio 1 Tautos Fonde liko 66, 
242.40 dol.

Juozas Bagdonas informavo 
apie vedamo vajaus reikalus, 
Algis Vedeckas aiškino Vliko 
sąmatą, pagal kurią Tautos Fon
das finansuoja Lietuvos laisvi-

NEW YORKE TARĖSI 
VLIKAS IR ALTA

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Taryba gegužės 29 
New Yorke įvykusiame pasitari
me sutarė glaudžiau bendradar
biauti.

Pasitarime dalyvavo Altos val
dybos nariai: pirm. dr. Kazys 
Bobelis, vicepirm. Teodoras 
Blinstrubas ir sekr. kun. Adol
fas Stašys. Vlikui atstovavo 
pirm. dr. Kęstutis Valiūnas ir 
vicepirmininkai dr. Bronius 
Nemickas ir Jurgis Valaitis.

Kadangi abiejų organizacijų

Tautds I' ondo suvažiavime iš k. Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, prel. J. Balkūnas, P.A., dr. K. Valiūnas, dr. K. Bobelis. 
Nuotr. L. Tamošaičio

nimo veiklą. Šių metų Vliko są
matoj numatyta 70,450 dol. iš
laidų. Petras Minkūnas perskai
tė kontrolės komisijos aktą, pa
sisakoma, kad sąskaityba ve
dama tvarkingai.

Po visų pranešimų ėjo daly
vių pasisakymai ir pasiūlymai.

Tautos Fondo statuto pakei
timą referavo Jurgis Valaitis. 
Priimtas naujas straipsnis, kuris 
nusako, kad kiekvienas paauko
tas 100 dol. aukotojui duoda 
vieną balsą Tautos Fondo narių 
suvažiavime.

Tautos Fondo tarybos pirmi-
ninku lieka prel. J. Balkūnas, 
valdybos pirmininku išrinktas 
Ignas Gasiliūnas.

Per visą suvažiavimą ėjo 
bendra mintis, kad būtų sukau
piama kuo daugiau lėšų dar
bam, kuriuos atlieka Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas. Dar šiemet turėtų būti su
rinkta ne mažiau kaip 50,000 
dol.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
gegužės 29, šeštadienį, 6 vai. 
vakaro. Kiti du posėdžiai įvyko 
gegužės 30, su vienos valan
dos priešpiečių pertrauka, nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. (Elta) 

tikslas yra tas pats, o uždavi
niai labai panašūs, iš naujo bu
vo pabrėžtas reikalas dirbamus 
darbus tikslingiau derinti. Dėl 
to buvo sutarta nuolatiniam pa
sikeitimui žiniomis turėti po 
vieną valdybos narį — ryšinin
ką. Taip pat sutarta, reikalui 
iškilus, dažniau susitikti abipu
siam svarbesnių veiklos žygių 
aptarimui ir derinimui.

Pasitarime, trukusiame apie 
dvi valandas, draugiška nuotaika 
buvo pasikeista nuomonėmis 
bei žiniomis ir kitais rūpimais 
klausimai. (Elta)

10:30 vai. Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioj, 1913 Wallace 
St., lietuviškos koncelebruotos 
mišios.

6 vai. vak. tautybių paradas 
nuo Independence Hali ir 
Chestnut St. iki Logan Circle ir 
Parkvvay. Lietuviai kviečiami 
dalyvauti su tautiniais drabu
žiais.

8 vai. vak. eucharistinė proce
sija nuo katedros iki meno mu
ziejaus.

Rugpiūčio 2, pirmadienį
10:30 vai. ryto Šv. Jurgio lietu

vių parapijos bažnyčioj, 3580 
Salmon St., lietuviškos kon
celebruotos mišios su pamokslu. 
Išpažinčių klausoma nuo 9:30 
vai. ryto iki mišių.

Rugpiūčio 3, antradienį
10:30 vai. ryto Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos bažnyčioj, 324 
Wharton St., lietuviškos kon
celebruotos mišios su pamokslu. 
Išpažinčių klausoma nuo 9:30 
vai. ryto iki mišių.

3 vai. po pietų Civic Center 
patalpose simpoziumas: “The 
Catholic Church Today in Li- 
thuania, Ukraine and Eastem 
Europe”.

8 vai. vak. Veteranų stadijo
ne koncelebruotos mišios už tei
singumo ir taikos pilnatvę. Gie
da Vilties choras.

' Rugpiūčio 4, trečiadienį
10 vai. ryto Veteranų stadijo

ne koncelebruotos mišios už pa
šaukimus.

10:30 vai. ryto Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj lie
tuviškos mišios.

3 vai. po pietų Šv. Andriejaus 
parapijos salėj, 1913 Wallace St., 
Pasaulio Lietuvių Kunigų Vie
nybės suvažiavimas.

Rugpiūčio 5, ketvirtadienį
10:30 vai. ryto Šv. Jurgio lie

tuvių parapijos bažnyčioj lietu
viškos koncelebruotos mišios su 
pamokslu. Išpažinčių klausoma 
nuo 9:30 vai. ryto.

Rugpiūčio 6, penktadienį
10:30 vai. ryto Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos bažnyčioj lie
tuviškos koncelebruotos mišios 
su pamokslu. Išpažinčių klau
soma nuo 9:30 vai. ryto.

8 vai. vak. Drexel University 
Main Auditorium, 32nd ir Chest
nut St., Čiurlionio ansamblio iš 
Clevelando koncertas. Bilietai 
gaunami prie įėjimo.

Rugpiūčio 7, šeštadienį
10 vai. ryto St. Peter and Paul 

katedroj, 18th St. ir Benjamin 
Franklin Parkway, lietuviškos 
koncelebruotos mišios. Čiurlio
nio ansamblis pirmą kartą atliks 
su kanklių palyda A. Mikulskio 
parašytas mišias. Norį šiose

TAUTYBIŲ
ATSTOVAI 

BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Kreipiant daugiau dėmesio 
įvairiom tautybėm Amerikos gy
venime, birželio 1 vėl buvo pa
kviesti įvairių tautybių atsovai 
į Baltuosius Rūmus. Trejetą va
landų trukusioj konferencijoj 
svarstytas 1980 metais vyksiąs 
JAV gyventojų surašymas. Ypa
tingai rūpintasi kaip turės būti 
atžymimos įvairios tautybės, kad 
pilnai išryškėtų amerikietiško 
gyvenimo margumas.

Įvadines pastabas suteikė 
William J. Baroody, Jr. ir Myron 
B. Kuropas, prezidento asisten
tai. Ilgesnę paskaitą skaitė prof. 
dr. Michael Novak. Malonu bu
vo išgirsti irjuozą Kasputį, pre
kybos sekretoriaus asistentą. Į 
susirinkusių klausimus atsaki
nėjo gyventojų surašymo cent
rinės ištaigos pareigūnai.

Konferencija vyko preziden
tūros rūmų rytinėj daly esan
čiam šeimos teatre. Dalyvavo 
apie 60 tautybių atstovų. Lie
tuviam atstovavo Pabaltijo mo
terų federacijos pirm. Regina 
Žymantaitė, LB Karšto valdybos 
vicepirm. Aušra Zerr ir Dar
bininko redaktorius Kornelijus 
Bučmys.

mišiose dalyvauti būtinai priva
lo iš anksto apsirūpinti bilietais 
paštu. Kreiptis adresu: Tickets 
— Eucharistic Congress, Subur- 
ban Station Building, Room 366, 
Philadelphia, Pa. 19103. Pašto 
išlaidom pridėti 1 dol. ir oficia
liam blanke pažymėti “Event 
123 D”.

Po 12 vai. pietūs Lietuvių 
Namuose, 2715 E. Allegheny 
Avė. Bilietai gaunami prie 
įėjimo.

1 vai. po pietų Independence 
Mali patalpose Čiurlionio an
samblio koncertas kitataučiam.

1 vai. po pietų Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos patalpo
se ateitininkų sendraugių agapė 
ir suvažiavimas.

Rugpiūčio 8, sekmadienį
10:30 vai. ryto Šv. Andrie

jaus lietuvių parapijos bažny
čioj, 1913 Wallace St., lietuviš
kos koncelebruotos mišios su 
pamokslu.
, 4 vai. po pietų tautybių ir 
valstybių procesija iš Spectrum 
į John F. Kennedy stadijoną.

5 vai. po pietų John F. Ken
nedy stadijone kongreso užbai
gimo aktas. Mišios “Statio Or- 
bis”. Norį šiose mišiose daly
vauti turi iš anksto apsirūpinti 
bilietais, kreipdamiesi adresu: 
Tickets — Eucharistic Cong
ress, Suburban Station Building, 
Room 366,. Philadelphia, Pa. 
19103. Užpildant oficialų blan
ką, pažymėti “Event 126“ ir 
pridėti 1 dol. pašto išlaidom.

Šio eucharistinio kongreso 
pilną programą galima gauti sa
vose parapijose arba kreipiantis 
į kongreso centrą adresu: Eucha- 
risticCongress,SuburbanStation 
Building, Room 366, Philadel
phia, Pa. 19103.

Lietuviškais eucharistinio
kongreso reikalais galima gauti 
informacijų kreipiantis adresu: 
Lithuanian Committee for the 

^Eucharistic Congress, 1913 
Wallace St., Philadelphia, Pa. 
19130. Tel. 215 765-2322.

Philadelphijoj planuokit 
aplankyti lietuvišką paviljoną, 
kuris veiks visą savaitę Civic 
Center patalpose, prie pat eu
charistinio kongreso oficialios 
skulptūros.

Visi labai prašomi prisidėti 
prie Eucharistinio kongreso lie
tuviškos programos išlaidų pa
dengimo. Čekius rašyti bei au
kas siųsti: Lithuanian Commit
tee for the Eucharistic Cong
ress, c/o St. Andrew’s Rec- 
tory, 1913 Wallace St., Phila
delphia, Pa. 19130.

METAI NUO 
SADŪNAITĖS 
NUTEISIMO

Birželio 17 sueina vieneri me
tai, kaip buvo LTSR aukščiau
siojo teismo nuteista Nijolė Sa
dūnaitė.

Nijolė Sadūnaitė buvo suim
ta 1974 rugpiūčio 27. Kratos me
tu buvo rasta rašomąja mašinėle 
perrašomas LKB Kronikos 11-sis 
numeris.

LKB Kronikos 17-tame nume
ry taip rašo:

“Nijolė Sądūnaitė į teismo 
klausimus neatsakinėjo. — Ka
dangi ne aš, o jūs esate nusi
kaltėliai, kurie laužote ele
mentariausias žmogaus teises, 
garantuotas įstatymais, konstitu
cija, visuotine žmogaus teisių 
deklaracija, ir ginate melą, prie
vartą bei smurtą, nes, apšmeižę 
ir nuteisę nekaltus žmones, kan
kinate juos kalėjimuose ir lage
riuose, todėl į bet kokius teismo 
klausimus, kaip ir per tardymą, 
neatsakinėsiu, tuo protestuo
dama prieš šią bylą! — pa
reiškė teisiamoji.”

1975 birželio 17 popietiniame 
posėdy buvo perskaitytas teismo 
sprendimas:

“Nijolė Sadūnaitė kaltinama 
pagal LTSR baudžiamojo ko
dekso 68 str. 1 d. už LKB Kro
nikos dauginimą bei platinimą 
ir baudžiama laisvės atėmimu 
trejiem metam, atliekant baus
me griežto režimo lageriuose ir 
ištrėmimu trejiem metam.”

Išklausiusi sprendimą, Nijolė 
Sadūnaitė paklausė teismą:

— Kodėl taip mažai nubaudė- 
te?
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LITUANISTIKOS INSTITUTO 
PIRMININKAS
DR. J. GIMBUTAS

LIETUVOS 
GENERALINĖ KONSULĖ 
J. DAUŽVARDIENĖ

Nuoširdžiai sveikinu DARBI
NINKĄ šešiasdešimt metų su
kakties proga. Sveikinu jo leidė
jus, redaktorius ir administraci
jos narius.

DARBININKĄ laikau senu 
bičiuliu, nes jį skaitau nuo anks
tyvesnių Naujosios Anglijos lai
kų. Jis man dar artimas ir tuo, 
kad mano mielas vyras a.a. Lie
tuvos generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis buvo DARBININ
KO redakcijos nariu.

DARBININKAS yra turinin
gas, įdomus, visuomet mielai 
laukiamas ir atidžiai perskaito
mas. Linkiu jam gyvuoti dar 
daugelį metų, stiprinti lietuvybę 
ir skelbti pavergtos Lietuvos 
laisvės atgavimo viltį.

Juzė Daužvardienė 
Lietuvos generalinė konsulė 
Chicagoj

Savaitės 
įvykiai
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Kinijos Junano provincijoj 
prie Burmos įvyko du stiprūs 
žemės drebėjimai, pagal Richter 
skalę pasiekę 7.5 ir padarę daug 
nuostolių.

JAV armijos korpo štabo krau
tuvėj Frankfurte teroristai iš
sprogdino 2 bombas, sužeisda- 
mi 15 amerikiečių, o porai die
nų praėjus karo aviacijos ba
zėj sudegino du sunkvežimius.

Vykę pirminiai rinkimai Rho- 
de Island, S. Dakota ir Mon
tana nei vienam kandidatui ne
davė lauktų vaisių: Fordas lai
mėjo tik R.I., bet savo dele
gatų skaičių padidino 28, o Rea- 
gan tik 11; iš demokratų Carter 
laimėjo tik S. Dakota, bet ga
vo 20 naujų delegatų. Šiuo me
tu Fordas turi 799 delegatus, 
o Reagan 653. Carter yra su
sirinkęs 905. Laimėjimui pa
siekti respublikonui reikia 1130 
delegatų, o demokratui 1505.

Naujoji Tailando Seni Pra- 
moj vyriausybė taip pat parei
kalavo, kad amerikiečiai išsi
kraustytų iki liepos 20.

Nevv Yorko miestas, spaudžia
mas finansinių sunkumų, nuta
rė panaikinti nemokamą mokslą 
miesto universitete ir kolegi
jose.

Sov. S-ga pasižadėjo ir toliau 
teikti Angolai karinę ir ūkinę 
pagalbą ir patobulinti švietimo 
ir sveikatos apsaugos reikalus. 
Tokią pat pagalbą ji teikia ir 
buv. Portugalijos kolonijai Mo- 
zambiųue. #

Valst. d-tas paneigė pasklidu
sius gandus, kad JAV numato 
nutraukti diplomatinius santy
kius su Taivanu.

Sovietų keleivinis lėktuvas 
pakeliui iš Angolos į Maskvą 
yra dingęs. Jis gali gabenti per 
150 keleivių.

LFB VYRIAUSIOS TARYBOS 
PIRMININKAS
DR. K. AMBROZAITIS

Sveikinu DARBININKĄ, 
švenčiantį garbingą 60 metų su
kaktį. Tai svarbi šventė visų lie
tuvių, DARBININKO dėka išli
kusių lietuviais, ir visų tų, ku
riems lietuviškas žodis Ameri
kos gyvenime duoda vilties ir 
teikia gyvenimo prasmės.

DARBININKO nueitas ke
lias pasižymi ne vien tikslia ir 
tolerantiška informacija, bet 
ir gausia literatūra, pozityvia kri
tika, gausiais pamokymais ir ob
jektyviu asmenų pristatymu.

Padėka Tėvams Pranciš
konams, ištvermingai tęsian
tiems Šv. Juozapo Sąjungos 
misiją, ir daugeliui redaktorių, 
^u dideliu pasiaukojimu ir meile 
lietuviui užpildžiusiam tūkstan
čius DARBININKO puslapių. 
Linkiu ir toliau sėkmingai DAR
BININKO puslapiais nešti ne 
tik religijos, bet ir lietuvių tau
tos išlikimo šviesą.

Dr. Kazys Ambrozaitis 
Lietuvių Fronto Bičiulių 
vyriausios tarybos pirmininkas

P.L.G.S. IR A.L.G.S.
PIRMININKAS 
DR. J. BALČIŪNAS

Man tenka reta privilegija pa
sveikinti DARBININKĄ jo 60 
metų sukakties proga ir su di
džia pagarba ir malonumu kon
statuoti tą milžiniškai didelį dar
bą lietuvių kultūros ir kalbos 
puoselėjime, griežtą kovą už 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą ir kietą, besąlygine kovą 
prieš pavergtos Lietuvos oku
pantą — bedieviškąjį Maskvos 
komunizmą.

Kas būtų likę iš išeivijos be 
savų lietuviškų parapijų, be 
Tėvų Pranciškonų, be DARBI
NINKO?

Linkiu sėkmingai tęsti šį taip 
naudingą darbą mūsų kartų kar
tom! Tapadeda Jum Dievas!

Jurgis Balčiūnas, M.D.
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas

Rumunijos draugai yra labai 
nusivylę, kad, nepaisant Helsin
kio susitarimų ir savarankiškos 
užsienio politikos, jos piliečių 
laisvės per paskutinius metus 
buvo žymiai suvaržytos.

Į Portugalijos prezidentus 
daugiausia vilčių turi trijų di
džiausių partijų — socialistų, 
pop. demokratų ir konserv. de
mokratų — remiamas kar. št. 
v-kas gen. Antonio Ramalho 
Eanes. Jo konkurentas yra da
bartinis min. pirm. adm. Jose 
Pinhero de Azevedo.

Zambijos prez. Kenneth D. 
Kaunda pareiškė, kad jo vyriau
sybė leis juodiesiems partiza^ 
nam naudoti Zambijos terito
riją puolamiesiem veiksmam 
prieš Rodeziją.

Jugoslavija dovanojo bausmę 
7 metam kalėjimo nubaustam 
už šnipinėjimą amerikiečiui 
Laszlo Toth. Jis buvo nuteis
tas už tai, kad nufotografavo 
cukraus fabriką.

Valst. d-tas nedavė vizos įva
žiuoti į JAV keturiem Sov. S- 
gos profesinių unijų atstovam, 
nes AFL-CIO teigia, kad jie 
neatstovauja darbininkų reika
lam. Sov. S-ga dėl to protes
tavo.

Sirija sutiko pratęsti paliaubų 
priežiūros mandatą 6 mėn.

Singapūro vyriausybė susekė 
pogrindinį komunistų celių 
tinklą, planavusį nuversti Aust
ralijos, Malaysia ir Tailando vy
riausybes.

Atstovų rūmai priėmė nau
ją užsienio pagalbos įstatymą 
ir atsisakė liberalų pastangų ap
riboti jos teikimą P. Korėjai 
dėl jos vykdomos vidaus poli
tikos.

Į

Lituanistikos Instituto pre
zidiumo vardu sveikinu DARBI
NINKO redaktorius ir leidėjus 
šaunios 60 metų sukakties 
šventėje.

DARBININKO komplektuose 
ir atskirai išleistose knygose yra 
sutelkta vertingos lituanistinės 
medžiagos. Tuo būdu esate išva
rę gilią vagą toje pačioje lietu
viškoje dirvoje, kurioje pluša ir 
mūsų Institutas ir jo nariai. La
bai vertiname Jūsų savaitraščio 
talką Lituanistikos Institutui, in
formuojant lietuvių visuome
nę apie Instituto veiklą.

Nuoširdžiai linkiu DAR
BININKUI ir jo kolektyvui 
augti ir klestėti.

Su pagarba
Dr. Jurgis Gimbutas 
Lituanistikos Instituto 
pirmininkas

MOTERŲ VIENYBĖS 
PIRMININKĖ
E. ANDRIUŠIENĖ

Moterų Vienybė sveikina 
DARBININKĄ 60 metų jubilie
jaus proga. Linki ir toliau sėk
mingai dirbti, skleisti lietuvybę 
tarp plačiai išblaškytų lietuvių.

Jubiliejaus proga skiria 25 dol. 
auką.

Elena Andriušienė
Moterų Vienybės pirmininkė

KARIO REDAKCIJA

Sukaktuvininką DARBININ
KĄ nuo širdžiai sveikiname ir 
linkime geriausios kloties — lei
dėjams Tė' . Pranciškonams ir 
visam DARBININKO re
dakciniam štabui.

KARYS

F. ANDRIŪNAS

DARBININKO redaktorius, 
leidėjus ir bendradarbius, šven
čiančius reikšmingą 60 metų 
sukaktį, nužyminčią labai svar
bią lietuviško spausdinto žodžio 
tęstinumo užduotį, maloniai 
prašau priimti mano nuoširdžius 
sveikinimus su linkėjimais ir 
ateityje ištvermingai tesėti šioje 
misijoje, puoselėjant lietuvišką 
kultūrą, stiprinant lietuvių są
monę bei valstybinį sąmoningu
mą išlaikant vieningumo ir 
bendradarbiavimo dvasią dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo.

Feliksas Andriūnas

JANINA NARŪNĖ-PAKŠTIENĖ
Prašau priimti mano širdingus 

sveikinimus Jūsų didelio 
džiaugsmo šventėj — DARBI
NINKO garbingos 60 metų su
kakties sulaukus!

Linkiu, kad DARBININKAS, 
ryžtingai dirbdamas, skleistų 
lietuviškos spaudos laisvą žodį 
ir sulauktų didžiosios šventės — 
Lietuvos prisikėlimo.

Su gilia pagarba ir meile!
Janina Narūnė-Pakštienė

■. ■ į

SUNNY HILLS, FLA
/ 7

ir

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

Šis naujas miestas — SUNNY HILLS — savo gamta 
klimato švelnumu lietuviam turėtų patikti. 
Šiuo metu yra sudarytas iš lietuvių žemės savininkų

Sunny Hills Floridoj įsikūrimui padėti komitetas, į kurį įeina 
iš Nevv 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

VISIT LITHUANIA WITH 
UNION TOURS

LEADER IN TRAVEL TO EAŠTERN EUROPE
SINCE 1931

!

■

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

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 Jamaica Avė., 
Woodhaven, 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. Nortn- 
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.

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

. f
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir Daorastus. 
pilnas patarnavimasJdedarif naujas daFišrAptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
me, 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 Mėdison St, 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-Š156.

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4806. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima* 
mą kiekį. Užsakymai priimami ir 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 irfir- 
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA savų: 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 Kurinskaš, 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.

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 ĮSTAIGOS — 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 New 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: Dąrblninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip ...................................... ...........................
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Visiem, lietuviam
Pavergtojo ir laisvojo lietu

vio širdin birželio mėnuo smin
ga šiurpiausiais ir didvyriškiau- 
siais lietuvių tautos įvykiais.

Birželio mėnesį — prieš 36 
metus — Sovietų Sąjunga nu
žudė lietuvių tautos laisvę ir 
įkalino Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę, karine jėga už
grobdama jos žemę ir paverg
dama žmones.

Birželio mėnesį — vos tik 
vieneriem metam praėjus nuo 
Lietuvos sovietinės okupacijos
— lietuvių tautą ištiko pirma
sis masinis sovietinio genocido 
antpuolis, pareikalavęs iš jos 
daugiau kaip 40,000 aukų — 
vyrų, moterų, vaikų, išžudytų 
ir ištremtų į tolimuosius Azi
jos Sibiro plotus kančiai ir mir
čiai. Ir tai buvo tik pradžia
— ligi 1952 iš Lietuvos ištrem
ta apie 400,000 žmonių.

Birželio mėnesį — po viene- 
rių sovietinės okupacijos me
tų — lietuvių tauta visuotiniu 
savo sukilimu pradėjo prieš so
vietinį pavergėją žūtbūtinę ko
vą ir ją ryžtingai tęsia lig šios 
dienos, tik mainydama jos bū
dą — partizanų ginklą pakeis
dama raštu, slaptąja spauda. Vie
nas akivaizdžiausių pavergtųjų 
lietuvių dabarties kovos ginklų 
prieš sovietinį pavergėją yra 
visuotinai — ir net laisvajame 
pasauly — paplitusi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, 
skelbianti nuožmų religijos per
sekiojimą pavergtoj Lietuvoj.

Prieš 36 metus liepos 23 Jung
tinės Amerikos Valstybės pa
smerkė Sovietų Sąjungos agre
siją valstybės departamento pa- 
sekretoriaus Sumner VVelies tar
tais žodžiais: “Šios vyriausybės 
politika yra universaliai žinoma. 
Jungtinių Valstybių žmonės yra 
priešingi grobuoniškiem veiks
mam, vis vien, ar jie būtų įvyk
dyti jėga, ar grasinimu jėgą 
pavartoti. Jie yra lygiai priešin
gi vienos kokios valstybės, ko
kia galinga ji bebūtų, kišimui- 
si į vidaus reikalus kitos ne

priklausomos valstybės, kokia 
silpnąjį bebūtų . . .”

Tokios politikos Jungtinės 
Valstybės laikosi ir dabar — 
nepripažįsta Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių prievartinio 

ir neteisėto įjungimo Sovietų 
Sąjungon, nepaisydamos Krem
liaus dedamų didžių pastangų 
ją pakeisti ar bent iškraipyti. 
Pastaruoju metu Jungtinių Ame
rikos Valstybių nusistatymą ne
pripažinti Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą Hel
sinkio konferencijos poveiky 
dar labiau išryškino prezidento 
Gerald Fordo bei valstybės de
partamento aukštųjų pareigūnų 
pareiškimai ir ypač kongreso 
— atstovų rūmų ir senato — 
pastarosios rezoliucijos. Šiuo 
būdu Jaungtinių Valstybių po
litika Baltijos tautų požvilgiu 
stiprina lietuvių tautos viltį at
gauti laisvę ir pastangas atsta
tyti Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę.

Visi kaip vienas dėkimės, kas 
kuo galim, į lietuvių tautos žūt
būtinę laisvės kovą.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

1976 birželis 
New Yorkas

Philadelphijos LB darbuotojai su JAV senatorium Charles H. Percy Philadelphijoj įvy
kusio respublikonų partijos tautinių grupių suvažiavimo metu. Iš k. į d. JAV LB Krašto val
dybos vicepirm. Balys Raugas, Viktoras Baltakis, Vytautas Radikas, LB Visuom. rei
kalų tarybos pirm. Alg. Gečys, šen. Percy administracinio štabo viršininkas Scott Cohen, 
šen. Percy, LB vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Charles Zerr, LB Krašto valdybos 
pirm. Juozas Gaila ir vicepirm Rimas Cesonis. Nuotrauka K. Cikoto

Lietuviai respublikonai daly
vavo gegužės 20-23 Philadelphi
joj, Franklin viešbuty, vykusioj 
respublikonų partijos tautinių 
grupių konferencijoj. Tarp atvy
kusių daugiau kaip 200 asmenų, 
atstovaujančių net dvidešimt 
trim tautinėm grupėm, lietuvių 
dešimtukas, vadovaujamas lie
tuvių klubų pirmininko Jono 
Talandžio, sudarė vieną iš gau
sesnių tautinių grupių.

Konferencija sulaukė nemažo 
respublikonų partijos ir admi
nistracijos pareigūnų dėmesio. 
Pranešėjų — kalbėtojų tarpe 
buvo partijos centro komiteto 
pirmininkė Mary Louise Smith, 
prezidento Baltųjų Rūmų pata
rėjas etniniam reikalam dr. 
Myrori B. Kuropas, prez. Fordo 
rinkiminės kompanijos vadovas 
Rogers B. Morton, Clevelando 
burmistras Ralph Perk, Phila
delphijos miesto respublikonų 
partijos pirmininkas William 
Devlin, smulkaus verslo admi
nistracijos agentūros vadovas 
Mitchell P. Kobelinski. Iš kong
reso narių dalyvavo šen. Charles
H. Percy, kongresmanai H. John 
Heinz, Edw. Biester ir Edw. J. 
Derwinski. Vieni buvo prane
šėjais turėtuose politiniuose 
seminaruose (kaip paveikti “et- 
niką” balsuotoją, kaip patapti 
“etniniu” .kandidatu, kaip įsi
jungti į rinkiminę kampaniją), 
kiti buvo pagrindiniais kalbėto
jais priešpiečių, priėmimų ar 
banketo metu. Vieni kalbėtojai 
nepajėgė pakilti virš paprastos 
rinkiminės propagandos (mes 
geri, o demokratai blogi!), o kitų 
pranešimai pilnai jiem užtarna
vo įžvalgių valstybininkų vardą. 
Daugiausia dėmesio sulaukė 
konservatyviajainuomoneiatsto-- 
vavęs kolumnistas ir CBS Spekt- 
rum komentatorius M. Stanton 
Evans, remiąs gub. Reagan kan

RESPUBLIKONŲ TAUTINIŲ GRUPIŲ
KONFERENCIJA PHILADELPHIJOJ

didatūrą. Mum, lietuviam, ar
čiau širdies buvo mus liečią dr. 
Kuropo ir šen. Percy pasisaky
mai.

Nepaprastai naudingas konfe
rencijos programos punktas 
buvo respublikonų centro komi
teto platformos komisijos ap
klausinėjimai ryšium su būsi
mais prezidentiniais rinkimais. 
Apklausinėjimam vadovavo 
specialiai atvykęs partijos rezo
liucijų ir įstatų komisijos štabo 
vadovas dr. Arthur L. Peterson ir 
prezidento patarėjas dr. Kuro
pas, moderuojant M. Kobelinski. 
Tautinių grupių — organizacijų 
atstovai pasinaudojo šia reta pro
ga pateikti savo pageidavimus. 
Tenka apgailestauti, kad iš lietu
viškųjų veiksnių tik JAV LB 
krašto valdyba pasinaudojo pro
ga vicepirmininkės Aušros Ma- 
čiulaitytės Zerr žodžiu bei me
morandumu pristatyti LB pa
geidavimus. LB pateiktą liu
dijimą visų akivaizdoj ypatingai 
įvertino dr. Kuropas, pažymėda
mas, jog vykusiai surašytas me
morandumas jam suteikęs idėjų 
suruošti minėtais klausimais 
bent penketą Baltųjų Rūmų kon
ferencijų.

Gegužės 21 vakarą posėdžio 
buvo susirinkę lietuvių respub
likonų veikėjai bei vienetų va
dovai. Dalyvavo Kaz. Oksas, inž. 
J. Talandis ir dr. Kaz. Bobelis 
(Illinois), Eug. Žiūrys ir Zigmas 
Strazdas (Conn.), inž. Alg. Ge
čys (Pennsylvania) ir Edv. Šu
manas (Washington, D.C.b Jei 
buvo tikėtasi sulaukti susirėmi
mų tarp “bendruomenininkų” ir 
“altininkų”, jų neįvyko. Pavyko

JAV senatorius Charles H. Percy sveikina JAV LB Krašto 
valdybos pirmininką Juozą Gailą Philadelphijoj įvykusio 
respublikonųpartijos tautinių grupių suvažiavimo me
tu, Iš k. į d. LB vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, šen. 
Percy, pirm. J. Gaila. Nuotrauka K. Cikoto

kultūringai aptarti lietuvių res
publikonų organizacijos reika
lus, pasisakyti pavergtą Lietuvą 
liečiančiomis temomis. Posė
džiui sėkmingai pirmininkavo J. 
Talandis. Į posėdį trumpam lai
kui buvo atsilankęs ir respub
likonų tautinių grupių organiza
cijos pirm, kongr. E. Denvinski. 
Kiek nejaukiai nuskambėjo po
sėdžio metu kongr. Derwinskio 
šiurkštūs žodžiai, taikyti asme
niui, kuris Washingtone at
stovauja baltų reikalam. Nežiū
rint besibarančiojo pozicijos, tą 
asmenį delegavusios orga
nizacijos vadovui derėjo ryžtis jį 
apginti.

Konferencija priėmė aiškias 
rezoliucijas Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą, 

- žmogaus teisių pažeidimo klau
simais. Stipriai buvo pasmerkta 
Sonnenfeldto “doktrina”, o vals
tybės sekretoriui H. Kissinge- 
riui diplomatiškai surašytu nu
tarimu pasiūlyta atsistatydinti. 
Šį pasiūlymą palydėjo ypač 
stipri plojimų audra.

Šeštadienį įvykusio banketo 
metu buvo perduotas nufilmuo
tas prez. Fordo žodis, specialiai 
skirtas šios konferencijos daly
viam. Savo kalboj prezidentas 
pasisakė už Baltijos valstybių 
laisvę, griežtai atmesdamas Son
nenfeldto “doktriną”. Iš kitų 
tautinių grupių buvo paminėti 
tik ukrainiečiai. Padėka už šį pa
reiškimą priklauso dr. Kuro- 
pui, kurį su lietuviais riša šilti 
santykiai ir kurio nuoširdumą 
rašančiajam teko patirti, dr. Ku- 
ropui balandžio mėnesį atsilan

kius Philadelphijoj vykusios 
JAV LB tarybos sesijon. Tenka 
tik apgailestauti, kad prez. 
Fordas savo užtikrinimus teikia 
vien tik mum patiem ir kažkieno 
yra varžomas juos pareikšti vi
sam pasauliui Tuo tikrai jis lai
mėtų daugiau balsų.

Į minimos konferencijos ren
gimą sėkmingai buvo įsijungę 
JAV LB krašto valdyboj veikią 
asmenys. Dr. Ant. Novasičiui te
ko būti vienu iš dviejų ko- 
pirmininkų. Aušra M. Zerr su 
miesto partijos pirmininko žmo
na Jean Devlin vadovavo atsi
lankiusiųjų registracijai. Alg. 
Gečys, vietos lietuvių sekcijos 
vadovas, rūpinosi atvykstančių
jų garbės svečių pasitikimu, ke
lionės iš aerodromo metu turė
damas progą atnaujinti senas pa
žintis ir sudaryti naujas. Seno
sios ateivių kartos verslininkas 
Rob. Bačkauskas rūpinosi vai
šėmis. Malonu buvo matyti savo 
tautiečius panaudojant turimus 
postus kitataučių supažindini
mui su mūsų tautos laisvės sie
kimais.

S ag.

— Kun. Pranas A. Dauss.
St. Petersburg, Fla., vyskupijos 
kunigas, neseniai buvo paskirtas 
Šv. Juozapo ligoninės, Port 
Charlotte, Fla., kapelionu. Jo 
adresas: St. Joseph Hospital, 
601 N.E. Harbor Blvd,, Port 
Charlotte, Fla. 33950. Kun. P. 
Dauss yra ir vyskupijoj veikian
čios organizacijos “Lęgio 
Mariae” dvasios vadas.

KLAIDŽIOS ILIUZIJOS TEMOMIS
Pokalbis su dr. Vladu Juodeika
JURGIS GLIAUDĄ

Mūsų spauda paminėjo, kad 
dr. Vladas Juodeika yra paren
gęs stambų veikalą apie mark
sizmo teoriją; veikalas nagrinėja 
marksizmo teorijos susiformavi
mo sąlygas, teorijos esmę ir gy
vavimo prognozes. Tokios ap
imties studijos iki šiol mūsų kal
ba neturėjom. Tenka galvoti, 
kad tai bus u įikali marksizmo 
studija lietuvių kalba. Ir išsami, 
pažintinė medžiaga. Ir lietuviš- 
kas sveikas požiūris į ekono
mikos ir materialistinių tezių fe
nomeną, su jo spektrais ir va
riantais.

Ilgametis Portlando (Oregon) 
universiteto profesorius, žino
mas žinovas ekonomistas nepri
klausomoj Lietuvoj, daktaras 
Vladas Juodeika, pasitraukęs 
pensijon, dabar gyvena Los An
geles mieste. Jūsų koresponden
tas, platokai įsikalbėjęs apie lei
dyklai atiduotą veikalą, pateikia 
pasikalbėjimą Darbininko skai
tytojam klausimų ir autoriaus at
sakymų forma.

Klausimas
Kokiom aplinkybėm esant, su

manėt imtis tokio didžiulio stu
dijinio darbo?

Atsakymas
Portlando universitete dės

čiau vyresniesiem studentam 
specialų kursą apie marksizmą 
ir Sovietų Sąjungą. Pastebėjau, 
kad lietuvių kalba nėra tokio iš
tisinio veikalo, tad kilo sumany
mas tą spragą užpildyti. Žinia, 
okupuotoj Lietuvoj marksistinės 
literatūros netrūksta, bet tomis 
temomis literatūra ten neobjek
tyvi, perdėm propagandinė. Ta
riant trumpai: jei ryžtamės ko
voti su priešu, privalom pažinti 
jo strategiją ir ginklą.

Klausimas
Juk, norint gerai suprasti 

marksistinę sočio- ir ekonomi
nę teoriją, reikia pažinti aplin
kybes, kuriom esant ta teorija 
gimė. Ar imat temą visame jos 
komplekse: istorinis, ekonomi
nis, filosofinis?

Atsakymas
Tokia ir buvo mano intencija. 

Gana kruopščiai dėstau Karolio 
Markso politines, ekonomines ir 
filosofines tezes, pateikiu kri
tišką jų vertinimą. Marksas buvo 
filosofas revoliucionierius, ir ši 
jo ypatybė iš anksto apsprendė 

jo tezes. Jis priėmė tiktai tas te
zes, kurios tiko jo a priori su
kurtai koncepcijai, ir be dėme
sio atmetė daug kitų, kurios 
prieštaravo jo teorijai. Ne visiem 
žinoma, kad Marksas išgyveno 
idėjinę evoliuciją. Gimnaziją 
baigdamas, jis buvo krikščionis 
idealistas, parašęs du pras
mingus darbus. Tačiau jo krikš
čionybė buvo abstrakti, indivi
duali, intelektualinė. Atrodo, jis 
niekad neklūpėjo prieš Dievo 
altorių. Būdamas universitete, 
jis pateko į tada labai madingą 
radikalų ateistų hegelininkų sū
kurį. Jų siekiai krypo į revoliu
cingumą: griauti visuomenines 
ir politines sistemas. Su tais sie
kiais Marksas sandariai sutapo, 
jo jaunystės krikščioniškumas 
visiškai pradingo. Dargi jis ėmė 
neapkęsti savo jaunystės idėjų, 

jis nekentė krikščionybės, o kar
tu ir autokratiško Prūsijos reži
mo. Marksas pasmerkė ka
pitalistinę santvarką dar nepa
rašęs nė vieno savo naujos dva
sios sakinio. Jo sprendimai tada 
daryti a priori, nemetodiškai, 
karštai, pasiimtos problemos ne
studijavus.

Klausimas
Tad Markso laikų kapita

lizmas, sukeldamas jam pasi
piktinimą, privertė jį protes
tuoti?

Atsakymas
Industrinės revoliucijos pra

džioj kapitalizmas neturėjo hu

manistinių elementų. Darbi
ninkai buvo žiauriai išnaudoja
mi. Penkiolikos valandų darbo 
diena buvo skirta visiem: vy
ram, moterim ir ... vaikam. 
Marksas tą sunkią padėtį dra- 
matino. Jo proteste yra dalis 
nuopelno, reikalavimas huma
niškų aspektų; jis emociškai tai 
surišo su ekonomika. Bet ir kapi
talizmo pradžioj buvo tam tik
rų asmeniškos laisvės momentų. 
Kaimiečių nevarė į industrijos 
įmones prieš jų norą, kaip tai 
buvo daroma SSSR Stalino lai
kais. Anglijos kaimiečiai, kurių 
buitį Marksas stebėjo, savo noru 
ėjo dirbti į fabrikus, nes gyve
nimas kaime buvo tada sunkes
nis.

Klausimas
Ar Markso emocijos, kurios 

talkino jam sukurti savo tezes, 
buvo pastačiusios tas tezes ant 
realaus pagrindo, stebint ekono
misto akimis? Ar protestas hu
manizmo dingstim buvo stimulu 
sukurti dėsningą ekonominę 
teoriją?

Atsakymas
Deja! Marksas nebuvo objek

tyvus ekonominio proceso bei jo 
dėsningumo tyrinėtojas. Jis ne
įrodė savo tezių realybės. Kartu 
su Fridrichu Engelsu jis siekė 
įrodyti tiktai savo susikurtų są
vokų tinkamumą. Viskas, kas 
prieštaravo jo apriorinėm tezėm, 
liko už dėmesio ribų. Dėl to ir 
darbo rezultatai buvo šališki, as
meniški, lengvai sugriaunami.

Marksas ir Engelsas buvo di
delėj Hėgelio įtakoj. Hėgelio 
dialektinį procesą jie įjungė į 
savo filosofinę materializmo 
sistemą. Kitaip sakant, jie sutuo
kė materializmą su dvasine dia
lektika ir rezultate gavo, patar
lės žodžiais, nei velnią, nei ge
gutę. Tai nesuderinamai santuo
kai pagrįsti Engelsas parašė ir 
veikalą “Gamtos dialektika”, 
kuris yra sekliausias iš visų 
marksizmo korifėjų raštų.

Marksas stengėsi gelbėti pa
dėtį. Jis ketino rašyti išsamų 
darbą apie dialektiką ir materia
lizmą. Tokio veikalo jis nepara
šė. Niekas iš jo sekėjų nė ne
drįso imtis to neįmanomo darbo. 
Taip ir liko ši spraga iki šiol. 
Marksas ir Engelsas paliko savo 
pasekėjam labai sunkią dialekti
nio materializmo naštą, pO kuria 
jie vis suklumpa. Per 58 metus 
ir Sovietų Sąjungoj neatsirado 
nė vieno marksisto teoretiko, 
kuris drįstų tos temos imtis. Ne
nuostabu! Dialektika yra dina
miška žmogaus dvasios apraiška 
ir, kaip tokia, niekad negali būti 
suderinta su materialistiniu de
terminizmu.

Klausimas
Kodėl gi marksizmas, kuris 

bazuotas ekonomika, turi ateisti
nį, tariamai humanistinį ir de
mokratinį spektrus?

Atsakymas
Krikščionybė laiko dabartinį 

žmogų siekiančiu tobulumo, sie
kiančiu amžinojo išganymo. 

Marksizmas gi dabartinį žmogų 
atmeta ir nori jį visiškai pakeisti. 
Nori jį pritaikyti prie būsimos, 
utopistinės, kolektyvinės visuo
menės. Koks gi bus tas naujas 
sovietinis žmogus? Ar jis bus 
laisvas individas, pasiekęs Aris
totelio išmintį, ar mechaninis 
robotas, klusnus įrankis komu
nistinės visuomenės vadų ran
kose? Į tai komunistai nepajė
gia atsakyti.

Marksizmo negalima vadinti 
ir naujuoju humanizmu, nes jis 
savo esme yra antihumaniškas. 

Jo naujoj santvarkoj naujasis 
žmogus tikriausiai bus naujas 
dvikojis gyvulys. Marksizmas 
yra griežtai antidemokratiškas, 
nes proletariato diktatūra yra 
pastovi jo apraiška.

Klausimas
Ką jūs pasakysit apie naujas 

orientacijas komunistų judėjime, 
pasisakymus už norą dalyvauti 
demokratinio valdymosi sis
temoj? Apie pasisakymus prieš 
proletariato diktatūrą? Jų ryš
kiausias, gal būt, šiandieną yra 
prancūzų komunistų partijos va
do George Marchais.

Atsakymas
Komunistų partijos Vakarų 

Europoj labai trokšta valdžios, 
kurion bando patekti bet kuriuo 
būdu. Pagavę valdžios vairą, 
komunistai bematant nusimes 
kaukes. Tokių pavyzdžių buvo. 
Jų ryškusis — F. Castro Kuboj.

(nukelta į 4 psl.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Romanistas Jonas Avyžius 
už romaną “Sodybų tuštėjimo 
metas”, išleistą 1970, gavo 
sovietinę Lenino vardo lite
ratūros premiją (1976). Tai pati 
svarbiausia Sovietų Sąjungos 
premija, skiriama tik už ypatin
gai išsiskiriančius idėjiniu mark
sistiniu turiniu kūrinius. Iš lie
tuvių tokių premiją yra gavęs 
E. Mieželaitis už eilėraščių rin
kinį “Žmogus”. Dabar tokia gar
bė ir didelė piniginė dovana te
ko J. Avyžiui, jo romanas vaiz
duoja gyvenimą Lietuvoj vokie
čių okupacijos metu. Neigiamai 
vaizduojami lietuviai pareigū
nai, bendradarbiaują su vokiečių 
okupacine valdžia. Idealizuoja
mas bolševikinis pogrindis. So
dybų tuštėjimo kaltė suverčiama 
tik vokiečiam, o sovietiniai trė
mimai į Sibirą tik nežymiai pri
simenami kai kurių veikėjų po
kalbiuose. Tačiau pats romanas 
turi literatūrinę formą, rodo ra
šytojo talentą.

— Pasiūlyti kandidatai Lietu
vos respublikinei 1976 m. pre
mijai. Literatūros premijai siūlo
mi: Juozas Grušas už tris dramas 
— “Barbora Radvilaitė” (1973), 
“Pijus nebuvo protingas” (1974) 
ir “Švitrigaila” (1975); Vytautas 
Rimkevičius už tris beletristikos 
knygas — “Kaimo kronikos” 
(1967), “Girėnai” (1971) ir “27 
išpažintys” (1975); Martynas 
Vainilaitis už eilėraščių vaikam 
rinktinę “Mano volungėlė” 
(1975); Albinas Žukauskas už 
poezijos rinkinį “Atabradai” 
(1975). Muzikos premijai: Felik
sas Bajoras, Vytautas Jurgutis ir 
Vaidutis B. Kutavičius. Teatro ir 
kinematografijos premijai: li

Klaidžios iliuzijos temomis
(atkelta iš 3 psl.)

Juk marksizmas negali evoliu
cionuoti ir keistis. Jis su
stingo savo senose formose,. Tai 
marksizmo egzistencijos sąlyga.

Klausimas
Kuo marksizmas imponuoja jį 

adoptuojantiem žmonėm: ar sa
vo impulsų deklaracijomis, ar 
jausmų dirginimu, ar teoriniu 
pagrįstumu? Pasauliui nebe 
naujiena, kad marksizmo tezių 
įgyvendinimas neatneša žmo
nėm gerovės. Tačiau ir laisvuo
se kraštuose dar stipri klaidžioji 
marksizmo iliuzija. Kaip žmonės 
sugauna tą ekonominių ir 
filosofinių teorijų komplek
są?

i
Atsakymas

Marksizmas, kaip teorija, nėra 
susistemintas viename vei
kale, yra daug šaltinių, išsklai
dytų knygose; vis dėlto visuma 
teikia gerai apgalvotos, logiškos, 
įmantriai apginamos sistemos 
įspūdį. Tačiau tai paradinė pu
sė. Kritiškai analizuojant, toji 
“įtikinamoji” sistema, pasak 
Boehm-Bawer, yra tiktai kortų 
namelis. Mat, Marksas ieškojo 
kapitalistinėj sistemoj drastiškų 
prieštaravimų, o tokių drastiškų 
prieštaravimų atsirado jo siste
moj. Iš savo apriorinių tezių 
Marksas sudarė abstrakčią, ne
gyvenimišką ir perdėm klaidin
gą socialinę sistemą. Tokia iliu
zija tais laikais patraukė prole
tariatą, nes daug buvo jam siū
loma už dyka. Buvo klaidinimo 
momentas skelbti, kad proleta
riatas. kuris esąs “niekas”, bū
siąs “viskuo'.
. Tokiu būdu sugebėta “Komu
nistų manifestą” paversti gerąja 
naujiena, darbininkų išganvmo 
evangelija! Dėl revoliucinių 
tendencijų marksizmas labiau
siai patiko visokio plauko radi
kalam, kurie tarėsi radę marksiz
me iki tol neišsprendžiamų so
cialinių problemų sprendimą. 
Tariamai mistiškas dialektinis 
marksizmo materializmas labai 
patiko pasimetusiai inteligenti
jai, kuri marksizme rado naują 
pasaulėžiūrą ir naujo gyvenimo 
kelią.
Klausimas

Kokios yra, jūsų nuomone, 
ryškiausios marksistinės teorijos 

teratūrinių programų organiza
torius Vytautas Kybartas, Šiau
lių teatro režisierė Aurelija Ra
gauskaitė ir filmų ruošėjai 
Viktoras Starošas ir Rimtautas 
Šilinis. Dailės premijai siū
lomi: tapytojas Vladas Karata- 
jus, skulptorius Vladas Vildžiū
nas ir architektas Rimantas P. 
DiČius.

— Vilniaus Akademiniame 
dramos teatre vaidinama nauja 
Juozo Grušo satyrinė drama 
“Cirkas”.

- Justinas Marcinkevičius pe
riodikoj spausdina naujos dra
mos “Mažvydas” ištraukas. Tai 
bus antroji trilogijos dalis. Pir
moji dalis yra “Mindaugas”, ant
roji “Mažvydas”, trečioji “Ka
tedra”. Trilogijoj liečiamos 
Lietuvos gyvybinės problemos. 
“Mažvydo” veiksmas vyksta Ra
gainėj, kur M. Mažvydas gyveni
mo pabaigoj buvo klebonas.

— Pavergtos Lietuvos lite
ratūros šaltiniuose jau seniai 
skelbiama, kad “Amerikos pirty
je” autorius buvo ne Juozas, bet 
jaunas miręs inžinierius Antanas 
Vilkutaitis. Naujų dokumentinių 
įrodymų š.m. “Literatūros ir 
Meno” Nr. 17 duoda Vincas 
Kuzmickas.

— Kad pavergtoj Lietuvoj li
teratūra yra pajungta komunis
tinei propagandai, akivaizdžiai 
rodo balandžio mėnesį sušauk
tas Rašytojų sąjungos valdybos 
plenumas. Jame buvo svarsto
ma L. Brežnevo komunistų par
tijos XXV suvažiavime pasakyta 
kalba ir rašytojų įpareigojimai 
dalyvauti dešimtajam penkme
čio plane.

Pr. N.

klaidos, netikslumai, prieštara
vimai, tai yra teorijos neatitik- 
muo istoriniam, ekonominiam ir 
socialiniam procesui?

Atsakymas
Marksas pastatė savo eko

nomikos pagrindą ant vertės teo
rijos. Vertės teorija sakė, kad ga
minio vertė yra tolygi į gaminį 
įdėtam darbui. Tačiau teorijos 
evoliucija nuneigia tokį Markso 
kategoriškumą. Gaminio vertę 
apsprendžia daugybė kitų fakto
rių. Tarp jų paklausos ir pasiū
los momentas, gaminio retumas, 
darbas, transportas, etc. Marksas 
klydo, tvirtindamas, kad kapita
listinėj sistemoj darbininkai 
tegali uždirbti tik skurdų pragy
venimo minimumą, jis pats ma
tė, kad ir jo laikais darbinin
kai uždirbo daugiau, kaip jų pra
gyvenimo minimumas. Didelė 
Markso klaida buvo jo tvirtini
mas, kad nuosavybė yra viso 
blogio, ir išnaudojimo, šaltinis. 
Jis reikalavo nuosavybę panai
kinti. Iš tiesų gi nuosavybė, 
kaip tokia, yra neutrali. Nuosa
vybė niekuo dėta, jei, esant tam 
tikrom sąlygom, žmonės sugeba 
ją piktnaudoti. Tas piktnaudoji- 
mas yra tiktai tol, kol valdymo- 
si organai nesutvarko pikto 
kėslų.

Bet kone didžiausia Markso 
klaida buvo tvirtinimas, kad vi
sos žmonijos istoriją, visų žmo
nių dvasinius ir kūrybinius po
lėkius, jų kančias ir maldas, 
esą, apsprendžia materialiniai 
žmonių reikalai. Viską suvesti į 
medžiagą ir viską sumaterialis- 
tinti iš tiesų yra ne kas kita, 
kaip visa ko stimulu pripažinti 
“pilvo filosofiją”. Tai dvasinių 
vertybių vulgarizacija. Žmonės 
ne vien tam gyvena, kad valgytų.

Klausimas
Sovietų Sąjungoj ir komunistų 

partijose laisvame pasauly 
Marksas laikomas tariamu pro
metėju, atnešusiu žmonijai nau
jos socioekonominės, materia
listinės religijos pradmenis. Ar 
jo laikymas šiais laikais neklys- 
tančiojo mesijo rolėj nėra grubi 
spekuliacija senu jo garsu?
Atsakymas

Ne visiem žinoma istorinė tie
sa, kad Marksas, komunis
tinės visuomenės kūrėjų sostą 
pateko atsitiktinai. Kada jis buvo

Adomo Galdiko vardo galerijoj p. Bivainienė ir Birutė Bivainytė žiūri į Adomo 
Varno paveikslą. Gilumoj dešinėj P. Augiaus grafika, kairėj prieky Romo Viesulo grafi
ka.

TARP DVIEJŲ VIDURVASARIO NARČIŲ
Latvis rašytojas Egils Kaime 

prasiveržė į angliškai kalbančią 
Ameriką su savo romanu 
Between Two Midsummer 
Nights. Atsimenant mūsiškių ra
šytojų prakaitu palaistytas pa
stangas atkreipti dėmesį į lietu
vio istorinę odisėją amerikiečių 
tarpe, ši brolio latvio sėkmė ne
gali likti mūsų nepastebėta.

Egils Kaime, romano autorius, 
paliko Latviją kartu su daugeliu 
iš mūsų, rusam antrukart oku
puojant gimtąjį kraštą. Amerikon 
atvyko 1951. Nuo pat atvykimo 
įsidarbino Manhattan College, 
N.Y. Vien darbu nesitenki
no. Tęsė Rygoj pradėtas meno 
studijas New York City College.

pakankamai aiškiai sukūręs savo 
komunistinės visuomenės idea
lą, jis rūpestingai dairėsi aplin
kui, ieškodamas materialinės jė
gos, kuri vykdytų jo diealą, 
realizuotų jo idėjas. Marksas 
nenorėjo palikti savo teorijų, 
savo sukurtos sistemos metme
nų, dūlėti filosofinių knygų len
tynoj, kur knygas naikina kandys 
ir laikas. Tokią materialinę jė
gą savo utopijai realizuoti jis pa
matė proletariato klasėj. Ten 
daug nepasitenkinimo, tad tas 
visuomenės sluoksnis galėsiąs 
griauti esančiąją santvarką.

Tačiau be mažiausiųjų sąžinės 
skrupulų Marksas būtų pasirin
kęs bet kurį kitą visuomenės 
sluoksnį, pavyzdžiui, buržuazi
ją, jei ši dėl eros savybių būtų 
tikusi į jo schemą. Marksas “pa
milo” proletariatą tik iš -reikalo. 
Faktiškai jis proletariato nemė
go, dažnai vadino jį paniekinan
čiu “Lumpenproletariato” var
du (“skudurų skurdžiai”). Mark
sui visad imponavo aristokratiš
koji klasė, kurioj jis rado pras
mingų tradicijų ir talkininkų.

Kada jis parinko darbininkiją 
kaip įrankį savo siekiam siekti, 
jis pavadino proletariatą “revo- 
liucingiausia klase”. Tai buvo 
stambi klaida. Socialinių sukrė
timų maiiija paprastai serga radi
kalios inteligentijos dalelė. Pro
letariatui rūpi buitiniai reikalai, 
kur yra ne politinis, bet ekono
minis primatas. Be to, proleta
riatas žino, kad revoliucija yra 
nevykęs visuomenės ir tvarkos 
keitimo metodas. Revoliucija 
griauna, bet nestato. Kada bul
dozeris griauna seną namą, žmo
nės jau turi naujo namo planus. 
Tad Leninui teko statyti naują 
tariamai komunistinę .santvarką. 
Jis nė nežinojo, nuo ko pra
dėti, ir priekaištavo Marksui dėl 
plano stokos. Marksas nenuro
dė, kad turi būti statomas komu
nizmas. Leninui, Stalinui, Go- 
mulkai, Titui, Castrui, Mao Tse- 
tungui teko ir tenka improvizuo
ti ir eksperimentuoti. Todėl to
kie skirtingi takai į Markso tezių 
realizavimą. Tariamas Markso 
“prometėjizmas” ilgam atnešė 
žmonijai kančias klaidžios 
iliuzijos siekimo vardu.

Pabaiga
Profesoriui daktarui reiškiu 

padėką už įdomų pokalbį nūn 
tokia aktualia tema. Jūsų kny
gos, kuri suteiks daug pažinti
nės medžiagos, lauksime su ne
kantriu smalsumu.

Dienomis dirbo, o vakarais 
(ir naktimis!) studijavo. Tapo iš
kiliu ir ieškomu menininku. 
Reiškėsi ir rašytu žodžiu. Bū
damas trikalbiu (latvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis) pasidarė ži
nomas saviškių ir kitataučių 
tarpe savo romanais, novelė
mis ir vaidinimais. Su dideliu 
atsidėjimu ir rūpesčiu Egils 
Kaime nesiliauja paskaitomis, 
pokalbiais bei raštu priminti 
amerikiečiam Baltijos tautas po 
rusų okupacijos letena.

Jo naujoji knyga anglų kalba 
Betvveen Two Midsummer 
Nights aprašo prieškarinės Lat
vijos žmogaus būtį. Romano siu
žetas būdingas visam prieškari
niam Pabaltijui. Igną, veržli 
Latvijos kaimo mergina, ir Tots, 
išradingas Latvijos kaimo į 
mokslus besiveržiąs studentas, 
ieško meile ne tik vienas kito, 
bet ir sau vietos ateity. Egils 
Kaime rašo vaizdais. Latvijos 
kaimas, jaunimo veržimasis į

VADOVĖLIS VAIKAM IR TĖVAM
ELONA VAIŠNIENĖ

Šiemet pasirodė vadovėlis — 
“Mano pirmoji komunija, vai
kams ir tėvams”. Ši knyga yra 
tiem tėvam, kuriem svarbu, kad 
jų vaikai pirmajai komunijai 
ruoštųsi lietuviškai.

Tėvai, kuriem rimtai svarbus 
lietuviškumas, paprastai yra la
biau pratę bendrauti su savo 
vaikais, negu tie tėvai, kurie 
savo vaikų lietuviškumą linkę 
palikti vaikų nuožiūrai ir moky
tojų pastangom. Šio vadovėlio 
pagrindinis priėjimas turėtų bū
ti patrauklus tiem tėvam, kurie 
yra pasiryžę aktyviai dalyvauti 
savo vaikų auklėjime.

“Mano pirmoji komunija” šei
mą laiko vienetu, kurio 
nariai dalyvauja vienas kito per
gyvenimuose. Taip pasiruo
šimas komunijai paverčiamas 
visos šeimos religiniu atsinauji
nimu. Knygoj nemaža “darbe
lių”, kurie įtraukia ir tėvą, ir 
motiną, ir brolius, ir seseris.

Vadovėlio tekstas nesudė
tingas. Jį galėtų paskaityti pats 
ir tas vaikas, kuris eina pirmos 
komunijos. Knygoj į kasdieni
nius įvykius žvelgiama iš reli
ginio taško. Vaikas raginamas 
sugalvoti visokiausių pavyzdžių, 
“gerų žinių” iš savo paties gy
venimo (kad močiutė atvažiuo
ja į svečius, kad gavo A iš skai
tymo, kad draugas pasveiko). 
Tą jausminį supratimą mėgi
nama pernešti į Evangelijoje 
skelbiamus įvykius: kodėl Kris
taus atėjimas buvo laikomas 
gera žinia, kodėl ir dabar jis toks 
yra.

Vaikui padedama atsiminti 
didesnes šventes (Padėkos die
ną, Kalėdas, Velykas), kada su
važiuoja giminės ir draugai, ka
da pietūs pasidaro kažkas dau
giau nei pavalgymas. Tas supra
timas perkeliamas į komuniją, 
kuri yra dvasinis valgis ir šven-

mokslą, žmogaus žingsnis iš 
būties lopelio į kultūros ir tech
nikos jūrą, laikų sampyna ir as
meniški lūžiai alsuote alsuoja 
gyvenimu ir masinančiu žais
mingumu.

Šiuo savo romanu Egils Kai
me prašnekina lietuvį, nes lat
viška žmogaus būtis ir širdis yra 
daug kuo artima lietuviškai žmo
gaus būčiai ir širdžiai. Be to, 
latvių, brolių tautos, rašytojo iš
ėjimas į plačiąją angliškai kal
bančią Amerikos visuomenę 
mus verčia ne tik didžiuotis bei 
džiaugtis knyga, bet ir ją pirkti 
bei skaityti. Vyresniesiem lietu
viam ši knyga primins jaunystę upės”: 
prieškariniame Baltijos gintaro 
krašte. Lietuviškajam jaunimui 
jį atvers plačias duris į latvius, 
brolių tautą.

(Egils Kaime, Between Two 
Midsummer Nights. Boston:

Branden Press, 1976.)
Antanas Rubšys nįan Partisąns Versų^ the 

Ų.S.S.R. (1944-1947). Transiated
■___________ from the Lithuanian by E J. Har-

rison and Manyland Books. Iš
leido Manyland Books. New 
York. 197,5. Kietais viršeliais. 
Aplankas Pauliaus Jurkaus. 254 
psl. Kaina 9.95 dol. , 

Knygos autorius , Juozas Luk
ša (1921-1951), Lietuviu Encik
lopedijoj abibū dinamas kaip 
“vienas iš pačių svarbiausių 
Lietuvos partizanų vadų antros 
sovietinės okupacijos metu, du 
kartus pralaužęs geležinę už
dangą, žinomas slapyvardžiais 
Daumantas, Skrajūnas, Skirman
tas, Miškinis”. Žuvo kautynėse 
1951 rugsėjo mėn. miškuose 
tarp Veiverių ir Prienų.

Gyvendamas Vakaruose, J. 
Lukša parašė knygą “Partizanai 
už geležinės uždangos”; ji buvo 
išleista 1950. Antroji, papildyta, 
jos laida, pavadinta “Partizanai”, 
buvo išleista 1962.

Dabar štai turim angliškąjį 
“Partizanų” vertimą — 
Fighters for Freedom, kurį jau 
seniai reikėjo mum turėti. Vis 
dėlto gerai, kad turim jį dabar. 

Zenonas Bačelis — NERIMO 
SIELA. Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Akademinio 
Sambūrio ir Literatūros Būrelio 
leidinys. Finansavo Aleksandra 
Bačelienė. Redagavo Halina Di- 
džiulytė-Mošinskienė. Sao Pau
lo — 1975.Viršelis Ramučio Idi- 
kos. Tekstas iliustruotas nuo
traukomis. 200 egz. 124 psl., 
plius įžanga. Kaina 2.50 dol. 
Gaunama šiuo adresu: Mūsų 
Lietuva, Caixa Postai 4421, 
01000 Sao Paulo, SP, Brasil.

Inž. Zenonas Bačelis gimė 
1892 Gustonių k., Naujamiesčio 
valsč., Panevėžio apskr.; mirė 
1973 rugpiūčio 23 Sao Paulo 
mieste, Brazilijoj. Apie jį šios 
knygos įžangoj rašo Alfonsas D. 
Petraitis: “Su inž. Z. Bačelio 
mirtimi atsirado didelė Spraga 
Brazilijos lietuvių idealistų tar
pe. Nekartą teko pastebėti, kad 
jaunoji karta jam jautė labai 
daug simpatijų. Gal jo pasėtos 
mintys šiandien reiškiasi prak
tišku jaunų jėgų įsitraukimu į 
lietuvišką darbą. Naujų minčių 
jam niekuomet netrūko.”

Šiame leidiny yra surinkti ve
lionio raštai bei prisiminimai.

Manhattan College

tė, kada bendraujama su Kristu
mi.

Tradiciniu būdu komunijai 
ruošiami vaikai turi atmintinai 
išmokti maldas, įsakymus, atsa
kymus į nustatytus klausimus. 
Ir šiame vadovėlyje yra maldų. 
Tačiau, kai vaikas ruošiasi atmin
tinai išmokdamas nustatytą te- 
džiagą, tėvai gali likti neįsi
traukę į vaiko pasiruošimą. Net 
ir patikrindami, ar vaikas nesu
maišo įstatymų, ar viską moka 
atmintinai, tėvas ir motina lieka 
tik repetitoriai. Tradicinis vaiko 
paruošimas reikalauja daug ma
žiau iš tėvų ir, žinoma, yra 
daug lengvesnis. Šis vadovėlis 
įtraukia tėvus, netgi brolius ir 
seseris. Vadovėlis priverčia su
sidurti su savo asmenine pažiū
ra į religinę dimensiją gyveni
me.

“Mano pirmoji komunija” iš
leista labai gražiai. Tai yra ame
rikietiško vadovėlio vertimas į 
lietuvių kalbą. Lietuviam jį pa
ruošė Ingrida Bublienė ir kun. 
Kęstutis Žemaitis. Vadovėlio 
gale jie parašė ir vienuolika 
puslapių pasiūlymų, kaip tėvam 
vadovėliu naudotis.

Abu autoriai medžiagą atrinko 
iŠ kitų vadovėlių, išvertė, norė
dami padėti lietuvių šeimom. 
Tad lietuviškoji visuomenė jiem 
yra labai dėkinga. Vadovėlis bus 
ypatinga pagalba šeimoin, ku
rios nori, kad vaikai religinį 
paveldėjimą perimtų lietuviškai.

-o-
MANO PIRMOJI KOMUNI

JA, vadovėlis vaikams ir tėvams. 
Pagal sės. M. Blanche Twigg, 
MHSH, paruošė Ingrida Bublie
nė ir kun. Kęstutis Žemaitis, 
Chicaga, 1976, 91 pusi., kaina — 
5 dol. Knyga gaunama pas visus 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoj).

Atsiųsta —L 
paminėti ■

Leonardas Andriekus — UŽ 
VASAROS VARTŲ. Lyrika. 
Iliustravo Telesforas Valius. 
New Yorkas. 1976. Išleido Pran
ciškonai. 80 psl.

Tai penktoji šio autoriaus ei
lėraščių knyga. Pirmosios ketu
rios: Atviros marios (1955), Sau
lė kryžiuose (1960), Naktigonė 
(1963), Po Dievo antspaudais 
(1969). Be šių penkių, viena 
yra išspausdinta ir angliškai: 
Amens in Amber (1968); vertėja 
— Demie Jonaitienė.

Visos šešios knygos yra gražiai 
išleistos. Visas iliustravo tas 
pats dailininkas — Telesforas 
Valius. Visų knygų pavadinimai 
būdingi autoriaus poezijos te
matikai bei nuotaikai.

Literatūriniame pasauly au- 
' torius stipriausiai pasireiškė
savo debiutu — Atviromis ma
riomis. Antrasis jo lyrikos rin
kinys — Saulė kryžiuose — lai
mėjo Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premiją.

Naujasis — Už vasaros vartų 
— rinkinys turi šiuos skyrius: 
Ant septynių krantų, Su rudenio 
paukščiais, Nakties našta. :Visus 
eilėraščius jungia religinė min
tis. Išsisakoma trumpai. Ir savo 
puslapių skaičium šis rinkinys 
yra plonesnis už ankstes
niuosius. Tai liudija autoriaus 
linkimą išsisakyti kaip galima 
kondensuočiau.

Autoriaus nuotaiką, būdingą 
visai knygai, išreikštą beveik 
tradiciniu eiliavimu, didžia da
lim atskleidžia čia cituojamas 
posmas iš eilėraščio “Septynios

Laimingos upės, kad išbėgo, 
O mes gi pasilikome 
Prie septynių sausų vagų 

bejėgiai, 
Apsikabinę dykumą.

i . : į > •■.. ./ "‘f '■ į

Juozas Daumantas — FIGHT
ERS FOR FREEDOM. Lithua-

Versus<„ the
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8—r/TpC --f —-   —jphš VisutįįLIETUVOS ATSIMINIMAM 35 METAI
Rodos, tik užvakar minėjom 

30-ties metų Lietuvos Atsimini
mų radijo programos sukaktį, o 
štai gegužės 1 suėjo 35 metai, 
kai New Yorko, New Jersey, 
Connecticuto ir Pennsylvanijos 
apylinkėse sklinda lietuviški žo
džiai iš galingosios WEVD sto
ties New Yorke. Ši 35 metų 
reikšminga sukaktis gegužės 1 
buvo iškilmingai atšvęsta Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos sa
lėj, Nevvark, New Jersey.

Radijas yra bene greičiausia 
ir visiem lengviausiai prieinama 
susižinojimo ir kultūros puose
lėjimo priemonė. Juo per sekun
des yra pasiekiami tūkstančiai 
žmonių. Pagalvokim, kiek būtų 
darbo, jei tuos žmones reikėtų 
pasiekti laiškais .. . Mum, lietu
viam, radijas yra daug daugiau 
negu žinių bei informacijos per
teikimo būdas: jis yra mūsų 
lietuviškojo gyvenimo gyvastin
gumo atspindys. Klausydamiesi 
radijo sava kalba, mes jaučiam 
kažkokią malonią gaidą, jaučiam 
ilgesį savo paliktam kraštui. 
Taip, žodis yra galingas ir ste
buklingas! Jo bijosi ir pikčiau
si pasaulio valdovai.

Ištesėti 35 metus lietuviško 
radijo tarnyboj yra didelis daly
kas. Juo labiau, kad atlyginimas 
už įdėtą darbą yra minimalus, o 
laiko duoklė yra stambi. Pro
gramų vadovas turi pasitikėti 
klausytojo geros valios auka. 
Lietuviškai programai visų pir
ma reikalinga didelė meilė sa
vo tautai, savo kalbai ir savo 
tėvų kraštui, nes, kaip sakyta, 
biznio iš to nėra. Jeigu būtų 
geras pelnas, tai visi lietuviški 
kultūriniai reikalai būtų seniai 
biznierių rankose. Jokūbas Stu- 
kas yra vienas iš tokių pasišven
tėlių. Dėl lietuviško žodžio jis 
dirba su misionierišku uolumu. 
Įdeda daug pastangų ir darbo, 
kad mūsų kalba ir daina galėtų 
skambėti lietuvių pastogėse. Šių 
eilučių autoriui tenka dr. Stuką 
pažinti ir jo veiklą stebėti jau 
daūgelį metų. Ir reikia tiesiog 
Stebėtis, kad jis dar nepavargs
ta. Žiūrėk, kad ir su amerikie
čiais kolegomis ar studentais jo 

ST.
PETERSBURG, 
FLA.
Lietuvių pastoraciniai reikalai

Neseniai St. Petersburgą ap
lankė pranciškonų provincijolas 
tėvas J. Gailiušis, OFM. Moti
nos dienos proga jis aukojo 
mišias ir sakė pritaikytą pamoks
lą. Po pamaldų sukvietė visus 
tikinčiuosius į salę ir padarė 
pranešimą.

Provincijolas aiškino, jog šį 
sykį jis pas mus atvykęs kvie
čiamas vietos vyskupo aptarti 
lietuvių pastoracinių reikalų. 
Vyskupas norįs žinoti, ar lietu
viam yra patogus pamaldų lai
kas, ar tinkama vieta, ar norė
tume pamaldas turėti kiekvieną 
savaitę. Pagaliau vyskupas pa
reiškęs: jei kolonijoj būtų pa
kankamas lietuvių skaičius, jis 
leistų įsteigti čia lietuvišką pa
rapiją.

Susirinkimo metu beveik su
tartinai buvo pasisakyta pamal
das nukelti į šeštadienio po
pietę, nes dabartinis laikas nėra 
patogus. Dauguma išreiškė nuo
monę, kad pamaldos vyktų kiek
vieną savaitę. Trumpai buvo pa
liestas lietuvių surašinėjimo 
klausimas, kad savu laiku būtų 
galima vyskupą informuoti, kiek 
šioj kolonijoj gyvena lietuvių.

Kiek teko iš patikimų šalti
nių patirti, tėvas J. Gailiušis, 
OFM, šiuos naujus tikinčiųjų 
pageidavimus tuojau perdavė 
vyskupui. Girdėti, jog jau gau
tas palankus atsakymas. Manau, 
kad greitu laiku visus tikinčiuo
sius apie tai painformuos tėvas 
T. Degutis, OFM.

Kaipgi su surašinėjimu ir pa
rapijos steigimu? Ar parapiją 
steigtume, ar ne. bet turėti 
bendrą lietuvių sąrašą būtų vi
sais atvejais naudinga. Kas tai 
turi padaryti? Vieni sako, jog 
tai milžiniškas darbas, kiti ma
nytų, jog reikia visom organi-

pokalbiai tuoj ir pakrypsta į Lie
tuvos pusę, į jos okupaciją.

Suprantama, kad vienam žmo
gui paruošti ir transliuoti valan
dos programą nėra toks papras
tas dalykas. Reikia skonio, geros 

.nuovokos ir talentų. Per eilę 
metų jam yra talkinę daugelis 
žmonių: Jonas Valaitis, Alfonsas 
Petrutis, Kazys Vasiliauskas, Al
girdas Kačanauskas, Vitalis Žu
kauskas su savo “giminėm”, ku
nigai Jonas Balkūnas, Juozas 
Čekavičius, dr. Tomas Žiūraitis 
ir daugelis kitų, kuriuos būtų 
sunku visus čia suminėti. Šios 
programos nuolatinė padėjėja, o 
dr. Stukui kur toliau išvykus, ir 
Lietuvos Atsiminimų tvarkytoja, 
yra dailiojo žodžio sakytoja Ire
na Veblaitienė. Lietuvių stu
dentų informaciją teikia Rytis 
Balčiūnas ir jo padėjėjas Anta
nas Dambriūnas.

Įvertindami prof. Jokūbo 
Stuko 35 metų darbą, nors ir la
bai rūsčiam orui esant, jautrieji 
lietuviai rinkosi į gražiai Vytau
to Gružo papuoštą lietuvių pa
rapijos salę. Jų prisirinko trys 
šimtai. Valandą prieš iškilmes 
visi buvo pavaišinti kokteiliu ir 
užkandžiais. Čia, akordeonistei 
Rūtai Raudytei linksminant, da
lyviai turėjo progos vėl atnaujin
ti pažintis ir gražiai pabendrau
ti. Persikėlus į pagrindinę salę, 
visi užėmė sau skirtas vietas. 
Prel. Jonui Šernui sukalbėjus 
maldą, visas šių iškilmių vairas 
atiteko Alfonsui Petručiui, atvy
kusiam su savo šeima net iš 
Washingtono. Greit klausytojas 
pajuto, kad šis vyras, kaip sa
koma, gerai žino, ką daro.

Pradžioj Irena Veblaitienė 
buvo pakviesta perskaityti pa
ties Jokūbo Stuko jautriai para
šytą tam tikrą lietuvybės cre
do. Muzikinę dalį pradėjo solis
tė Irena Stankūnaitė su Juozo 
Tallat -Kelpšos “Mano sieloj 
šiandien šventė” ir Donizetti 
arija “Žino visi” iš operos “Pul
ko duktė”. Po jos scenon įkopė 
solistas Liudas Stukas, pradėda
mas su Juozo Stankūno “Humo
reska” ir Denzos “Jei mane 
myli”. Po atskirų pasirodymų jie 

zacijom susieiti ir bendrai tą 
darbą atlikti. O jei ne visos 
prisidėtų, tai ar negalėtų nors ir 
viena stipresnė organizacija pa
siaukoti? Reikėtų reikalą tuoj 
pat judinti. Ar čia nebūtų Lie
tuvių Bendruomenės darbas?

Mano galva, šio bendro su
rašinėjimo nereikėtų maišyti su 
parapijos steigimu. Būtų jau at
skiras pasisakymas, kas norėtų 
prie lietuviškos parapijos pri
klausyti. Nuo norinčių skaičiaus 
priklausytų pačios parapijos 
steigimas, pastatų įsigijimas ir 
jų išlaikymas.

Jau seniai St. Petersburge 
buvo kalbama apie lietuvišką 
parapiją. Dabar jau atėjo laikas, 
palankios sąlygos konkretiem 
žygiam. Nuo mūsų pačių pri
klausys šio klausimo sprendi
mas viena ar kita linkme. Ini
ciatyvos lauktina iš bažnytinio 
komiteto ir iš visos tikinčio
sios visuomenės.

Pirmas parapietis
-o-

ST. PETERSBURG, FLA.
St. Petersburgo lietuvių klu

bas pradėjo leisti naują biule
tenį “Lietuvių Žinios”. Pirmas 
numeris pasirodė gegužės 23 
data. Redakcinį kolektyvą suda
ro K. Grigaitis, A. Kamienė,
K. Kleiva ir dr. H. Lukaševi- 
čius..

Klubo statybos komisija, su
sidedanti iš L. Kačinsko, K. Ste- 
ponkaus ir P. Zelbos, baigė pir
minių planų paruošimą ir per
davė visą darbą toliau tęsti ar
chitektui.

Rugsėjo 8-oji švenčiama kaip 
tautos šventė ir Šiluvos Mari
jos šventė. Vietiniai lietuviai ku
nigai ir šiai progai sudarytas 
jungtinis organizacijų atstovų 
komitetas nutarė šiemet tą die- 
nė ruošti pasaulio lietuvių soli
darumo ir maldos dieną už Lie
tuvą. •

Lietuvių Fondo vajaus ko
misijai priklauso O. Petrikienė, 
A. Pupelis ir A. Ragelis.

Lietuvos atsiminimų radijo 35 metų sukaktuvių minėjime gegužės 1 Nevvarke, N.J., 
publika užkandžiauja ir šoka. Nuotr. R. Kisieliaus
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dar padainavo duetus — Juozo 
Stankūno “Meilės balsus” ir 
Liudo Stuko “Nesek man rožės”.

Abiem dainininkam akompona- 
vo Juozas Stankūnas. Priedui 
abu dar padainavo porą dalykų.

Nutilus solistų jausmingiem 
balsam, savo humoristines eiles 
skaitė poetas Romualdas Kisie
lius. Jo satyra buvo šmaikšti, da
lykiška ir gausi sąmoju. Antroj 
daly jis pateikė savo eilėraš
čius rimtesnėm temom, vie
ną jų dedikuodamas minėjime 
dalyvavusiam Simui Kudirkai.

Po meninės dalies vyko svei
kinimai. Clark miesto lietuvių 
kilmės burmistras Jaruševičius 
sveikindamas įteikė dr. Stukui 
savo miesto garbės piliečio pa
žymėjimą. Seton Hali universi
teto dekanas John Dehan, dr. 
Tomas Žiūraitis, OP, G. Petru- 
tytė ir Simas Kudirka sveikina 
išreikšdami savo pagarbą dr. Jo
kūbui Stukui, lietuviui kultūri
ninkui, visuomenininkui ir nuo
širdžiam radijo darbuotojui. Si
mas Kudirka kvietė visus pa
miršti nereikšmingus ginčus ir 
dirbti drauge Lietuvos ateičiai. 
Jo kalba buvo nuoširdi, atidžiai 
išklausyta.

Pagaliau Alfonsas Petrutis pa-; 
kvietė • tarti žodį patį sukaktu
vininką Jokūbą Stuką. Pasi
džiaugęs matydamas tiek daug 
dalyvių bei gražių jo darbo įver
tinimų, Lietuvos Atsiminimų di
rektorius skundėsi, kad po tiek 
daug metų jis kartais pradeda 
pavargti. Tačiau, paskutinį kartą 
būnant Lietuvoj, jam tekę ma
tyti, kaip žiauriai rusų okupantai 
laiko Lietuvą savo replėse. 
Tokia slegianti padėtis jam su-

Poetas Romualdas Kisielius 
skaito savo eilėraščius Lie
tuvos atsiminimų radijo 35 
metų sukakties minėjime 
gegužės 1 Nevvarke, N.J. 
Vienas eilėraštis buvo skir
tas specialiai šiai sukakčiai. 
Kompozitorius Juozas Stan
kūnas akomponuoja solis
tam Lietuvos atsiminimų 
radijo 35 metų sukakties mi
nėjime gegužės 1 Nevvarke, 
N.J. Nuotr. R. Kisieliaus

teikė naujų jėgų dirbti su dides
niu pasiryžimu, kol Lietuva atsi
kratys Maskvos jungo.

Beje, šia proga pažymėtina, 
kad dr. Stukas jau dešimt metų 
transliuoja programas apie Lie
tuvą kas savaitę per Seton Hali 
radijo stotį anglų kalba iš South 
Orange, N.J., stoties.

Julius Veblaitis

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

P ACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA įSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytu kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................... .*.................................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................................................................................................................ 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ........................................i.......................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............................................................................................ 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......................................................................................................... 895-0700
Chieago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .................................................................................................. 486-2818
Chieago. III. 60629 — 2608 West 69 Street ...................................................................................................... 925-2787
Chieago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ...................................................................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ..................................;........................  771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..........................................t.................................................................................. 365-6780
Farmingdale, N.J. — Freewood Acres Rt 9 ...........................................   363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ......................................................................................... 365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...................................................................................................246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........................................................................................ 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................................ 674-1540
New York, 3, N.Y. — 141 Second Avenue ......................................................................................................... 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ............................................................................................... 769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.........'....................................................................602-942-8770
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ....... 1................................................................................................... 381-8800
Silver Springs, Md. — 622 Ellsvvorth Dr..................................................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ......................................................................................................... 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .................................................................................................... 475-9746
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė................................................................................ 296-5250
Vtįca, N.Y. — 963 Bleeker Street .......................................   732-7476

STOVYKLA 
JAUNIMUI

Šių metų rugpiūčio 15-27 
Loyola of the Lakęs vietovėj, 
netoli Akron, Ohio, įvyksta jau 
trečioji lituanistinių studijų sto
vykla. Stovyklą rengia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šių Centras, kuris veikia Chica
goj (312 476-0601). Stovyklos 
pasižymi tuo, kad jose kalbama 
tik lietuviškai, o tai įgalina jau
nimą išmoktus dalykus panau
doti praktikoj.

Stovyklavietė, apsuta miškų ir 
ežerėlių, puikiai tinka mokslo ir 
poilsio paskirčiai. Stovyklautojai 
apgyvendinami patogiose patal
pose su aptarnavimu.

Stovykla šiais metais tęsis dvi 
savaites, o mokestis — tik $100. 
Už papildomus $69 galima daly
vauti Kent Statė universiteto į- 
skaitų (credit) programoj ir gauti 
3 valandas už lietuvių kalbą. Už 
$137.50 galima įsigyti 6 valan
das (ųuarters). Iš anksto užsi
registravus ie m bus nusiųsta 
pasiruošiamoji medžiaga susipa
žinimui. Dalyvaujantieji įskaitų 
programoj turi pasirinkti vieną 
iš šių dalykų: lietuvių kalbą, 
literatūrą arba Lietuvos istoriją.

Stovyklos lituanistinėj progra
moj bus dėstoma: linksnių ir kir
čių mokslas, žodžių daryba, ra
šyba, poezija, apysaka ir šių lai
kų Lietuvos istorija. Lektoriais 
šiais metais bus: S. Barzdukas, 
A. Klimas, kun. J. Vaišnys, R. 
Šilbajoris, I. Gražytė-Maziliaus- 
kienė ir B. Mačiuika.

Vakarais bus rodomi lietuviš
ki filmai ir ruošiamos specialios 
programos.

Lietuvybe besidomintį jau
nimą kviečiam pasinaudoti šia 
nepaprasta proga ir šią vasarą 
dvi savaites praleisti Ohio vals
tijoj.

Romas Kasparas

— Ekonomistas Ričardas Bač- 
kis iš Paryžiaus UNILEVER 
koncerno reikalais yra išvykęs į 
Vieną (Austriją). Ten pabus il
gesnį laiką. Su juo yra išvyku
si ir žmona Živilė (Bernotaitė). 
Vasaros atostogas visa šeima 
praleis Ispanijoj, Mallorca saloj.

— Radio Liberty ir Radio Free 
Europe centrinės būstinės bū
siančios perkeltos į Washing- 
toną. Tos radijo stotys turės pla
tesnes laisves ir galės naudoti ir 
tokią medžiagą, kurios netrans
liuoja Amerikos Balsas.

Trečiojo jaunimo kongreso 
dalyviai Kęstutis Mikalonis iš 
Argentinos ir Danutė Žakytė iš 
V. Vokietijos balandžio 22 su
mainė aukso žiedus Buenos Ai
res.

— LB spaudos vajus Roches- 
tery buvo pravestas lituanistinės 

mokyklos, vadovaujamos V. 
Žmuidzino. Naujų prenumeratų 
ir aukų surinkta už 191 dol. 
Iš surinktų aukų Darbininkui 
skiriama 10 dol.

— Lietuvos Aidai, nauja lietu
viška radijo programa birželio 4 
pradėta transliuoti Chicagoj. Ji 
bus transliuojama kiekvieną 
penktadienio vakarą nuo 10 iki 
11 vai. iš WOPA stoties 1490 
AM banga. Programai vadovauja 
Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 
St. Chieago, 111. 60629. Tel. 778- 
5374.

— Seselė Onutė Mikalaitė, 
iš Putnam, Conn., Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselių kong
regacijos, balandžio 28 gavo 
teologijos magistrės laipsnį Pro- 
vidence kolegijoj. Jos diplomi
nio darbo tema: Atsivertimas 
krikščioniškame gyvenime.

— Prof. Vytautas Klemas pa
skirtas Delaware universiteto 
jūros tyrinėjimo centro direkto
rium. Centras naudoja satelitus, 
lėktuvus ir laivus jūros srovių ir 
kitų gamtos ypatybių matavi
mui. Centro tyrinėjimo projek
tuose dalyvauja šeši doktorantai 
ir devyni profesoriai.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj, birželio 13 vyks 
birželio įvykių minėjimas. Kal
bės Algis Zaparackas iš Detroi
to, Meninę programą atliks Ra
mo venų choras.

— Bruno Skulte, latvių kom
pozitorius ir dirigentas, sulau
kęs 71 m. amžiaus, gegužės 
19 mirė New Yorke.

— Chicagos miesto burmistras 
Daley jau gegužės 4 išleido 
specialų atsišaukimą ir paskel
bė pavergtųjų tautų savaitę. Jis 
ragina Chicagos gyventojus ro
dyti daugiau dėmesio paverg
tom tautom.

— Jaunučio Puodžiūno baleto 
studijos vakaras Chicagoj, Jau
nimo Centre, rengiamas birželio 
13. Programoj naujas baletas Ko- 
lažai, Paganini rapsodija ir Pa
simatymas. Dalyvauja V. Karo
sai tė, J. Puodžiūnas ir visa ba
leto studija.

— Stasys Barzdukas, PLB gar
bės pirmininkas, sutiko įeiti į 
V-tos lietuvių tautinių šokių 
šventės garbės komitetą.

— Naujas studentų choras 
pradės veikti šį rudenį Jauni

mo Centre, Chicagoj. Chorui va
dovauti sutiko Emilija Pakštaitė, 
žinoma kanklių ansamblio va
dovė.

— Kun. dr. J. Prunskis, Li
tuanistikos Instituto narys, pa
siūlė instituto prezidiumui į- 
steigti premiją už geriausią 
lituanistinį mokslo darbą ir pa
žadėjo pradžiai skirti 1000 dol.

— Vyresnėm lietuvaitėm mer
gaitėm (14-18 metų) organizuo
jama vienos savaitės stovykla 
liepos 25-31 Neringoj. Kas no
rės, liepos 25 iš Putnamo pik
niko bus atutobusu nuvežta į 
Neringą. Programoj bus ypa
tingas dėmesys kreipiamas į po
kalbius šių dienų jaunimo įdo
miomis temomis. Tai proga ar
timiau pabendrauti krikščioniš
koj, lietuviškoj aplinkoj.

— Cape Cod nuomojami jau
kūs vasarojimui kambariai. 
Kreiptis tel. (617) 775-5764.
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SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė

55 Wellss Ava., Dorchester, Mass. 02124 {

ANTANAS GRINIUS

Įvairiais keliais ir priemonė
mis jau iš vakaro balandžio 23 į 
Torontą rinkosi Lietuvos šauliai. 
Chicagiškiai, išvykę autobusu 
penktadienio vakarą, jau šeš
tadienio, balandžio 24-osios, rytą 
stovėjo prie Lietuvių Namų. 
Šaulių skaičius didėjo ir didėjo. 
Šnekos ir pasisveikinimai. Buvo 
ir tokių, kurie buvo sutikti prieš 
.trejus metus Detroite įvyku
siame suvažiavime.

Registracija prasidėjo 8 vai. 
Joj dirbo Dana Jokubaitytė, 
Regina Daugėlienė ir Adolfas 
Šėrikas. Išdavė mum balsavimo 
ir banketo bilietus ir prisegė at
stovų kaspinus.

Iškilmingoji dalis
Rengimo komiteto pirminin

kas Stasys Jokūbaitis 10 vai. ati
darė suvažiavimą ir, pasveikinęs 
atvykusius, programą vesti per
davė studentei Vidai Javaitei.

Buvo įnešta 16 vėliavų: centro 
valdybos, moterų ir 14 dalinių. 
Prieš akis scenoj kabėjo Lietu-, 
vos vėliava ir didelis šaulių 
ženklas, o žemiau įrašas: Svei
kiname Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Tremtyje atstovų suvažiavi
mą Toronte balandžio 24-25 d. 
1976 m.

Kanados himną pianinu pa
skambino Dana Jokubaitytė. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. P. Ažu
balis.

Po invokacijos LŠST pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas pa
sakė sveikinimo kalbą, į kurią 
buvo įjungta šiek tiek veiklos 
apibūdinimo ir atsisveikinimas. 
Jis pažymėjo, kad s u važiavom 
į tą vietą, kurioje buvo atsteig- 
ta Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje. Vieta brangi ir istori
nė. Paminėjęs mirusius Sąjun
gos veteranus — gen. Stasį 
Dirmantą, Rapolą Skipitį, Alfą 
Valatkaitį, Vladą Rušą, nepamir
šo ir pagrindinių iniciatorių, 
Šaulių Sąjungos atsteigėjų — E. 
Klupšienės, S. ir A. Mantautų, 
E. Pūtvytės ir dr. V. Mantauto. 
Apgailestavo, kad jie suvažiavi
me negalėjo dalyvauti. Pranešė 
ir linksmą žinią: Sąjungos vete
rano Stasio Pačėsos dėka Svdnė- 
jaus mieste, Australijoj, vasario 
15 įsteigta Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopa, ir jai šiame suva
žiavime atstovauja St. Butkaus 
kuopos Šaulys žurnalistas Anta
nas Grinius, kuris perdus tos 
kuopos sveikinimus ir pageida
vimus. Baigdamas kalbą, tarė: 
“Mieli broliai ir sesės! Išeinu ne 
poilsiui, bet darbui. Dirbsiu, kur 
reikės ir kur mano darbas bus 
reikalingas ir naudingas atstatyti 
nepriklausomai Lietuvai. Ačiū 
visiem.”

Suvažiavimui rengti koniiteto pirmininkas St. Jokūbaitis atidaro LŠST suvažiavimą. Sce 
noj — dalinių vėliavos. Nuotr. St. Urbono.

Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti mirę ir žuvę 
dėl Lietuvos laisvės šauliai ir 
kovotojai.

Suvažiavimą žodžiu sveikino į 
jį atvykę garbės svečiai: dr. Jo
nas Žmuidzinas, Kanados LB 
pirmininkas Jonas Simaitis, To
ronto Lietuvių Namų — Teodo
ras Staniulis, Toronto LKK sa
vanorių — Stasys Banelis ir LB 
Toronto apylinkės pirmininkas 
Jonas Birėta.

Raštu sveikino: Lietuvos Lie
tuvos diplomatijos šefas Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas, gen. 
konsulė Juzė Daužvardienė ir 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Lietuvos atstovas Anglijoj Vin
cas Balickas, Australijos šaulių 
kuopos pirm. Stasys Pačėsa, Al- 
tos pirm. dr. Kazys Bobelis, Sofi
ja ir Aleksandras Mantautai, 
Emilija Pūtvytė, gen. Kazys 
Musteikis, Juozas Tadarauskas, 
Eugenija Klupšienė, Karuža, 
Petrušaitis ir kiti.

Vliko valdybos narys šaulys 
Bronius Bieliukas skaitė paskai
tą “Rytų Europos rezistencija ir 
pavergtų tautų 
mas”.

Po paskaitos Ona Mikulskienė 
ir Alfas Šukys Sąjungos pirmi
ninkui Vincui Tamošiūnui įtei
kė dovaną — gražų Žalgirio 
kuopos šaulio Algio Andriu- 
šiūno kūrinį.

Spaudos ir informacijos vado
vas Vladas Mingėla ir komisi
jos sekretorė Elena Gorodeckie- 
nė įteikė šauliam laikraštinin
kam skirtas premijas: pirmą pre
miją, 100 dol. — Juozui Sta
šaičiui, antrą, 75 dol, — Stepui 
Paulauskui (jam neatvykus, ją 
priėmė K. Milkovaitis), trečią, 
50 dol. — foto reporteriui Sta
siui Urbonui. Premijas gavusių
jų vardu padėkojo ir savo 100 
dol. čekį padovanojo tam 
pačiam fondui Juozas Sta
šaitis. Premijų komisiją šiais me
tais sudarė: K. Čėsna — pirm., 
E. Gorodeckienė — sekr. ir A. 
Zenkus — narys.

Išnešant vėliavas, buvo baigta 
iškilmingoji dalis. Išėjom už
kandžiauti.

Darbo posėdis
Į suvažiavimo darbo prezidiu

mą pirmininkais buvo pakvies
ti garbės teismo pirmininkas 
Marijonas Šnapštys ir Juozas 
Šiaučiulis, sekretoriais — Ada 
Petraitienė, Augustinas Milė ir 
Adolfas Šėrikas. Sudarytos ko
misijos: mandatų — R. Daugės 
lienė, A. Šėrikas ir J. Mockus; 
nominacijų — Vladas Išganai- 
tis, Jonas Švoba ir Antanas Bal
čytis; rezoliucijų — kun. Jonas 
Borevičius, Bronius Bieliukas ir 
Juozas Stašaitis.

Naujai išrinktas LŠST pirmininkas Karolis Milkovaitis pri
ima Šaulių Sąjungos vėliavą iš suvažiavimo pirmininko M. 
Šnapščio. Dešinėj buvęs Sąjungos pirmininkas V. Tamošiū
nas. Nuotr. J. Stašaičio

LŠST suvažiavimo pirmininkas J. Šiaučiulis neša vainiką 
padėti prie paminklinės lentos. Jį palydi iš k. St. PetkevL 
čienė iš Hamiltono ir J. Dikšienė iš Chicagos.

Po to vyko centro valdybos 
narių ir dalinių pirmininkų pra
nešimai. Juos padarė: Sąjungos 
pirm. V. Tamošiūnas, vicepirm.
A. Šukys, garbės teismo pirm.
M. Šnapštys, statuto — V. Iš- 
ganaitis, finansų — St. Bernata
vičius, revizijos komisijos —
B. Latoža, tiekimo — P. Padvais- 
kas, moterų — O. Mikulskienė, 
jūrų — A. Šukys, jaunimo — 
St. Jokūbaitis, kultūros — Alf.
Mikulskis ir J. Švoba, šaudyk 

mo — J. Šostakas, sveikatos — 
dr. K. Pautienis, dvasios vado
vas kun. J. Borevičius. Trimi.1- 
to redaktorės Stefos Kaune,- 
lienės pranešimą perskaitė Lidi
ja Mingėlienė. Dalinių prane
šimus padarė: Povilas Kanopa, J. 
Stašaitis, V. Bačėnas, V. Išganai- 
tis, K. Šimėnas, V. Sušinskas,

pasipriešini- jt Leščinskas, K. Milkovaitis,
A. Šukys, P. Jonikas, A. Šė
rikas, dr. K. Pautienis, A. Smi- 
gelskis, M. Kizis, A. Mikulskis, 
J. Staškus ir kiti. Naujai įsikū
rusios Australijoj šaulių kuopos 
pirmininko S. Pačėsos praneši
mą perskaitė A. Grinius. Kalbėjo 
ir Sibiro tremtinys Jonas Kreivė^ 
nas. Diskusijos dėl pranešimų 
buvo nukeltos ateinančiai die
nai.

Renkant LŠST pirmininkąj, 
buvo pasiūlyti du kandidatai. 
Slaptu balsavimu balsai pasi
skirstė šiaip: Stasys Jokūbaitis 
— 61, Karolis Milkovaitis — 77. 
Balsavime dalyvavo 149 šau
liai. Iš jų 11 balsavo už nepa: 
siūlytą kandidatą arba įmetė tuš
čią kortelę.

Tuo būdu Sąjungos pirminin
ku buvo išrinktas Karolis Milko
vaitis. Jis pristatė savo sudarytą 
naują centro valdybą: Alfas Šu
kys — vicepirm., Juozas Žemai
tis — vicepirm., dr. Kazys 
Pautienis — vicepirm. sveikatos 
reikalam, Stasė CeceviČienė — 
moterų vadovė, Stasys Jokūbai
tis 1— kultūros vadovas, Stepas 
Paulauskas — jūrų šaulių vado
vas, Stasys Juozaitis — sekreto
rius, Bronius Bernatavičius — 
finansinės atskaitomybės va
dovas, Jonas Jasaitis — spaudos 
ir informacijos vadovas^ Anta
nas Markauskas — jaunimo va
dovas, Petras Padvaiskas — ūkio 
ir tiekimo skyriaus va’dovas, 
dvasios vadas — kun. Jonas Bo
revičius. Kandidatai: Jonas Yla, 
Juozas Skeivys, Antanas Balčy

tis. Į garbės teismą patvirtinti: 
Marijonas Šnapštys — pirm., 
Jurgis Baublys ir Vincas Šarka 
— nariai. Kandidatai: Antanas 
Petrauskas, Vincas Šarka. 
Kontrolės komisija: Jonas pra
takas, Julius Počius ir Pranas 
Beinoras. Jonas Kreivėnas, Jo
nas Švoba, Antanas Rūkštelė — 
kandidatai.

Posėdis buvo baigtas Karolio 
Milkovaičio padėkos žodžiu.

Banketas koncertas
Studentė Vida Javaitė 8 v.v. 

pakvietė suvažiavimo rengimo 
pirmininką Stasį Jokūbaitį atida
ryti banketą. Jis anglų kalba 
pristatė į banketą — koncertą 
atvykusius garbės svečius. Kal
bėjo/ ir sveikino: Kanados fede
ralinės valdžios, Ontario provin
cijos ir Toronto miesto bur
mistro atstovai. Raštu gautus 
sveikinimus perskaitė Vida Ja
vaitė. Po sveikinimų V. Tamo
šiūnas ir A. Šukys už atliktus 
gerus darbus šauliam ir Sąjun
gai Stasiui Jokūbaičiui įteikė do
vaną — gražų adresą.

Meninę dalį atliko Toronto 
lietuvių jaunimo ansamblis Gin
taras. Pašoko Abrusėlį, Suba
tėlę, Sadutę, Pakeltkojį, Ūsau- 
ninką ir Trumpapolkę. Padai
navo Meilės vasarą, Kokiais 
keliais bekeliaučiau, Pienę ir 
Jau vakarėlis. Grojo ansamblio 
orkestras, susidedąs iš įvairių in
strumentų. Savo šokiais ir dai
nomis jaunimas žavėjo visus — 
lietuvius ir kitataučius. Po 
kiekvieno šokio ar dainos publi
ka plojo ir plojo. . . .

Ansamblio šokių vadovė — R. 
Karasiejienė, orkestro vado
vas — sol. V. Verikaitis. Daina
vimo vadovai — G. ir R. Pau- 
lioniai, Pranešėjos — V. 
Javaitė ir R. Krasauskaitė.

Po to vyko vakarienė ir šokiai. 
Šokiam grojo penkių, asmenų 
estų orkestras. Veikė bufetas. 
Buvo dalinamos dovanos.

Sekmadienį, balandžio 25, 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioj 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Šauliai į jas vyko rikiuotėj su 16 
vėliavų. Prisijungė dar dvi skau
tų vėliavos, nes ir jie uniformuo
ti dalyvavo'pamaldose ir minėjo 
šv. Jurgį.

Mišias aukojo ir suvažiavimo 
proga gražų pamokslą pasakė 
Sąjungos dvasios vadas kun. Jo
nas Borevičius. Mišių metu lek
ciją skaitė Marijonas Šnapštys. 
Aukas prie altoriaus nešė Ona 
Mikulskienė ir Vincas Tamošiū
nas. Mišių metu gražiai giedojo 
choras. Po mišių buvęs įneštas į 
bažnyčią vainikas buvo nuneš
tas ir padėtas prie paminklinės 
lentos. Sugiedotas Lietuvos 
himnas.

„ Darbo posėdžio tąsa
Grįžus į salę, buvo tęsiamas 

vakar pradėtas posėdis.
Buvo pasisakyta dėl vakarykš

čių pranešimų. Jie išdiskutuoti 
ir patvirtinti. Rezoliucijų nesu
spėta parengti, ir jos nebuvo 
skaitomos. Jas parengtas skelbs 
jau naujoji centro valdyba. Atei
nantį Sąjungos suvažiavimą nu
tarta šaukti Chicagoj. Vyko atsi-

( nukelta į 7 psl.)

Šis “Lietuvos šaulių greto
se” puslapis yra paskutinis 
prieš vasaros atostogas.^ Sky
riaus redakcija linki visiem 
šauliam ir prijaučiantiem stipri
nančių atostogų ir kūrybingo 
poilsio jubiliejinėj šaulių savai
tėj Kennebunkport, Maine.

Buvusi moterų vadovė O. Mikulskienė įteikia dovaną bu-, 
vusiam pirmininkui V. Tamošiūnui. Nuotr. St. Urbono.

KULTŪRINĖ 
SAVAITĖ

Šie metai yra didelių jubi
liejų ženkle. Bene žymiausias 
yra 200 metų JAV neprikladso- 
mo gyvenimo jubiliejus, kuris 
kaip tik sutampa su šaulių kul
tūrine savaite, įvyksiančia lie
pos 3-10 Kennebunkport, Mai
ne, lietuvių pranciškonų vasar
vietėj.

100 metų skaičiuojama nuo 
lietuvių emigracijos į JAV pra
džios.

Minim 50 metų sukaktį nuo 
atskiros Lietuvos Bažnyčios pro
vincijos įsteigimo.

Pagaliau šioji ruošiamoji kul
tūrinė savaitė yra 5-oji išeivi
joj. Nutarta ją pavadinti jubilie
jine, nes numatom paminėti ir 
kitus čia suminėtus jubiliejus.

Iškilmingai bus švenčiama 
liepos 4-oji, JAV jubiliejus. Tą 
dieną pranciškonai ruošia Lietu
vių dieną. Ji bus atžymėta įvai
riais parengimais, tautiniais šo
kiais ir pan. Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės kviečiamas, tą 
dieną į Kennebunkportą atvyks
ta garsusis kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio vadovaujamas Šv. 
Kazimiero parapijos Brocktone 
choras.

Choras giedos per iškilmingas 
pamaldas, kurios bus aukojamos 
už visus kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės, o vakare šaulių ruo
šiamam bankete, kuris įvyks di
džiojoj salėj, turės koncertą. Po

JONO VANAGAIČIO 
ŠAULIŲ KUOPA 

BOSTONE
Jau mėnuo sunkiai serga kuo

pos garbės teismo pirmininkas 
Jonas Valiukonis. Šiuo metu dar 
tebėra Carney ligoninėj, bet ti
kimasi, kad greit, pagerėjus 
sveikatai, bus perkeltas į specia
lią seselių prižiūrimą poilsio 
vietą, kurioj geroj priežiūroj, ti
kimasi, daug greičiau atgaus 
savo sveikatą. Kuopos narių su
sirinkime, kuris įvyko gegužės 
22, Jonui Valiukoniui pasiųstas 
su visų kuopos narių parašais 
linkėjimas greit pasveikti.

Gegužės 29 kartu su ramovė- 
nais' šauliai lankė mirusiųjų na
rių kapus, kuriuos papuošė Lie
tuvos vėliavėlėmis ir gėlėmis. 
Buvo aplankytos Forest Flill ir 
Naujosios Kalvarijos kapinės.

Gegužės 30 aplankyta Nor- 
woode mirusio Adomo Tumo ir 
pernai mirusio Algirdo Makaičio 
kapai. Prie A. Makaičio kapo bu
vo perskaitytas eilėraštis, kurį 
sukūrė Dr. Vinco Kudirkos kuo
pos šaulė Anelė M. Šį eilė
raštį spausdinam šiame pus
lapy.

TU PALIKAI
A. a. š. Algirdui Makaičiui
Tu buvai kaip jaunas žiedas, 
Dar pilnas rytmečio aušros. 
Gyvenimas tau daug žadėjo, 
Sutikti jį buvo drąsos.

Bet netikėtai ir nelauktai, 
Betiesiant kelią ateities, 
Jaunystės rytui tik išaušus, 
Palietė tave ranka mirties.

Liko tavo darbai pradėti, . 
'Daug gražių norų ir tikslų. 3 \ 
Paliko liūdesy paskendę 
Daug tavo draugių ir draugų.

Ilsėkis tu, jaunystės žiede, 
Šaltoj šioj žemėj svetimoj.
O atminimą tavo gražų
Mes dar parvešim Lietuvon.

Anelė M.

to bus kuklios vaišės ir šokiai.
Kultūrinės savaitės metu kiek

vieną rytą bus 45 min. paskaita 
įvairiais aktualiais klausimais.

Be to, bus lengvos atletikos ir 
šaudymo varžybos. Varžybose 
galės dalyvauti tik užsiregistra
vę šauliai. Šaudymo varžybom 
rinktinė įsigijo specialius oru 
šaunamuosius šautuvus. Numa
tyta skirti daug premijų.

Penktadienio, liepos 9, vakare 
įvyks uždaromasis laužas, kuria
me pasirodys įvairių kuopų me
ninės jėgos.

Liepos 10 rytą — kultūrinės 
savaitės uždarymas.

Kviečiam nedelsiant regist
ruotis pas E. Gorodeckienę, 66 
Fifth Avė., Worcester, MA 
01607, tel. 617-575-7984. Regist
racijos mokestis — savaitei $10 
už kiekvieną suaugusį asmenį. 
Savaitgaliui nuo liepos 3 iki 5 
— $5. Mokestis bus įskaitomas į 
kambarių mokestį.

Po birželio 15, jei dar bus lais
vų vietų, galima betarpiai kam
barius rezervuoti pas pranciško
nus.

Platesnės informacijos yra pa
skelbtos Darbininke, Nr. 19, 
1976 gegužės 7. Taip pat yra pa
informuoti visų šaulių kuopų 
pirmininkai.

Vykstant į kultūrinę savaitę, 
prašom paimti visas kuopoj turi
mas vėliavas, taip pat atsivežti 
uniformas, tautinius drabužius, 
muzikos instrumentus bei 
sporto priemones. Tačiau nerei
kia vežti šautuvų, nes jų nebus 
galima naudoti.

Primenam, kad Massachusetts 
valstijoj kiekvienas šaulys, jei jis 
vežasi šautuvą, su savim privalo 
turėti “Firearm Identification 
Card”. Sulaikytam be registraci
jos gresia vieneri metai kalėji
mo.

Tad iki pasimatymo jubilieji
nėj kultūrinėj savaitėj!

N.A. Rinktinė



BICENTENNIAL GREETINGS

BICENTENNIAL GREETINGS

MANHATTAN’S 
AUTOMOTIVE 

RECYCLING CENTER

Care Bought & Sold 
One of the Largest Used Parts 

Department In Manhattan 
Used Parts Automotive 

Repairs Auto Glass Towing
X

Free Teletype Service

SpuytenDuyvil Auto Wreckers 
Bway. & 221 st St. LO 7-6500

BICENTENNIAL GREETINGS 
MAC EVOY REALTY INC.

SERVING ESSEX AND MORRIS COUNTY 
RE8IDENTS AND HOME SEEKERS. PROFE8- 
SIONALLY TRAINED STAFF TO GUIDE YOU 
WHETHER YOU ARE CONVENTIONAL, VA 
OR F.H.A. BUYER. MORTGAGES AVAILABLE 
TO AU. OUALIFIED BUYER8. LARGE SELEC 
TION OF PROPERTIES AVAILABLE THROUGH 
TWO MULTIPLE LISTING SERVICES. STOP AT 
113 EAST MAIN ST. ROCKAWAY, SERVING 
MORRIS COUNTY OR 393 NORTHFIELD 
AVENUE, W. ORANGE, SERVING ESSEX COUN 
TY. LET US GUIDE YOU IN A PROFESSIONAL 
MANNER WHEN MAKING SELECTION OF YOUR

HOME. APPRAISALS ALSO EXPERTLY 
DONE.

383 NORTHFIELD AVĖ., WEST ORANGE, N J. 
07052

TEL.: 201 736-5200 or
113 EAST MAIN ST., ROČKA WA Y, N.J. 07866

TEL: 201 361-6700
MAC EVOY REALTY INC.

BICENTENNIAL GREETINGS 
OPENING JUNE 1ST 

JOE V’S 
AUTO BODY 

EXPERT BODY REPAIR FRAME STRAIGHTENING 
REFINISHING COLOR MATCHING FIBER GLASS 
REPAIRS 24 HOUR TOWING 914 342-5423 SENIOR 
CITIZENS DISCOUNT 10% OFF ON ALL LABOJI 
FOR THE MONTH OF JUNE 70 MONHAGEN AVĖ., 

MIDDLETOWN, N.Y.

BICENTENNIAL GREETINGS 
RONNI J. CLEANERS

30 NORTH MAIN ST. NEW CITY, N.Y. 10956 
914 NE 4-3310

Exp*rt Fronch Dry Cloanlng * ProMlng Europoan 
Tallor on Premisos, Alteratlon Work a Specialty 
Šame Day Service on Request. Open Monday — 
Saturday 7:30 AM—6:30 PM Cloaad Sunday We 

Also Do Espert Repairs & Dry Cleanlng on 
Weddlng Gowns, Tuxedoe and All Other Formai 

Wear

BICENTENNIAL GREETINGS 
KITCHENS VANITIES FORMICA ALTERAT1ON8 
BASEMENT COMPLETE CUSTOM WOODWORK- 
ING LAYOUTPLANNING ESTIMATES FURNISHED 
ARCHITECTURAL W00D WORK BY HANS 

KRAENZLIEN
ARTCRAFT CABINETS

201 861-2037 OR 201 288-8953 7008 PALISADE
AVĖ. GUTTENBERG, NJ. 07093

BICENTENNIAL GREETINGS 
VH.LA DORIA 

FINE NEOPOLITAN CUISINE 
OPEN 4:00 P.M. — 1:00 A.M. TUESDAY THRU 

SUNDAY
ENCLOSED OUTDOOR PATIO — DOCKING 

AVAILABLE 
2565 BELLMORE AVENUE, BELMORE, N.Y.

11710
CALL — (516) SU-5-5353

BICENTENNIAL GREETINGS 
WITKOWSKI TRAVEL 

WORLD WIDE TRAVEL — AIR OR SHIP 
CRUISES ARRANGED HOTEL & CAR 

RESERVATIONS TEL: 674-3652 
130 E. 7TH ST. N.Y.C. 10009

BICENTENNIAL GREETINGS 
SPRING CLOSE HOUSE 

RESTAURANT
FINE FOOD AND DRINK — STOP IN TELE: 
(516) 324-0233 PONTIGO LA N E E. HAMPTON, N.Y. 

11937

BICENTENNIAL GREETINGS 
BAHN HOF DELICATESSEN 

129 PARKWAY ROAD BRONXVILLE, NEW YORK 
(10701) 914 337-1340 GOURMET SPECIALTIES 

GERMAN AMERICAN COOKING 
EDWARD AND ERICA MUELLER

BICENTENNIAL GREETINGS 
RECCO HOME HEALTH CARE 

SERVICE 
4160 Merrlck Rd. 
Massapequa, L.I.

516 798-6688

BICENTENNIAL GREETINGS
EASTERN ABSTRACT & TITLE CO.

143 East Statė Street 
Trenton, New Jersey 

(609) 695-2675

BICENTENNIAL GREETINGS 
JOHN A. JUNGERMANN 

& SON INC.
WE 8PECIAUZE IN LONG ISLAND, NEW YORK, 

& INTERLINE DELIVERY INDUSTRIAL ■ 
215 W. HOFFMAN AVĖ. LINDENHURST 

CALL 516 226-5555

BICENTENNIAL GREETINGS 
GARY EGAN’S 

DELI AND LIOUORS 
OPEN 6 DAYS A WEEK

27 SHERMAN AVĖ EAST NEWARK, N.J.
07029 CALL (201) 484-1902

/ ’ •
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BICENTENNIAL GREETINGS 
ART WELDING CO. INC.

234 ASTOR ST., NEWARK, N.J. 07114 
QUALITY WORKMANSHIP

CALL: 201 243-7311

BICENTENNIAL GREETINGS 
BENNY’S LOUNGE 

154-23 ROOSEVELT AVĖ. FLUSHING, N.Y. 
PHONE: 359-9392 AROUND CORNER 155TH ST. 
& NORTHERN BLVD. LIVE ENTERTAINMENT & 
DANCING WEEK-ENDS. WE HAVE THE VERY 
FINEST IN CHINESE FOOD. OPEN 7 DAYS 

WEEKLY PROP. BEN SPENSIERI.

BICENTENNIAL GREETINGS 
FRANK MAYO GRAPHIC 
DESIGN INCORPORATED

58 CHATHAM ROAD, SHORT HILLS, NEW JERSEY 
07078 CALL 201 379-1933

SPECIAL 
BICENTENNIAL GREETINGS

73 Years 
McCOMB’S 

STATIONERS 
INC. 

279 Maln Mali 
Poughkeepsie, N.Y. 

(914)454-8420

BICENTENNIAL GREETINGS 
MARBELLA RESTAURANT 

220-33 Northern Blvd. 
Bayside, N.Y. 11361 

423-0100

BICENTENNIAL GREETINGS
MANHATTAN SCHOOL OF DANCE

ALL BALLETCLASSES UNDERTHE SUPERVISION 
OF MARGARET CRASKE. BEGINNERS INTER- 
MEDIATE AND PROFESSIONAL BALLET, 
SEPARATE CHILDREN'S CLASSES, ROBERT 
OSORIO, DIRECTOR — 78 FIFTH AVĖ. 4 FLOOR, 

NEW YORK N.Y. 10011 TELE: 255-6563

BICENTENNIAL GREETINGS 
COMMUTERS CAFE 

PATH WORLD TRADE CENTER STATION 
CO 7-2666

TOWN HOUSE
9310 — 4TH AVĖ BAY RIDGE, BROOKLYN 

8H 8-7200
THE TRETTER BROTHERS

BICENTENNIAL GREETINGS 
ARAMIS DĖL TORO

4009 BERGENLINE AVENUE, UNION CITY, N.J. 
07087

(201) 864-3115
WE HAVE ALL THE DESIGNER FRAMES, 
SUCH AS, PIERRE CARDIN, OSCAR DE 
LAURENT, CHRISTIAN DIOR, GIVENCHY

BICENTENNIAL GREETINGS
MAGGIES 

PLACE 
LUNCH COCKTAILS 

DINNER 
‘ 21 E. 47TH STREET 

NEW YORK CITY, N.Y. 10017
CALL 212 753-5757

BICENTENNIAL GREETINGS 
GRANDVIEVV LUMBER CO. 
KITCHEN CABINETS FORMICA TOPS 
WINDOWS — WOODWORKING SHOP 

ON PREMISES
LUMBER CUT TO SIZE 
CALL GL 6-3312-3 

PARKING AVAILABLE 
5301 NURGE AVENUE, MASPETH

BICENTENNIAL GREETINGS 
CASSESE FUNERAL HOME

FOR INTEGRITY DEPENDABILITY AND ETHICS 
101-07 101 AVENUE

OZONE PARK, N.Y. 11416
CALL 845-5970

. BICENTENNIAL GREETINGS 
CLANCY'S BAR

712 Lexington Avė. Corner 57th Street 
N.Y.C.N.Y.

Come in and Meet Old Friends 
TELE. 212 355-4732

BICENTENNIAL GREETINGS 
ONE HOUR MARTINIZING 

CLEANERS
520 SPRINGFIELD AVENUE NEWARK, N.J.

(07103) 201 248-1819

BICENTENNIAL GREETINGS 
LESLIE H. FINLAY 

REALTOR 
Purdy, N.Y.

(914) 277-3650

BICENTENNIAL GREETINGS 
SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 

A HOME AWAY FROM HOME VERY CONGENIAL 
ATMOSPHERE IN COUNTRY SURROUNDINGS 

809 STUART AVĖ MAMMARONECK, N.Y.
DAYS (914) OW 8-2824 EVES (914) OW 8-9472

BICENTENNIAL GREETINGS 
HOGANS GRAND AUTO BODY 

INCORPORATED 
EXPERT REPAIRS 

181-07 JAMAtuA AVENUE, JAMAICm 
NEW YORK TELE. 526-9348

BICENTENNIAL GREETINGS 
SMITHTOWN CHRYSLER 

PLYMOUTH INC.
440 East Jericho Turnpike 

smithtown, L.l. (516) 265-2600

BICENTENNIAL GREETINGS 
HARLEY—DAVIDSON OF BERGEN 

. COUNTY, INC.
15 Overlook Avenue 

Rochelle Park, New Jersey (07662) 
(201) 843-6930

BICENTENNIAL GREETINGS
NORTH JEROME 
AUTO REPAIRS 

3066 Jerome Avenue 
Bronx, N.Y.10468 

Call 367-2504

BICENTENNIAL GREETINGS 
EASTERN CARIBBEAN 

TOURIST ASSOCIATION 
OPEN MONDAY — FRIDAY 9-5 220 E. 42ND ST. 

NEW YORK, N.Y. 10017 CALL FOR EFFICIENT
TOURIST INFORMATION 986-9370

BICENTENNIAL GREETINGS 
MARIO PIZZZERIA

OPEN 6 DAYS A WEEK PIZZA — SANDWICHES 
DINNER 11 A.M. TO MIDNITE

46 BROADVVAY PASSAIC, NEVY JERSEY PHONE
(201) 778-0245

BICENTENNIAL GREETINGS 
ESTABLISHED 1947

TOOMEY BROKERAGE CO., INC. 
INSURANCE

PERSONAL — BUSINESS AND LIFE
207 VVALNUT STREET

(607) RE-4-1659

BICENTENNIAL GREETINGS

REGINA AND CARLS 
LUNCHEONETE 

OPEN 5 DAYS A WEEK — GOOD FOOD AT 
SENSIBLE PRICES 

1168 PATERSON PLANK ROAD 
SECAUCUS, N.J. 201 865-9577

BICENTENNIAL GREETINGS 
WENZ CORPORATION 

DELSEA DRIVE 
MILLVILLE, N.J.
(609) 825-0899

BICENTENNIAL GREETINGS 
MANGANO’S IMPORTS 
ITALIAN DELICATESSEN 

737 BROADVVAY, BAYONE, N.J.
CALL 201 436-0043

BICENTENNIAL GREETINGS 
HERTHA WIRTH TRAVEL AGENCY 

ESTABLISHED SINCE 1961
225 CLOSTER DOCK RD., CLOSTER, N.J. 

(201) 768-3600

BICENTENNIAL GREETINGS 
GLENVVOOD FLEA MARKET, INC. 

4310 GLENWOOD RD. 
BROOKLYN, NEW YORK

CALL 951-9100

BICENTENNIAL GREETINGS 
PRIM AND PROPER

■ CUSTOM MADE FORMAL WEAR 
FOR GIRLS & BOYS

CHILDREN THROUGH JUNIORS 
1678 E. PARK AVĖ. LNG. BCH. 

LONG ISLAND 516 432-0682

BICENTENNIAL GREETINGS 
IRIS HOME OF BEAUTY

129 VVEST 165th ST. BRONX, N.Y.
(212) 681-6710

BICENTENNIAL GREETINGS
RIDGEWOOD HOME
330 FRANKLIN TURNPIKE 

RIDGEVVOOD, N.Y.
(201) 447-1900

BICENTENNIAL GREETINGS 
PINE 

RADIO & TELEVISION CO.
SERVING BROOKLYN HEIGHTS SINCE 1939 

76 HENRY STREET 
SALES & SERVICE 
PHONE MA-5-5904

BICENTENNIAL GREETINGS 
BOARDING DOGS AND CATS 

GROOMING AND CUPPING, AIR CONDITIONED 
INDIVIDUAL RUNS, 24 HOUR ATTENDANTS. AKC 
GERMAN SHEPHERD PUPPIES. PET SUPPLIES

SKANSEN KENNELS
RD1, RT. 211, OTISVILLE RD. 

MIDDLETOVVN, PHONE 914-342-3777

BICENTENNIAL GREETINGS
ROBERT BROWN AGENCY, INC.

GROUP & PENSION COVERAGE 
BUSINESS — LIFE INSURANCE 

INVEŠTMENTS - RETIREMENT PLANS 
INCOME TAX

32 COURT STREET, BROOKLYN, N.Y. 11201 
(212) 522-1418 SUITE 500

SANTA MONICA, CALIF.
Gegužės 22 LB Santa Moni- 

os apylinkė suorganizavo kon- 
ertą-balių, kurio koncertinėj 
Įaly buvo atliktos komp. G. Gu- 
lauskienės lengvosios muzikos 
[ainos. Pirmą kartą baritonas H. 
’aškevičius dainavo premijuotą 
ingo “Gyvenimas pagunda” 
žodžiai Ados Karvelytės).
Apylinkės veikloj aktyviai da- 

yvauja jaunimas. Dvi kaden- 
ijas apylinkės valdybos pir
mininku buvo Lojolos universi- 
3 to studentas Arvydas Gricius, 
rnais metais pirmininku išrink
ąs Algis Trasikis. — J.

BALTIMORĖ
Lietuvių festivalis birželio 5 

ir 6 gražiame Hopkins Plaza 
miesto centre gerai pavyko. 
Gausi publika dalyvavo mišio
se ir parade. Festivaly žmo
nės pirko lietuviškus valgius 
ir rankdarbius. Meninę progra
mą atliko tautinių šokių grupė 
ir vyrų choras Daina.

Mokslo užbaigimo aktas bus 
birželio 13 Šv. Alfonso bažny
čioj. Graduantai dalyvaus 8:30 
mišiose. Po mišių nusifotogra
fuos su parapijos kunigais. Po 
pietų 3 vai. Šv. Alfonso baž
nyčioj graduantai gaus diplo
mus ir bus suteiktos dovanos 
pažangiem mokiniam.

Sporto klubas rengia savo na
riam vakarienę. Šeimininkaus 
Algirdas ir Rozalija Veliuonai 
savo gražiuose namuose ir lau
kuose birželio 12, šeštadienio 
vakare.

Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenė minės birželio tragiš
kus įvykius birželio 20 ir kvie
čia visus į mišias 8:30 vai. 
ryto Šv. Alfonso bažnyčioj pa
simelsti už kenčiančius brolius 
ir seses Lietuvoj ir Sibire. Vy
rų choras giedos per mišias.

Lietuvių Svetainės metinis 
piknikas bus birželio 27, sek
madienį, Max Blob’s parke tarp 
Baltimorės ir Washingtono. Pra
džia 1 vai. popiet, baigsis 6 
v.v. Šokiam gros geras orkest
ras. Šeimininkės svečius pavai
šins skaniais valgiais.

Jonas Obelinis

SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE
(atkelta iš 6 psl.)

sveikinimo kalbos ir vėliavų 
perdavimo ceremonijos.
- Stasys Jokūbaitis rengimo ko
miteto vardu padėkojo atvyku
siem, rengėjam ir šeimininkėm, 
kurios suvažiavimo metu visais 
rūpinosi ir vaišino. Sugiedota 
ir jam ilgiausių metų! Prezi
diumo vardu visiem padėkojo 
Juozas Šiaučiulis. Dėkojo se
nasis Sąjungos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas ir naujasis 
Karolis Milkovaitis. Ona Mi
kulskienė moterų vėliavą per
davė Stasei Cecevičienei, o Vin
cas Tamošiūnas -v- Karoliui 
MilkoVaičiui. Priimantieji bu
čiavo vėliavas ir patys bučiavo
si, segė vieni kitiem gėles. Bu
vusiai ir naujai moterų vadovėm 
.įteiktapo puokštę gėlių. Jadvyga 
Budrienė Onai Mikulskienei 
įteikė dovaną— Elenos Juciūtės 
knygą “Pėdos mirties zonoje”.

-o-
Suvažiavimas uždarytas gie

dant Lietuvos himną.
Pasivaišinę skirstėmės namo. 

O oras, oras! Išvykdami Detroi
te palikom saulutę ir gražų pa
vasarį. O čia sniegas . . . Šlapia 
ir slidu. Nakvojom dar ir trečią 
naktį. Atsikėlę radom dar blo
giau. Automobiliai apsnigti, o 
motorai užšalę. Be garažo pagal
bos negalėjom užvesti. Tačiau, 
užvedę motorą, grįžom laimin
gai.

' -o-
Iš Naujosios Anglijos šaulių 

rinktinės LŠST atstovų suvažia- 
. vime Toronte su vėliava daly

vavo šie Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos nariai: J. Stašaitis, B. Ša- 
kenienė, St. Urbonas, V. Bajer- 
čius su žmona ir J. Valickas. Jo
no Vanagaičio kuopos šauliai at
stovavo ir Martyno Jankaus kuo
pai Brocktone. Dr. Vinco Kudir
kos kuopai atstovavo kuopos 

„sekretorė E. Gorodeckienė.

Sopranas L. Zaikienė (k.) ir baritonas H. Paškevičius (d.) 
akomponuojant pianistei R. Apeikytei (v.)> Santa Monica, 
Calif., atliko kompozitorės G. Gudauskienis estradines dai
nas. Koncertas buvo gegužės 22.

N.Y. TIMES APIE 
LIETUVĮ 

DEKORATORIŲ

Gegužės 30, sekmadienio, lai
dos New York Times Real Es- 
tate sekcijoj, pačiam pirmame 
puslapy įsidėjo platų aprašymą, 
kaip architektas — projektuoto
jas Vincas Meilus išsinuomojo 
už 150 dol. mėnesiui visą aukš
tą, kur buvo baldų dirbtuvė. 
Vieta yra Brooklyne, prie pat jū
ros, Tiffany Place, Red Hook 
sekcija.

Išnuomoto aukšto plotas 3500 
kv. pėdų. Aukštas visai nepritai
kytas gyventi. Reikėjo įvesti 
elektrą, vandentiekį, reikėjo su
kurti sienas, pritaikyti visa gy
venamam butui. Dirbo jis 5 mė
nesius, kol pavertė į modemų 
butą, apie kurį rašo New York 
Times. Čia yra įrengtos atskiros 
sekcijos, apstatytos jų pačių su
pirktais naudotais baldais. Visus 
juos suderino, jei reikėjo — per
dažė. Čia yra ir virtuvės kam
pas, ir miegamieji, darbo kam
pai, foto laboratorija. Visas re
montas jam atsiėjo 7000 dol. 
Vien patalpos išdažymui išleista

500 dol., sunaudota 80 galonų 
dažų.

Patalpa įrengta skoningai, jau
kiai, patogiai. Už originalų bu
to atnaujinimą ir spalvingą iš
dažymą V. Meilus laimėjo Ame
rican Institute of Architects 
New Yorko skyriaus 1976 metų 
premiją.

Laikraštis, aprašydamas visą į- 
rengimą, įsidėjo dar keturias 
nuotraukas. Pats Vincas Meilus 
yra baigęs Pratto Institutą, studi
javęs architektūrą, fotografas. Su 
savo fotografijos darbais yra da
lyvavęs parodose Kultūros Židi
ny, Pratt Institute ir mažoj gale
rijoj Manhattane.

— Sveikiname su saulėtu pa
vasariu mūsų gerbiamus svečius 
ir bičiulius. Esame vėl pasiruo
šusios jus sutikti savo vienuo
lyno sodyboj poilsiui nuo 
kasdieninės rutinos ir sunkių 
darbų. Galėtume vieną kitą 
pensininką, mėgstantį ramų gy

venimą, priimti pastoviam apsi
gyvenimui. Prašom pranešti jū
sų atsilankymo laiką šiuo adre
su: Sister M. Rita, Imm. Conc. 
Convent, Putnam, Conn. 06260. 
Tel. 203 928-5828.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- —7707 147Su Tel.:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 S t. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W.
Hartford, Conn. 06106 518 Park St - 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
Nevv Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsbųrgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 

,San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.
VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court /

612-432-7083
AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

VVA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
374-6446

CL 8-2256 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586 
HU 1-2750
FI 6-1571 
PL 6-6766

432-5402
441-4712

SW 8-2868
Rl 3-0440

609-585-4867
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VIDURIO ATLANTO APSKRIČIAI
— 60 VEIKLOS METŲ
Lietuvos vyčių organizacijos 

veikla skirstoma į centro valdy
bos, kuopų ir apskričių veiklą. 
Organizacijai kuriantis, skirtingi 
vienetai įkurti skirtingu laiku. 
Šiais metais Vidurio Atlanto ap
skričiai, kuri apima ir Didįjį 
New Yorką, sukanka 60 metų. 
Apskrities vyčiai atžymėjo šią 
progą š.m. balandžio 24 Mas- 
petho Viešpaties Atsimainymo 
lietuviškoj parapijoj mišiomis ir 
vėliau banketu salėj. Minėjime 
dalyvavo su viršum 200 žmonių 
iš New Yorko, New Jersey, 
Philadelphijos ir Amsterdamo 
miestų ir jų apylinkių.

Mišias aukojo parapijos klebo
nas ir apskrities dvasios vadas 
kun. Pranas Bulovas, kuris gra
žiai pritaikė šiai progai savo pa
mokslą. Giedant giesmes, visa

MASPETHO VYČIŲ VEIKLA

Pirmasis 1976 metų pusmetis 
vyčių 110-ajai kuopai praėjo sėk
mingai. Pirmą kartą buvo su
rengtos lietuviškos kūčios Atsi
mainymo parapijos salėj. Šis 
renginys sutraukė daug lietuvių 
į 11 vai. mišias ir į bendras 
kūčias — pasidalinti tradicine 
kūčių nuotaika. Maisto ruošimui 
vadovavo Helen Yocis; Mary 
Kulis vedė lietuviškų giesmių 
giedojimą, akomponuojant Phi
lip Skabeikiui. Kuopos junjorai 
surengė vaidinimėlį “Kūčių va
karas Lietuvoj”. Šis vaidinimas 
visiem patiko.

Kuopa dėkoja dvasios vadovui 
kun. J. Pakalniškiui už jo tal
ką rengiant kūčias.

Kadangi daugelis kuopos na
rių yra dainos ir muzikos mėgė
jai, kuopa sudarė chorą specia
liai dalyvauti Vidurio Atlanto 
apskrities 60-ties metų sukaktu
viniame baliuj. Šis choras yra 
kuopos svarbiausias kultūrinis 
projektas, ir tikimasi, kad jis pri
trauks naujų narių į kuopą. Pir
mininkaujant Mary Kulis ir va
dovaujant Philip Skabeikis, cho
ras repetuoja du kartus per 
mėnesį.

Vasario 15 kuopa dalyvavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės iškilmingose mišiose 
Atsimainymo parapijos bažny
čioj. Kovo 7 įvyko kuopos Šv. 

iniveIsaryI
I

Brooklyno 41 kuopos nariai Vidurio Atlanto apskrities 60 metų sukaktuviniame suva
žiavime. Nuotr. J. Sidtis

« tą■ Į ■_______

bažnyčia kartu ėjo prie komuni
jos, ir tas bendras dalyvavimas 
sukėlė dvasinį džiaugsmą ir arti
mumą visų dalyvių tarpe.

Banketo metu, prieš prade
dant programą, kun. Bulovas su
kalbėjo invokaciją. Programą ve
dė Loreta Stukienė, Vyties re
daktorė. Pagrindiniai kalbėtojai 
buvo Simas Kudirka, dr. Jokūbas 
Stukas ir Al Wesey, kurio įdo
mią apskrities istorijos apžvalgą 
skaitytojam perduosim kitame 
Vyčių puslapy.

Pirmą kartą pasirodė naujasis 
110-osios kuopos choras, vado
vaujant Philip Skabeikiui. Pa
dainavo: Kur bėga Šešupė, Kur 
giria žaliuoja, Oi žirge, žirge.

Po programos šokiam grojo J. 
Kazio orkestras. Vakarienę pa
ruošė Vytautas Beleckas.

Kazimiero šventė: minėjimas ir 
komunijos pusryčiai. Philip Ska
beikis, kuopos kultūrinės komi
sijos pirmininkas, pakalbėjo 
apie Šv. Kazimierą.

Kuopa ypatingai daug prisidė
jo rengiant vyčių Vidurio At
lanto apskrities 60-ties metų 
veiklos sukakties minėjimą ba
landžio 24 Atsimainymo parapi
jos salėj. Be to, 110-osios kuopos 
junjorai William Sidtis, Linas 
Vebeliūnas ir Marija Stungurys 
dalyvavo su eilėraščiais ir skai
tymais Motinos dienos minėji
mo programoj Apreiškimo para
pijos salėj. Minėjimas buvo su
rengtas JAV LB New Yorko 
pirmosios apylinkės pastango
mis. '

P.A.S.
-o-

I

Kartu su 110-ąja kuopa reiš
kiam gilią užuojautą Theresai 
Thomann, mirus jos motinai, ir 
Helen Yocis, mirus jos seseriai. 
Maldomis prašom Dievo palai
mos Kazimierui Strazdui, kuris 
po sunkios ligos pamažu sveiks
ta. Geriausius linkėjimus siun
čiam Philip ir Marion Skabei
kis, kurie rugpiūčio mėnesį ruo
šiasi sulaukti savo pirmojo prie
auglio.

“Darbų ir dienų” redaktoriai

WATERBURIO VYČIAI 
PAGERBĖ
ŠV. KAZIMIERĄ

Tai buvo organizacijos metinė 
šventė. Kovo 4 vakare Šv. Juo
zapo bažnyčioj buvo aukojamos 
lietuviškos mišios šv. Kazimiero 
garbei. Jas aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. P. Sabulis. Giedo
jimui vadovavo muzikas J. Bei- 
noris. Po pamaldų vyčiai pavai
šino visus dalyvius šilta vakarie
ne parapijos salėj. Kuopos pirm. 
J. Alanskas nuoširdžiai visus pa
sveikino ir padėkojo už gausų at
silankymą. Dr. W. Shukaitis 
vedė programą.

L. vyčių garbės narys ir himno 
autorius kompozitorius A. Alek- 
sis pasakė karštą patriotišką 
kalbą apie Lietuvos ir vyčių 
organizacijos šventąjį globėją. 
Ilgiau kalbėjo kun. R. Yuskaus- 
kas, Ansonia Šv. Antano parapi
jos klebonas, buvęs Waterburio 
vyčių dvasios vadas. Svečias 
prelegentas kalbėjo rimtai ir 
prasmingai apie Amerikos 200 
metų sukakties reikšmę. Dar 
kalbėjo kun. J. Ruokis ir vieš
nia vyčių centro valdybos finan
sų sekretorė T. Trainis, kuri 
ypač pabrėžė laiškų rašymo 
svarbą Lietuvos išlaisvinimo 
veikloj.

Einant prie pabaigos, vyčių 
lietuviškų reikalų pirm. M. 
Aleksienė perskaitė rezoliuciją, 
kuri buvo vieningai priimta ir 
pasiųsta JAV senato užsienių 
reikalų komisijos pirm. John J. 
Sparkman. Rezoliucija reikalau
ja užtikrinimo, kad Amerika ne
pripažįsta Lietuvos inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą.

Vyčiai giliai dėkingi Ansonia, 
Fairfield ir Torrington vyčiam 
ir vietos visuomenei už nuošir
dų bendradarbiavimą bran
gioj šventėj.

Minėjimo kopirmininkės 
buvo Lilija Paulauskaitė ir Pat- 
ricia Richards.

Mrs. Marcella J. Aleksis
30 West Main St. 

VVaterbury, Conn. 06702

110 kuopos junjorų globėja 
Marian Skabeikis ir junjorė 
Marija Stungrys neša aukas 
mišių metu. Nuotr. J. Sidtis

Garbės svečiai Vidurio Atlanto apskrities 60-ties metų suvažiavime. Nuotr. J. Sidtis

VVestfield, Mass., vyčių veikla PRANEŠIMAS
“E Pluribus Unum” — iš dau

gelio viena tų įvairių tautų, ku
rios suplaukė į šiuos krantus. 
Dr. Izidorius Alis pasirinko šią 
temą paskaitai, kurią vaizdžiai 
perdavė klausytojam vyčių 
30-osios kuopos Šv. Kazimiero 
šventės pusryčiuose.

Išvykdami iš senojo pasaulio, 
ateiviai nenumatė, kiek jiem rei
kės pasiryžimo, pastangų ir jaus
mų, atvykus į naująjį pasaulį. 
Jie turėjo prisitaikyti prie šio 
krašto tvarkos ir papročių. Dr. 
Alis vaizdžiai apibūdino lietu
vių įnašą šio krašto ateities ge
rovei. Atvykdami tikėjosi 
“pieno ir medaus”, ramesnio 
bei laisvesnio gyvenimo, su 
džiaugsmu paliko rusų caro 
priespaudą. Tačiau atvykę jie 
buvo išnaudojami ir nužemina
mi. Nemokėdami kalbos, be pi
nigų, jie išliko vien savo pa
tvarumo ir dvasinės stiprybės 
dėka.

Be abejonės, jie aukojosi ir 
nešė savo naštą garbingai ir tuo
padarė sau kelią į laisvojo kraš
to darbingų piliečių eiles. Nors 
kartais teko karčiai kovoti dėl sa
vo buities, jie išliko nuoširdūs 
žmonės, užaugino mus ir paliko 
palikimą. Dabar, būdami jų pa
stangų ir atminimo gyvieji pa
minklai, kaip mes galim atsily
ginti jiem už tą jų auką, kaip 
galim jiem atiduoti tinkamą pa
garbą?

Vienas būdas — išlaikyti tą jų 
atvežtą lietuvių kalbą, kuri bu
vo draudžiama jų senojoj tėvy
nėj (daugelis ir nuo to bėgo), 
kalbant, rašant, skaitant lietuviš
kai. Dr. Alis ragino vyčius iš
laikyti lietuvių kalbą, kurie ją 
moka, ir išmokti, kurie jos nemo
ka.

Po pusryčių, dalyvaujant vy
čių centro valdybos ritualo ko-

PHILADELPHIJOS VYČIŲ VEIKLA
Balandžio 23, 24 ir 25 Phi

ladelphijos 3-ji kuopa jau antri 
metai reprezentavo Lietuvą 
tarptautinėj mugėj (Folk Fair).

Šiemet jie sukūrė Lietuvos 
bakūžės foną. Šalia stovėjo lietu
viškas koplytstulpis ir kairėj šu
linys.

Per tas tris dienas minios 
žmonių ėjo ir stebėjo išdėstytą 
tautodailę. Didžiausią dėmesį 
patraukė gintaro dirbiniai ir ve- 
lykaičiai-margučiai. Vidury 
buvo pakabintas Aušros Vartų 
paveikslas, mozaika iš gintaro. 
Juo visi labai atidžiai žavėjosi. 
Keli pasakė: “Ilike yourikon”.

Įdomu, kad vienas kinas at
ėjęs pasisveikino lietuviškai: 
“Kaip tau einasi?” Nustebom! 
Jis pasiaiškino, kad dirba su lie
tuviais. Vienas moksleivis pa
prašė daugiau žinių apie Lietu
vą, nes jis turi aprašyti Lietuvą 
klasės užduotoj pamokoj. Mes 
jam tas žinias išsiuntėm ir jau 
gavom iš jo padėkos laišką. Vie
na moteris, atėjusi su dukrele, 
paklausė, ar mes mokam lietu
viškai. Mum atsakius teigiamai, 
ji paprašė išmokyti jos dukrelę 
pasakyti kelis lengvus lietuviš
kus žodžius. Mes tai padarėm. 
Žodį “ačiū” patarėm atminti jį 
palyginus su čiauduliu ’*ah- 
choo!”.

Philadelphijos tautinių šokių 
grupė Sūduva pašoko kelis šo

misijos narei Rita Pinkus, buvo 
įteikti Vyčių Ordino laipsniai 
šiem nariam: pirmas laipsnis — 
James Adamites ir žmona, Ma
mertas Cvirka ir žmona, Frank 
Kr^nzel ir žmona, J. Leo Lafer- 
riere ir žmona, Albert Lafram- 
boise ir žmona, ponios — Ed- 
na Bernadicius, Eugenia Dūda, 
Nellie Lord, Helen Suzar, Ann 
Zakrezevvski, Adeline Kvvapec, 

vyrai — William Alexik, Arthur 
Lord, Clement Picard, Wilfred 
Renaud, John Rigalis ir Anthony 
Ruggles; antras laipsnis — Ma
mertas Cvirka ir žmona, Frank 
Krenzel ir žmona, Albert La- 
framboise ir žmona, Clement Pi
card ir žmona, Anthony Ruggles 
ir žmona, ponios — Edna Ber
nadicius, Eugenia Dūda, Nellie 
Lord, vyrai — William Alexik, 
Arthur L Lord ir Wilfred Re
naud.

Laipsnius kandidatam įteikė 
Helen Alexik ir Kunigund 
Coach.

Margaret Picard

BROOKLYNO VYČIAI PAGERBS 
A.A. KUN. JONĄ JUTKEVIČIŲ
Žymi asmenybė ir spiritus 

movens Lietuvos vyčių organi
zacijos gyvenime buvo a.a. kun. 
J. Jutkevičius. Jis daug metų 
atidavė Lietuvos laisvinimo dar
bui, vadovaudamas Lietuvos vy
čių centrinei Lietuvos reikalų 
komisijai, įstatydamas tą komisi
ją ir jos veiklą į tas vagas, ku
riomis ji ir šiandien žengia. Ko
misija ir toliau rašo laiškus ir 
ragina visus kuopų narius masiš
kai rašyti valdžios pareigūnam 
ir spaudai pagal komisijos su
rinktą medžiagą ir duomenis, 
kur kreiptinas dėmesys ir reaga
vimas.

kius net tris kartus. Taip sėk
mingai šoko, kad paskutinį va
karą buvo paprašyta šokti pirmoj 
vietoj. Staigmena buvo, kai italų 
grupė pašoko mūsų klumpakojį 
ir jis buvo pavadintas italų šo
kiu.

Turėjom išaiškinti keliem 
smalsuoliam, kodėl’ mes ir len
kai didžiuojamės Kosciuška kaip 
savo tautiečiu.

Sekmadienio vakare viską 
susikrovę ir parvežę namo, jau
tėmės atlikę gerą darbą, rep
rezentuodami Lietuvą tarptau
tinėj mugėj. Malonu pažymėti, 
kad iš Maino atvažiavo pilnas 
autobusas — būsima nauja vy
čių kuopa!

JY.

GERIAUSIA DOVANA
šeimai ir artimiesiem — K. Bielinio fondo premijuota 

knyga PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Jos autorė ELENA JU
CĮ ŪTĖ, septynerius metus iškalėjusi Sibiro tundrose ir 
vergų darbo stovyklose, aprašo savo oergyvenimus.

Šios knygos jau net tris laidas išleido LSST Simo Ku
dirkos kuopa, New Yorke. Gaunama visuose knygų kios
kuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidėjus, rašant ad
resu: K. Bačauskas, 84-55 86th Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421. USA. Knygos kaina —10 dol. (USA).

Dėl vis didėjančių neramumų 
Vidurio Rytuose Lietuvos vyčių 
numatyta šių metų ekskursija į 
Šventąją Žemę buvo centro val
dybos atidėta.

Pleasant Travel Service vado
vybė kviečia keliautojus, kurie 
buvo užsirašę šiai kelionei, taip 
pat visus kitus kelionių ir poil

sio mėgėjus dalyvauti nepapras
toj 15-kos dienų ekskursijoj — 
“Balkan Odyssey”, į Jugoslavi
jos, Bulgarijos ir Graikijos kuror
tus. Iš New Yorko išvykstama 
SWISSAIR lėktuvu rugpiūčio 5 
ir grįžtama per Ciurichą, Šveica
riją, rugpiūčio 20. Kaina, įskai
tant kelionę, valgį ir visą aptar
navimą — $1185 asmeniui. No
rintieji keliauti turi neatidėlio
dami pasiųsti $100 užstato Plea
sant Travel Service, nes buvo ga
lima užsakyti tik 30 vietų. Kreip
tis šiuo adresu: 416 Richmond 
Avė., Point Pleasant Beach, N.J. 
Tel.: (201) 899-5300. Išvyką 
organizuoja ir jai vadovauja dr. 
J. Stukas.

Šis uolus lietuvis mirė prieš 
penkerius metus, 1971 birželio 
28. Vyčių Brooklyno 41-oji kuo
pa, kurios daugelis narių ku
nigą Joną asmeniškai pažino ir 
kartu su juo dirbo, prisimins ir 
pagerbs jį birželio 27, sekmadie
nį. Ta proga Apreiškimo para
pijos bažnyčioj 11 vai. ryto bus 
iškilmingos mišios už a.a. kun. J. 
Jutkevičių. Po mišių parapijos 
salėj bus akademija.

Kviečiama dalyvauti ne tik vy
čiai, bet ir visa lietuviška visuo
menė, nes kun. J. Jutkevičiaus 
darbas nesiribojo vien tik vy
čiais, bet judino visą lietuvių iš
eiviją į kovą už Lietuvos laisvę.

AMERIKOS LAISVĖ — 
LIETUVOS VILTIS!

63-ojo vyčių seimo šūkis

Lietuvos vyčių seimas įvyks š. 
m. rugpiūčio 25-29 Dayton, 
Ohio, Plaza Hotel. Šalia sesijų 
numatomi įvairūs vakarai ir pra
mogos, tačiau reikia iš anksto 
registruotis. Dėl seimo informa
cijų kreipkitės pas rengimo ko
miteto pirmininkę Elinor Šiu
žąs, 55 Brandt St., Dayton, Ohio 
45404 ar pas vicepirm. Walter 
Lastoskie, 1022 Nilą Gay Ct., 
Miamisburg, Ohio 45342. Kam
barius užsakyti Dayton Plaza. 
Hotel, 5th — Jefferson, Dayton, 
Ohio 45402. Kaina: vienam as-. 
meniui per dieną $24, dviem — 
$30.
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PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ

KONFERENCIJA

Gegužės 20-23 Columbijos 
universitete New Yorke vyko 
penktoji Pabaltijo Studijų Kon
ferencija, sutraukusi apie 400 
dalyvių. Tarp jų paskaitininkų, 
diskusijų dalyvių buvo per 150.

Pabaltiečiai mokslininkai at
vyko iš įvairių pasaulio kraštų. 
Po vieną atvyko iš Anglijos, 
Prancūzijos, Danijos, Australi
jos, Japonijos; po, 2 — Suomi
jos, Austrijos; po 3 — iš Šve
dijos, V. Vokietijos. Iš Kanados 
buvo, berods, 5. Visi kiti iš 
JAV universitetų, bibliotekų ir 
kitų mokslinių įstaigų.

Vietinių klausytojų tarpe buvo 
dauguma latviai ir estai, buvo ir 
kitataučių — ukrainiečių, ameri
kiečių, suomių ir kitų, kurie 
domisi Pabaltijo temomis. Nevv 
Yorko lietuvių atsilankė apie 30. 
Buvo lietuvių ir iš kitur atvy
kusių. Įskaitant mokslininkus, 
lietuvių buvo apie 60-70. Apie

tiek buvo ir akademiniame ba
liuj.

Tie, kurie dalyvavo konferen
cijoj, turėjo progos įsigilinti į 
tokias įdomias temas, kaip Čiur
lionio meno sąlytis su japonų 
menu ir jo pasaulėjauta, Volde
maro diplomatiniai pokalbiai su 
Pilsudskiu, dabartinė lietuviška 
pogrindžio drama, Pabaltijo gin
taro naudojimas senovės Graiki
joj ir priešistoriniais laikais, bal
tų prokalbė, senovės prūsų kal
ba ir lietuvių kalbos vystymasis. 
Klausytojai turėjo progos susipa
žinti-su daugybe medžiagos so
cialinėj ir politinėj srity, įskai
tant naujausias Sovietų statisti
kas ir jų šaltinius.

Visiem turėtų būti aiški tokių 
studijų svarba. Jos pareikalauja

i ■
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POOL
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COCKTAIL LOUNGE
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OPENING JUNE 18th

own your own
COUNTRY 
ESTATE 
inbeautiful
Nevv Hampshire

/

The largest real estate office in thB area, special
izing infarms and country properties.

WALTER FINCH, REALTORS
RTS. 101 & 108 EXETER, N.H. (603) 778-0546

Ant Atlanto kranto gražūs vaizdai ir gamta. Krantas 
tinkamas laivui ir maudytis. Vietos yra automobilių prie
kabom. Rašykit: L. Ciplijauskas, County Rd., Eastport, 
Maine 04631. Telef. 1-207 853-4872.

Diskusijose dėl ateities perspektyvų penktoje Pabaltijo Stu
dijų Konferencijoje kalba prof. R. Šilbajoris (antras iš k.) 
Nuotr. Br. Rozitis

daug lėšų. Tikimasi, kad lietu
viška visuomenė šias AABS pa
stangas parems savo aukomis. 
Taip Pabaltijo studijos galės to
liau plėstis.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

A. Stkn.

ATOSTOGOS EASTPORT, MAINE

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, Centervllle, 
Mass . 02632. Telef. 617 775-4633.

KUN. J. GURINSKO KUNIGYSTĖS
50 METŲ SUKAKTIS

Kun. Jurgis Gurinskas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas eme
ritas, birželio 13 švenčia savo 
kunigystės 50 metų sukaktį. 
Tą dieną 11 vai. bus koncele- 
bracinės padėkos mišios. Drau
ge su juo mišias koncelebruoja 
prel. Jonas Balkūnas ir kun. Juo
zas Aleksiūnas, Pamokslą pasa
kys vysk. Vincentas Brizgys. Po 
mišių parapijos salėj bus vaišės

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

(570 Broome St., Nevv York,
N.Y.)

MIDDLEBORO TRAILER SALES 
PALOMINO

SALES — SERVICE — RENTALS — 
PARTS. VVE SERVICE ALL BRANDS 

REC. VEHS.
APPLIANCES — VVHEELS — BRAKES — TIRES 

TRADES — BANK FINANCING
STATĖ IIWY. 28 — 1 MI. S. OF STATĖ HWY. 

105 MIDDLEBORO, MASS.
PHONE: (617) 947-3673

-O-

Kun. Jurgis Gurinskas gimė 
1900 balandžio 23 Galkiemo 
kaime, Vištyčio parapijoj. Išėjęs 
pradžios ir aukštesniuosius 
mokslus, įstojo į Vilkaviškio ku
nigų seminariją. 1926 birže
lio 18 Vilkaviškio vyskupas Ka
rosas jį įšventino į kunigus.

Dvejus metus vikaravo Virba
lio parapijoj. Vėliau įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universitetą ir 
įsigijo dogmatinės teologijos 
licencijato laipsnį.

Nuo 1931 jis mokytojavo ir 
kapelionavo Kybartų gimna
zijoj. Tose pareigose išbuvo iki 
pirmosios rusų okupacijos, iki 
1940. Tada jis buvo oficialiai at
leistas iš gimnazijos kapeliono 
ir mokytojo pareigų. Slaptoji ko
munistų policija pradėjo tardyti, 
ir kun. J. Gurinskas, nieko ne-

— FIDEs prezidentas dr. M. 
Euwe atšventė 75-mečio sukak
tį. Jo garbei buvo surengtas did- 
meisterių turnyras Amsterdame. 
Dalyvavo pasaulio meisteris A. 
Karpovas ir trijų šalių meiste
riai: Olandijos — Timman, Is
landijos — Olaffson ir JAV — 
Walter Browne. Kiekvienas su 
kiekvienu sužaidė po dvi par
tijas. Turnyrą laimėjo pasaulio 
meisteris Karpovas, surinkęs 4 
taškus iš 6 galimų, JAV dm 
Walter Browne baigė antru su
3.5 taško, islandas Olafsson
2.5 ir Olandas Timman 2 tš.

— XXII vyrų ir VII moterų 
šachmatų olimpiados, t.y. ko
mandinės pasaulio pirmenybės, 
kaip nusprendė ir paskelbė per
eitais metais FIDE, įvyks 
rudenį (X.24-X1.15) Izraely. Da
bar aiškėja, kad jos susiduria 
su dideliais sunkumais, nes Ara
bų šachmatų federačija pasiskel
bė, kad ji rengia šachmatų 
olimpiadą Libijoj, tuo pat metu, 
pažadėdama dalyvaujančiom 
komandom apmokėti kelionės 
išlaidas ir dar po $8 kiekvie
nam dalyviui dienpinigių už 
kiekvieną dieną (olimpiada už-

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

8 D. LIETUVOJ
Liepos 4 
Liepos 18 
Rugpiūčio 8

4

1 kainą Įsiskaito:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

■........... * — —**

Rugsėjo 5
$1,180 Rugsėjo 19 $1,036

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

Įdomiųjų vietų lankymas
Pervežimai iš aerodromų Į viešbučius ir atgal
Bagažų pernešimai
Kelionės palydovai kiekvienam mieste
Visas maistas
Visi patarnavimo mokesčiai
Pirmos klasės viešbučiai

VYTIS INTERNATIONALTRAVELSERVICE
2129 Knapp Street 

Brooklyn, N.Y. 11229 
(212) 769-3300

CAMP LAUGHING LOON 
59th SEASON CAPACITY 75 GIRLS 

AGES 7-14
JULY 3-AUGUST 14

3 two w««k MMions: $120. per seMion Full Program: 
Induding Riding, «wimming & tripping on Little O«- 
sipee Lake, Eact Waterboro, Maine 04030

For Information contact Director:
M. Catherine Martin

33 MerriH Road, Falmouth, Maine 04105
TEL. (207) 781-4954

The Friendly Hotel

WARREN On The Ocean 
Spring Lake, N.J. 07762 ,

Private Beach and Pool
Supervised Children’s Activities 
VVondertuI Food and Entertainment 

/ Cocktail Lounge

Reservations Manager 
Mary Dl Long 

Phone: s
201-449-8800 i

------ j- —-------- T* c c

laukdamas, pasitraukė į Vokieti--. Truks 23 dienas). Sovietai pa- 
• — T X i  — _ —_  -      J — J —. ~ 1 l-s l-r-r-* <1 z-1 nlirrmno _
1941 birželio 13 atvyko, :į 
Ameriką.

Tuo metu Aušros Vartų pa
rapija neturėjo lietuvio kunigo. 
Prel. J. Balkūno padedamas, jis 
į tą parapiją atvyko tik laiki
nai, bet taip nutiko, kad čia pasi
liko. Jau 1942 vasario 1 jis bu
vo paskirtas Aušros Vartų para
pijos klebonu. Aušros Vartų 
parapijoj išklebonavo 35 metus. rektorius pulk. Edmondson pa-

Per tą laiką iš pagrindų pa
keitė visos parapijos vaizdą. 
Atremontuota visa bažnyčia, 
naujai perdažyta, įdėti nauji al
toriai, tabernakulis, nauji vargo
nai, langai, grindys, klausyklos, 
nauja sakykla, nauja zakristija, 
naujas ir elektros apšvietimas. 
Atnaujino ir parapijos salę. Vi
sos sienos iškaltos asbestu, gra
žiai sutvarkyta, išdažyta. Taip 
čia visiem malonu susirinkti.

Praeitais metais kun. J. Gu
rinskas pasitraukė iš klebono pa
reigų ir išėjo į pensiją.

ją. Iš ten, giminių padedamas, skelbė, kad jie nedalyvaus šach
matų olimpiadoj, jei ji bus ren
giama Izraely, nes nebūsią sau
gumo garantijos nei dalyviam 
bei atstovam, nei olimpiados 
varžybom. Sovietai reikalaują, 
kad FIDE persvarstytų (teisin
giau, pakeistų) sprendimą dėl 
šachmatų olimpiados ir kong
reso, Izraely.

JAV šachmatų federacijos dt-

eis TARPTAUTINIS KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

_ Tonn«M«» Avtnu. on Boardw
Kg J} AA In The Hcart of ATIAN1

I Infiation! $1A 
■ Šame trtes as pas! 3 yearsl ir H HH
I Delightful Accommodations ^rom ■

B_ Swimming Pool • Spaciom Lobbies • Best Value in

Boardwalk & Beach 
ATLANTIC CITY

Daily, 
per pers, 
dbl. occ.

Town!

Reservations: Writc . . . or Phone 609 - 344-1161

j

CALABOGIE 
LODGE 

CALABOGIE, ONT.
CANADA

Come visit us again — šame unpolluted air and water, 
relaxing atmosphere, great fishing, and low peak-season 
price from $19.50 per person double occupancy — all meals 
included. Būt ... We’ve had a face lift — fixed up, 
painted up, prettied up. Off-season rates in effect to June 1 st 
Bass fishing season opens June 29th. 4 Hour Drive to 
Summer Olympics. Call 613-752-2676 or write above 
address.

Maria-Laach, Vokietijoj ba
landžio 3-6 įvyko Pasaulio Kata
likių Moterų Organizacijų Uni
jos suvažiavimas.

Šiame tarptautiniame suvažia
vime dalyvavo 45-kių kraštų ka
talikių moterų organizacijų at
stovės. Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungai 
(PLKOS) atstovavo B. Šlepetytė- 
Venskuvienė — PLKOS įgalio
tinė tarptautiniam ryšiam.

Suvažiavimo temos: 1) Tarp
tautinių moters metų įvertini
mas ir 2) Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos (WUC 
WO) veiklos gairių nustatymas 
1976-78 laikotarpiui.

Be šių klausimų, susipažinta 
su kiekvieno atstovaujamo kraš
to katalikių moterų organiza
cine veikla, ieškant bendrų akci
jos tikslų ir būdų tarptautinėj 
plotmėj.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos atstovė 
B. Venskuvienė padarė praneši-

skelbė, kad USCF nedalyvaus 
arabų rengiamoj olimpiadoj, ku
ri organizuojama vienu tikslu — 
sugriauti Izraelio rengiamą š. 
olimpiadą ir pačią FIDE. USCF, 
tikrumoj, nesirengė dalyvauti 
Izraely, bet dabar nutarė pakeis-,- 
ti savo sprendimą ryšium su ara
bų olimpiada.

Štai kaip rieda įvykiai, susi- 
kirsdami su FIDEs moto: “Mes 
visi — viena šeima”.

— 1976 lietuvių šachmatų pir
menybes surengti ŠALFASS 
pavedė Rochesterio sporto klu
bui Sakalas. Jos numatytos 
lapkričio 6-7, Rochestery. -

— Rytų sporto apygardos jau
nių šachmatų pirmenybės, turė
jusios įvykti gegužės 29-30 Bos- 
ne, nukeltos vėlesniam laikui, 
nes įsirašė labai mažas dalyvių 
skaičius.

z*

mą apie PLKOS veiklą ir už
davinius tremty. Taip pat infor
mavo suvažiavimą apie religinę 
ir politinę padėtį pavergtoj Lie
tuvoj, ypatingai iškeldama kraš
to rezistenciją prieš okupantą ir 
pogrindžio spaudos reikšmę. 
Davė eilę Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos ištraukų, ■ 
kuriose ryškiai nusakoma tragiš
ka pavergtos Lietuvos ir tikin
čiųjų padėtis.

Atstovės visą suvažiavimo me
tą buvo labai gražiąi ir atidžiai 
globojamos Vokietijos Katalikių 
Moterų Sąjungos (kurios centras 
yra Koelne) narių, ypač jos pir
mininkės dr. G. Ehrle.

PLKOS Inf.

Ard ai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prehumeruoji?

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo -milijonus
ALFRED w. ARCHIBALD, President

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

CURRENT DTVTDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily ---------

i

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. Birželio 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

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

I

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

Dėl rezervacijų kreiptis:

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

I
ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC

BY

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEVV YORK, N.Y. 10017 
Tel. (212) 687-0250
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PRANCIŠKONAI MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATOSTOGAUTI PAS JUOS 

KENNEBUNKPORTE

MANSFIELD STATĖ COLLEGE
SUMMER MUSIC CAMP FOR HIGH SCHOOL STUOEHTS 

June 28, 1976 to Augusi 1/1976 
in North Centrai Pennsylvania's 

beautiful vacationland

JAMES VVHITE 
FLOOR WAXING — 

FOR HOMES AND OFFICES 
CALL 516 623-2280 

WE TAKE PRIDE IN OUR WORK

ARE YOU
; GOING UPSTATE NEW YORK FOR 

THE SUMMER?
I We Will Truck Your Household Needs 
i For You. Reasonable Rates. Please 
i Cal. (212) 695—7200

Atostogų sezonas: liepos 4-rugsėjo 6

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ TURI VISUS PATOGUMUS

BAND, ORCHESTRA, CHORUS, MUSICAL 
THEATER, JAZZ EHSEMBLES, CHAMBER 
MUSIC, THEORY, CONDUCTING PRIVATE 

LESSONS

Kambarių pasirinkimas įvairus. Maistas geras. Aplinka graži 
— prie pat Atlanto. Maudymosi baseinas, teniso aikštė, 
kavinė. Gausūs kultūriniai renginiai: koncertai, literatūros 
vakarai, paskaitos, dailės parodos. Taip pat skaitykla, 
biblioteka ...

KAINOS VISIEM PRIEINAMOS. INFORMACIJAI ADRESAS

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

1

—Pian Your Pilgrimage To...---------

ST. ANNE’S SHRINE
ISLE LA MOTTE, VERMONT

SITE OF/VERMCTNT'S FIRST MASS AND 
FI'RST SETTLEAAENT—1666 —

SITE OF FAMED STATUE OF CHAMPLAIN 
SCULPTED AT EXPO 67

OPEN MAY I5th-CLOSIS OCT. 17th

On the shores of beautiful Lako Champlain 
SUNDAY MASSES: 8:30,10,11:15 A.M.; 4:00 P-M. 

Daily Mass: 11:15 A.M.
If your Sociefy or group is planning a pilgrimage or outing, 

wrife or call St. Anne's Shrine, Isle La Motte, Vermont 
PHONE: (802) 928-8284

MAKE TRACKS FOR
ADVENTURER CAMP GROUNDS 

INC. On Duncan Lake 
VVOODED CAMPSITES, DUMPING STATION 
DAILY — VVĖEKLY — MONTHLY — SEASON 

ROUTES 16 & 28 — OSSIPEE, N,H.
ELECTRICITY — VVATER — SVVIMMING — 
FISHING — BOATINC — CENERAL STORE 

TELEPHONE 6(1.3 539-2626
MA1LINC ADDRESS: P.O. BOX 53, OSSIPEE, 

N.H. 03S864

SALT ROCK
FAMILY CAMPING

r

»
A

Tirnut
UST HILL UBU W

TtOY •

603*242-6435
in the Cunier and Ivm Monadnedc Regiai 

. SPEND A COMPLETE FAMILY FARM 
VACATION WITH US IN 76 
June 26 - Labor Day

• DaUy ocbanized children’s program
• Farm anlmals - saddle horses
• Water skkng - Indoor pools - sauna
• Outdoor heatsd pool - Adutt actMties-
• Country cooking Family styfe (ai you can Eat)
Adults $139. & chlldren $99. for the entire 
week (special rates children under 5), all 
Rates include rooms or cottages, 3 deli- 
cious meals daily. ūse of all tacilitles and 
aU aclivitles here (except horseback ridlng, 
beby aittlng fees, tax and gratuitles)

Ask about 4th of July VVeek spec- 
ials, 3 nights, 9 meals, all activities 
$68.00 adults, $48.00 child, $198.00 
family of four.
For Brochure and more information 
about our complete vacation packages 
vvrite or call your hosts, the VVhitcombs 
and Adams’s

*7

SUNNYBROOK
Fun .. .Frolic .. .Relax

For the entire family. Large filtered swimming 
pool & patio. boating, fishing at your door, 
lawn sports. Eve entertainment, movies. Delight- 
ful Ger.-Amer.. meals. Churches. Golf nearby. 
$83 to $99 wkly. Bklt. -& information phone jbr^ 
wrlte (518) 943-3131 ERNEST BITTER, RD* 1, 

CATSKILL 4, N.Y. 12414

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

DELTVER
TELEF. 296-4130

Totai Cost $385.005 Week Session___________
for information vvrite to:
Summer Music Camp
Mansfield Statė College 
Mansfield/ Pa. 16933

GRAND OPENING
PINA S BEAUTY SALON 

Formerly PAMELA’S 
462 Kennedy Blvd. 

Bayonne, N.J.
OVVNER OPERATOR JOSSIE CASTROVINCI

201 858-9865
Hours — Monday & Tuesday 9 to 5 p.m. Thursday 
& Friday 8:30 a.m. to 7:30 p.m. Saturday 7:30 a.m. 

to 5 p.m.

/
i
t

J. HISKEY’S GOLF CAMP
ŲVALITY 1NSTRUCTION, CHARACTER 
BUILDING, COED, 1-3 VVEEKS, $100 TO $135.

BEGI N JULY 12
GOLF HAVVK VALLEY 
DENVER, PENNSYLVANIA 

IN DUTCH COUNTRY —JUST ONE HOUR 
AWAY

GOLF IN A BEAUTIFUL, RELAXING SETTING 
PUBLIC INVITED. SPECIAL VVEEKDAY 
RATES. 2 PCA PROS.

CALL (215) 445-5445 FOR INFORMATION

GRAND CANYON 
BASEBALL CAMP

for boys 9 thru 12 only. On the 
Mansfield Statė College Campus in 

Pennsylvania’s Canyon County 
Full Recreation Program Excellent 
Instruction Baseball — Baseball —

Baseball
AUGUST 5 TO AUGUST 15 SESSION INCLUDES 

TRIP TO LITTLE LEAGUE WORLD SERIES 
REASONABLE RATES

The DAUGHTERS OFST. PAUL are
Contemplative-Active Sisters

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

Age Wm/t; 14-26
DAUGHTERS OF ST. PAUL

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

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 SĘSSIONS COED. AGES 11-16 
VVRITE: 3700 BURGUNDY RD., ALEXANDRIA 
VIRGINIA 22303 OR CALL 703 960-3431 ALSO 
703 256-2084.

PAINTING & CARPENTRY
Large & Smal; All Type, lnterior-Exterior Ouallty 
Workmanship Bldg. Landlord Special Rates Also 
Commercial Residents 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

Wrlte Box 234
Mansfield, Pa. 16933
or Call 717-662-3194 (Anytime) 
717-322-5307 (After 5:00)

LAZY DAY 
Deep Sea Fishing

On June 1st, the Lazy Day began daily 
trips leaving Centrai Wharf, Portland 
at 9 AM returning at 4 PM. Monday 
through Saturday. We are open to 
the publlc at $12.00 per head. We 
invite you to call 207 774-0122 day or 
night for more information, or 
about Sunday charters or evening 
eru ises—(capacity 38 passengers).

r

Rašydamas adresą, rašyk aiš
kiai, neužmiršk pridėti ir “zlp” 
numerio.

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

FOREST GLEN INN
IN THE VVHITE MTS.

Modern Inn away from traffic, elose to 
town. Mountain scenery surrounds u s. 
Tiie 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 Conway, N.H. 03860.

i 
ų

MEDIA & THEATER
Study in London 1976/77

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 /

5 MI. N. OF NORVVICH EX1T 83, FROM CONN. 
TPKE. (STE HVVY. 52) ON STATĖ HVVY. 97 
IN BALTIC
PROPANE STATION — ICE — SVVIMMING 
POOLS — OPEN FIELDS — FLUSH TOILETS 
— SHOVVERS — VVOODED SITES — PLAY— 
GROUND — HIKING — BOTTLE GAS 

FILLED — GIANT CROQUET
NEARBY: GOLF: RIDING, STORES, FISHING 

& MYSTIC SEAPORT
(20.3)822-8728 BALTIC, CT 06.3.30 
MEMBERS: C.C.O.A. & N.A.F.C.A.

CASWELL RESORT
LAKE BERNARD VILLAGE OF SUNDRIDGE 35 
MILĖS NORTH OF HUNTSVILLE. VVRITE BOX C 
SUNDRIDGEONT.PHONE705384-5371 CHILDREN 
FREE VVEEK (12 YRS & UNDER) JUNE 26-JULY 3 
INDOOR POOL & SAUNA SANDY BEACHES 
VVATER SKIING SUPERVISED PROGRAM TENNIS 

& GOLF NEARBY

ORLEANS HOLIDAY MOTEL
& PANCAKE MAID RESTAURANT 

Rte. 6A, Orleans, Mass. Tel. 617 255-1514 Gate- 
way to National Seashore Pade and qulckly 
accessible to all area of Cape Cod. Comfortable 
centrally heated accomodations withfull ceramic 
tiled bath, T.V. & phone in each room. King 
slze pool, ręstaurant on premisas $27-$35 daily. 
dble. occup. Iower off season rates. Major credit 
cardsaccepted.

Courses for the Fall/Spring Semesters
British Theater and Communications

KEW FOREST HANDYMAN 
SERVICE & CONTRACTOR

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

Painting, Carpentry, Fenclng, Masonry Work, 
Plumbing, Electrical, Roodlng, Wlndow Replace- 

ment, Siding Kitchens Bathrooms Basements

Country Mouse
CAMPGROUND

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

UPSTATE NEW YORK
Going business established 11 yrs. Ski-doo(Snow 
Mobiles) sales & service parts & accessories. 
Excel i ne ome. Higher income may be attained 
by the sale of automobiles campers, motorcycles, 
lawn & garden equip. 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 Beh Selkis, Selkis Motors, Mechanic- 

ville, N.Y. 518-664-5201

RFD 4, BOA 373, DOROTHY, NJ 08317 
PHONE: (609) 476-2143

SPACIOUS VVOODED SITES — SVVIMMING 
POOL — VVADING POOL — REC. HALL WITH 

KITCHEN FOR PRIVATE PARTIES

PLEASANT ACRES
FARM

CAMPGROUNDS
PLANNED RECREATION — LIVE 
ENTERTAINMENT — MASS HELD AT 

CAMPGROUND
201 875-4166

DE VVITT DR., BOX .351, SUSSEX, NJ 07461

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

478-1712
» FLORAL ARRANGEMENTS FOR ALL OCCASIONS 

WE OFFER YOU THE LOWEST PRICES FOR YOUR 
BEAUTIFUL VVEDDING. THE MEMORY OF FRESH 
CUT FLOVVERS PERSONALLY ARRANGED BY 
LILIA WILL BE A MEMORY NOT TO BE 

FORGOTTEN.

For details:
School of Communications & Theater
Temple University, Phila., Pa. 19122 

Phone: (215) 787-8347 
BOX FW

LAKESIDE INN MOTEL & 
RESTAURANT 

EDGEMERE ST., MONTAUK,.N.Y.
— ON BEAUTIFUL FORT PQND LAKE 
SUPERB DIN1NG ROOM — 1NTIMATE 
COCKTAIL LOUNGE — SPACIOUS ACCOM— 
ODATIONS — EFFICIENCY APARTMENTS — 
FABULOUS FISHING — ALL THE ŠALTY 
SPORTS — SVVIMMING POOL, SUNNING 
PATIO — THE COMPLETE VACATION 
RESORT.
CALL OR VVRITE FOR FREE BROCHURE 

EDGEMERE ST., MONTAUK, N.Y. 11954

AEGEAN ISLES 
RESTAURANT & CATERERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
FOR VVEDDINGS, SHOVVERS, COMMUNION 

AND CONFIRMATION
781 E. 31st STREET, BROOKLYN

TELE: 434-7496

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

11236
PROPR.: RICK MASTRONARDI 

TELEPHONE: (2121 531-3794

HOUSE OF SERENA 
Stairvvayto Sobriety

REHAB*ILITATE ALCOHOLICS CALL 914 
MA8-9823 MR. JOSEPH LO PICCOLO DIRECTOR

WE

i

THOUSANDACRESRANCHRESORT 
ADIRONDACK STATĖ PARK NEAR LAKE GEORGE 
INDOOR & OUTDOOR POOL, SAUNA BATH, 
VVATER 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 VVRITE FOR BROCHURE: STONY CREEK, 

NEW YORK 12878 TELE: 518 696-2444

THE RALPH WALDO EMERSON 
OVERLOOKING THE OCEAN. A GRACIOUS, 
H1STORIC INN NAMED FOR ONE OF ITS 
MOST FAMOUS GUESTS. ALL ROOMS IIAVE 
PRIVATE BATH, PHONE. SPACIOUS 
CROUNDS, SAUNA, VVHIRLPOOL, HEATED 
POOL. QUIET LOCATION. DELICIOUS 
MEALS. MAY 28 — NOV. lst FOR BROCHURE 
CALL 617-5464.321 OR VVRITE RALPH VVALDO 
EMERSON, BOX 550-W.

ROCKPORT, MASS.
U

Covered Wagon Vacations
REV. ED. VISSCHER 

AT LUTHERAN HIGH 
BASKETBALL SCHOOL

AUG. 23RD — SEPT. 3 BOYS ENTERING GRADES 
5 TO 12 FREE TRANSPORTATION FREE 

BROCHURE 516 626-1700

Archeology In Italy 

The Etruscan Foundation 

Spannocchia—Siena
July 1976. Prehistoric and Classical Archaeol- 
ogy. Excavation. restoration lectures, prehis- 
toric crafts, excursions. Participants housed in 
castla’near Siena. Cost $570.00

letaHs: Prif. Oantel Enrt:
The Etruscan Foundation, Ine.
161 Copntry Club Drive 
Grosi* Pointe, Mich. 48236 
Tel.: (313) 886-6654

1799 Westtown School 1979
A Friends coed country boarding school 
(grade 9-12) 25 miles west of Pniladel- 
pnia. Sports, Art, Music, Dramatics, 
600 Acre Campus , Openincs for Boys, 
grades 9-11. For further information or 
a catalogue, please ivrite:

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

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

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

Wagons Ho, Ine.
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 Studentą Day Campers
VVRITE FOR BROCHURE ’

LARIMIC SCHOOL
Dorset St., Falls Road 

Shelburne, Vt.
802 482-2172

t

Poems vvanted
The NEW YC^K SOCIETY OF 
POETS is compiling a book of 
poems. If you have vvritten a 
poem and would likę our 
seleetion committee to con- 
sider it for publication, send 
your poem and a seif addres- 
sed stamped envelope to:

NEW YORK SOCIETY OF 
POETS

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

TRUMANS FINE FOOD
BARBARA RADER, FOOD EDITOR OF 

NEVVSDAY — HIGHEST RATING 
TRUMAN S AND UPSTA1RS AT 

TRUMANS
LUNCH, DINNER AND AFTER, SUNDAY 

BRUNCH 1 PM TO .3 PM 
1401 OLD NORTHERN BOULEVARD 

VILLAGE OF ROSLYN, N.Y.
CALL (516) 621-0777 (CLOSED TUESDAY)

Intematlonal Gymnastlcs Camp 
Located Belgrade Lakęs, Maine 
“Traln wlth the Best”

Co - Ed Camp Boys accepted lst 
two sęssions only

i

JOHN MAINYENAHCE 
SERVICE 

SPECIALIZING 
CARPET CLEANING, WALIPAPER 
HANGING, VACUUM REPAIRING 

FLOOR SCRAPING, FLOOR WAXING 
— Reasonable —
Free Estimates

(212) 278-1772
f

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
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

7 SĘSSIONS:
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 - Aug. 6
RICK TUCKER — Director National Gymnast, NCAA champion member USA Team 1972-73-74 
TOBY TOVVSON — Six time national champion. Floor exercise, guest dance Instructor Muriel 
Grossfeld School, Prof ešelonai dance ompany director. Featured on ABC Wlde World of Sportą 
RICHARD MARTIN — NCAA Champion Professional Dancer
MUSAVVVVIR DANCE COMPANY — Gymnastics Dance Co. N.Y. City

FOR BROCHURE VVRITE OR CALL
LEE ROBERTS

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

Don't woit to be

MUCGED or RAPED 
tov giv. the lunotic your meney and pray thaf» all ho wonti. N0W Frotoct, 
Four*«H from furher ha r m with GUARDI AN Compact, liptfick tise.

fast and simple to uw. Rres up to 50 sprays to 10 ft. away. 
GUARDIAN instanlly disablet aftacker for up 
to 15 minutes, and leavei a RED DYE for 
police identification. C A ŪSE S NO FERMA- 
NENT INJURY. A te gal and Pot.nt defense 

device approved for ute by the U.S. 
Government. NoVv 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 vvrite
GUARDIAN

8'/» Chestnut Street, Binghamton, N.Y. 13905

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI iR NEMOKAMAI 

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

Hisolii)<>
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

TOUR THE ALPS RHINE
WHEN EUROPE IS IN ALL ITS SPLENDOR

HIGHLIGHTS OFTOUR 
IS 4 DAYS & 3 NIGHTS 
CRUISING THE RHINE

KVECAS
JONAS

1933 + 1 97 6

15 GLORIOUS DAYS TO SEE GENEVA, ZER- 
MATT, STRESĄ, ST. MORITZ, INNSBRUCK, 
MUNICH, BLACK FOREST, RUOESHEIM, CO- 
LOGNE, DUSSELDORF, AMSTERDAM, AND 
MANY OF THE HISTORiC & BEAUTIFUL 
SIGHTS.

PRICE INCLUDESTRANSFERS, ROUND TRIP,_________
CABINS ON CRUISE, FIRST CLASS ACCOMMODA- 
TIONS, ALL MEALS ON CRUISE, BAGGAGE AND HAN- 
DLING, MULTI-LINGUAL TOUR DIRECT1ONS A MANY 
MORE FEATURES.

įVelcome Aboard Vacation Center
BRANMAR PLAZA

Marsh and Silverside Roads (302) 475-1220 
WilmingtM, Delaware 19810

OPtN: 9 to 9 Mon. thru Fri. 9 to 5.-00 p.m, Sol.

OUTSIDE OEPARTS FROM PHILADELPHIA 
SEPT. 5th RETURNS SEPT. 19th



I
1976 birželio 11, nr. 24 * • DARBININKAS «11

/

BICENTENNIAL ŠVENTĖ BROOKLYNE
Pirmasis laisvės mūšis šiose pakrantėse

Birželio 12, šeštadienį, įvyks
ta JAV 200 metų nepriklausomy
bės sukakties minėjimas — 
centennial šventė. Minėjimo 
tikslas — pagerbti Amerikos ir 
kitų kraštų karius, kurie žuvo 
dėl Amerikos laisvės ir nepri
klausomybės nelygioj kovoj su 
anglais Brooklyno vandenyse.

Minėjimo pradžia 1 vai. po 
piet. Tada bus eisena per Fort 
Greene parką iki Laivyno kan
kinių paminklo. Prie jo įvyks 
iškilmės. Mišias koncelebruos 
Brooklyno vyskupas Francis 
Mugavero, dalyvaujant kardino
lui Terence Cooke, vyskupui 
Walter Kellenberg ir kt.

Mišių metu giedos Apreiški
mo parapijos lietuvių choras, 
vadovaujant muz. A. Kačanaus- 
kui, Šv. Stanislovo Kostkos len
kų parapijos choras ir Ameri
kos Laivyno kadetų choras — 
giedos drauge ir atskirai.

Iškilmių programoj dalyvauja 
NY valstijos gubernatorius 
Hugh Carey, NY statybos sek
retorius Mario Cuomo, Brookly
no Borough prezidentas Sebas- 
tian Leone ir kt. aukšti pa
reigūnai.

Pagerbiant dėl Amerikos lais

Bi- - du.

PADĖKA

Š.m. balandžio 20 dieną netikėtai mirus mano brangiam 

vyrui

DR. JONUI JANKAUSKUI,

nuoširdžiai dėkoju visiem giminėm, draugam ir pažįsta
miem, pagerbusiem velionį savo atsilankymu, papuošu- 
siem jo karstą gėlėmis, užprasiusiem mišias, aukojusiem 
lietuviškai spaudai bei organizacijom, dalyvavusiem atsi
sveikinime, bažnyčioj ir palydėjusiem į kapines. Taipgi nuo
širdus dėkui visiem, pareiškusiem man užuojautą žodžiu, 
raštu bei per spaudą ir guodusiem mane šio baisaus pra
radimo valandoj.

Liūdinti žmona Lionė

A. A.

FARMACEUTUI TOMUI J. KAŠIUBAI
mirus, jo dukrai Liucijai Čėsnienei gilią užuojautą 
reiškia

Liucija ir Antanas Sperauskai

A. A.
IVONAI BANELIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrą Vytautą, sūnų Liną ir Kitus 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Petras ir Genovaitė Šlapeliai

 ' ' }

KM

Siaubingoj automobilio nelaimėj ’
A. A.

IVONAI BANELIENEI
tragiškai mirus, jos vyrą Vytautą, sūnų Liną, motiną 
Aldoną Pranckevičienę ir artimuosius giliai atjaučiam ir 
drauge liūdim

Birutė Sidzikauskienė
C1 . . Stefanija Skučienė

° A. A.
IVONAI BANELIENEI

tragiškai*'zuvus, jos vyrui Vytautui Baneliui, sūnui Linui, 
giminėms ir ąjtįmie^ms gilią užuojautą reiškia

0 9 Domas ir Gražina Krivickai

vės kovojusį generolą N. Gre
ene, šis fortas pavadintas jo var- 

Fort Greene yra centre, 
tarp Myrtle Avė. ir DeKalb 
Avė., ties Portland Avė. Važiuo
jant GG traukiniu, išlipti Fulton 
St. stoty, A traukiniu — Lafay- 
ette St. stoty. Važiuojant Bro- 
oklyn-Queens greitkeliu, išva
žiuoti exit Tillary St.

- o -
Toje nelygioj kovoj dėl lais

vės Brooklyno ribose (tada 
King’s County) žuvo daugiau 
nei visose 13 kolonijų. Brookly
no mūšis buvo pats pirmasis 
mūšis su anglais, paskelbus ne
priklausomybę. Tai buvo pirma
sis žygis naujai įkurtos JAV 
kariuomenės.

Tuo metu stiprus Anglijos lai
vynas grobė Amerikos ir kitų 
valstybių laivus, kurie buvo at
vykę į pagalbą. Negailestingai 
gaudė ne tik Amerikos, bet ir 
kitų valstybių karius, uždarė 
ir įkalino jūreivius, kurief pa
dėjo amerikiečiam.

Anglai okupavo Brooklyno pa
krantę ir pavertė Wallabout 
įlanką (netoli Šv. Jurgio lietu
vių parapijos) laivų kalėjimu. 
Ten įkalino visus nuo pagrobtų 
laivų jūreivius. Jie čia buvo 

žiauriai kankinami ir nužmogi
nami, žudomi. Mirusieji buvo 
metami į vandenį ir į dumb
lą ties krantais. Laivuose išsi
plėtė epideminės ligos. Tada 
daug laivų skandindavo net su 
gyvais jūrininkais.

Apskaičiuojama, kad čia žuvo 
apie 11,000. Tarp jų žuvo daug 
JAV laivyno vyrų iš visų 13 
kolonijų.

Statant Brooklyno laivų sta
tybos bazę, buvo surasti ir iš
kasti iš įlankos dugno pasken
dę laivai ir žuvusiųjų kaulai.

Tuo metu Amerikos laivynas 
buvo mažas ir silpnas prieš 
stiprų anglų laivyną. Į naujos 
valstybės tragišką padėtį atkrei
pė dėmesį kitų kraštų laivynai 
ir suplaukė į pagalbą. Ameri
kos pastangas įkurti nepriklau
somą valstybę rėmė Prancūzija 
ir Ispanija. Jos tada siuntė savo 
laivyną prieš anglų laivyną. Prie 
jų prisidėjo daug privačių lai
vų jūreivių. Jų tarpe buvo ir 
prekybos laivų.

Ne visų žuvusių jūreivių pa
vardės yra žinomos. Todėl lai
komasi principo, kad Amerikos 
laisvės kovoj žuvo bent vienas 
asmuo iš kiekvienos tautos. Dar 
įdomu priminti, kad ispanų lai
vai, kurie dalyvavo šiame kare, 
turėjo nemažą skaičių kitatau
čių, ypač daug buvo iš Karibų 
salos. Čia, pagal Simoną Dau
kantą buvo įsikūręs nemažas 
skaičius lietuvių. Yra galimy
bės, kad ispanų laivyne tarnavo 
ir lietuviai.

Taip Amerikos laisvės kovose 
šalia generolų Kosciuškos, Laf- 
ayette, Pulaski dalyvavo ir daug 
kitų eilinių jūrininkų ir sausu
mos karių.

1908 netoli šios tragiškos vie
tos Fort Greene parke buvo pa
laidoti iš jūros dugno iškasti 
žuvusiųjų kaulai. Jiem pastaty
tas paminklas. Šiuo metu ten 
yra naujesnis paminklas, prie 
kurio ir bus šis minėjimas.

Šis Brooklyno mūšis bus pa
vaizduotas rugpiūčio gale.

Tenka pažymėti, kad visų 
kraštų suteiktai pagalbai pri
siminti liepos 4 vyks “Opera-

SPORTAS
Krepšinio stovykla Kanadoj
Ir šiemet lietuvių pranciško

nų Wasagos stovyklavietėj įvyks 
krepšinio ir kitų sporto šakų 
mokykla. Pirmoji savaitė (rug
piūčio 14-21) bus paskirta tik
tai lietuvių jaunimui. Čia bus 
intensyviai vedama krepšinio 
programa visų amžių vaikam. 
Šalia krepšinio vyks ir tinkli
nio bei stalo teniso pamokos. 
Tinklinio ir st. teniso instruk
cijas praves pasižymėję Kanados 
lietuvių sportininkai, o krepši
nio instruktoriam vadovaus Mi
kas Baškauskas, Columbia un-to 
krepšinio treneris ir Bostono 
lietuvių meisterių komandos 
žaidėjas.

Antroji stovyklos savaitė (rug
piūčio 21-28) bus skiriama tiktai 
berniukų krepšiniui. Pakilus su
sidomėjimui, stovyklos mokes
tis lietuviam sumažintas iki 70 
dol. savaitei, o kitataučiam pa
liekamas 95 doleriai. Už šią 
kainą duodamos pamokos, sto
vyklinio pobūdžio gyvenvietės 
ir lietuviškai paruoštas maistas. 
Lietuvių vaikai kviečiami ne
delsiant registruotis šioj puikioj 
ir naudingoj sporto stovykloj, 
o tėvam patariama susidomėti 
atostogų galimybėmis artimoj 
Wasagos vasarvietėj. Dėl infor
macijų skubiai kreiptis adresu: 
“Vytis” Basketball Camp, 272A 
Evelyn Avė., Toronto, Ont. 
M6P 2Z9. Informacijų gali su
teikti ir Pr. Gvildys, tel. 212 
356-7871.
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 54ih Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Leitenantas Saulius Siemaška, bai
gęs VVest Point karo akademiją

LIETUVIS 
VVEST POINT 

GRADUANTAS

Saulius Siemaška, gimęs ir 
augęs didžiojo New Yorko apy
linkėse, baigė West Point karo 
akademiją, gaudamas leitenanto 
laipsnį ir bakalauratą iš inži
nerijos. Tai džiugi naujiena ir 
garbė New Yorko lietuviam.

Saulius šalia privalomų mo
kyklų baigė ir Maironio litua
nistinę mokyklą, buvo Tauro 
tunto skautas. Tėveliai, Danutė 
ir Liutaveras, taip pat veiklūs 
skautai.

West Point karo akademija 
yra apie 50 mylių ■ nuo New 
Yorko. Tai viena iš garsiausių 
šios rūšies mokyklų Amerikoj. 
Joj mokėsi ir baigė žymieji Ame
rikos kariai: prezidentas Dwight 
D. Eisenhovver, generolas 
Douglas MacArthur, generolas 
George S. Patton ir kiti. Mo
kykloj yra labai griežta drausmė, 
už tat ne visi pajėgia užbaigti. 
Šiais metais baigė 823 kadetai. 
Per pirmuosius dvejus metus 
nutrupėjo apie 500 mokinių.

tion Sail”— į New Yorko uostą 
suplauks daugybė burinių laivų 
iš viso pasaulio.

- o -
Amerikos nepriklausomybės 

kovos ir 200 metų nepriklauso
mybės sukakties minėjimas 
mum lietuviam yra labai arti
mas. Amerika 18 amžiuj su di
deliu ryžtu kovojo dėl savo 
nepriklausomybės, gi 20 amžiu
je ir Lietuva su nepaprastu kie
tumu kovoja dėl savo laisvės.

New Yorko ir apylinkių lietu
viai kviečiami birželio 12, šeš
tadienį, 1 vai. popiet dalyvauti 
eisenoj, mišiose ir visoj iškil
mių programoj. Prašomi nepa
likti lietuvių choro vieno, lyg 
tiek tebūtų lietuvių New Yorke.

Gerbdami kitus, būsime pa
gerbti kitų!

JAV LB New Yorko I-sios 
apylinkės valdyba

VYKSTAME Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ —--------
IŠ BROOKLYNO

Esame laimingi New Yorko apylinkės lietuviai, kad Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas bus Philadelphijoje, mūsų kaiminystėje. Turime gerą proga jame dalyvauti. O 
mums yra lyg ir būtina pareiga būti Kongrese, nes tai reta proga iškilmingai pagarbinti 
Švenčiausiąjį Sakramentą ir ta pačia proga priminti iš viso pasaulio kongresan suvažiavusiems 
Lietuvos nelaimę ir baisų tikinčiųjų persekiojimą.

Kongresas atidaromas rugpiūčio 1 d., sekmadienį. Tą dieną 6 vai. vakare lietuviai daly
vaus atskira grupe tautybių eisenoje, nešdami didelį lietuvišką kryžių ir plakatą “Lietuva 
alksta Dievo, laisvės ir teisingumo”. Po to dalyvaus procesijoje Švenčiausiojo Sakramento 
garbei.

Tą dieną autobusais išvažiuosime 2 vai. po pietų ir atgal Brooklynan grįšime naktį.
Antrą kartą važiuosime rugpiūčio 7 d., šeštadienį, 7 vai. iš ryto ir grįšime apie 7 vai. 

vakare.
Tą dieną 10 vai. iš ryto bus lietuviams atskiros pamaldos Šv. Petro ir Povilo katedroje, 

kurių metu giedos Čiurlionio ansamblis, palydint kanklių muzikai.
Kelionė ten ir atgal kiekvieną kartą kainuos 10 dol. asmeniui. Autobusai paims žmones 

prie lietuvių bažnyčių: prie ^Viešpaties Atsimainymo Maspethe ir prie Apreiškimo bei 
Angelų Karalienės bažnyčių Brooklyne. Autobusas taip pat bus ir prie M. Shalins laidojimo 
įstaigos.

Labai svarbu tuojau pat (prieš liepos 1 d.) užsiregistruoti parapijų raštinėse ar pas 
Mary Shalins, nes vėliau nebus galima gauti autobusų nei reikalingų bilietų į Kongreso 
renginius.

Jei kas norėtų važiuoti į Čiurlionio ansamblio koncertą, kuris įvyks penktadienio vakare, 
gali važiuoti savo priemonėmis. Ta proga autobuso nebus.

Dar kartą visus kviečiame važiuoti į Kongresą ir prašome tuojau pat užsirašyti.

Jei kas negalės Kongresan važiuoti, tai bent maldose junkitės su kongreso dalyviais ir 
duosnia auka paremkite Kongreso darbus. Lietuvių komitetas, besirūpindamas Kongreso 
reikalais, turi labai daug išlaidų. Bus atspausti gerai paruošti informaciniai leidiniai apie 
Lietuvą ir tikinčiųjų persekiojimą. Be to, reikia sumokėti nuomą už parodoms bei susirinki
mams reikalingas patalpas. Todėl būkite malonūs tam reikalui skirti duosnią auką ir ją 
prisiųsti savo parapijos raštinėm Jūsų parama labai reikąlinga.

N. Anglijos Lietuvos vyčių 
apskritis gegužės' 23 St. Mathias 
bažnyčioj, Marlboro, Mass., su
rengė pavasario šventąją valan
dą. Tos parapijos administrato
riumi yra lietuvis kun. William 
VVolkovich, kuris daugeliui lie
tuvių pažįstamas kaip smuiki
ninkas ir kultūrininkas.

Lietuvos vyčiai suvažiavo iš 
įvairių apylinkių. Kiek pavėla
vęs atvyko ir jų dvasios vadas 
kun. Albinas Janiūnas, Šv. Pet
ro parapijos vikaras So. Bostone.

Šventoji valanda buvo 3 v. 
Vyčiai ėjo lauke aplink baž
nyčią ir giedojo lietuviškas gies
mes: Viešpatie Jėzau, mūsų 
Valdove, Linksma diena mums 
nušvito, Marijos litaniją. Tai

Mokslas tęsiasi 4 metus.
Šiais metais kadetų paradas 

ir graduantų atsisveikinimo ce
remonijos buvo birželio 1 d. 
4 vai. popiet. Dangus buvo ap
siniaukęs. Šiek tiek lynojo. Prieš 
paradą užėjo smarkus lietus su 
perkūnija. Nežiūrint to, punk
tualiai pasirodė didingas jų dū
dų orkestras. Jis atžygiavo para
do aikštėn ir grojo maršą ri
kiuotėj ateinantiem kadetam 
puikiomis parado uniformomis. 
4000 kadetų gražiai išsirikiavo 
parado aikštėj. Lietus nenusto
jo lijęs per visas iškilmes, bet 
tai nesutrukdė jų gražaus ir 
drausmingo pasirodymo. Kitą 
dieną, birželio 2, baigusieji gavo 
diplomus.

Leitenantas Saulius po atos
togų keliem mėnesiam vyksta 
į Oklahomą, iš ten ilgesniam 
laikui į Vokietiją.

Sauliui linkėtina sėkmės toli- 
mesniem darbam, planam ir vi
sur palaikyti glaudžius ryšius 
su lietuviais.

K.J.P.

VVORCESTER, MASS.
Lietuvių Bendruomenės Wor- 

cesterio apylinkės valdyba bir
želio 13, sekmadienį, rengia tra
giškųjų birželio įvykių minėji
mą tokia tvarka:

7 vai. ryto mišios Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj.

10 vai. iškilmingos mišios/Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj. 
Pamaldose organizacijos daly
vauja organizuotai ir su vėlia
vomis.

3 vai. po pietų Maironio Par
ko apatinėj salėj tragiškųjų įvy
kių minėjimas. Programoj Vin
co Dabrilos paskaita. Meninę 
programos dalį, kuri susidės iš 
muzikos, deklamacijų ir dainų, 
atliks skautės ir skautai, vado
vaujami stud. A. Dabrilaitės.

Worcesterio ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvau
ti. - J.B.

buvo ne tik malda, bet ir Lie
tuvos, lietuviško žodžio garsini
mas.

Tragiškojo birželio minėjimas 
rengiamas birželio 12, šešta
dienį. 6 v.v. bus mišios Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Mišias aukos Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Po mišių 
salėj po bažnyčia bus tolimes
nis minėjimas. Čia — kalbės 
tas pats Tėv. L. Andriekus. Me
ninę programą atliks solistė Bi
rutė Ona Aleksaitė. Minėjimą 
rengia Liet. Bendruomenės 
Bostono apylinkė. Vi$i kvie
čiami atsilankyti.

Bostono krepšininkai gegužės 
8-9 dalyvavo Toronte įvykusio
se 26-se Š. Amerikos lietu
vių metinėse krepšininkų rung
tynėse. Bostono komanda laimė
jo pirmąją vietą.

Vladas Mickūnas, gyvenęs 
Bostone, mirė gegužės 25. Palai
dotas gegužės 29. Lietuvoj jis 
buvo policijos nuovados virši
ninkas.

Tautinių šokių sambūris bir- _ 
želio 12 Liet. Piliečių draugijos 
salėj So. Bostone rengia banke
tą. Taip sambūris nori sutelkti 
lėšų savo kelionei į tautinių šo
kių šventę, kuri bus Darbo die- 

,nos savaitgalį Chicagoj.

Aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą šiais metais baigė: Aris- 
ta Navickaitė, Danguolė Špake- 
vičiūtė, Lina Waingortin, Ani
ta Hodges, Audra Rastonytė, 
Elena Banevičiūtė, Ramunė 
Jauniškytė, Darius Ivaška, Arū
nas Šimkus, Rimas Auštras ir 
Rimas Ambraziejus. Geriausiai 
baigė Danguolė Špakevičiūtė 
ir Lina Waingortin. Danguolei 
buvo įteikta a.a. teisininko-kari- 
ninko ir buvusio šios mokyk
los mokytojo Algirdo Makaičio 
žmonos įsteigta jo atminimui 
metinė 50 dol. premija. Lina 
gavo auksinį gintaro žiedą. Vi
siem abiturientam buvo įteikta 
po du tomus lietuvių literatū
ros istorijos — inž. Rasio do
vana.

Charles Karr iš Waltham, 
Mass., yra pirmas lietuvis dia
konas, įšventintas pagal naujus 
potvarkius. Nors ir vedęs, jis 
talkins parapijoj.

Roy Balukonis baigė Ameri
kos karo laivyno akademiją 
Anapoly ir pakeltas į laivyno 
karininko laipsnį.

Birutė Račkauskaitė ir Marius 
Žiaugra susituokė birželio 5. 
Vestuvių puota vyko Maironio 
Parke prie Worcesterio.

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

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209
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Kunigų Vienybės centro val
dybos iniciatyva suorganizuo
tos lietuviškos kunigų rekolek
cijos. Tai pirmas toks įvykis, 
nes iki šiol kunigai paprastai 
dalyvaudavo savo miestų vys
kupijos rengiamose rekolekci
jose. Rekolekcijos vyksta Putna- 
mo seselių vienuolyne. Prasidė
jo pirmadienį, baigiasi penkta
dienį. Dalyvauja apie 20 kuni
gų. Rekolekcijas veda kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC.

Pavergtų Tautų savaitės mi
nėjimas bus demokratų kon
vencijos išvakarėse. Liepos 11, 
sekmadienį, 10 vai. bus iškil
mingos pamaldos Šv. Patriko 
katedroj. Po pamaldų autobusais 
ir laivais bus keliaujama prie 

, Laisvės statulos, kur bus masi
nis susirinkimas. Kalbės senato
rius Buckley, AFL-CYO unijos 
pirmininkas George Meaney ir 
pavergtųjų tautų atstovai. Visos 
tautos dalyvauja su vėliavomis 
ir plakatais.

Tragiškai žuvusios a. a. Ivonos 
Banelienės prisiminimui Birutė 
ir Povilas, Butkiai, Monterey 
Park, Calif., skiria 25 dol. auką 
Kultūros Židiniui. Nuoširdus 
ačiū.

Vladas Lišauskas, gyv. Wood- 
havene, miręs 1975 spalio 20, 
paliko didelį rinkinį gražiai su
tvarkytų lietuviškų knygų, nes 
velionis jas labai mėgo skaity
ti. Jo pageidavimu žmona Olga 
didelę knygų dalį perdavė. Kul
tūros Židinio bibliotekai, litua.- 
nistinei mokyklai, Darbininko 
administracijai ir Kent bei Ne- 
braskos universitetam. Taip ve
lionis Lišauskas ilgai bus pri
simintas už gražų knygų įnašą. 
Našlei Lišauskienei padėka už 
velionies palikimo sutvarkymą 
pagal mirusiojo pageidavimus.

Kęstutis Miklas praeitį šešta
dienį, birželio 5, UBA-BATUNo 
metinėj konferencijoj buvo iš
rinktas BATUNo prezidentu. 
Konferencijai pirmininkavo 
prel. Jonas Balkūnas. Šios kon
ferencijos metu buvo taip pat 
paminėta ir BATUNo veiklos 
10 metų sukaktis. Kalbas pasa
kė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Simas Kudirka ir vi
sa eilė kitų. Gauta daug svei
kinimų. Sveikino Lietuvos dip
lomatijos šefas St. Lozoraitis, 
Vliko pirmininkas dr. K. Valiū
nas, pabaltiečių diplomatai ir 
eilė organizacijų.

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

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.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Nevv Yorko žinių dar yra 11 
ir 9 psl.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
piano mokinių koncertas įvyks 
birželio 19 Latvių kultūros na
muose Huntington Hills, Long 
Island.

Birutės ir Fred Lučkų vedy
bų 25 metų sukaktis paminėta 
birželio 6. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj 11 vai. buvo iš
kilmingos padėkos mišios. Mi
šių metu parapijos klebonas 
kun. Pr. Raugalas ir kun. St. 
Raila suteikė palaimiriimą ir pa
sveikino. Gražiai giedojo parapi
jos choras. Dalyvavo daug žmo
nių. B. ir F. Lučkai yra tos pa
rapijos ilgamečiai choristai ir iš
tikimi parapiečiai. Sukaktuvi
nės vaišės buvo Winter Garden 
— V. Belecko svetainėj.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioj birželio 13 bus prisiminti 
ištremtieji į Sibirą lietuviai. 11 
vai. bus koncelebracinės mišios. 
Po pamaldų bus kavutė žemuti- 
nėj salėj.

Tėvo diena šiemet švenčiama 
birželio 20.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas bus rugpiūčio 1 sek
madienį, gražiame Plattdeu- 
tsche parke, Franklin Square,’
L.L

Liet. Atletų Klubas birželio 
19, šeštadienį, rengia sporto se
zono užbaigimą Kultūros Ži
diny. Bus rodomos skaidrės iš 
Lietuvos. Pertraukos metu bus 
sportininkų pagerbimas. Pra
džia 7:30 v.v. .

Danutė Bobelienė, Maironio 
lituanistinei mokyklai vadova
vusi 4 metus, baigdama šiuos 
mokslo metus, iš savo pareigų 
pasitraukė.

Gintarė Ivaškienė - Banai- 
tytė birželio 6 Maironio litua
nistinės mokyklos mokytojų ir 
tėvų komiteto narių susirinki
me išrinkta nauja tos mokyk
los vedėja.

Monika Lembertienė, gyve
nanti Santa Monica, Californi- 
joj, su Aleksandra Gustaitiene, 
iš Bostono, lankė New Yorke sa
vo pažįstamus bei bičiulius Arū
nus, Legeckius, apžiūrėjo Kul
tūros Židinį bei A. Galdiko ga
leriją. M. Lembertienė iš Santa 
Monicos išvyko gegužė pra
džioj, buvo sustojusi Chicagoj, 
kur dalyvavo lietuviškos ope
ros spektakliuose. Iš Chicagos 
nuvyko į Bostoną, kur anks
čiau ji gyveno.

Jauna lietuvių profesionalų 
šeima, su kūdikiu, gyvenanti 
Greenwich, Conn., ieško moters 
pagalbai, pradedant rugsėjo mė
nesiu. Puikios 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.

RENGIAMA 8-TOJI 
DAILĖS PARODA

Aštuntoji dailės paroda ren
giama ateinančiais metais va
sario 5-13 Kultūros Židiny. 
Paroda tęsis visą savaitę. Atida
ryta bus vasario 5, šeštadienį, 
uždaryta vasario 13, sekmadienį. 
Parodos metu rengiamas kon
certas, literatūros vakaras ir ak- 
varelinės technikos demonstra
vimas. Parodai rengti komitetas 
jau posėdžiavo tris kartus. Kitas 
posėdis šaukiamas birželio 14, 
pirmadienį, 8 v. v. Kultūros Ži
dinio bibliotekoje.

Tomas Jurgis Kašiuba, farma
ceutas, buvęs Stakliškių vaisti
ninkas, mirė birželio 3 vakarą. 
Sulaukė 90 metų. Palaidotas bir
želio 7 Cypress Hills kapinėse. 
Liko dukra Liucija Čėsnienė.

Kun. Juozas Barkus, OSB, 
vienuolis benediktinas, mirė 
birželio 1. Palaidotas birže
lio 4, penktadienį, iš Švč. Tre-
jybės lietuvių bažnyčios Newar- 
ke, N.J. Buvo gimęs 1910 va
sario 16 Amerikoje, gerai kalbė
jo lietuviškai, veikė su Lietuvos 
vyčiais. Gyveno benediktinų 
vienuolyne — St. Mary’s Abbey, 
Morristown, N.J.

Rolandas Rasimas, Stasės ir 
Petro Rasimu sūnus, gegužės 
20 ištaigingoje Convention Hali 
Niagara Falls, N.Y., baigė meno 
mokyklą ir gavo bakalauro laips
nį. Studijavo komercinį meną. 
Ateity nori įsigyti magistro 
laipsnį.

Balfo 100-jo skyriaus metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
bus birželio 13, sekmadienį, 
2 vai. popiet Kultūros Židiny. 
Bus renkama nauja valdyba. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

N. Y. Perkūno choras birželio 
5, šeštadienį, Kultūros Židinio 
mažojoj salėj surengė savo dar
bo sezono užbaigimo pobūvį. 
Dalyvavo choro nariai su šeimo
mis ir choro valdybos pakviesti 
svečiai. Pradžioj buvo progra
ma, kuri užtruko apie dvi su 
puse valandos. Čia grojo .smui
ku, dainavo solistai, buvo skai
tomi eilėraščiai, humoreskos 
šoko J. Matulaitienės vadovau
jamos tautinių šokių grupės 
keturios poros, pabaigoj dainavo 
visas choras. Po koncertinės 
dalies buvo vaišės ir šokiai. 
(Plačiau kitame Darbininko nu
mery).

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

/Baisiojo birželio trėmimų mi
nėjimas rengiamas birželio 13, 
sekmadienį. 11 vai. bus pamal
dos Maspetho Įeituvių bažny
čioj. Pamaldų metu aktorius Juo
zas Bolėy-Bulevičius skaitys iš
traukas iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis.

Akademija bus 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Pagrindinę 
kalbą pasakys Sibiro kalinė Ele
na Juciūtė iš Bostono. Ji parašė 
knygą “Pėdos mirties zonoje”. 
Knyga turi nepaprastą pasise
kimą. Jau išleista trys laidos. 
Minėjime bus galima įsigyti jos 
knygą ir gauti autografą.

Ji yra iš Sibiro atsivežusi 
įvairių kalinių rankdarbių ir ki

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 35 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
BIRŽELIO 13, SEKMADIENĮ

' ■

į PAMALDOS — 11 vai. Maspetho lietuvių parapijos baž

nyčioje (64-14 56th Road, Maspeth, N.Y.)
AKADEMIJA — 4 vai popiet Kultūros Židinyje
• Kalba ELENA JUCIŪTĖ, knygos “Pėdos mirties zonoje”

autorė
• Sibiro kalinių rankdarbių parodėlė
• Aktorius JUOZAS BOLEY skaito Atsisveikinimas su

tėvyne
• ALBINAS ŽVINYS skaito tremties poeziją
• Perkūno choras, vadovaujams VYTAUTO DAUGIRDO

S
’ Minėjimą rengia ir visuą atsilankyti kviečia

LŠST SIMO KUDIRKOS KUOPA NEW YORKE

Maironio lituanistinė mokykla birželio 6 iškilmingu aktu baigė šiuos mokslo metus. Pirmoje 
ir antroje eilėje sėdi baigę aštuntą skyrių ir aukštesniosios mokyklos antrą klasę. Nuotr. L. Tamošaičio

Maironio lituanistinė mokykla 
iškilmingai baigė 1975-76 moks
lo metus. Iškilmės buvo birželio 
6 Kultūros Židinyje. Buvo pa
maldos, po jų — mokslo metų 
užbaigimo aktas, apdovanoti ge
rieji mokiniai ir išleista 22-troji 
tos mokyklos abiturientų laida, 
ir antroji aukštesniosios mokyk
los laida. Abiturientai apdova
noti knygomis. Po iškilmingo 
akto žemutinėj salėj buvo abi
turientų tėvų surengtos gražios 
vaišės (Aprašymas kitame Dar
bininko numery).

ŠV. PRANCIŠKAUS 750 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Brooklyno pranciškonai spalio 
10 iškilmingai minės 750 metų 
šv. Pranciškaus mirites sukaktį. 
Tą dieną Kultūros Židinio di
džiojoj salėj bus iškilmingos 
daugelio kunigų koncelebruoja- 
mos mišios su progai pritaiky
tu pamokslu. Po mišių — už
kandžiai apatinėj salėj. Po jų 
akademija — minėjimas su pa
skaita, religiniu koncertu ir lite
ratūrine dalimi. Paskaitą — Šv. 
Pranciškus ir Lietuva — skai
tys prof. Simas Sužiedėlis, pro
gai pritaikytą savo kūrybą skai
tys Leonardas Andriekus. Kon
certinę dalį atliks muz. A. Ka
čanausko tai progai suorga
nizuotas vyrų choras. Į minė
jimą pakviestas Brooklyno vysk. 
Pranciškus Mugavero ir vysk. 
Vincentas Brizgys.

tokių suvenyrų. Jie bus išsta
tyti parodėlėje. Žodį tars ir buvę 
kaliniai, Sibiro tremtiniai — Si
mas Kudirka ir Leonora Juoče- 
pienė. Bus paskaityta ištrauka iš 
minėtos knygos “Pėdos mirties 
zonoje”. Ištrauka vaizduoja kali
nių ištrėmimą į Sibirą. Niekur 
negirdėtą tremties poeziją skaito 
Albinas Žvinys. Aktorius Juozas 
Boley - Bulevičius skaito At
sisveikinimą su tėvyne.

Vyrų choras Perkūnas padai
nuos 5 dainas. Chorui vado
vauja Vytautas Daugirdas.

Po minėjimo žemutinėje sa
lėje kavutė.

Minėjimą rengia Simo Kudir
kos šaulių kuopa Nevv Yorke. 
Visuomenė kviečiama kuo gau
siausiai dalyvauti bažnyčioje ir 
akademijoje. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis.

KMS-gos 24 kuopos susirin
kimas šaukiamas birželio 13, 
sekmadienį, tuoj po sumos, An
gelų Karalienės parapijos ma
žojoj salėj. Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos
togas.

Lietuvių kalbos kursai veikia 
Kultūros Židinyje. Yra dvi gru
pės. Viena grupė pradedančių
jų, kurie visai nemoka lietu
viškai. Ten dėsto aktorius Juo
zas Boley-Bulevičius. Yra šeši 
mokiniai. Antroji grupė pažan
gioji. Čia dėstoma lietuviškai. 
Mokiniai susikalba lietuviškai, 
bet nori patobulinti ir pagilinti 
savo lituanistines žinias. Šešių 
mokinių grupei vadovauja mo
kytoja Jadvyga Kregždienė. Čia 
su paskaitomis pakviečiami ir 
kiti žmonės. Abi grupes suorga
nizavo Bill Kumet, lietuvių kal
bos puoselėtojas, pats lankęs 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
kur parodė tikrai didelį norą 
išmokti lietuviškai. Tą mokyklą 
baigė ir pats nuolat skaito lie
tuviškai, domisi lituanistiniais 
dalykais. Taip ir šiuos kursus su
organizavo.

New Yorko lietuvių gydytojų 
draugijos susirinkimas buvo bir
želio 6, šeštadienį, Kultūros Ži
dinio posėdžių menėj. Draugija 
Maironio lituanistinei mokyk
lai paaukojo 150 dol. Į susirin
kimą atsilankęs mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas Vladas 
Sidas, padėkojo draugijai už 
auką. Susirinkime dr. V. Avižo
nis padarė pranešimą apie gy
dytojų suvažiavimą Chicagoj, 
buvo gana ilgos diskusijos apie 
daktarų leidžiamą knygą (Lietu
vos medicinos istorija), ar ją leis
ti lietuviškai, ar angliškai. Per
rinkta ta pati valdyba. Pirmi
ninku yra dr. V. Avižonis. Prie 
valdybos dar pririnktas dr. Pra
nas Bagdas. Po susirinkimo 
buvo vaišės. Susirinkime daly
vavo daktarai su savo šeimomis.

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. 
06907. (Skelb.)

Šeštadienį, birželio 19
7:30 VAL. VAKARO

I KULTŪROS ŽIDINYJE
II
j SKAIDRIŲ VAKARAS

SKAIDRĖSE VAIZDAI IŠ DABARTINIO VILNIAUS, KAUNO, 
TRAKŲ, NEMUNO, LIETUVOS PAJŪRIO IR KITŲ VIETOVIŲ 

PERTRAUKOS METU: 
SPORTO SEZONO UŽDARYMAS 
IR SPORTININKŲ PAGERBIMAS

VEIKS UŽKANDINĖ, BARAS, IR GROS ŠOKIŲ MUZIKA

ĮĖJIMO AUKA: SUAUGUSIEM $2.50, VAIKAM $1.00

, VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI

N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Petras Tutinas, Perkūno choro 
narys, gavo iš to choro stipen
diją, kad galėtų studijuoti dai
navimą. Tai buvo to choro tre
čioji stipendija Petrui. Šiemet 
jis baigė inžineriją ir nori įsto
ti į konservatoriją,kad galėtų 
studijuoti dainavimą.

Bicentennial paradas birželio 
12, šeštadienį, prasidės 12 vai. 
Park St. ir Claremont Avė. kam
pas, eis Adelphi, Willoughby 
Avė. ir Fort Glenn parku. Jei 
lytų, tai visos iškilmės būtų 
Sacred Heart bažnyčioj, Adel
phi, Flushing Avė. ir Park St.

MIRĖ SESUO
AGNĖS I.SPEECHER

Sesuo Agnės Irene Speecher 
mirė gegužės 17, Šv. Onos Se
serų name, Convent Station, 
N.J. Gegužės 20 buvo palaidota 
savo vienuolijos kapuose. Amži
nybėn iškeliavo eidama 80-sius 
metus. x

Sesuo Agnės Irene gimė gau
sioj lietuviškoj šeimoj, Nevvark, 
N.J. Vos 17-sius metus eidama 
įstojo į Sisters of Charity vie
nuolyną. Seserimi išbuvo 63 
metus.

Savo turtingos ir auka kupi
nos tarnybos metu turėjo tik du 
paskyrimus: mokytojauti Eliza
beth, N.J., ir mokytojauti Nut- 
ley, N.J. St. Mary parapijoj, Nut- 
ley, N.J., buvo pradžios mokyk
los mokytoja net 48 metus! Ne
nuostabu, kad laidotuvių metu, 
pagarbą savo mokytojai reikšda
mi, dalyvavo ir senukai, ir vidur
amžiai, ir jauni. Matėsi daug 
kunigų, mokytojų, asmenų iš į- 
vairiausių profesijų. Sesuo 
Agnės Irene turėjo būti nuosta
bi mokytoja, galėjusi įamžinti 
savo gerumą savo jaunučiuose 
mokiniuose. Sisters of Charity 
vienuolės, su savo bendraminte 
atsisveikindamos, rado daug 
gražių ir šiltų žodžių Sesers Ag
nės Irene ir jos artimųjų lietu
viškai širdžiai.

Sesuo Agnės Irene giliame 
liūdesyje paliko savo sesutę Pet
ronėlę- Zinis ir jos šeimą, 
Queens, N.Y., ir brolį Pranciš
kų ir jo žmoną Nancy. Pranciš
kus ir Nancy Speecher yra iš
kilūs Los Angeles, Calif., lietu
viai veikėjai ir Šv. Kazimiero 
parapijos šulai.

KUN. JURGIO 
G U R I N S KO 

50 METŲ KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS

Birželio 13, sekmadienį, Aušros vartų parapijoje,
570 Broome street, Manhattane

11 vai. oadėkos mišias su jubiliatu koncelebruoja:
Prel. JONAS BALKŪNAS, P.A., Kun. JUOZAS ALEKSIŪNAS 

Pamokslą sako VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Banketas —* po pamaldų parapijos salėje 
(Įėjimas į banketą 10 dol.)

Sukaktuvines iškilmes rengia ir visus atsilankyti kvie 
čia specialus komitetas
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