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Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Apie lietuvišką mokyklą

SOVIETINĖ PROPAGANDA
NAUJOJ ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA LAIDOJ

Atrodo, kad būtų per anksti 
kalbėti apie naujuosius mokslo 
metus. Ką tik pasibaigė moks
las, užsidarė lietuviškos šešta
dieninės mokyklos. Kam tad 
kalbėti apie kitus metus, kai 
reikia atostogauti.

Taip reikia — reikia iš anks
to pasirengti, kad ir vasara bū
tų ramesnė ir naujieji mokslo 
metai sklandžiau prasidėtų. 
Naujus mokslo metus reikia 
pradėti lyg dabar. Yra visa eilė 
darbų, kurie turi būti iš anksto 
nuveikti.

Pirmiausia — mokytojų klau
simas. Mokslo metam pasibai
gus, dažnai pasitraukia vienas 
ar du mokytojai. Į jų vietas su
rasti reikia dabar, o nelaukti 
rugsėjo pradžios. Yra pasitaikę, 
kad mokslo metai turi prasidė
ti rytoj, o dar mokytojai nesu
komplektuoti. Toks atvejis yra 
kraštutinis ir sudaro nemaža 
įtampos mokyklos vadovybėj, 
tėvų komitete ir Liet. Bendruo
menės valdybose.

Pirmiausia ieškokime tikrų 
mokytojų, kurie dirba šio krašto 
mokyklose. Jie yra gerai pa
ruošti, susipažinę su pedagogi
ka, su įvairia technika, kuri bū
tina pažinti mokytojui. Toks ir 
lituanistinius dalykus mokės 
dėstyti, tokiam ir prie jaunimo 
prieiti bus lengviau.

Kartais tokie mokytojai, kurie 
dirba amerikiečių mokyklose, 
nebenori eiti į lituanistines mo
kyklas, nes jiem paties moky
mo per daug. Nori atsipalai
duoti nuo pedagoginio dar
bo, ypač tie mokytojai, kuriem 
tenka sunkiau dirbti amerikie
čių mokyklose. Tokį atvejį rei
kia suprasti, bet vistiek ir tokį 
reikia užkalbinti. Gal jam lietu
viškoj mokykloj bus lengva, 
bus tik poilsis, nereikės didelės 
nervų įtampos.

Atkreipkime dėmesį ir į jau
nuosius, kurie nori būti moky
tojais. Pasitelkime juos į mo
kyklos darbą. Kiek teko paste
bėti Maironio lituanistinėj mo
kykloj Brooklyne, tie jaunieji 

mokytojai labai puikiai dirba, 
moka susiorganizuoti, įsitraukti 
į darbą.

Ir patys mokytojai tegu per 
vasarą pagalvoja ir planuoja, 
ką kitais mokslo metais jie į- 
neš naujo į savo dėstomąjį 
dalyką. Iš anksto galima pasi
rengti ateinantiem metam, 
parengti įdomesnių skaitinių, 
surasti iškarpų, sugalvoti moki
niam įdomesnių namų darbų, 
kurie išjudintų jaunimą ir paža
dintų jo kūrybines jėgas.

Ir šią vasarą Dainavoj bus 
mokytojų studijų savaitė. Ten 
suvažiuoja daug jaunimo pasi
klausyti paskaitų, drauge pra
leisti laiko. Tai tikrai lietuviš
ka mokykla. Į tokias savaites 
reikia pasiųsti kuo daugiau 
mokytojų, ypač jaunųjų. 
Ten jie išklausys paskaitų, pra
silavins, susipažins su kitų 
mokyklų mokytojais. Tai bus 
jiem didelis pasidrąsinimas 
ateities darbui.

Mokyklų vadovybės tegu pa
ragina savo jaunuosius mo
kytojus keliauti į Dainavą. Te
gu paragina ir tėvų komite
tas ir, jei gali, tegu paremia jų 
keliones. Laukiame čia talkos ir 
iš Lietuvių Bendruomenės 
vietos padalinių. Liet. Bend
ruomenės apylinkės paprastai 
turi šiek tiek pinigų. Tegu pa
remia mokytojų keliones į Dai
navą.

Buvo bandoma surengti tokią 
studijų savaitę čia, prie šio 
Atlanto pakraščio, bet nebuv y 
patalpų. Nerasta vietos, kur 
galėtų suvažiuoti jaunos šeimos 
su vaikais. Taip reikia pasiten
kinti tik Dainava.

Praėjusiais metais buvo su
rengtos mokytojų dienos New 
Yorke. Tos dvi dienos buvo 
sėkmingos ir darbingos, pa- 
kėlusios visų mokyklų nuo
taikas. Būtų gera ir ateinan
čiais metais surengti tokias die
nas, nes tai pagilintų mokytojų 
pasiruošimą ir drauge pakeltų 
visų mokyklų lygį.

Iki šiol mūsų spaudoj buvo 
nemaža pasisakymų, iškėlusių 
sovietinės propagandos įsi
skverbimą į 15-tos Encyclopaė- 
dia Britannica laidą, išleistą 
1974, aprašant dabartinę Lie
tuvos padėtį. Prof. A. Klimas 
1975 Aiduose davė gana išsamią
apžvalgą ir kitų lituanistinių 
dalykų, įdėtų į naująją enciklo
pedijos laidą. Būdinga, kad, lai
kui bėgant, vis daugiau pasiro
do kritiškų straipsnių ir ameri
kiečių žurnaluose, iškeliančių 
tos laidos stambius trūkumus. 
Vieną iš tokių platesnių verti
nimų duoda ir Samuel Mc 
Cracken, Bostono universiteto 
viceprezidentas, š.m. vasario 
mėn. Commentary žurnale, savo 
straipsnį pavadinęs “The 
Scandal of ‘Britannica 3’ ” (p. 
63-8).

Kaip žinia, ši enciklopedijos 
laida populiariai vadinama 
Britannica 3, nes ji suskaldyta į 
tris dalis. Pirmąją dalį (vad. Pro- 
paedia) sudaro vienas tomas. 
Jame yra įvadiniai straipsniai, 
ir, svarbiausia, duota detali, da
lykiškai sutvarkyta trečios da
lies rodyklė. Antroji dalis yra 
faktiškai iš dešimties tomų susi
dedanti mažoji enciklopedija 
(Micropaedia), kurioj yra dau
gybė trumpų straipsnelių ir san
traukos 3-sios dalies straipsnių. 
Trečioj daly, arba didžiojoj en
ciklopedijoj (Macropaedia), tu
rinčioj devyniolika tomų, yra

Prel. Jonas Balkūnas, P.A., gegužės 29 šventė savo kunigystės 50 metų sukaktį. Prieš 
pamaldas prie Maspetho lietuvių parapijos klebonijos durų iš k. prel. J. Schamus, 
vyskupo sekretorius Msgr. John B. Lavin, kun. J. Gurinskas, du nepažįstami prelatai airiai, 
švenčią 50 metų kunigystės sukaktį, vysk. V. Brizgys, Brooklyno vyskupas Francis Muga- 
vero, Msgr. James P. King, P.A., prel. Jonas Balkūnas, P.A., nepažįstamas, švenčiąs 
tą patį jubiliejų, kun. Pr. Bulovas, prel. Boll, Msgr. James A. Hunt. Nuotr. John J. 
Sidtis

4,207 ilgesnių ir gana stambių 
straipsnių.
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Pirmiausia McCracken nuro

do, kad redaktoriai, suskaldyda- 
mi enciklopediją į mažąją ir di
džiąją, neduoda pakankamo pa
teisinamo pagrindo tokiai šios 
laidos ryškiausiai naujovei. To
liau pažymi, kad .daugumą 2- 
sios dalies turinio sudaro anksty
vesnės enciklopedijos laidos su
trumpinti straipsneliai ir 3-sios 
dalies straipsnių santraukos. Tai 
nesąs mokslo ekspertų origina
lus, o pačios enciklopedijos re
dakcijos tarnautojų darbas. To
dėl jų santraukose įsivėlę eilė 
klaidų, dėl kurių pačios enciklo
pedijos patikimumas nukenčiąs. 
Pagaliau neišlaikoma enciklope
dijai privaloma proporcija: duo
damos visų astronautų ir net 
golfe pasižymėjusių, veik išimti
nai amerikiečių sportininkų bio
grafijos, o mažiau vietos skiria
ma daugiau žinomiem viešojo 
gyvenimo asmenim, ar jie visai 
neminimi.

Pereidamas į didžiosios encik
lopedijos (Macropaedia) verti
nimą, McCracken konstatuoja, 

kad joj išspausdinta daug gerų 
straipsnių, parašytų ir patikrintų 
atitinkamų mokslo šakų specia
listų. Tačiau žymiausias šios 
dalies trūkumas, moksliniuose 
sluoksniuose pradedamas lai
kyti didesnės reikšmės skanda
lu, esąs jos politinis tendencin
gumas, net atviras šališkumas. 
Tai aiškiausiai matyti, kai paly
gini straipsnius apie New Yor- 
ką ir Maskvą. Aprašant New Yor- 
ką kaip miestą, pergyvenantį 
krizę, kur, svarbiausia, siaučia 
nusikaltimai ir narkotikų preky
ba, apleisti gyvenami namai, 
skaitytojui duodamas apgultos 
ir pasirengusios pasiduoti tvir
tovės vaizdas. Tuo tarpu Mask
va pavaizduota kaip miestas esąs 
ne tik kitame kontinente, bet ir 
visai iš kito pasaulio, kur viskas 
gražu ir pavyzdinga. Žinoma, šio 
straipsnio autorius yra Sovietų 
leidyklos pareigūnas, kuris ne
užsimena nė žodžiu apie Mask
vos Lubiankos kalėjimo požemių 
nusikaltėlius. Tie du straipsniai 
tai tik viena dvigubo masto 
iliustracija.

Ta pati kelioninių brošiūrų 
dvasia, anot McCracken, at

sispindi ir visuose straipsniuo
se apie Rytų Europos kraštus, 
nes jie taip pat parašyti val
džios pareigūnų. Faktiškai so
vietinių respublikų aprašymus 
Britannica gavusi per oficialią 
Sovietų spaudos agentūrą 
Novosti.

“Tik akimirksniui, sako auto
rius, įsigilinkim į šito fakto im
plikacijas: tie Britannica straips
niai savaime turėjo pereiti per 
kristalinio pobūdžio sovietinės 
cenzūros tinklus. Kaip toji cen
zūra išjungė Amerikos T.V. ka
nalus, norėjusius parodyti pasta
rąją Nixono kelionę Maskvoj, 
taip ji kontroliuoja, per Britanni
ca malonę, tai, ką amerikiečiai 
žinos apie Rytų Europą. Straips
nis apie Čekoslovakiją yra tipiš
kas, kokį jie vaizdą susidarys: 
jame visai užmirštami paminė
ti 1968 rugpiūčio įvykiai. Tiesa, 
Britannica faktiškai nenuslepia 
anų nemalonių įvykių; ji tik nu
kelia juos į straipsnį, pavadin
tą “Bohemijos ir Čekoslovakijos 
istorija”. Toks pastarojo pavadi
nimas padaro tai, kad anie įvy
kiai nestoja skersai kelio, apra
šant saulėtą Čekoslovakijos da
bartį. Parinkdama tokius auto
rius aniem straipsniam, Britan
nica vadovaujasi principu, kad 
apie užsienio kraštus rašytų tų 
kraštų piliečiai. Jei tuo pačiu 
principu būtų vadovautasi 14-toj 
enciklopedijos laidoj, tai nesun
ku įsivaizduoti, kas būtų rašęs 
apie Vokietiją, kai 1938 buvo 
spausdinamas papildytas jos 
leidimas.

Kelionių brošiūrų metodas 
nesiriboja vien Macropaedia. 
Mažojoj enciklopedijoj yra 
straipsnis apie vadinamą “Kare
lų autonominę sovietinę socia
listinę respubliką”. Pasakojama 
apie tos valstybėlės didelę pa
žangą, padarytą nuo “didžiosios 
socialistinės spalio revoliuci
jos” laikų. Nors ir nereikšmin
goj vietoj, toks pasidavimas ryš
kiam totalizmo žargonui parodo, 
kaip toli Britannica 3 yra nusly- 
dusi net nuo žodinio neutralu
mo kelio.

Tačiau Britannica 3 politinio 
šališkumo problema slypi žy
miai giliau, nekaip vien kelio
ninių brošiūrų straipsnių, paga
mintų komunistinių pareigūnų, 
paskleidime. Tokiuose straips
niuose šališkumas bent aiš
kiai pastebimas, ir vidutinis 
skaitytojas jį gali prileisti. Bet 

(nukelta į 7 psl.)

DĖDĖS GAIDYS______________
-------------------------------------------IGNAS MALĖNAS ■■ .......

Mano dėdė, atvykęs į Ameri
ką, apsigyveno Waterbury. 
Miestelis anuo metu dar nebuvo 
labai didelis, tenkinosi keliomis 
dešimtimis tūkstančių gyven
tojų. Lietuvių tuo metu mieste
lyje jau buvo keletas tūkstan
čių, bet jų skaičius nuolat augo, 
gausėjo. Mat, tuo metu įvažia
vimas į Ameriką dar buvo lais
vas, o lietuviai, kaip žinoma, 
mėgsta grupuotis: kur įsikuria 
keletas, ten tuojau išauga kelios 
dešimtys, nes vienas kitam pa
deda atvykti, įsikurti. Ir taip iš
augo lietuviškos šeimos, for
mavosi lietuviškos kolonijos. Pa
našiai formavosi ir Waterburio 
lietuviškoji kolonija.

Dėdės šeima Lietuvoj buvo 
kilusi nuo Seinų ir Ūdrijos pa
rapijoj įsikūrė per vedybas. Čia 
vesta Čižikų kaimo mergaitė ir 
čia apsigyventa. Ūkis prie Seinų 
parduotas, nes ten veržėsi len
kuojantieji, vis labiau atstumda
mi lietuviškąsias gimines ir įsi
kurdami jų plotuose. Panašiai iš 
ten pasitraukė Žmuidzinavi
čių, Židanavičių, Balkūnų gimi
nės, kurios vis apsigyvenę dzū
kuose, nes čia gyveno jų tar
mės dzūkai. Čia žemės buvu
sios kietesnės, bet aiškiai der
lingesnės. Jose puikiai vešėda- 
vo ne tik rugiai, bet pasitaikiu

siuose jaurės plotuose gerai 
derėdavo ir kviečiai, kas aniem 
dzūkam buvo pažįstama tik iš 
gauto iš giminių ragaišio, kurį 
valgydavo kaip skanėstą. Mat, 

anie savo smėlėtose žemėse 
kviečių nesėdavo, nes nederė
davo. Per pavasarius, kai nakti
mis stipriau pašaldavo, o dieną 
vėl atleisdavo, toks temperatū
ros staigus kaitaliojimasis pa
kenkdavo minkštose žemėse 
kviečių šaknim.
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Dėdė buvo viengungis. Kaip 

kilęs iš ūkininkų šeimos ir jau
nystėj dirbęs žemę, jau buvo su
skubęs prie jos prisirišti, kaip ri- 
šasi žymi dalis lietuvių jei tik 
gauna šiokios tokios galimybės 
prie jos arčiau būti. Jie mėgsta 
įsigyti bent ūkyje išaugintą gyvį 
— paukštį, žvėrelį ar kitokią 
būtybę. Taip buvo ir su mano 
dėde. Pastebėjęs, kad kaimynas 
augina viščiukus, įsigeidė ir jis 
turėti gaidį. Ir, ilgai negalvoda
mas, tokį pas kaimyną užsisakė. 
Kaimynas pasiūlė išsirinkti tin
kamiausią. Dėdė nusižiūrėjo 
vieną, kuris buvo už kitus dides
nis ir aiškiai iš visų skyrėsi ne 
tik savo didumu, bet ir visu sto
tu: savo laikymusi, net repre- 
zentatyvumu.

Išsirinkęs gaidį, dėdė parėjo 
namo, kad galėtų jam parengti 
vietą. Sutarė su šeimininku, kad 
laikys jį sandėliuky, kuris galėjo 
tikti automobiliui garažu. Kad 
būtų gaidžiui patogiau, kad ne
gautų reumato, dėdė paruošė 
jam tam tikrą paaukštinimą: čia 
ir aukščiau, ir šviesiau, ir pato
giau. Dabar dėdė ten įtaisė kam
barį iš tuščios “paguldytos dė
žės”, ir darbas buvo baigtas — 
gaidys turėjo įrengtą bu
tą. Rytojaus dieną dėdė gai
dį parsinešė ir įleido į naują 
gyvenvietę. Vakarienės gaidys 
gavo paprastų kruopų, nes mais
to tiekimui nebuvo tinkamai pa
sirengta.
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Dėdė raižė statybom vamz

džius, kurie buvo reikalingi daž
niausiai vienaaukščiam namam. 
Darbas nebuvo sudėtingas, ir jis 
dirbdamas dažniau galvodavo 
apie gaidį, negu apie patį darbą. 
Šiandien jam iš galvos neišėjo 
mintis, kaip gaidys dabar jau
čiasi vienas, paliktas naujose są
lygose. Gal jį visi užmiršo?

Ar jam bus geras naujas šei
mininkas? Ar jį dažnai paliks 
vieną? Pavakarėj, sugrįžęs iš 
darbo, dėdė visų pirma skubėjo 
aplankyti savo augintinį, aprū
pinti jį maistu, gėrimu, patirti, 
ar nereikia ko nors kita.

Dėdė visada žiūrėdavo, kad 
gaidžiui būtų pakankamai mais
to, kad būtų atsigėręs, parūpin
davo jam šiokį ar tokį skanėstą 
— riebų slieką, tokį pat kark

vabalį ar stamboką medžio tran
dį. Gaidys tuojau juos sulesdavo 
ir žiūrėdavo, ar neduos panašių 
dalykų daugiau. Auklėtojas gai
dį paglostydavo ir sakydavo: 
“Jau visa, daugiau skanėstų nė
ra!” Dėdė net žinojo, kur tokių 
“skanėstų” galima rasti, ir kar
tais specialiai jų paieškodavo. 
Dėl to gaidys ir augo, lyg ant 
mielių patupdytas. Dar pusės 
metų neturėjo, o prilygo savo 
ūgiu tikriesiem gaidžiam, kitus 
net lenkė.

Vieną vasaros dieną, rude
niop, šeimininkė pasakė links
mą naujieną:

— Šiandien gaidys bandė gie
doti!

Dėdę ta naujiena stipriai su
jaudino, nudžiugino. Jis norėjo, 
kad gaidys tuojau parodytų savo 
galią, bet reikėjo kantriai laukti 
tos malonios progos, nes įsaky
mai čia negalioja. Gerai dalyką 
pergalvojęs, dėdė nutarė eiti 
gulti ir laukti rytdienos įvykių, 
nes gaidys, pradėjęs giedoti, jau 
turės giedoti ir rytoj. Po inten
syvaus dienos darbo greit užmi
go. Ir štai ankstyvą rytą gir
di — ku-ku-rie-ku! Tai gai
džio ankstyvasis balsas darbui. 
Dėdė su džiaugsmu atsikėlė ir 
pažiūrėjo į laikrodį: čirklys dar 
būtų kėlęs už 15 minučių.

— Tai čirklys jau nereika
lingas! — linksmai tarė dėdė. 
— Dabar mus žadins gaidys!

Ėmė skubiai rengtis, nes rei
kės auklėtiniui nunešti grikių 
ir vandens.

Po to gaidys kiekvieną rytą 
žadindavo dėdę eiti į darbą, 
o dėdė kasdien nunešdavo jam 
kviečių, skaldytų žirnių ar pe- 
liuškų. Tarp jų mezgėsi vis šil
tesni ryšiai. Pagaliau dėdė per
ėmė iš šeimininkės ir gaidžio 
priežiūrą — pabuvojimą su juo. 
Jis po kiemą ramiai su gaidžiu 
vaikščiojo ir mąstė apie tolimes
nius pasivaikščiojimus.

O gaidys tuo metu vis augo, 
gražėjo, margavo, ypač uode
gos plunksnomis, kaip rinktinė 
spalvota vėliava. Dėdei kėlė 
rūpestį tik akylų praeivių rea
gavimas. Ar tai nebus kasdieni
nis reiškinys? Reikės nuo tokių 
gintis. Dėdė planavo pasivaikš
čiojimus po artimas gatves. Juk 
Amerikoj įvyksta daug nelauktų 
dalykų. Kodėl aš turėčiau gėdin
tis savo bičiulio gaidžio?

-o-
Tuo metu Waterbury pasi

taikė tikrai gražus oras, koks bū
na vasarai persivėrus į antrąją 
pusę. Sugrįžęs iš darbo, dėdė 
nusprendė eiti pasivaikščioti su 
savo bičiuliu gaidžiu. Be kitko, 
paėmė jam gabalėlį pyrago, kad 
šis gatvėj “neužsispirtų”, kas pa
sitaiko su gyvuliu, kai reikia į- 
sigyti jo “malonę” darant kitaip, 
negu žmogus norėtų.

Gatvėj praeiviai \ keistų ke
liauninkų nekliudė, tik vienas 
kitas keistai į juos pažiūrėdavo. 
Tačiau didžiulį susidomėjimą 
rodė vaikai, kurių drąsesnieji 
net bandė pastoti gaidžiui kelią.

Juk šitam padarui gatvėj ne vie
ta. Dėdė net bandė įsikišti, kad 
gaidžio neliestų, bet šitai dar la
biau kėlė vaikų smalsumą, jų 
susidomėjimą. Po trumpo laiko 
susirinko vaikų didžiulis būrys, 
sakytum jie pirmą kartą savo gy
venime mato gaidį, ir lakoniš
kom, bet dėmesingom pastabom 
juos lydėjo. O gaidys tyliai dil- 
bino šalia dėdės, lyg bijodamas, 
kad kas jo nuo dėdės neatskir
tų, nes klegančių vaikų jis, pri
pratęs prie tylos, tikrai nemėgo. 
Šitai, matyt, pastebėjo dėdė, ku
riam taip pat nusibodo vaikų 
stebėjimasis gaidžiu, pasuko ar
timiausiu keliu namų link, o vai
kai, netekę nuostabaus gaidžio, 
taip pat išsiskirstė. Dėdės pir
mas pasivaikščiojimas su gai
džiu buvo baigtas. Atsargai pa
siimtą pyrago gabaliuką turėjo 
dabar atiduoti gaidžiui.

Iš pasivaikščiojimo dėdė pasi
darė išvadą, kad gaidys pasi
vaikščioti visiškai tinka. Jis lai
kosi visada arti prie dėdės, tar
tum specialiai šitam laikymuisi 
būtų dresuotas. Jis lyg bijo kitų 
žmonių, ypač vaikų. Tą savybę į- 
sigijo būdamas daugiausia vie
nas. Bet čia nuostabu, kad jis 
pripratęs, stačiai prisirišęs prie 
dėdės. Kai būrys vaikų ji seka, 
tai gaidys, lyg jų privengdamas, 
stačiai lenda dėdei po kojomis.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ MUZIKINIS GYVENIMAS^11^“^ 
JAV RYTINĖSE VALSTIJOSE
JUOZAS STANKŪNAS

Operos veteranės 
Juozės Augaitytės 

pagerbimas
Philadelphijos moterų klubo 

iniciatyva, buvusiai Lietuvos 
valstybėnės operos solistei Juo
sei Augaitytei, ilgametei to 
klubo pirmininkei, 70 metų am
žiaus sukaktuvių proga gegužės 
1 buvo suruoštas plačios apim
ties pagerbimas, susidedąs iš iš
kilmingos vakarienės, akademi
jos ir koncerto.

Susirinko 140 žmonių. Buvo 
svečių iŠ Baltimorės, New Yor
ko, Camden ir kitų vietovių. 
Daugelis muzikų bei meni
ninkų, negalėdami asmeniškai 
atvykti, sveikino jubiliatę raštu 
arba telegramomis.

Dr. E. Armanienė, viešnia iš 
Baltimorės, apžvelgdama jubi
liatės praeitį, apibūdino ją kaip 
vieną iš pranašiausių Lietuvos 
vokalisčių.

J. Augaitytė gimė 1906 Tau
ragės apylinkėj. 1921—25 mokė
si Tauragės aukštesniojoj ko
mercijos mokykloj. Nuo vaikys
tės turėjo palinkimą į daina
vimą. Savo tėviškėj, apsupta ža
vios gamtos, vakarais klausy
davosi lakštučių giesmės ir pati 
pradėjo krykštauti-dainuoti. Mo
kykloj, patekus į mokinių chorą, 
turėjo progos arčiau susipažinti 
su daina. Mokyklos paren
gimuose chorisčių tarpe pir
mavo.

1923 komp. Stasiui Šimkui į- 
s te i gus konservatoriją Klaipė
doj, J. Augaitytė 1925 laikė į- 
stojamuosius egzaminus į daina
vimo klasę. Buvo priimta ir lai-

Kompozitorius Juozas Stan
kūnas akomponuoja solis
tam Lietuvos atsiminimų 
radijo 35 metų sukakties mi
nėjime gegužės 1 Newarke, 
N.J. Nuotr. R. Kisieliaus 

PENKTOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS

RENGIAMAS 1976 RUGSĖJO 5 D. 2 VAL. P.P.
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGOJE

ŠVENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo 
$8.00 iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami 
“MARGINIUOSE”, 2511 W. 69 st Chicago, III. 60629, Tel. 
(312) 778-4585.

BANKETAS McCormick Place (IX.5.7 vai. vak.). Bilietai 
po $15.00 ($10.00 šokėjams) gaunami “PARAMOJE”, 2534 
W. 69 st. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai 
po 10 asmenų

ŠOKĖJŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS Jaunimo Centre (IX.4) 
Bilietai po $3.00 gaunami “STASE’S FASHIONS”, 6237 
So. Kedzie Avė. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 436-4184.

Čekius rašyti: Lithuanian FolkDance Festivals, Ine. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

mėjo stipendiją. Ne kiekvienam 
tokia laimė nusišypso. Tais lai
kais kandidatų, norinčių moky
tis muzikos įvairiose klasėse, su
sirinkdavo iki pustrečio šimto. 
Būdavo priimama tik kokia 30. 
Nebuvo vietų. Trūko ir mokyto
ju-

Po trejų mokslo metų J. Au
gaitytė išvyko į Italiją tęsti toliau 
dainavimo studijų. 1933 grįžusi į 
Lietuvą, turėjo debiutą Michae- 
los vaidmeny “Carmen” operoj. 
Šiam pirmam jos pasirodymui 
pavykus, buvo priimta į Kauno ir 
vėliau į Vilniaus valstybinę ope
rą. Dainavo “Fauste” Margaritą, 
“Romeo ir Julijoj” Juliją, “Bo
hemoj” Mimi. Pagrindinius 
vaidmenis turėjo ir eilėj kitų 
operų. Koncertavo didesniuose 
Lietuvos miestuose ir Europos 
muzikos centruose, kaip Milane, 
Romoj, Vienoj, Berlyne ir kai-' 
myninėse valstijose.

1944 atsidūrė tremty, Vienoje. 
Su koncertais aplankė beveik vi
sas lietuvių kolonijas Vokietijoj.

1949 atvyko į JAV ir apsigy
veno Philadelphijoj, Pa., kur gy
vena ir dabar. Pradžioj irgi daug 
važinėjo su koncertais po lietu
vių vietoves, koncertavo ir ame
rikiečiam. Įsigijo Philadelphijos 
Combs College muzikos laipsnį. 
1953 buvo priimta nare į The 
Philadelphia Music Club. Turi 
savo privačią dainavimo studiją, 
kurioj lavina savo balsus ne tik 
vietos lietuviai, bet ir kitatau
čiai. Tos studijos dėka Philadel
phijos lietuviai turi dvi solistes 
— Oną Šalčiūnienę, lyrinį sop
raną, ir Oną Pliuškonienę, mez- 
zosopraną. Paskutiniu laiku la
bai pagarsėjo jos mokinė Genė 
Ugianskienė-Antanaitytė, dra
matinis sopranas. J. Augaitytės 
studija daug prisidėjo prie vie
tos lietuvių kultūrinio gyve
nimo.

Jos mokinės atliko ir šio pobū
vio koncertinę programos dalį, 
padainuodamos lietuvių ir kita
taučių dainų bei arijų.

Iškilmingo vakaro vedėja-bu
vo Snieguolė Jurskytė, moterų 
klubo iždininkė. Ji slaptai susi
rašinėjo su solenizantės gerbė
jais bei draugais ir vykusiai 
vedė banketą.

Šiuo kukliu rašiniu spaudoj 
norim pagerbti nusipelniusią 
sukaktuvininkę ir palinkėti jai 
ištvermės ateities darbuose. Te
gul ji būna ir toliau tokia uoli 
lietuviškos dainos ugdytoja!

-o-
Vargonų virtuozas Jonas Žu

kas, gyvenąs Brooklyne, N.Y., 
gegužės 2 buvo pakviestas į 
Marąuette Parko lietuvių bažny
čią Chicagoj koncertuoti. Var
gonų rečitalį pradėjo barokinio 
klasiko J.S. Bacho preliudu ir 
fuga in D-dur. Antras numeris 
buvo Ch. Widoro “Andante 
Cantabile” iš jo IV-osios simfo
nijos. Toliau ėjo prancūzų ir 

muzi- 
piece 

symphoniąue”, op. 17, S. 
Karg-Elerto “Legenda” ir misti
nės nuotaikos prancūzo Lois 
Vierne “Carillos de Westminst- 
er”. Pabaigai atliko šių dienų 
kompozitoriaus Jean langiais 
“Te Deum”.

Jonas Žukas retai kur pasiro
do, bet, kada išeina viešumon, 
būna pasiruošęs visu rimtumu 
ir yra tikras, kad galės vargonų 
muziką prezentuoti tinkamoj 
aukštumoj.

-o-
Solistė ir muzikos mokytoja 

Jūratė Veblaitytė-Litchfield 
gegužės 15 Elizabetho Lietuvių 
Laisvės salėj ALTS veikėjo Vy
tauto Abraičio pagerbimo ban
kete atliko meninę programą.

Jos dainavimas kas kartą to
bulesnis ir meniškesnis. Turi 
švarią intonaciją, lengvas krišto
lines aukštas gaidas, gerai per
duoda kūrinio mintį bei cha
rakterį. Daug pasiekusi balso 
valdymo technikoj. Jos balsas 
puikiai tinka Bacho kantatom ir 
Mozarto motetam.

Jūratė yra ne tik labai aktyvi 
savo mokykloj, bet ir turėdama 
šeimą, dar randa laiko įvairiuo
se koncertuose būti muzikinės 
programos atlikėja.

-o-
Muzikas Vincas Mamaitis, 

Elizabetho lietuvių parapijos 
vargonininkas ir choro vedėjas, 
netikėtai pateko į Paramount fil
mų aktorių eiles.

Pereitą mėnesį toji filmų 
bendrovė Elizabethe, N.J., savo 
naujai sukamo filmo “Sorcerer” 
vedybų scenai panaudojo Šv. 
Petro ir Povilo liet, parapijos 
bažnyčią, kuri, filmų direkto
riaus nuomone, savo grožiu 
charakteringomis vidaus deko
racijomis bei stilium geriausiai 
atitiko to filmo reikalavimus. 
Tokiu būdu tos parapijos klebo
nas kun. Petras Žemeikis ir var
gonininkas muzikas V. Mamai
tis buvo nufilmuoti ir pasidarė 
“movie stars”. Geros sėkmės!

-o-
Inž. Vincas Staknys yra dide

lis vokalinės muzikos mėgėjas, 
uolus Elizabetho lietuvių pa

rapijos choro dalyvis, buvęs cho
ro pirmininku, priklauso prie 
New Jersey Chorai Society ir 
dar randa laiko pasportuoti. La
bai mėgsta žiemos sportą — 
sniego pačiūžas; dažnai su žmo
na vyksta į kalnus pačiužinėti, 
nepaisydamas, kad porą kartų 
buvo susilaužęs koją.

Minėtas New Jersey dainos 
sambūris, kuriame dainuoja ir 
mūsų tautietis, gegužės 14 turė
jo savo pavasarinį koncertą. Nu
ėjau ir aš pasiklausyti, ir tikrai 
buvo verta. Natūralu, kad kiek
vienas didesnis miestas bei 
miestelis turi įvairių chorų, bet 
man įstrigo mintin, kaip toks 
choras, sudarytas iš tokios pat 
medžiagos — iš dainos mėgėjų, 
kaip ir lietuvių chorai, sugeba

Dail. Giedrė Montvilienė prie savo paveikslo “Pora” Silvermine Guild parodoje New 
Canon, Conn.

taip meniškai atlikti muzikinius 
kūrinius.

Šiuo kartu ryšium su Ameri
kos Bicentennial minėjimu pro
gramoj buvo R. Thompsono reli- 
ginio-patriotinio turinio muzika. 
Atlikimas subtilus, lengvai pasi
duoda dirigento reikalavi
mam, dinamika spalvinga, frazės 
bei kadencijos pilnai išbaigtos 
iki “aguonos grūdo”. Muzikos 
kūriniai — tarp lengvo ir vidu
tinio žanro. Repertuaras parink
tas pagal choristų pajėgumą. Čia 
peršasi mum pastebėlė, kad mū
sų chorvedžiai dažnai pasiima 
per sunkią muziką, sugaišta 
daug laiko, nepajėgdami jos tin
kamai apvaldyti, ją disformuoja, 
nuvertina ir, užuot save paaukš
tinę, tik pasižemina auditorijos 
akyse.

-o-
Muzikas Leonas Kaulinis, po 

ilgos ligos kiek sustiprėjęs, vėl 
grįžo vadovauti Philadelphijos 
lietuvių Vilties mišriam chorui 
ir gegužės 22 vietos tautinių 
šokių grupės Aušrinės parengi
me atliko tam tikrą dalį meni
nės programos.

Su šiuo minėtu gausiu dainos 
vienetu L. Kaulinis darbuojasi 
jau eilę metų, tuo puošda
mas Philadelphijos lietuvių kul
tūrinį gyvenimą. Dabartiniu 
metu jam bus lengviau dirbti 
turint tokius gerus asistentus: 
seselę Bernardą, muzikos moky
toją, ir savo mielą dukrą pianis
tę Eleną Kaulinytę, kurių talka 
yra labai pozityvi.

-o-
Solistė Genė Antanaitytė- 

Ugianskienė birželio 5 atsilan
kė į New Yorko vyrų choro Per
kūno viešnagę ir meninę progra
mą papuošė savo dainomis. Ji 
yra perkūniečių mėgstama vieš
nia, uoli talkininkė jų kon
certuose. Turi stiproką dramati
nį sopraną. Šiuo metu, dirbant 
su kompetentinga balso mokyto
ja, jos balsas pasidarė potencia
lesnis, sodresnis, turįs daugiau 
vokalinės technikos. Ji pasižymi 
kultūringa vaidyba ir reto grožio 
laikysena scenoj; paveikia pub
liką savo malonia šypsena ir 
savo susikaupimu rimties mo
mentais.

Irena Stankūnaitė-Silva ir 
Liudas Stukas dainuoja Lie
tuvos atsiminimų radijo 35 
metų sukakties minėjime 
gegužės 1 Newarke, N.J.
Nuotr. R. Kisieliaus

APDOVANOTA 
DAIL. GIEDRĖ 
MONTVILIENĖ

New Canon, Conn., atidaryta 
The Silvermine Guild of Artists 
paroda. Tai yra 27-oji paroda. Iš 
1300 parodai atsiųstų kūrinių ju
ry komisijos parinko 54 skulp
tūras ir 143 tapybos darbus. Pre
mijom išdalyta 7000 dol. Di
džiausios premijos po 1000 dol. 
buvo už skulptūrą ir už tapybą. 
Išdalyta visa eilė premijų po 100 
dol.

Japonas muzikologas, prof. Ichiro Kato, Čiurlionio gerbėjas 
ir Jonas Pašukoms pabaltiečių baliuj, AABS konferencijoj.

ČIURLIONIS IR JAPONŲ MENAS
Prof. Ichiro Kato iš Yokoha- 

ma, Japonijos, į New Yorką 
atvyko gegužės pabaigoje ir da
lyvavo Penktoje Pabaltijo Studi
jų Konferencijoje, kurioje skaitė 
paskaitą tema “Čiurlionis ir 
menų sintezės problema”.

Jis yra pianistas, muzikolo
gas, skambinęs Čiurlionio kom
pozicijų tarptautiniuose pasi
rodymuose. Gilindamasis į 
Čiurlionio meną, yra aplankęs 
kelias Čiurlionio parodas. Prof. 
Kato tiki, kad Čiurlionis yra di
delis genijus muzikoje, taip kaip 
ir dailėje. Vienintelis toks atve
jis Vakarų mene.

Prof. Kato į Čiurlionį atvedė 
jo domėjimasis atitikimu tarp 
garsų ir spalvų, jo gilinimasis 
į “spalvinės klausos” problemą. 
(Tradiciniame japonų mene 
rišasi spalvos ir garsai kaip ir 
pas Čiurlionį).

Jis randa Čiurlionio mene 
daug artimumo japonų menui ir 
rytietiškai pasaulėjautai: medi
tacija, erdvės ir gamtos jėgų pa
jautimas, dinamika, o taip pat 
simbolinis pasakos naudoji
mas, fantazija. Net linijinė tech
nika ir spalvų tonai panašūs į 
tradicinėje japonų dailėj naudo
tą stilių. O bangos “jūros” 
sonatos serijos paveiksle Finale 
primena Ukiyoe linkmės daili
ninko Hokusai bangų formas.

Rasdamas daug dvasinės gi
minystės tarp lietuvių ir japonų 
ir būvamas didelis Čiurlionio 
gerbėjas^ prof. Kato per paskuti
nius kelerius metus jį išgarsi
no Japonijoje. Jis taip pat yra 
daug rašęs ir kalbėjęs apie Čiur
lionį pasauliniuose forumuose. 
Čiurlionio menu jis pirmiausia 
susidomėjo prieš 8 metus, kai

Parodoj dalyvauja ir dailinin
kė Giedrė Montvilienė iš 
Brookfield, Conn. Ji už savo dar
bą “Pora” gavo The Silver Hill 
Foundation 100 dol. premiją. 
Jos darbą ir ją pačią įsidėjo 
Denbury News Times laik
raštis, aprašydamas šią parodą.

Silvermine Guild of Artists 
parodos yra garsios ir sutraukia 
daug dailininkų iš šio Atlanto 
pakraščio. Daugiausia jų daly
vauja iš Naujosios Anglijos. Pa
roda atidaryta birželio 5 ir tęsis 
iki liepos 3.

skambino Čiurlionio kompozici
jas muzikų suvažiavime Ode
soje, kur jis buvo apsistojęs 
Čiurlionia klube. Vėliau jis 
buvo Lietuvoje, susirašinėjo su 
lietuvių muzikologu Vytautu 
Landsbergiu. Paskaitą apie 
Čiurlionį prof. Kato yra skaitęs 
ir Švedijoje, Pabaltijo studijų su
važiavime.

Straipsnį apie Čiurlionį jis 
yra parašęs angliškai leidžia
mame AABS žurnale — Joumal 
of Baltic Studies, š.m. pirmam 
numery.

Stkn.

FILMAS APIE ČIURLIONĮ
Lietuvoje susukti filmai rodo

mi Maskvoj. Spalvotas filmas, 
suktas L. Pangonytės ir R. Ver
bos, pavadintas “Pasaulį vaiz
duojuosi kaip didelę simfoniją”, 
skiriamas didžiajam lietuvių 
tautos menininkui M.K. Čiurlio
niui pagerbti. Yra nugabenta ir 
daugiau Lietuvos kino studijos 
pagamintų filmų iš dabartinio 
susovietinto Lietuvos gyvenimo 
(Sovietskaja Litva, 1976.VI.14). 
(Elta)

KNYGŲ PARODA
Kilnojamoje sovietinių knygų 

parodoje išstatoma 150 lietuviš
kų knygų: mokslo visuomeni- 
niai-politinės literatūros, meniš
kų albumų. Gegužės mėnesį toji 
knygų paroda buvo Lenkijoje: 
Varšuvoje, Poznanėje, Vroclave. 
Ši paroda suruošta gegužės mė
nesį Lenkijos Mokslų Akademi
jos. Birželio 2 lietuviškų knygų 
paroda atidaryta Sofijos mieste, 
o bulgariškų knygų paroda Vil
niuje. (Elta)
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KAI TOLI PRIE ATLANTO 
SUSITINKA LIETUVIAI
JURGIS JANUŠAITIS

Daytona Beach — tai gražus 
kampelis Floridoj, prigludęs 
prie Atlanto. Ir čia pavasaris. 
Giedras dangus. Daug saulės. 
Apstu ir atostogautojų.

Velykų atostogas Daytona 
Beach praleidžia iš visos Ameri
kos sugužėjusi studentija. Šiais 
metais jų čia buvo susispietę 
net apie 250,000. Bet nuolati
niam Daytonos gyventojam jau
nimas rūpesčių nesukelia. Jį 
seka budri policijos akis.

To jaunimo yra įvairaus. Ir 
barzdotų, ir gauruotų, ir gražiai 
apsikirpusių, apsiskutusių. Tai 
savotiška susivažiavimo tradi
cija.

O kai virš plačiųjų Atlanto 
vandenų Velykų rytą kilo saulė, 
paplūdimiuose vyko net Prisi

kėlimas. Kelių tikybų dvasiškiai 
skaitė maldas, sakė pamokslus, o 
jaunimas jų žodžių nuoširdžiai 
klausėsi.

Toj margaspalvėj minioj sutin
ki ir lietuvių jaunimėlio, pramo
gaujančio, poilsiaujančio. Tuo 
metu, nuo pačio mažiausio iki 
ištaigingiausio, visi viešbučiai 
užimti. Kambariuose miega net 
po keletą jaunuolių.

Į Viktorijos ir Adolfo Andru
liu Seascape motelį kasdien 
ateina vis naujos , kiek vėluo
jančios, lietuviškos spaudos glė
biai. Beveik visa lietuviška 
spauda, išeinanti JAV ir Kana
doj. Tai malonumas tame motely 
atostogaujantiem lietuviam. Kas 
dieną sklaidai spaudos puslapius 
ir, būdamas toli nuo didžiųjų 
lietuvių kolonijų, gali sekti lie
tuviškąją veiklą, judrų lietuvių 
gyvenimą.

— Darbininkui šešiasdešimt 
metų amžiaus! Sukaktuvininkas! 
Mane amžium pralenkęs. Geras 
savaitraštis. Turi savo ryškų vei
dą. Kultūringas. Prisilaikąs 
spaudos etikos. Malonųjį skaity
ti... — sklaidydamas ką tik gau
tą paskutinį Darbininko numerį, 
kalba motelio savininkas Adol
fas Andrulis, mum gerai pažįsta
mas iš to meto, kada jis buvo 
vienas iš žymiųjų krepšininkų ir 
žaidė Lietuvos rinktinėj, lai- 
mėjusioj Europos meisterio var
dą. Dabar Adolfas kiek pakitęs. 
Stambus, plačios krūtinės, stip
rus, įdegęs nuo saulės. Uoliai 
rūpinasi motelio išlaikymo pro
blemomis, maloniu svečių pri
ėmimu. Ypatingai domisi ir po
litika, neatlaidus okupantui, 
kuris engia jo tėvynę.

. Viktorijos ir Adolfo Andruliu 
'motely apsistoja vis daugiau ir 
daugiau lietuvių iš JAV ir Kana
dos.

Šį kartą sutinkam mielus 
atostogautojus iš Kanados ir iš 
kitur. Tai Vladas ir Paulina Skir
gailai ir Augustinas Kuolas iš 
Toronto, Elena ir Jurgis Baub
liai ir Juškai iš Detroito, Sigita 
ir inž. Vytenis Ramanauskai iš 
Connecticut, Juškaičiai iš Chi- 
cagos.

Žinoma, kai toli prie Atlanto 
susispiečia būrelis lietuvių, 
malonu pabendrauti. O kai į 
pabendravimą įsijungia mieli 
žmonės daytoniškiai Birutė ir 
Vacys Dzenkauskai, dr. Jonas ir 
Aldona Sandargai, deltoniškiai 
Angelė ir Antanas Kašubai ir ki
ti, tada jaut ėsi mažytėj, bet tik
rai malonioj ’etuviškoj koloni
joj, kur nėra jokių barnių, gin
čų.

Įspūdžiais bei išgyvenimais 
dalinamės su kanadiškiais.

Vladas Skirgaila, ekonomistas, 
nepriklausomoj Lietuvoj buvęs 
aktyvus sportininkas, musės 
svorio bokso čempijonas, šiuo 
metu Kanadoj praleidęs savo 
gražaus amžiaus dalį, kiek jėgos 
leido, krutėjo lietuviškajame gy
venime, —aktyviai- įsijungdamas 
ir į Kanados lietuvių kredito ko
operatyvo Paramos steigėjų ir 
organizatorių gretas.

Augustinas Kuolas, kupinas 
humoro, aktyvus golfininkas, 
dalį savo atostogų praleido Mia- 
mi, o grįždamas Kanadon, su
stojo ir pas daytoniškius. Tai ak
tyvus vyras, buvęs pedagogas, 
trejetą metų pirmininkavęs LB 

Toronto apylinkei. Kredito ko

operatyvo Paramos ilgametis 
priežiūros komiteto pirminin
kas. Daug širdies atidavęs vado
vaudamas Kanados Tautos Fon
dui ir paskutiniais metais Vil
kui, laisvinimo darbam, įteikęs 
surinktus net 25,000 dol. Jis pa
sakojo, kad Tautos Fondą kana- 
diškiai mielai remia, nėra jokių 
nesklandumų.

Detroitiškiai Baubliai poilsia
vo St. Petersburge. Bet nepa
miršo pasižmonėti ir Daytonoj. 
Jurgis Baublys — mielas pokal
bininkas, nuoširdžiai besisielo- 
jąs lietuviškais reikalais. Yra 
•organizavęs jūrų skautus ir su 
jais veikęs, darbavęsis LB-nėj. 
Rūpinasi lietuvių reprezentacija 
amerikiečių mokslo įstaigose.

Kanadiškiai apibūdina Ka
nados lietuvius kaip gyvus ir 
jautrius lietuviškuose reika
luose. Jie turi savo gražius na
mus, finansines įstaigas, gražiai 
tvarkomas parapijas, gerą spau
dą. Šauniai dirba kultūrininkai, 
visuomenininkai. Jaunimas jun
giasi į veiklą; daugelį gyvenimo 
sričių jau yra perėmęs. Vyres
nieji mielai jaunimui talkina.

Buvo smagu pasikalbėti su 
jaunimo atstovais — inž. Vyte
niu ir Sigita Ramanauskais iš 
Connecticut. Abu baigę aukš
tuosius mokslus. Šiuo metu Vy
tenis verčiasi maudymosi basei
nų statyba, o Sigita dėsto Conn. 
universitete. Čiaatšvenčiam Vy
tenio gimtadienį, pakeliam 
šampano taures už jo šeimą ir 
linkim jam sėkmingai kurtis 
Daytonoj, nes kaip tik čia 
ant Halifax upės kranto jis nusi
pirko gražų sklypą. Floridoj, 
kaip jis pažymėjo, esama plačių 
galimybių ir jauniem žmonėm.

Ir štai maloni staigmena. Čia 
po daugelio metų susitiko trys 
mokslo draugai; Vacys Dzen- 
kauskas, Vladas Skirgaila ir Jur
gis Baublys. Jie visi trys 1931 
baigė Aušros gimnaziją. Vėliau 
aukštuosius mokslus ėjo Lietu
voj, studijavo užsieniuose. 
Tremties kelionėj buvo išsisky
rę ir tik dabar čia, prie ošian
čio Atlanto, vėl susitiko. Žino
ma, pokalbiam temų netrūko.

Pažymėtina, kad pokalbiai lie
tė ir ateitį. Visų žvilgsnis 
krypo į Floridą, kur būtų galima 
geriau įsikurti. Žinoma, Adolfas 
Andrulis, čia jau išgyvenęs kele
tą metų, įsakmiai tikino, kad 
Daytona Beach, graži Floridos 
vieta, turinti šaunius paplūdi
mius, įsiterpus tarp dviejų van
denų, Atlanto ir Halifax didelės 
upės, pasižyminti geresniu kli
matu ir kitais privalumais, kaip 
tik tinka lietuvių naujajai, jau 
dabar augančiai, kolonijai.

Čia kuriasi vis naujos šeimos. 
Nuosavybėm kainos prieina
mos. Daytona Beach, reikia ma
nyti, atkreips dėmesį daugelio 
norinčių pastoviam apsigyve
nimui įsikurti lietuvių.

Na, negirkim ir nepeikim šio 
gražaus kampelio. Prieš įsiku
riant ar perkant nuosavybę, pa
tartina kiekvienam asmeniškai 
čia pabuvoti ir pasižvalgyti po 
apylinkes, gerai susipažinti su 
visomis gyvenimo sąlygomis ir 
tik tada daryti sprendimus.

Pavakarė. Ramiai alsavo At
lantas. Lietuvių būrelis dar vis 
tebesišnekučiavo.

Algis Varnas, vienas iš žymių
jų lietuvių krepšininkų, kovo 
mėn. sunkiai susižeidęs Chica- 
goj, dabar poilsiaudamas Dayto
noj, susitiko Adolfą Andrulį, ir 
abu, kaip nuoširdžiai besisieloją 
lietuvių sportiniu gyvenimu, 
šiandieną dalinosi nuskubėju
siais išgyvenimais, sporto lai
mėjimais, žaidynėmis, jaunimo 
auklėjimu.

Nuoširdūs pokalbiai, bendri 
lietuviški reikalai ir tolimiau
siuose kampeliuose suburia lie
tuvius.

Skubės dienos ir metai. Day
tonoj kursis lietuvių šeimos. Ko
lonija augs. Ir čia bus gyva lie
tuvių salelė, kurioj bus gyva ir 
Lietuva.
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Birželio 13 Los Angeles pabaltiečių tautinių šokių ir dainų šventėj lietuvių jauni
mas (183) šoka malūną. Nuotr. L. Kanto

Atsiųsta

LOS ANGELES, 
CALIFORNIA

Dr. Julius J. Bielskis, Lietu
vos generalinis konsulas, gavęs 
širdies smūgį, keliolika dienų 
turėjo pagulėti ligoninėj. Svei
katai pagerėjus, grįžo namo.

Lietuvių Diena, jau 23-čią 
kartą rengiama lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos, įvyks birželio 
27. Meninėj programoj dalyvau
ja solistai Dana Stankaitytė, Sta
sys Baras, Jonas Vaznelis, muzi
kai Alvydas Vasaitis ir Rai
monda Apeikytė. Programai va
dovaus Birutė Dabšienė. Tą die
ną iškilmingos sumos metu gie
dos parapijos choras, vadovauja
mas komp. Broniaus Budriūno. 
Šios šventės proga vėl rengiamai

dailės paroda, kurioj dalyvauja: 
Ilona Peterienė, Jonas Andrašū- 
nas, Ilona Brazdžionienė, Alfa 
Pažiūrienė, Aldona Variakojie- 
nė, Irena Tamošaitienė, Petro
nėlė Valiulienė, Sofija Tuske- 
nienė, Stasys Pinkus, Julija Šla- 
pelytė, Alfonsas Petrauskas. Vi
sas šventės pelnas skiriamas 
salės remontui.

Tėv. Bruno Markaitį, SJ, Ca- 
lifornijos Mokslo ir Industrijos 
muziejus, esąs Los Angeles 
miesto valdybos žinioj, pakvietė 
vadovauti berniukų chorui, ku
riuo rūpinasi tas pats muzie
jus. Choras rengiasi Bicenten- 
nial koncertam, kurie vyks rug
sėjo ir spalio mėnesiais. Prama- 
toma atlikti ir kalėdinę pro
gramą bei koncertuoti įvairiom 
progom.

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Kaip jau spaudoj buvo pa
skelbta, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pritarimu yra sudaryta 
speciali komisija, kuri dės pa
stangas, kad šio krašto vyriausy
bė imtųsi iniciatyvos apsaugo
ti Amerikos gyventojus nuo 
Sovietų valdžios išnaudojimų.

Sovietinės valdžios pasipini
gavimas per daugelį metų yra 
išvystytas iš tų Amerikos ir ki
tose valstybėse gyvenančių gy
ventojų, kurie rusų valdomoj 
imperijoj turi artimųjų ir, no
rėdami jiem padėti sunkiose 
gyvenimo sąlygose, pasiunčia 
dovanų, už kurias Sovietų vy
riausybė ima neįtikėtinai dide
lį muitą.

Prieš informuojant Amerikos 
vyriausybės žmones apie tokį 
Sovietų nežmoniškumą, komisi-.- 
ja turi turėti tam įrodomosios 
medžiagos. Yra labai svarbu, kad 
tokios įrodomosios medžiagos 
būtų galima surinkti kiek galima 
daugiau, nes nuo tos, už mui
tą sumokėtos, sumos didumo 
priklausys vyriausybės dėme
sys.

Jeigu pavyktų nuo siunčiamų 
dovanų panaikinti muitą ir bū
tų galima dovanas siųsti tiesiog 
per Amerikos paštą, be siunti
nių persiuntimo tarpininkavi
mo, žmonės ne tik sutaupytų 
milijonus dolerių, bet taip pat 
ir nedidintų Sovietų iždo, ku
ris yra naudojamas mūsų pačių 
demoralizavimui.

Komisija prašo lietuvių visuo
menę pasiųsti jai šiuos duo
menis:

— Inž. Juozas Danys jau 17 
metų vadovauja Kanados susi
siekimo ministerijos švyturių 
projektavimo bei statybos sky
riui. Jis taip pat dalyvauja kas 
penkeri metai rengiamose tarp
tautinėse konferencijose švy
turių klausimais. 1975 Ottawoj 
įvykusioj konferencijoj inž. Da
nys skaitė tris paskaitas ir da
lyvavo projektavimo sesijoj kaip 
techninis šios srities žinovas. Su 
paskaitomis jis yra dalyvavęs ir 
ankstesnėse tarptautinėse kon
ferencijose: 1965 Romoj, 1970 
Stockholme. Apie švyturių pro
jektavimą bei jų statybą jis yra 
paskelbęs 21 studiją.

1) blankų kopijas, kurias iš
rašo persiuntimo agentūros do
vanas pasiunčiant;

> 2) visokią kitokią medžiagą,
kuri parodo, kad už pasiųstas 
dovanas sumokėtas muitas;

3) jeigu tokių dokumentų ne
turima, prašoma parašyti laišką, 
nurodant, kiek per eilę metų 
šeima ar asmuo už siuntinius 
apytikriai sumokėjo muito.

Xerox padarytos kopijos galio
ja.

Atsiliepusių asmenų pavar
dės, kas ir kam siuntinius siun
tė, nebus skelbiamos.

Rašyti šiuo ardesu: CEASE- 
Duties, 6831 So. Maplewood 
Avė., Chicago, IL 60629.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos vajus Šv. Kazimiero pa
rapijoj vyks liepos 15-rugpiūčio 
15. Pereitais metais šioj pa
rapijoj buvo surinkta tam tikslui 
arti 5000 dol. — tai dosniausia 
lietuvių parapija pasauly.

Vladas Pažiūra, daugelį metų 
vadovavęs Šv. Kazimiero parapi
jos lituanistinei mokyklai, sutiko 
jai vadovauti ir ateinančiais 
mokslo metais.

Algis Mikuckis, Vaclovo ir 
Onos Mikuckių sūnus, susižie
davo su Vaidilute Butkyte, Pau
liaus ir Birutės Butkių dukra. 
Abu jaunuoliai yra tautinių šo
kių šokėjai, o Vaidilutė ir Šv. 
Kazimiero šeštadieninės mo
kyklos mokytoja. Jų vestuvės 
pramatytos spalio 2.

Danius ir Ona Mekišiai birže
lio 6 atšventė vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį.

Los Angeles Times birželio 
6 paskelbė Pietinės Californijos 
aukštesniųjų mokyklų “A STU- 
DENTS” sąrašą, kuriame pašte-, 
betos šios lietuviškos pavardės: 
Ramona Alseika, Regina Liu- 
džius, Juozas Rakauskas, Vita 
Polikaitis, Rimas Polikaitis, Rita 
Tautkus, Darija Žaliūnas, Marija 
Stočkus, Ursula Barkauskas, 
Arūnas Banionis.

Walter Dudor, Bill ir Violetos 
Dudorių sūnus, šį pavasarį 
baigė Californijos valstijos uni
versitetą Northridge, Cal., eum 
Įaudė ir gavo bakalauro laipsnį 
iš prekybos administracijos. 
Rugpiūčio 7 jis su Kristina Še
petyte priims moterystės 
sakramentą. — L.Ž.K.

NEGĘSTANTI LIEPSNA. 
Sonetai Jėzaus Širdžiai. Rank
raštis gautas iš Lietuvos. Spaudė 
Immaculata Press. Putnam, 
Conn. 1976. 52 psl.

Tai 43 sonetai Jėzaus Širdies 
litanijos motyvais. Visi posmai 
sklandžiai sueiliuoti, kaip, pa
vyzdžiui, šis:

Leisk man prie Tavo kryžiaus, 
Atpirkėjau,

Įsižiūrėti į Tavas žaizdas . ..
Į jas lig šiol pažvelgti 

nemokėjau
Ir nemokėjau verkti už 

klaidas.
Sonetų antraštės lotyniškos. 

Pirmoji — Dilectus meus mihi, 
paskutinioji — Oratio. Forma — 
klasikinė, pėdos — jambinės. 
Aiškiai matomas autoriaus talen
tas. Kiekvienas sonetas, atskirai 
paimtas, vertintinas teigiamai. 
Bet jų visuma, visas rinkinys 
skaitytoją veikia nuobodžiai: 
perskaičius vieną, toliau lyg ir 
neberandama ko nors kitoniš- 
kesnio ne tik formoj, bet ir 
turiny.

Atrodo, kad to paties autoriaus 
yra ir “Marijos litanija”, išleis
ta 1972 Australijoj. Ten, pavyz
džiui, randam tokį posmą:

Atverk man lūpas, Motina
Mergele,

Kad aš galėčiau garbinti Tave!
Leisk padėkoti Tau už savo 

kelią
Ir už malones plaukiančias

< srove.
Šis posmas ir anksčiau cituo

tasis savo “išvaizda ir būdu”
yra kaip dvyniai.

Rašoma, kad abiejų šių rinki
nių rankraščiai gauti iš Lietuvos. 
Tik sunku tikėti, kad jų auto
rius šiuo metu gyventų Lietu
voj.

Josemaria Escriva de Bala- 
guer — KELIAS. Buenos Ai
res. 1975. Išleido Otium leidyk
la. 278 psl.

Šią knygą plačiau yra paminė
jęs kun. Aug. Steigvila savo 
straipsnely “Knyga tiesos ieš
kančiam žmogui”, išspausdin
tame Darbininko birželio 18 
dienos numery.

Schondoch — LIETUVOS 
KARALIAUS KRIKŠTAS. Vizi-
jinė poema iš XIV amžiaus. 
Vertė A. Tyruolis. Išleido M. 
Morkūnas. Chicago, 1976. Virše
lis ir 11 psl. pieštas Danguolės 
Stončiūtės. 32 psl.

Šios poemos vertėjas mini, 
kad jos “autorium laikomas XIV 
amžiaus pabaigos keliaujantis 
poetas Schondochas, austrų 
poeto Petro Suchenwirto bend

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.

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

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

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

raamžis ir greičiausia jo tau
tietis, nors kai kas spėja, kad
pagal tarmę galėjus būti ir šva-
bų kilimo”.

“Šį Schondocho kūrinė
lį, — rašo jis toliau, — parašy
tą viduriniąja vokiečių aukštai
čių kalba po 1377 metų ir pava
dintą ‘Kaip vienas pagonių ka
ralius, vardu Lietuvis, stebuk
lingai atsivertė ir Prūsuose bu
vo pakrikštytas’, pirmą kartą, iš
vertęs ir į naująją vokiečių kal
bą, išspausdino Konstancoj 1826 
m. Merserburgo baronas J. Lass- 
bergas, pasirašęs slapyvardžiu 
Seppen von Eppishusen.”

Vertėjas pasisako pirmą kartą 
šį kūrinėlį užtikęs Donaueschin- 
geno miesto bibliotekoj, lanky
damasis Mainau saloj 1945 m. 
Poemėlės eiliavimą jis nusako 

šitaip: "poetiniu atžvilgiu poe
ma parašyta ano meto madingais 
dvieiliais pagal Vienos dvaro 
tradiciją. Tai vad. ‘rimuotinė 
kalba”, skiriama istoriniam įvy
kiam apdainuoti.”

Kūrinio vertimas prasideda
šiais žodžiais:

Legendą vieną aš menu 
Iš jau nutolusių dienų, 
Kada stebėtini dalykai, 
Kaip žmonės pasakoja, vyko. 
Ką jie girdėjo, užrašyta 
Ir knygose, kur apsakyta, 
Kaip Prūsų žemėje kariavo 
Kryžiuočiai, kaip ne kartą gavo 
Dėl pergalės kovot kietai, 
Dar daug kas kalba apie tai; 
Kaip sunkiai varginami buvę 
Dar nepakrikštyti lietuviai. . . 
Šios mum įdomios poemėlės 

vertėjas lietuvių literatūrai yra 
davęs daug vertimų ir savo poe
zijos.



6 • DARBININKAS • 1976 birželio 25, nr. 26
I

SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

20 METŲ SKAUTŲ 
SPORTO ŠVENTEI

Fizinis lavinimasis — sportas 
yra viena iš skautiškos progra
mos dalių. Jaunimas yra ragina
mas aktyviai į sportą įsijungti 
ir jame save grūdinti.

Skautiškam jaunimui ir va
dovam, dalyvaujantiem įvai
riose sportinėse grupėse, kilo 
mintis organizuoti sporto šven
tes vien tiktai skautų tarpe ir 
tuo pačiu padaryti sportą ne tik 
šių švenčių pagrindu, bet ir 
dalim skautiškos programos ir 
tam tikslui skirti dalį skautiš
kam veikimui skiriamo laiko.

Worcesterio skautų vadovų 
ir skautų tarpe kilo mintis suor
ganizuoti Atlanto rajone atskirą, 
tik rajono skautam dalyvaujant, 
sporto šventę. 1956 birželio 30 ir 
liepos 1 Maironio Parke įvyko 
pirmoji rajono skautų sporto 
šventė. Jai vadovavo tuo metu 
ps. V. Bliumfeldas — Worceste- 
rio vietininkijos vietininkas su 
vietininkijos sporto vadovu s. 

A. Glodu. Didelę patamą teikė 
skautų-čių tėvų komitetas, vad. 
S. Prapuolenio. Rungtynės vyko 
tiktai tarp tinklinio ir krepši
nio komandų, ir iš rajono dalyva
vo vos kelios komandos. Pirmas 
vietas laimėjo Worcesterio bro
liai.

Ateinančiais metais Worceste- 
rio Nevėžio vietininkijąi vado
vavo v.s. P. Molis, ji išaugo į 
tuntą, o tuo pačiu ir sportinin
kų eilės padidėjo. Per kelerius 
metus iš įvairių vietovių, kaip 
New Yorko, Waterburio, Hart
fordo, Bostono, sportininkų ko
mandos daugėjo ir didėjo, ir 
1960 sporto šventėj jau buvo ir 
lengvoji atletika. Didžiausia 
rengimo našta teko Worcesterio 
vadovam: s. R. Jakubauskui, s. 
A. Glodui, ps. D. Glodui, si. A. 
Garsiui, ps. A. Pranckevičiui, 
s.v.v.sl. E. Markevičiui, s.v.v.sl. 
R. Marcinkevičiui ir kitiem. 
Tėvų komitetas, vadovau
jant S. Prapuoleniui, J. Pipirui, 
J. Palubeckui, A. Šermukšniui ir 
J. Steiniui, skyrė labai daug va
landų švenčių paruošimui ir 
skautų-čių priėmimui ir pamaiti
nimui, nes vien tik tėvų pagal
bos dėka buvo įmanoma šias 
šventes surengti.

Per tą 20 metų laikotarpį Ne
vėžio tunto tuntininkai — ps. V. 
Bliumfeldas, v.s. P. Molis, ps. A. 
Prapuolenis ir s. R. Jakubauskas 
— įdėjo daug pasišventimo, kad 

ši skautų sporto šventė vyktų 
ir dabar; ji kasmet sutraukia 
350-400 sesių ir brolių, neskai
čiuojant svečių ir tėvelių.

Šiose šventėse yra dalyvavę 
vienetai iš Bostono, Kenne- 
būnkporto, Brocktono, New Yor
ko, Elizabetho, Philadelphijos, 
Rochesterio, Washingtono, Wa- 
terburio, Hartfordo ir Worces- 
terio, o svečių komandos — 
Detroito ir Clevelando skautai.

J. Pipiras kalba sporto šven
tės metu. Kairėje — v.s. 
Petras Molis

Viena AR komandų, Hartfordo “Arai” su savo vadovu 
s. J. Raškiu (stovi viduryje)

Per skautybę — lietuvybei!

Metam bėgant, sporto šventės 
vis didėjo; be brolių komandų, 
atvykdavo ir kelios sesių koman
dos draugiškom rungtynėm. Be
veik prieš 10 metų ir rajono 
sesės aktyviai įsijungė į sporto 
šventės programą, ir ji pasida
rė viso rajono bendra skautų- 
čių sporto švente. Paskutiniais 
metais rungtynėse dalyvauja jau 
ne tik vilkiukai, bet ir paukš
tytės, nors jų taškai kartais ir nė
ra įskaitomi į bendrą taškų skai
čių.

Be krepšinio ir tinklinio rung
tynių, kurios vyksta Maironio 
Parke per dvi Joninių išvakarių 
dienas, lengvoji atletika vyksta 
kitoj ežero pusėj — bėgimas, 
šokimai į aukštį ir į tolį, rutu
lio stūmimas, estafetės, stalo te
nisas (ten pat, Maironio Parke), 
plaukimas, o jauniesiem ir kito
kios rungtynės.

Laimėtojai gauna įvairias do
vanas, o rajonines sesių ir brolių 
taures gauna vienetai, surinkę 
daugiausia taškų. Ši pereinamoji 
taurė lieka vieneto komandos 
nuosavybe surinkus daugiausia 
taškų dvejus metus iš eilės arba 
trejus be eilės. Laimėjusiem 
žemesnes vietas duodami 
sporto šventės pažymėjimai.

Pagrindiniai sportinių rung
tynių vedėjai, ilgą laiką dirbę, 
yra s. A. Glodas, s. R. Jakubaus
kas ir ps. F. Nemickienė.

Sesėm aktyviai įsijungus į 
sporto šventes, Worcesterio Ne
ringos tunto sesės, vad. tunti- 
ninkių J. Micutaitės, s. E. Go- 
rodeckienės, s. I. Mantautienės 
ir v.s. R. Molienės, yra įdėję 
daug darbo, kad šventės pasi
sektų. Be sportinės dalies, jos 
rūpinosi ir atvykusių nakvyne ir 
kita globa.

Šeštadieniais po rungtynių 
vyksta tradiciniai Joninių lau
žai, kurių programa priklauso 
nuo brolių ir sesių pasiruoši
mo ir kasmet būna vis kitokia.

Šiais metais laužo programą 
atliks New Yorko vyr. skautės 
ir skautai vyčiai, vadovau

jami ps. D. Kezytės-Wolosenko.
Maironio Parko vadovybė yra 

nuolatinė Atlanto rajono skau
tų sporto švenčių globėja. Pa
dėka priklauso Parko vadovybei 
už visokeriopą paramą, ypač 
buv. pirmininkui A. Kuzmickui 
ir dabartiniam pirm. K. Adoma
vičiui. Naujai atstatyti po gaisro 
Maironio Parko pastatai ir šie
met laukia skautiško jaunimo.

Ši tradicinė skautų-čių sporto 
šventė sutraukia daugybę 
skautiško jaunimo be raginimų, 
nes visi mielai jon važiuoja pa
sportuoti, pasimaudyti ir kartu 
praleisti dviejų dienų gražioj 
gamtoj ir skautiškoj nuotaikoj. 
Čia taip pat sutiksi ir vadovus 
iš įvairių vietovių, nes šioj šven
tėj visi junta skautiškos šeimos 
ryšius ir mielai tam paskiria 
savaitgalį.

Tegul žydi skautiškasis jauni
mas, nešąs į lietuvišką visuome
nę meilę vienas kitam, savo kal
bai, papročiam, fiziniam lavini
muisi!
P.M.

ggg

Krepšinio rungtynės Maironio parko aikštėje.

VISI Į VI TAUTINĘ STOVYKLĄ 
AUSTRALIJOJ!

Prieš porą savaičių New Yor
ke lankėsi svečias iš Australi
jos s. Henrikas Antanaitis, VI 
tautinės stovyklos rengimo ko
miteto pirmininkas. Jis New 
Yorko sesių ir brolių vadovų 
būrely papasakojo apie jau vyks
tančius pasiruošimo darbus ir 
paaiškino daug mum rūpimų 
klausimų.

Ypatingai kviečiami vykti tau- 
tinėn stovyklon Šiaurės Ameri
kos ir Kanados broliai ir sesės, 
nes nuo jų atvykimo priklausy
tų ir pačios stovyklos pasiseki
mas. Savo atvykimu jie pagyvin
tų Australijos skautų veiklą. Pra
šo susiorganizuoti ir stovyklon 
pasiųsti bent 100 skautų-čių iš 
šio žemyno.

Rengimo komitetas jau turi 
sudaręs sąmatą — 8,000-10,000 
dol. (žiūrint, kaip veiks Austra
lijoj vis spartėjanti infliacija). 
Šią sumą stengiasi surinkti iš 
mecenatų — lietuvių Australijoj. 
Tais pinigais būtų sumokėta vi
sų stovyklautojų stovyklos mo
kestis, be to, iš užjūrio atvyku
siųjų skautų kelionės po Austra
liją ir iš dalies pobūvių ir susipa
žinimo vakarų išlaidos.

Numatomos užjūrio skautam 
ekskurisjos į įdomesnes vieto
ves ir didesnius Australijos 
miestus, kaip Melboume, Syd- 
ney ir Canberra. Taip pat numa
tomi ir kultūriniai renginiai — 
koncertai ir pan. Užjūrio 
skautai, prieš stovyklą ir po jos, 
bus apgyvendinami pas priva
čius žmones — lietuvius, tuo 
sutaupant ir išlaidas. Stovyk
linius reikmenis komitetas nuo
mos iš Australijos kariuomenės, 
todėl vykstantieji neprivalo jų 
vežtis.

Nors VI tautinė stovykla vyks 
paskutinėmis 1977 ir pirmutinė
mis 1978 dienomis, tačiau jau 
dabar ne tik Australijoj, bet ir 
kituose žemynuose pilnu tempu 
vyksta pasiruošimo darbai, pro
paganda laikraščiuose ir kt.

Buvo numatyta stovyklą ruošti 
1978 sausio 2-14, prieš tai užjū
rio skautam suruošiant ekskursi
jas, koncertus ir Naujųjų Metų 
balių. Tačiau buvo pageida
vimų, kad ši data būtų pakeis
ta, nes keliaujanti e m į Austra
liją tektų praleisti Kūčias ir Ka
lėdas lėktuve; lietuviškai šei
mai, išleidžiant savo vaikus sto
vyklauti, tai būtų ne prie šir
dies. Brolis Antanaitis pažadė-

Vilkiukų patikrinimas kovo 20 Kultūros Židiny. Iš k. ps. J. Vilgalys, naujas Brolijos 
vyriausias skautininkas s. Sigitas Miknaitis iš Chicagos, gilumoj naujas skautininko pa
dėjėjas ps. Romas Rupinskas, buvęs vyr. skautininkas v.s. P. Molis ir vilkiukų vado
vas J. Galinis. Nuotr. P. Bivainio

IŠ AKADEMINIO
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO

jo stengtis datą pritaikyti visiem 
prieinamą.

Stovyklautojų amžius nustaty
tas 14 metų; išimtiniais atvejais 
(jei važiuoja bent vienas iš tėvų) 
bus priimami ir jaunesni. Pra
šomos atvykti meninės jėgos — 
šokių grupės, choreliai ar pavie
niai asmenys, kurie galėtų atlikti 
vieno koncerto programą, nes 
tokiu būdu būtų pagelbėta 
ir komitetui, kadangi tokių 
koncertų pajamos būtų ski
riamos stovyklos išlaidom. 
Tikimasi, kad tokias meni
nes jėgas bus galima pa
rodyti keliose lietuvių gyve
namose vietovėse. Taip pat 
kviečiami ir neskautai — eks
kursantai, tuo sudarant didesnę 
keliautojų grupę ir sumažinant 
kelionės išlaidas; keliaujant di
desnėmis grupėmis, gaunamos 
nuolaidos.

Kelionė, pvz., iš Chicagos at
sieitų apie 1,300 dol., kuriuos 
turėtų sumokėti patys stovyk
lautojai, ar vienetų komitetai, ar 
VI TS fondai, sudaryti 
šiam reikalui. Tad jau pats lai
kas susirūpinti sutelkti čia, JAV, 
lėšų busimiesiem stovyklau
tojam. Skautiškas sumanumas 
padės mum suorganizuoti rengi
nius, iš kurių pelno padėsim sa
vo jauniesiem broliam ir sesėm 
dalyvauti Vl-ojoj tautinėj sto
vykloj.

VI TS rengti komitetas turi 
meniškų plakatų, kviečiančių į 
stovyklą. Juos bandysim repro
dukuoti čia ir paskleisti skautų B.K.

Penktajame vyr. skaučių, sk. vyčių, jūros budžių ir gintarų 
sąskrydy Rock Creek, Ohio, dalyvavo L.S.S. vyriausi skau
tininkai I. Kerelienė ir S. Mikaitis, vidury — v.s. Šenbergas 
— pirmasis Lietuvos skautų vyr. skautininkas. Nuotr. V. Bace
vičiaus

— Kun. Pauperui žuvus eismo 
nelaimėj, ASS vadija buvo likusi 
be evangelikų dvasios vado. Da
bar tas pareigas sutiko prisiimti 
kun. Povilas Dilys. Jis įeina į 
ASS vadiją pilnateisiu nariu.

— Fil. v.s. Liūtas Grinius eilę 
metų, gyvendamas toli nuo di
desnių ASS vienetų, labai nepa
lankiomis sąlygomis, redagavo 
ASS organą Mūsų Vytį. Nese
niai, ryšium su jo tarnyba, jam 
teko persikelti gyventi į kitą 
vietą, ir jis nebegali toliau reda
guoti Mūsų Vyčio. Į tas parei
gas sutiko grįžti Mūsų Vytį anks
čiau redagavęs fil. ps. Rimantas 
Griškelis. J is taip pat įeina į 
ASS vadiją.

— Birželio 15-20 Rako stovyk
lavietėj, prie Custer, Mich., į- 
vyko ASS metinė studijinė sto
vykla. Svarstybų (simpoziumų) 
bus nagrinėjamos ttys pagrindi
nės temos: ASS prieauglis ir jo 
parengimas, padalinių ir skyrių 
veikla ir akademinės skautybės 
aktualumas šių dienų gyvenime. 
Stovyklos viršininke bus ASD 
centro valdybos pirmininkė fil.

MIELI BROLIAI IR SESĖS!

Kaip ir kiekvienais metais, 
Darbininkui liepos ir rugpiū
čio mėnesiais sumažinant pusla
pių skaičių, “atostogauja” ir 
Skautų Pastogė. Kitas skautiškų 
žinių puslapis bus jau rugsėjo 
mėnesį. Visi prašomi iki rugsė
jo 1 pasistengti aprašyti skautiš
kų švenčių ir stovyklų aktuali
jas. Jūsų pastangos visados bus 
įvertintos. Tad rašykite, kurkite, 
fotografuokite. Pasimatysime 
laikraščio puslapyje rugsėjo 
mėn.

Broliai ir Sesės, linkiu jum 
gražių stovyklos dienų ir nuo
taikingos vasaros,

s. B. Kidolienė 
Skautų Pastogės red.

tarpe. Tai jau ir būtų vienas 
būdas lėšom sutelkti . . .

Noriu pacituoti s. H. Antanai
čio žodžius: “Atvažiavau'čia ne 
elgetauti pinigų, bet kviesti sto
vyklautojų”. Tad stenkimės, 
kiek galima, pasinaudoti jo pa
kvietimu.

Loreta Jasaitienė, visi kiti parei
gūnai taip pat jauni filisteriai 
arba studentai. Registracijos mo
kestis — $5.00, stovyklos mokes
tis — $8.00 dienai; siųsti senj. 
Algiui Mikutaičiui, 4455 South 
Washtenaw, Chieago, III. 60632. 
Į stovyklą vykstant, pasiimama 
stovyklinė uniforma ir apranga, 
miegamieji maišai, tualeto ir 
sporto priemonės.

— Mūsų žinomas fotografas ir 
filmuotojas s. kun. Alg. Ke
zys, SJ, yra susukęs iš ASS gy
venimo filmą, kuris jau visai bai
giamas redaguoti. Jo premjera 
bus anksti rudenį, greičiausiai 
Chicagoj.

— ASS vadijos pirmininkas fil. 
v.s. V. Statkus š.m. gegužės 23 
lankėsi Detroite, ten dalyvavo 
ASS skyriaus sueigoj, kurios 
metu narius plačiai painfdrmavo 
apie ASS reikalus, veiklą ir su
sipažino su skyriaus darbu.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos žurnalistikos premi
ja atžymėtasis Draugo redakto
rius Bronius Kviklys yra žy
mus akademinės skautijos 
veikėjas, filisteris, Vyties kor
poracijos garbės narys. Gauto
sios tūkstančio dolerių pre
mijos jis nepasiliko sau, o pa
skirstė: $500 Draugui ir po $250 
Skautų Aidui ir Mūsų Vyčiui.

— Š.m. rugsėjo mėn. pradžioj, 
tuoj po tautinių šokių šventės, į 
kurią bus suvažiavę daug ASS 
narių, numatoma sušaukti ASS 
suvažiavimą — organizaci
niam reikalam aptarti. Suvažia
vime sprendžiamu balsu galės 
dalyvauti asmeniškai ar per 
raštinius įgaliojimus visi pilna-” 
teisiai ASD, Vyties korporacijos 
ir FSS nariai. Suvažiavimo lai
kas, vieta ir darbotvarkė bus pa
skelbti vėliau, pagal ASS nuo
statų tvarką.

IŠ BADEN- 
POVVELLIO MINČIŲ
— Veiklūs žmonės retai pri

slėgti. Veiklumas ir liūdnumas 
nesiderina.

— Jei sugebėsite perduoti vai
kams meilę knygoms, duosite 
jiems draugus, kurie jų niekuo
met neapvils.

— Vadovo pagrindinės savy
bės yra glausta, aiški kalba, 
draugiškumas ir išmanymas.

— Tik paikas žmogus laiko 
save visko mastu.

— Patardami vadovaukimės 
tik noru padėti, jokiu būdu ne 
noru pasirodyti.

— Pareikšti netikri jausmai 
arba vaizduotas netikras žinoji
mas tik kaip žvakė nušviečia 
mūsų trūkumus ir kitų įverti
nami kaip bergždžias ir bepras- ■ 
mis bandymas dengti nuoširdu
mo stoką.

— Mūsų tikros būdo ypatybės 
niekuomet nėra tokios juokin
gos, kaip tos, kurias vaizduo
jame turį.

— Kartais atrodo, tartum vai
kai turėtų šeštą jausmą, kuriuo 
skiria tikrą nuoširdumą nuo ne
tikro, tikrą išmanymą nuo netik
ro.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO NUTARIMAI

ISvyka į trečią jaunimo kongresą (15)
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Trečiasis Kongresas, įvykęs
1975.XII.20-1976.I.6 Buenos Ai
res — Argentinoj, Montevideo— 
Urugvajuj ir Sao Paulo—Brazi
lijoj ir atstovaująs Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Kolumbijos, Švedijos, Urugva
jaus, Venecuelos ir Vakarų Vo
kietijos lietuvių jaunimui, nuo
širdžiai dėkoja Argentinos, 
Brazilijos bei Urugvajaus lietu
viam už Kongreso suruošimą 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei už visokeriopą moralinę 
ir finansinę paramą. Aptaręs rū
pimuosius klausimus, Kongre
sas vieningai skelbia III PLJK 
nutarimus.

Jaunimo politinės veiklos 
reikalu

1
Jaunimo Kongresas pabrėžia, 

kad pasaulio lietuvių jaunimo 
pagrindinis uždavinys yra remti 
Lietuvos gyventojų ir išeivijos 
lietuvių pastangas atstatyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę. 
To siekdamas, Jaunimo Kongre
sas pasisako už kovą prieš rusiš
kąjį imperializmą Pabaltijy ir 
primestą komunistinę santvarką 
Lietuvoj. Jaunimo Kongresas 
teigia, kad šio tikslo siekti gali
ma įvairiais taikingais būdais, 
kurie priklauso nuo gyvenamo 
krašto sąlygų.

BALTI MORE
šv. Alfonso bažnyčioj birže

lio 19 susituokė Elzbieta Kar- 
pers Karpevičiūtė, Bernardo ir 
Frances Karpers duktė, su ja- 
mes Robert Swancar. Jų mote
rystę palaimino kun. Antanas 
Dranginis. Vaišės buvo Fort 

ern Meade karininkų klube.
< v Rekolekcijos Baltimorės arki

vyskupijos kunigam vyks St. 
Mary’s Seminarijoj Emmits- 
burg, Maryland. Kun. Antanas 
Dranginis dalyvaus birželio 21-
25.

Birželio baisiųjų dienų minė
jimą surengė Baltimorės Lietu
vių Bendruomenė birželio 20. 
Gausi minia dalyvavo mišiose, 
kurias aukojo kun. Antanas 
Dranginis 8:30 vai. ryto. Vyrų

SOVIETINĖ 
PROPAGANDA NAUJOJ 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA LAIDOJ

yra ir straipsnių, parašytų Ame
rikos mokslininkų, kurie ne taip 
ryškiai, nors ne mažiau pavo
jingai, yra šališki” (p. 66).

Pirmuoju pavyzdžiu Mc 
Cracken nurodo istoriko Wil- 
liam A. VVilliams straipsnį apie 
tarptautinius santykius. Rašyda
mas apie John F. Dulles užsie
nio politiką, Williams tvirtina, 
kad “Dulles retorika apie tautų 
išlaisvinimą iš komunizmo ne
galėjo būti vykdoma, nes tokios 
pastangos galiausiai būtų sukė- 
lusios atominį karą (taip pat, jei 
Sovietai būtų panorėję išvaduo
ti Meksiką ar Kanadą)”. Čia Mc 
Cracken pastebi: “Pasaulyje, 
kuriame Sovietų Sąjunga tris 
kartus panaudojo tankus prieš 
civilius gyventojus, norėdama 
išlaikyti savo Rytų Europos im
periją, pastatymas Amerikos 
santykių su Kanada ir Meksika 
į lygią plotmę su Rusijos santy
kiais su jos satelitais prilygsta 
sąmoningam melui. Toks suly
ginimas atrodytų perdėtas net 
žiūrint grynai pagrindinių po
lemikos taisyklių; jis visai ne
leistinas straipsny paremtame 
tariamu nešališku mokslišku
mu” (t.p.).

Straipsnį apie kolonializmą 
parašė Harry Magdoff, marksis
tinio Monthly Revievv redakto
rius. Jame autorius Sovietų S- 
gą pavaizduoja kaip vieną iš 
kolonializmo priešininkių. Leis
kim kalbėti pačiam McCracken: 
‘‘Rašydamas apie kolonializmą 
ir imperializmą, jis ignoruoja,

2
Jaunimo Kongresas ragina lie

tuvių veiksnius ir visuomenę 
remti politinių mokslų studen
tus bei specialistus.

3
Jaunimo Kongresas įpareigoja 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungą (PLJS) siekti Lietuvos by
lą išlaikyti gyvą tarptautinių pro
blemų sąraše. PLJS

a. remia pastangas iškelti Bal
tijos valstybių bylą Jungtinėse 
Tautose ir

b. stengiasi kreipti pasaulio 
viešąją nuomonę ir paskirų 
kraštų vyriausybių požiūrį Balti
jos valstybių klausimu lietuviam
naudinga kryptim.

Atsižvelgdama į mūsų brolių 
lietuvių kančias Sovietų Sąjun
gos politinių kalinių kalėjimuo
se, PLJS

a. ryžtasi šiuo klausimu įtai
goti pasaulio viešąją nuomonę 
ir

b. remia Amnestijos Interna
cionalo ir BATUNo (Baltic Ap- 
peal to the United Nations) pa
stangas juos išlaisvinti.

Jaunimo Kongresas įpareigoja 
PLJS valdybą skirti vieną savo 
narį politinės veiklos koordina
torium, kuris

a. politinei veiklai derinti pa
laikys artimus ryšius su Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) valdyba ir su Vyriausiu

choras Daina savo giedojimu pa
gražino pamaldas.

Lietuvių Svetainės metinis 
piknikas bus birželio 27, sekma
dienį, gražioj naujoj salėj vokie
čių mėgiamiausiam Max Blobb’s 
parke tarp VVashingtono ir Balti
morės. Rengimo komitetas ma
loniai kviečia visus gausiai daly
vauti. Šokiam gros geras orkest
ras. Šeimininkės svečius pavai
šins skaniais valgiais. Bus ir 
loterija. Gegužinė prasidės 1 
vai. popiet ir baigsis 6 vai. vak.

Šv. Alfonso bažnyčioj Stebuk
lingo Medalikėlio novenos pa
maldos būna pirmadieniais ir 
antradieniais. Per vidurdienio 
pamaldas bažnyčia pilna. Maldi
ninkai džiaugiasi bažnyčios gra
žumu. Baltimorės lietuviai di
džiuojasi, kad jų bažnyčia yra 
viena iš gražiausių Baltimorėj.

Jonas Obelinis

kad Sovietų S-ga okupavo ir 
'aneksavo Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir Lenkijos bei Vokietijos dalis. 
Kalbėdamas apie dekolonizaci
ją, jis pamiršta apie centrinės 
Azijos kolonijas, kurias pasi
glemžė carai ir iki šiol jas val
do Sovietai. Savo diskusijose 
apie neokolonializmą (kurį jis 
apibūdina kaip žymios užsieni
nės įtakos pasireiškimą nomina
liai nepriklausomoj valstybėj), 
jis neužsimena apie Sovietų im
periją Rytų Europoj. Jis taip pat 
pamiršta 1968 rugpiūčio mėn. 
invaziją į Čekoslovakiją. Galima 
iš anksto atspėti, kaip papildo
moj laidoj jis atsilieps apie An
golą” (t.p.).

-o-
Pavesdami vien tokiem au

toriam rašyti apie kontroversi
nius dalykus, enciklopedijos re
daktoriai nusižengę jų pačių 

, įvade paskelbtam principui, kad 
“straipsniai turėtų vengti šališko 
pasireiškimo dalykuose, apie 
kuriuos egzistuoja dėmesio verti 
ir pagrįsti nuomonių skirtumai”; 
tokiais atvejais, anot redaktorių, 
“įvairios pažiūros apie tuos skir
tumus nešališkai turėtų būti pa
teiktos, nors ir galima nurodyti, 
kokia yra vyraujanti ar priimta 
pažiūra”. Deja, Warren Preece, 
vyriausias redaktorius, naudojąs 
tokiais atvejais dvigubą mastą: 
leidžiąs pasireikšti marksistinei 
polemikai, o užsakyto apmokė
to straipsnio apie civilinį pasi
priešinimą visai neįdėjo, nes jis 
buvo parašytas konservatyvaus, 
nors ir žinomo, mokslininko.

Pagaliau, McCracken iškelia, 
kaip Britannica piktnaudoja 
Chicagos universiteto vardą 
savo grynai komercinės rekla
mos reikalui, šią enciklopediją 
paruošia, leidžia ir platina pre-

Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu (VLIKu),

b. PLJS vardu vienerių metų 
laikotarpy sušauks politinę kon
ferenciją su PLB ir VLIKu,

c. keturis kartus per metus 
siuntinės aplinkraščius kraštų 
LJS politinės veiklos koordina
toriam arba valdybom, kuriuose 
skelbs sėkmes bei nesėkmes ir 
projektus ateities veiklai,

d. rūpinsis politine veikla —
i. pasiinformuodamas apie ją 

lietuvių ir baltų tarpe ir
ii. suorganizuodamas PLJS 

politinės veiklos koordinacinę 
komisiją, kuri paruoštų ir steng
tųsi įgyvendinti metinį veiklos 
planą,

e. ragins kraštų LJS arba kraš
tų Lietuvių Bendruomenės jau
nimo atstovus pasiųsti $25 auką 
VLIKui, kad tie pareigūnai gau
tų Eltos biuletenį, ir

f. per IV PLJK atstovų suva
žiavimą padarys pranešimą apie 
savo veiklą.

4
Jaunimo Kongresas siūlo kraš

tų LJS politinės veiklos organi
zavimo gaires. Suprasdamas, jog 
kraštuose skiriasi politinės veik
los sąlygos, Kongresas siūlo 
jomis naudotis pagal kraštų po
litinės veiklos galimybes.

(Bus daugiau)

DEŠIMT METŲ BE DR. ANTANO ŠERKŠNO
Jau praėjo dešimt metų, kaip 

nebeturim dr. Antano Šerkšno. 
Kaip pedagogas ir psicho
logas, jis yra išvaręs didelę vagą 
ne tik švietimo darbe, bet ir kul
tūriniame bei visuomeniniame 
lietuvių gyvenime.

Gimęs 1903 Veisiejų valsčiuj, 
Seinų apskr., ir paveldėjęs iŠ 
tėvų dzūkišką charakterį mylėti 
žmones ir jiem dirbti, nesiekė 
asmeninės naudos, nesigyrė 
savo išsimokslinimu ir atliktais 
darbais. O vis dėlto daugelis iš 
mūsų žinom, kad Antanas baigė 
Simano Daukanto mokytojų sę- 
minariją, Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos-filosofijos 
fakultete pedagogiką ir psi
chologiją, o vėliau gavo savo sri
ties daktaro laipsnį.

Jis buvo vienas iš steigėjų pri
vačios Marijos Pečkauskaitės 
gimnazijos ir pradžios mokyklos 
ir buvo direktorium iki bolševi
kų okupacijos. Bolševikmety 
slapstėsi ir išvengė kelionės į 

Sibirą. Vėliau buvo Kauno V 
gimnazijos direktorium.

Nelaukdamas antros bolševi
kų okupacijos, pasitraukė su šei
ma į vakarus ir sustojo prancū
zų zonoj. Besirūpindamas duo
nos kąsniu šeimai, nenustūmė į 
šalį jaunimo mokymo bei švieti
mo: Biberache įsteigė tremties 
pradžios mokyklą ir jai vado
vavo.

Atvykęs į New Yorką, apsiėmė 
redaguoti savaitraštį Ameriką, 
o naktimis lankė universitetą, 
studijuodamas amerikinės sis
temos pedagogiką ir gilindamas 
anglų kalbą. Baigęs šiuos daly
kus, persikėlė į Annhursto kole
giją, Woodstock, Conn. Ten 
išdirbo trejus metus, persikėlė į 
Hartfordą ir dirbo miesto 
švietimo valdyboj bei profeso
riavo universitete. Čia gyvenda
mas, plačiai reiškėsi lietuvių 

kybinė įmonė, pasivadinusi En- 
cyclopaedia Britannica, Ine. 
Tuo tarpu kiekvieno tomo titu
liniame puslapy pažymėta, kad 
ji leidžiama naudojantis pirmoj 
vietoj Chicagos universiteto, o 
toliau net ir visos eilės kitų 
mokslinių institucijų redakci
niais patarimais. Įspūdžiui su
stiprinti net Chicagos universi
teto herbas pridėtas. Atrodo, kad 
universitetas gaunąs tam tikrą 
honorarą už vadinamuosius re
dakcinius patarnavimus, bet jis 
“neturi jokios kontrolės Britan
nica tvarkymui. Tad faktiškai 
universitetas, sąmoningai ar ne
sąmoningai, leidžia naudoti 
savo vardą ir to vardo suteikia
mą prestižą kaip savo rūšies 
simbolį prekybinei įmonei, kuri 
sistemingai nepajėgia išsilaikyti 
tiek savo pačios skelbiamame, 
tiek universiteto intelektualinia
me lygy” (p. 67).

J. Pžm.

Po iškilmingų lietuvių pamaldų Sao Paulo katedroj jauni
mo kongreso proga padedamas vainikas prie Sao Paulo 
steigėjų paminklo. Nuotr. A. Šeštoko

kultūriniame ir visuomeniniame 
darbe. Daug kartų buvo Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyboj ir visą laiką dirbo šeš
tadieninėj mokykloj. Pasižymėjo 
įdomiomis paskaitomis. Buvo 
kviečiamas į visas apylinkes ir 
niekada neatsisakė nuvykti. Ne 
kartą buvo pakviestas su paskai
tomis į didesnius centrus kong
resų bei visuotinių suvažiavimų 
progomis. Taip pat skaitė pa
skaitas amerikiečiam apie Lie
tuvą ir jos okupaciją.

Ne svetimas jam buvo ir spau
dos darbas. Būdamas studentu, 
redagavo Ateities Spindulius, 
vėliau rašė daug straipsnių Lie
tuvos Mokyklai. 1938 išleido di
delį pedagoginį veikalą “Mo
kyklinė bendruomenė”. Išei
vijoj redagavo Ameriką ir 
Eglutę.

Daug straipsnių Lietuvos 
reikalu rašė į amerikiečių laik
raščius — Hartford Times, 
Catholic Transcript ir kt. Pa
sirašinėjo Anthony Frost (išver
tus lietuviškai — Antanas 
Šerkšnas).

Pranciškonų vasarvietė Kennebunkporte, Maine. Čia šią vasa
rą bus šaulių kultūrinė savaitė, ateitininkų savaitė. Čia 
bus gyvas kultūrinis judėjimas. Čia suvažiuos daug vasaro
tojų. Nuotr. P. Ąžuolo

I

PRANCIŠKONAI MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATOSTOGAUTI PAS JUOS 

KENNEBUNKPORTE

Atostogų sezonas: liepos 4-rugsėjo 6

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ TURI VISUS PATOGUMUS 

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

KAINOS VISIEM PRIEINAMOS. INFORMACIJAI ADRESAS:

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

Buvo visada geros nuotaikos, į 
gerai sugyveno su visokio išsi
lavinimo žmonėmis, gerbė visų 
įsitikinimus ir su patarimais nie
ko neatstūmė. Visą laiką buvo 
ateitininkas ir stengėsi gyventi 
pagal ateitininkų principus. 
Mėgo jaunuolius, kurie siekia 
aukšto išsimokslinimo.

Prieš mirtį guosdavosi, kad ! 
nebedaug laiko liko jam dirbti, j 
Pailsėjęs aplankysiąs senus j 
draugus, įdomias vietas ir t.t.

Bet žmogaus jėgos yra ribotos, j 
Jo širdis, pergyvenus visas bai- ! 
sybes ir nervinį mokymo darbą, < 
1966 birželio 24 sustojo plakusi. I 
Paliko žmoną Elzytę, sūnus Si- : 
gitą ir Anatolijų, dukterį Marytę.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir dešimtmečio proga, birželio 
27, sekmadienį, 9 vai. ryto Hart
forde, lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos bažnyčioj, už a.a. Antaną 
bus aukojamos mišios. Už jį 
taip pat bus aukojamos mišios ir : 
Putnam, Conn. birželio 24. Gi- ’ 
minės, draugai ir pažįstami pra- I 
šomi prisiminti jį savo maldose.- ’ 
V.K. į

i
i

!
i

7S VISUfį'

— Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone, sūnaus 
Gabrieliaus lydimas, išvyko į 
ligoninę sveikatos patikrinti. 
Ligoninėj taip pat ir jo žmona 
Ona Kajeckienė, kuriai sunega
lavo plaučiai.

— Prof. muziko Juozo Žile
vičiaus pagerbimas Detroite 
numatomas gruodžio 5. Profe
sorius, sulaukęs jau 85 metų 
amžiaus, buvo pirmosios dainų 
šventės Kaune organizatorius. 
Per ilgą savo gyvenimą daug 
prisidėjo prie lietuviškos muzi
kos puoselėjimo.

— Kanados ir JAV vilniečių 
sąskrydis rengiamas birželio 26 
Česnulių sodyboj, 70 Main St., 
Paris, Ont. Sąskrydį organizuo
ja VKLS Kanados krašto valdy
ba.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos X suvažiavimas 
įvyks lapkričio 24-28, Padėkos 
šventės savaitgalį, Detroite, 
Kultūros Centre.

— Vyt. Neverauskas, žinomas 
Australijos lietuvių veikėjas, 
gavo taikos teisėjo titulą.

— Valdas Adamkus, kaip 
JAV delegacijos narys, išvyko į 
gamtos apsaugos konferenciją 
Sovietų Sąjungoj. Penkių as
menų JAV delegaciją sudaro į- 
vairių valstybinių žinybų atsto
vai. V Adamkus atstovauja 
Gamtos aplinkos apsaugos 
agentūrai — US-EPA.

— Dail. N. Palubinskienė 
su 15 darbų dalyvauja 5-kių 
grafikų parodoj J.C.C. galerijoj, 
3505 Mayfield Rd., Cleveland 
Hts., Ohio. Paroda tęsis iki lie
pos 16. Taip pat dalyvauja 
NOVA galerijoj vykstančioj gra
fikų parodoj, kuri tęsis iki rug
piūčio 28.

— Dail. Telesforas Valius 
Toronto universiteto dailės kur
suose liepos mėnesį dėstys 
grafiką.

— Algis Zaparackas, Michiga- 
no respublikonų partijos ketvir
tasis vicepirmininkas, ir 18to 
distrikto kandidatas į JAV kong
resą, važiuos į respublikonų tau
tinę konvenciją. Ši konvencija 
vyks Kansas City rugpiūčio 16- 
20 dienomis ir joje bus išrink
tas respublikonų kandidatas į 
prezidentus. Michigano respub
likonai birželio 12 savo kon
ferencijoje Grand Rapids išrin
ko Algį būti atsarginiu delegatu, 
pasižadėjusiu remti prezidentą 
Fordą. Tai nemažas laimėjimas 
lietuviui (ar tik nebus pirmas 
kartas, kai lietuvis pateko į tauti
nę demokratų ar respublikonų 
konvenciją?) (VN)

— Bronius Aušrotas iš Juno 
Beach, Fla., rašo: “Morališko 
pasitenkinimo kupinas Darbi
ninke skaičiau, kad ir aš, kan
didatavęs LB Floridos apygar
doj, esu išrinktas į šį svarbų 
JAV LB organą. Negalėdamas 
asmeniškai kiekvienoj LB Flo
ridos apylinkėj ten susibūru- 
siem nariam, kurie už mane 
balsavo, padėkoti, per šį savait
raštį už man pareikštą pasiti
kėjimą tariu lietuvišką ačiū. 
Tegyvuoja vienybė mūsų 
tarpe”.

— Veronika Jomantienė, anks
čiau gyvenusi New Yorke, o 
dabar jau daugelį metų gyve
nanti St. Petersburge, Fla., yra 
veikli lietuvių klubo narė ir 
viena iš direktorių. Neseniai 
gavo liūdną žinią, kad jos anūkė 
Brenda Boyd, 21 m. amžiaus, 
gyv. San Diego, Calif., rasta 
piktadarių nužudyta.

— Šeštoji Baltų Studijų kon
ferencija įvyks 1978 Kent Sta
tė Kolegijoj, Ohio, ir To
ronto mieste Kanadoj. (E)

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Ed. V. Meilus, Jr., Shrews- 
bury, Mass., VI. Vindašius, Ayl- 
mer, Ont., Canada, N. Aukštuo
lis, Springdale, Conn., H. John- 
son, Richmond Hill, N.Y., T. 
Thomann, Queens Village, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 12 dol. 
metam.
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HARTFORD 
CONN

Iš Lietuvių klubo veiklos
Praėjusiais metais Lietuvių 

klubo salė ir kitos patalpos bu
vo naujai išdekoruotos. Jaukiai 
nuteikia baro kambary tautinė
mis spalvomis išpuošti lempų 
žirandėliai. Visa tai padaryta 
ir įsigyta energingos valdybos 
ir savanorių darbo jėga.

Jaunimui duotas didelis, erd
vus kambarys, kuriame galima 
gražiai pabendrauti ir kultū
ringai praleisti laisvalaikį.

Sprogus senajai šildymo kros
niai, buvo nupirkta nauja, mo
derni, su keliais šildymo regu
liatoriais, kuriais kiekvienam 
aukštui galima nustatyti atskirą 
temperatūrą.

Tačiau, pakilus aliejaus kai
nai ir sumažėjus lankytojų skai
čiui, sumažėjo ir klubo pajamos. 
Praėjusį sezoną vien tik už šil
dymą susidarė daugiau kaip 
3,000 dol. išlaidų. O kur mo
kesčiai už namą, apdraudą ir 
kitokius dalykus?

Klubo vadovybė, išbandžiusi 
visas galimybes, nusprendė, 
kaip “paskutinį kozirį”, atidary
ti kafeteriją. Jeigu tai nepavyks, 
tai reikės klubą uždaryti.

Conn. valstybės respublikonų tautybių komitetas. Prie stalo 
sėdi George Aretakis — prezidentas, graikas. Stovi iš k. 
Zigmas Strazdas — viceprez., V. Sulkovvsky, viceprez. 
vengras , V. Parson — estų resp. prezidentas, Jonas Kova 
— komiteto narys švietimo reikalam, Eugenijus Žiūrys, 
buvęs komiteto prezidentas, Alfonsas Dzikas, Hartfordo lie
tuvių respublikonų klubo prez. Nuotraukoj trūksta estės 
Vaike Lugus, sekretorės, ir ižd. R. Piorkowski — lenko.

^ŠACHMATAI (įgĮį SPORTAS
Veda Kazys Merkis

Kafeterijai atidaryti yra pa
duotas pareiškimas, ir tikimasi 
sulaukti palankaus atsakymo. 
Šiam reikalui realizuoti ir klu
bo operacijom palengvinti rei
kalinga sutelkti darbo kapitalą. 
Todėl klubas išleidžia pasko
los lakštus — 50 ir 100 dol. 
vertės, patvirtintus Connecticut 
valstijos įstatymais; juos garan
tuoja pirkėjam savo visu turtu 
ir dvidešimčia Lietuvių parko 
bonų (iš viso yra 28 bonai). 
Lakštų pirkėjas pasidaro dalinis 
klubo savininkas.

Į šį kvietimą pirmieji atsi
liepė uolūs klubo nariai Vac-

lovas Nenortas ir jo sūnus Vy
tenis Nenortas, nupirkdami 
lakštų už 100 ir 50 dol. Ti
kimės, kad 
seks ir kiti.

Ta proga 
susipratusį 
stoti į klubo narius. Pasiteisi
nimas, kad, būnant klubo nariu, 
reikės eiti prie baro ir gerti, 
yra juokingas ir nevykęs. Rei
kia tik sumokėti 5 dol. nario 
mokestį ir surasti laiko ateiti 
bent į pusmetinį bei metinį 
klubo susirinkimą. Atrodo, tai 
nėra sunku, prisiminus, kad 
mūsų pirmūnai ateiviai, išdirbę 
fabrike šešias dienas po dešim
tį valandų, surado laiko ir pa
statė mum šį klubą.

Klubas laikosi tik saujelės pa
sišventusių asmenų dėka. Bet 
jų jėgos ir nervai išseks, jei 
greitu laiku neateisim jiem į 
pagalbą.

jų pavyzdžiu pa-

raginam kiekvieną 
lietuvį ar lietuvę

P. V.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už 
kalendorių ar šiaip spaudą pa
rėmę:

Po 15 dol. — K. Grajauskie
nė, Don Mills, Ont. Canada, 
O. Veleikis, Richmond Hill, 
N.Y.

13 dol. — J. Šileikis, VVood
haven, N.Y.

10 dol. — LB St. Petersbur- 
go apylinkės valdyba.

Po 8 dol. — V. Chesnulis, 
Santurce, Puerto Rico, M. Pit- 
kin, Meridian, Idaho, S. Damu- 
lis, Indio, Calif., J. Staškus, 
Brooklyn, N.Y., B. Paliulionis, 
Cicero, III., R. Penikas, East 
Norwich, N.Y., J. Olkovikas, 
Manchester, N.H.

Po 8 dol. — J. Valys, Heb- 
ron, Conn., B. Stankaitis, Pa- 
tesrson, N.J., V. Dreseris, Mia
mi, Fla., P. Sakalas, Hamilton, 
Ont. Canada, B. Graužinis, Los 
Angeles, Calif.

Po 6 dol. — kun. J. Grigo
nis, Groton, Conn., M. Pečiu
lis, Downsview, Ont. Canada,
A. Garbačiauskas, Chicago, 111.

Po 5 dol. — O. Venskaitienė, 
J. Kiškūnas, Toronto, Ont. Cana
da, V. Domeika, Hamilton, Ont. 
Canada, S. Meškys, Brooklyn, 
N.Y., V. Kilius, Flushing, N.Y.,
B. Oniūnas, Maspeth, N.Y., V. 
Blazaitis, Baldwin, N.Y.

Po 5 dol. — V.J. Čekanaus
kas, Iglevvood, Calif., E. Liobe, 
VVoodhaven, N.Y., A. Kulpanas, 
So. Boston, Mass., M. Klimas, 
Brockton, Mass., V. Stasiū
nas, Richmond Hill, N.Y.

Po 3 dol. — S. Barakauskas, 
J. Yourshis, A. Kaunas, J. La- 
purka, J.A. Milius, A. Ragažins- 
kas, E.G. Witkus, Brooklyn, 
N.Y., P. Balsavičienė, A. Barulis, 
B.S. Batisa, A. Kersanske, P. 
Šaulys, L. Šukys, Brockton, 
Mass., J. Bogušis, A. Vakauzie- 
nė, So. Boston, Mass., J. Kaza
kevičius, K. Krinickas, Maspeth, 
N.Y., P. Kaladis, B. Lukoševi
čius, P. Nakutavičius, Richmond 
Hill, N.Y., S. Juras, Z. Krasaus
kas, S. Miliauskas, P. Seniūnas, 
J. Spačkauskas, V. Račiūnas, 
Chicago, Ilk, J. Seidys, Croton- 
on-Hudson, N.Y., J.V. Maldutis, 
Lake Ronkonkoma, N. Y., A. 
Johnson, Tigard, Ore., P. Levec
kienė, Edison, N.J., S. Lukaus- 
kas, Fort Myers, Fla., L. Reivy- 
das, Los Angeles, Calif.

Po 3 dol. — M.B. Marteli, 
Reno, Nev., A. Markavage, Mil- 
ford, Conn., P. Stanelis, St. 
Petersburg Beach, Fla., D. Aver- 
ka-Recka, M. Bichnevičius, M. 
Mockapetris, Dorchester, Mass., 
A. Kamantauskas, V. Vozbutas, 
So. Boston, Mass., kun. J. Ga- 
siūnas, M. Ugėnas, St. Peters
burg, Fla., L. Jurskis, V. Šal-

čiūnas, Delran, N.J., A. Bar
kauskas, Bradley Beach, N.J.,
M. Kvedaras, Iselin, N.J., V. 
Melinis, Matawan, N.J., V. Pau
lauskas, Plymouth, Pa., K. Mik
las, Plainvievv, N.Y., E. Vilimai- 
tis, Dayton, Ohio, A. Arlickas, 
Long Island City, N.Y., A. Me- 
laika, Athol, Mass., M. Grigo- 
ravičius, Belleville, III., A. Zau
nius, Weehawken, N.J., J. Mont
vila, Bayside, N.Y., S. Dirsa, 
Brighton, Mass., V.K. Jonynas, 
Queens Village, N.Y., V. Lelis, 
Sterling Hts., Mich., J. Rūkai- 
tė, Great Neck, N.Y., A. Pakal
nis, Manchester, Conn., K. Mi
tinąs, Fremont Center, N.Y., 
dr. R. Giniotis, Waugegan, III.,
J. Zdanys, W. Hartford, Conn., 
A. Rugys, Paterson, N.J., K. Ku
lys, Englevvood, N.J., P. Elvis, 
Morganville, N.J., V. Kligys, 
Edison, N.J., dr. B.M. Cove- 
lesky, Randolph Twsp., N.J.,
K. Šipaila, Hillside, N.J., A. 
Bačiulis, Quincy, Mass., F. 
Sprindys, Franklin Sq., N.Y., 
S. Adomaitis, No. Haledon, N.J., 
W. Janns, Metuchen, N.J., E. 
Pilis, Noank, Conn., dr. J. Si
maitis, Forest Hills, N.Y., kun. 
J. Svirskas, Heverhill, Mass., 
A. Reivitis, Middle Village,
N. Y., A. Reivitis, Flushing, N.Y., 
E. Ambrazaitis, E. VVareham, 
Mass., G. Čapkauskas, La Šalie, 
Que., Canada, V.E. Čekas, 
VVoodhaven, N.Y., V. Sabaliaus
kas, Colonia, N.J., P. Radzevi
čius, Brockton, Mass., V. Bau- 
kys, Dearborn Hts., Mich., J. 
Kumpikas, Hollis Hills, N.Y., 
J. Karaliūnas, Hamilton, Ont., 
Canada, A. Grajauskas, Cliffside 
Park, N.J., D. Ambrazaitis, Bas-

Tarpzoninės pirmenybės 
Maniloj jau prasidėjo. Jose da

lyvauja JAV dm Walter Browne, 
dm L. Kavalek ir Kanados dm 
Baiasas. Nebaigtoj partijoj dm 
VV. Browne prieš filipinietį dm 
Torre turi du pėstininkus vir
šaus, o su Italijos tm Marioti 
sužaidė lygiomis. Dm Kavalek 
sužaidė lygiomis su Argenti
nos dm Quinteros ir Rumunijos 
dm Gheorghiu. Kanadietis Bai
asas baigė lygiomis su buv. pa
saulio meisteriu Spaskiu. Po tri
jų ratų pirmavo Brazilijos dm 

Mecking su 2.5 taško. Jis įvei
kė Argentinnos dm Panno ir 
Irano meisterį Harandy. Čia 
rungiasi 20 vyrų, iš kurių tik 3 
bus įkelti į kitų metų pasaulio 
kandidatų varžybas, o 17 atkris.

— Sovietų šachmatų laikraštis 
“64” įvardina savo žymesnių 
šachmatininkų koeficientus, t.y. 
“reitingus” š. metų sausio 1 ir 
birželio 1. Sąrašuose keli lietu
viai: A. Butnorius 2435-2446, 
T. Kaunas 2403-2389, V. Mikė
nas 2396-2384, G. Žemaitis 2290- 
2279, D. Lapienis 2245.

— Korespondentiniuose 
šachmatuose (susirašinėjant) lie
tuviai turi dm Romaną Arlauską 
(Australija) ir penkis tm Lie
tuvoje (D. Lapienis, V. Mikė
nas, V. Milvydas, A. Uogelė ir 
I. Vistaneckis). JAV pirmąją tm 
normą yra išpildęs bostonietis 
Kazys Merkis ir čikagietis dr. V. 
Palčiauskas.

— Pasižymėję Bostono LPD 
jaunieji šachmatininkai Tomas 

Girnius ir Jonas Aleksonis sėk
mingai baigė gimnazijas, pirma-

Sporto sezono uždarymas
Birželio 19 Kultūros Židiny 

įvyko Lietuvių Atletų Klubo 
1975-76 metų sporto sezono už
darymas, skaidrių vakaras ir vai
šės. Skaidrėse buvo matomi 
okupuotos Lietuvos vaizdai apie 
Vilnių, Kauną, Nemuną ir Lie
tuvos pajūrį, o vietomis buvo į- 
terpti vaizdai ir iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo bei įvy
kių. Taip pat buvo parodyti lie
tuvių tautiniai drabužiai, liau
dies menas, istoriniai įvykiai ir 
lietuvių dailininkų meno kūri
niai.

Pertraukos metu įvyko trumpa

sis — Boston Latin ir antrasis 
jėzuitų Bostono kolegijos, gau
damas garbės atestatą. Abu pri
imti į MIT.

— Bostono ir apylinkių jau
nimas kviečiamas lankyti Kazio 
Merkio vedamas šachmatų tre
niruotes So. Bostono LPD patal
pose (368 VV. Broadway) ketvir
tadieniais nuo 7 v.v., kurios 
tęsiamos be pertraukos visą 
metą.

— Pasižymėjęs jaunuolis 
Richardas Grauslys iš Nashua, 
N.H., kopia į ekspertus. Pasku
tinis jo “reitingas” 1884. Šį ru
denį atvyksta į Bostoną studijuo
ti ir įsijungs į So. Bostono lie
tuvių šachmatų komandą — 
MET lygos rungtynėm.

— Rochesterio “Sakalas” apsi
ėmė surengti Lietuvių šachmatų 
pirmenybes pas save lapkričio 
6-7. Vyrai, įsidėmėkite!

SUITS US FARM
350 ACRES. FEED FARM ANIMALS, HAYRIDE, 
BONDlRE, SWIM, FISH, DANCE, TENNIS, PONY- 
RIDES, PLAYGROUND 3 MEALS DAILY. SUITES & 
PVT. BATH. NEARBY AUCTIONS, GOLF, HORSES. 
BROCHURE. TEL. 607 832-4470/4369 BOVINA 
CENTER 10 N.Y. 13740 COFFEE POT ALWAYS HOT

GREEN ACRES
MARY ZAHER, PROPRIETOR. LEEDS 2, N.Y. 
518 943-9828 OR 6853 FAMILY RESORT 100% 
AIR COND. DELUXE MOTEL & GUEST COTTAGES 
POOL NEW DINING ROOM COCKTAIL LOUNGE. 
ENTERTAINMENT BARBECUES 3 DELICIOUS 
MEALS A DAY NEAR GOLF GAME FARM HORSES 
ETC. BROCHURE SP. MID VVEEK RATES BUS 
GROUPS VVELCOME RATES START AT $95 JULY 4 

SPECIAL $18-$23 A DAY

king Ridge, N.J., 
Medford, N.Y., L. 
lentovvn, Pa., dr.
Toronto, Ont., Canada, dr. J. 
Kižys, Chicago, III., O. Šlepavi- 
čius, Centerville,Mass., kun. 
J. Neverauskas, Shenandoah, 
Pa., A. Grabauskas, Auburn, 
Mass., E. Martišius, VVrentham, 
Mass., J. Štuopis, Sharon, Mass., 
kun. L. Budreckas, Glen Cove, 
N.Y.

Po 2 dol. — B. Beleškienė, 
E. Gailevičiūtė, S. Žumbakienė, 
Chicago, Ilk, J. Andryauskas, H. 
Andruska, M. Aleksandravičius,
M. Čižauskas, Drangauskas, A. 
Pakalka, H. Venis, VVoodhaven,
N. Y., S. Aleksandravičius, A. 
Krulikas, P. Matekūnas, P. Pa
lys, Richmond Hill, N.Y., B. 
Draugelis, V. Karmazinas, J.

J. Daunor, 
Roman, Al- 

J. Sungaila,

Meškauskas, Brooklyn, N.Y., V. 
Budrecki, M. Gapšis, Elizabeth, 
N.J., S. Augulis, P. Toleikis, 
Paterson, N.J., S. Ofrosimow, 
Brookline, Mass., kun. J. Neve- 
rauskas, Shenandoah, Pa., S. 
Miknius, Nevv London, M. Va- 
sys, Philadelphia, Pa., K. Balai- 
šis, Cleveland, Ohio, D. Kasper, 
Brockton, Mass., M. Fumanti, 
N. Arlington, N.J., S. Dzekčio- 
rius, Amsterdam, N.Y., B. Tuti
nas, Edison, N.J., J. Palubins
kas, Baltimore, Md., I.A. Tamo
šiūnas, Belmont, Calif., P. Za- 
ranka, Detroit, Mich., M. Šef- 
lerienė, Rockville, Ct., Ra- 
davick, Nevv Britain, Conn., L. 
Rimkus, Parlin, N.J.,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkinga Darbininko administra
cija.

oficialioji dalis, kurią atidarė 
seniau buvęs ilgametis LA Klu
bo pirmininkas ir ŠALFAS Są
jungos vadovas, o dabar LB Nevv 
Yorko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Trumpoj, 
bet prasmingoj kalboj jis pasvei
kino susirinkusius, palinkėjo 
sportininkam ir vadovam ištver
mės ir iškėlė lietuvių sporto 
veiklos prasmę bei reikalingą jai 
paramą. Po to LAK sporto vado
vas Pranas Gvildys apdovanojo 
trofėjomis šiuos asmenis: Pat 
Torney — veikliausią krepšinio 
sekcijos trenerį, Edvardą Staknį
— ilgametį šachmatų sekcijos 
vadovą, Rūtą Bobelytę ir Arūną 
Gudaitį — labiausiai pažengu
sius stalo tenisininkus, Daivą 
Vebeliūnaitę ir Daną Gvildytę
— labiausiai pažengusias tinkli- 
ninkes, Rimą Šileikį — pavyz
dingą pirmos futbolo komandos 
kapitoną ir Vytį Kezį — geriau
sią pažangą padariusį jaunučių 
krepšininką. Graži jaunių B 
komandos trenerio P. Torney 
trofėja buvo įteikta labiausiai pa
žengusiam krepšininkui Stasiui 
Biručiui, o šios komandos žaidė
jai, atsidėkodami treneriui, į- 
teikė jam sidabrinį ąsotį. Taip 
pat taurėmis buvo apdovanoti: 
vyrų B klasės krepšinio koman
dos kapitonas Ričardas Krulikas, 
jaunių A — Tauras Šulaitis ir 
mergaičių — Rita Liogytė. Tro
fėja su prasminga mintimi buvo 
įteikta ir rezervinės futbolo ko
mandos žaidėjam.

Skaidres parūpino ir rodė Alg. 
Šimkus, o vakaro programą pra
vedė Alg. Šilbajoris. Sporto se
zonas New Yorke pasibaigė, 
bet vadovai skirstėsi su minti
mis ir planais ateinančių metų 
veiklai.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba širdingai dėkoja atsilan- 
kiusiem svečiam už paramą ir 
dėmesį lietuvių sporto klubui, o 
visiem pagelbininkam — už 
nuoširdų darbą.

-o-
ŠALFAS Sąjungos centro val

dyba Kanadoj praneša šį sporto 
veiklos kalendorių: golfo varžy
bos— rugpiūčio 21-22 Detroite, 
šaudymo pirmenybės — rugsėjo 
4-5 Hamiltone, lengv. atletikos 
ir lauko teniso pirmenybės — 
rugsėjo 18-19 Hamiltone, plau
kimo pirmenybės — spalio 16 
arba 17 Toronte (arba Cleve
lande), stalo teniso ir šachmatų 
pirmenybės — lapkričio 6-7 Ro- 
chestery. Didžiosios Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės numatytos 
surengti kitą pavasarį Cleve
lande.

DfNVfR
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CATHOLIC MASS AND NON DENOMINATIONAL CHURCH SERVICE

i

Square Dancing • 
Ceramics VVorkshop 
Archery Range 
Recreational Hali 
Ath Ietie Flelds 
Volley Bali Court 
Tennis Courts

SPRING GULCH FAMILY 
CAMPGROUND

R R - 2, Nevv Holland, PA 17557 
Phone (717) 354-9692

A Three-Room
Air Conditioned Cottage

■ Fully eęuipted (except for food) 
for 6 adults

■ Enjoy Campground facilities, 
Childrens recreation area, svvimming, 
etc., at no extra charge.

■ Available all year

For illustrated, color brochure write

HICKORY RUN
R.D. #2, DENVER (Lancaster County), PENNSYLVANIA 17517

FOR RESERVATIONS PHONE (215) 267-5785

SPECIAL FACILITIES
Primitive Tent Area Dumping Station
Pavilion for Groups Laundry

CAMPGROUNDS
ANTIQUE CAPITAL

COMPLETE CAMP STORE
Gifts Groceries Bagged Ice
Fish Bait Propane Gas VVood

FAMILY RESORT
PA. DUTCH COUNTRY

FREE SVVIMMING POOL
Lake Bass Fishing

Boating
Movies
Teen Lounge 
Two Playgrounds 
Basket Bali

Boardwalk & Beach 
ATLANTIC CITY

Daily, 
per pers, 
dbl. occ.

Town!

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

Fomift) uutfpg’uHiiab 
and Sgiuvte "Doku Bmh

THE
Camp in Lancaster County 

for a Summer Vacation
Activities for all ages 

Tennis - Mini Golf - Teen Hangout 

Swimming 

Loafing - to mention a few 

On site tent Trailer Rentals Available 

Open All Year All Facilities
New Holland, Pa. 17557 

(717) 354-9692

11
0PEN ALL YEAR

SPRING GULCH 
LODGE

A Port of

Campground

kiformatton

LANCASTER

^S1RAS8URC
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VISUOMENINĖS VEIKLOS ŽINIOS

JAV valstybės departamentas 
keturis kartus per metus geogra
fiškai skirtingose vietovėse ruo
šia konferencijas, skirtas “neval- 
diškų organizacijų” atstovam. 
Vakariniam JAV pakraščiui 
skirta konferencija šiais metais 
įvyko balandžio 9 San Francis- 
co mieste. JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybai tarpininkau
jant, konferencijos dalyviais 
buvo pakviesti San Francisco 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkė I. Tamošiūnaitė, R. Ankai- 
tis ir R. Pažemėnas, jaunosios 
kartos atstovai.

Daiva Kezienė, JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos narė, 
aktyviai talkino kongr. Millicent 
Fenwick rezoliucijos (H.R. No. 
9466) pravedimo darbuose, kon
taktuodama kongreso narius ir 
skatindama mūsų visuomenę ją 
remti. Šios rezoliucijos dėką bus 
sudarytas ‘komitetas prižiūrėti, 
kad Helsinkio akto signatarai 
laikytųsi žmogiškąsias teises lie
čiančių susitarimų. D. Kezienė 
JAV LB krašto valdybos vardu 
atstovų rūmų užsienio reikalų 
pakomisei įteikė liudijimą, kaip 
pavyzdį Sov. Sąjungos sutarties 
nesilaikymo, pristatydama Jur

gučio šeimos ir N. Sadūnaitės 
bylas. Prie liudijimo prijungė 
ir naujausią LB dokumentaciją, 
liečiančią žmogaus teisių panei
gimus 1975 metais. Liudijimas į- 
trauktas į apklausinėjimų proto
kolą, LB-nę paminint kongre
so šiuo reikalu išleistame lei
diny. Pažymėtina, kad D. Kezie- 
nės pastangomis su kongr. Fen- 
wick buvo paruošti keli radijo 
pokalbiai, kurie panaudoti re
zoliucijos minčiai populiarinti 
per kai kurias lietuviškas radi
jo valandėles.

Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, LB 
vardu kreipėsi į Minnesotos 
valstijos senatorių Hubert H. 
Humphrey III, dalyvavusį su 
“jaunųjų politikų” delegacija 
viešnagėj pavergtoj Lietuvoj ir 
ten turėjusį pasikalbėjimą su 
Gimtojo Krašto redakcija. Laiške 
senatoriui R. Česonis priminė 
apie JAV inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą nepripažinimo politiką,

PROVIDENCE, R
Rhode Island — mažiausia 

valstybė Amerikoj. Nedidelė čia 
ir lietuvių kolonija — Šv. Ka
zimiero parapijai priklauso tik 
100 šeimų. Bet pasiryžta pasi
garsinti, jog gyvi esam šioj vals
tybėj ir pagarsinti Lietuvą. Tam 
pasirinkta veikliai įsijungti į 200 
m. Amerikos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą.

Iniciatyvos ėmėsi Lietuvos 
vyčių 103 kuopa ir Lietuvių 
Bendruomenė. Komitetą sudarė 
ir jam pirmininkavo L. vyčių 
pirm. Birutė Stoškienė, jai talki
no jos vyras Jonas, kun. V. 
Martinkus, Rūta Kracioch, Aldo
na Kairienė, Zofija Šakalienė, 
Tean Coughlin. Jonas ir Irena 
Walaska, dr. Danutė DeCesare.

Dalyvaujam Providence R.I. 
parade. Tai savo didumu, sako, 
buvo istorinis paradas su 6,000 
dalyvių ir arti 100,000 stebėtojų. 
Mūsų gyvasis paveikslas buvo 
specialiai šiai sukakčiai Algio 
Stražnicko padarytas — stilingas 
lietuviškas kryžius ir “Vargo Mo
kykla”. Dalyvavo 20 tautiniais 
drabužiais apsirengusių lietuvei--, 
čių. Lietuviškas kryžius prieky 
ir didelis plakatas “Lithuania”, 
davė progos stebėtojam atpa
žinti mus. Daugelis stebėtojų 
entuziastingai ovacijomis pra
leido tą vežimą.

Paroda. Birželio 5 dideliam 
prekybiniam centre Warwick 
Mali, kur praeina šeštadieniais 
labai daug žmonių, buvo su
rengta turininga lietuvių tauto
dailės paroda. Į jos rbngimą įsi
jungė Saulė Šatienė, Romutė 
Plioplytė (kuri vietoj pavaiz
davo kaip audžiamos lietuviš
kos juostos). Hartfordo tautinių 
šokių šokėjų grupė Berželis pa
šoko keletą tautinių šokių. Bu
vo duodama paragauti Kilkaus 
kepyklos lietuviškos duonos. 
Paroda susidomėjimas buvo 
didelis.

tikėjimo persekiojimą Lietuvoj, 
17,000 tikinčiųjų peticiją JT-om, 
Kalantos susideginimą, trukdy' 
mą sujungti išskirtas šeimas. Už
klausė senatorių, kodėl jis šių 
klausimų nepalietė savo pokal
by su Gimtojo Krašto korespon
dentais. Priminė, kad G.K. yra 
leidžiamas Lietuvoj, tačiau ten 
negaunamas, o skiriamas skleisti 
melui ir skaldyti lietuviam lais
vajam pasauly. Šen. Humphrey 
į Česonio laišką atsakė. Rašo, 
kad delegacija žinojusi apie JAV. 
tęsiamą nepripažinimo politiką 
Ir visus tuos klausimus kėlusi, 
pabrėždama, kad detente turinti 
būti “dviejų krypčių” gatvė. De
ja, G.K. tų klausimų nedrįso pa
skelbti. Savo laiško nuorašą 
R. Česonis pasiuntė minimojo 
tėvui JAV šen. H. Humphrey, 
kad tėvas naivų jaunąjį politiką 
apšviestų.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė, gegužės 4 kalbėjo Phila- 
delphijos American Business 
Women organizacijos susirinki-' 
me. Savo kalboj palietė komu
nizmo pavojus, Lietuvos paver
gimą ir jos žmonių kančias. Pa
skaita susilaukė nuoširdaus dė
mesio; ką liudijo ilgai užsitę- 
sę paklausimai.

Rimantas Genčius, JAV LB 
tarybos narys ir Northern Illi- 
nois universiteto lietuvių klubo 
pirmininkas, nuoširdžiai vykdo 
JAV LB krašto valdybos skatini
mus apie Lietuvą informuoti 
JAV politikus bei plačiąją ame
rikietiškąją visuomenę. Ypač 
sėkmingos buvo jo ir jo talki
ninkų pastangos kontaktuoti 68 
DeKalb apskrities bažnyčias, 
prašant maldomis pagelbėti per-1 
sekiojamiem lietuviam. Da
bartiniu metu klubas deda pa
stangas anglų kalba knygomis 
apie Lietuvą aprūpinti universi
teto biblioteką.

Yale universiteto biblioteka 
į Rytų Europos skyrių priėmė 
pilną komplektą JAV LB leidi
nio “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania”. Šalia padėkos, LB 
krašto valdyba gavo universiteto 
kuratoriaus laišką, kuriame pra-

1.
Prie kapitolijaus. Kažin, ar 

kam iki šiol yra buvę atėję į 
galvą lauke, kapitolijaus fronte 
laikyti mišias. O jos įvyko bir
želio 13-tą dieną 4 vai. popiet. 
Mišių intencija už Ameriką jos 
200 m. sukakties proga ir 35 
m. tragiškųjų birželio lietuvių 
deportacijų Sibiran ir vienų me
tų sukakčiai nuo Nijolės Sadū
naitės įkalinimo. Jas laikė kleb. 
kun. V. Martinkus ir pasakė 
lietuvišką pamokslą; kartu kon- 
celebravo prel. Pr. Juras, prel. 
V. Balčiūnas, kun. V. Zakaras 
ir domininkonas prof. tėv. A. 
Jurgelaitis, kuris pasakė ir ang
lišką pamokslą. Prieš mišias 
prel. Pr. Juras pašventino tą kry
žių. Pamoksluose buvo išryškin
ta ši trejopa sukakčių mintis. 
Per mišias giedojo Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, ir solistas Benediktas 
Povilavičius. Per 120 dalyvių 
priėmė komuniją.

Kultūrinė programa. Po neil
gos pertraukos Brocktono minė
tas choras ir solistas padainavo 
desėtką dainų, o Onos Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupė šoko 
tautinius šokius ten pat kapito- 
liaus papėdėje.

Dienos iškilmės baigtos eise
na prie II-ram pasauliniam kare 
žuvusių 5-kių parapiečių atmini
mui pastatyto paminklo, kur bu
vo uždėtas vainikas, pasimelsta. 
Dalyviam išsiskirsčius, cho
ristai ir šokėjai turėjo vaišes 
parapijos salėj. Vaišes baigė 
skambiomis lietuviškomis sutar
tinėmis. Pažymėtina, kad pamal
dose ir programoj dalyvavo tarp 
350-400 dalyvių.

Šis stilingas kryžius su atitin
kamu įrašu bus padėtas bažny
čioj.

Sukaktuvinis Balius planuoja
mas rugsėjo 25 dieną miesto 
centre, ir jo rengimui vadovauja 
Elena Seraichekas. kvm 

šo minimo leidinio būsimas lai
das “užprenumeruoti kaip dova
ną universitetui”.

JAV LB leidinys “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania” buvo pri
statytas redemptoristų žurnale 
Ligourian (gegužės mėn.), 
Sočiai Justice Review žurnale 
(kovo mėn.) ir The Priest (ba
landžio mėn.).

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, birže
lio 12 buvo pakviestas dalyvauti 
anglų kalba leidžiamo lenkų 
kultūros žurnalo Perspectives 
kasmetiniame seminare. Semi
naro pagrindiniu kalbėtoju buvo 
plačiai žinomas prel. G. Baroni. 

A. Gureckui teko įsijungti į 
konferencijos sesiją, kuriai va
dovavo valstybės dept. direkto
rius administraciniam reika
lam Leonard Walentynovicz. 
Tai antras kartas, kaip LB at
stovas yra kviečiamas dalyvauti 
šio žurnalo redakcijos ruošia
mam seminare. Seminaras su
traukia eilę žymių kitų tautų 
atstovų ir valdžios pareigūnų.

FORT MYERS, FLA.
FLORIDOS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Daugumas lietuvių trokšta 
tarporganizacinių ir tarpasmeni
nių nedarnumų apsiraminimo, 
kad galėtume susikaupti pagrin
dinei išeivijos misijai — Lietu
vos laisvei. Yra pagrindo many
ti, kad Floridoj esama didesnio 
nuošimčio visuomeniškai ir 
asmeniškai subrendusių lietu
vių. Todėl jiem tiktų pirmie
siem bandyti surasti, jei ne 
bendrą kalbą, tai bent jau pa
grindus bendriem darbam.

Todėl Fort Myers Lietuvos 
Laisvės Forumas ėmėsi ini
ciatyvos sukviesti Floridos lie
tuvių patriotų, moterų ir vyrų, 
suvažiavimą — svarstybas liepos 
25, sekmadienį, nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Suvažiavimas įvyks Fort 
Myers mieste, Holiday Inn 
restorane, 2066 West First St.; 
tel. (813) 334-2123. Restoranas 
yra ant pietinio (kairiojo) Caloo- 
sahatchee upės kranto, du blo
kai į vakarus nuo pagrindinio
U.S. 41 kelio, arba 80 kelio tę
siny į vakarus už 41 kelio.

Fort Myers yra maždaug cent
rinėj vietoj, arti trijų valandų 
kelio, nuo didžiųjų lietuvių ko
lonijų Floridoj; tam tikra prasme 
tai “neutrali teritorija”.

Kviečiamas ne organizacijų at
stovų, bet taika lietuviškoj 
šeimoj besisielojančių visų vi
suomenininkų — buvusių, da
bartinių ir būsimų — suvažiavi
mas. Neturint visų adresų, as
meniniai kvietimai nesiunti- 
nėjami.

Tairautis: Rt. 17 Box 95, Fort 
Myers, Fla. 33905, arba telefo

nu (813) 694-5779 ir 332-2951.
Lietuvos Laisvės Forumas, 

Ft. Myers, Fla,,.

LAVVRENCE, MA.
Iš Šv. Pranciškaus parapijos 

gyvenimo

Gegužės 16 per 8:30 vai. mi
šias 29 šios parapijos mokyklos 
vaikučiai priėmė pirmąją ko
muniją. Po mišių buvo suruošta 
Dievo Motinos garbei procesija 
su gėlėm, giesmėm ir apvaini
kuota jos statula.

Gegužės 3 turėjome ypatin
gesnes laidotuves. Laidojom il
gus metus vėžio kamuotą 52 
metų Lilian Furdek. Iškilmin
gas mišias koncelebravo šios 
bažnyčios klebonas kun. Alfon
sas Jansonis, kun. klebonas 
Simeonas Saulėnas iš Cambrid
ge, kun. klebonas Juozas Svirs
kis iš Haverhill. Velionė paliko 
vyrą Joną, sūnų Joną su dviem 
anūkais, . dukrą Oną, 92 metų 
motiną Rožę Švenčionienę ir 
seserį Oną. Pakasynų mišiose 
dalyvavo daugybė žmonių, kaip 
sekmadienį. Dalyvavo ir dalis 
parapijos mokyklos mokinių,

Apreiškimo parapijos choras atlieka programą motinų pagerbimo šventėj Apreiškimo parapi 
jos salėj. Prie pianino choro vadovas muzikas Algirdas Kačanauskas. Nuotr. C. Binkins

PAVASARIO ŠVENTĖ — 
MOTINŲ PAGERBIMAS

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko pirmoji apylinkė po 
sėkmingai ir tvarkingai praėju
sių LB VIII tarybos rinkimų 
ir savo apylinkės valdybos rin
kimų gegužės mėnesį surengė 
paskutinį prieš vasaros atsotogas 
renginį — motinų pagerbimą. 
Apylinkės valdyba šį renginį 
suorganizavo kartu su Katalikių 
Moterų Sąjungos 29 kuopa. Toks 
susitarimas buvo labai gražus. 
29-tos kuopos valdyba Apreiški
mo parapijos bažnyčioj užprašė 
mišias už gyvas it mirusias lie
tuves motinas ir po meninės 
programos mažojoj salėj paruo
šė pietus. Pirmosios apylinkės 
valdyba pasirūpino menine 
programa, kuri įvyko parapijos 
didžiojoj salėj tuoj po 11 vai. 
pamaldų.

Programos pradžioj apylinkės 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Radzivanas trumpai pasveikino 
susirinkusius ir kvietė pasi
klausyti paskaitos ir meninės 
programos dalies.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujant muzikui Algirdui 
Kačanauskui, padainavo: “Dai
nuokim” iš operetės Sidabrinė 
diena — B. Budriūno, “Neap
leisk mūsų” — J. Naujalio ir 
“Tėvynės maršas” — G. Gu
dauskienės; akomponavo pats 
chorvedys. Choro narys Stasys 
Vaškys, įterpdamas tarp dainų, 
padeklamavo B. Brazdžionio 
“Motiną”.

Choras nedidelis, bet pajėgus. 
Gaila, kad paskutiniais metais 
mes jį retai girdime viešumoj, 
išskyrus giedojimą sekmadie
niais bažnyčioj. Tai yra mišrus 
choras. Būtų tikrai malonu iš
girsti jį mūsų parengimuose. 
Neabejotina, jo pasirodymas vi
suomenėj pritrauktų daugiau 
mėgėjų dainininkų.

Po sėkmingo choro pasirody
mo buvo A. Radzivanienės pa
skaita “Žodis motinai”. Prele
gentės pagrindinė mintis buvo 
— stipri šeima, sveika tauta, 
stipri valstybė. Tos tobulybės 
privalo siekti kiekviena šeima. 
Nesvarbu, kokios profesijos ar 
kokiose pareigose yra tėvai, nė 
vienas iš jų nėra atleidžiamas 
nuo šeimos pareigų. Jei tėvas 
yra šeimos aprūpintojas, motina 
yra šeimos švyturys. Šeimos 
tobulybė geriausiai pasiekiama 
grąžinant Dievą į šeimą ir į 
mokyklą. Čia ir būtų motinos pa
reiga, kaip švyturiui, nurodyti 
kelią gyvenimo audrose.

Tolimesnę programos dalį at
liko Lietuvos vyčių Maspetho 

nes velionės vyras buvo tarna
vęs toj mokykloj.

Birželio 4 bažnyčioj buvo pa
rapijos mokyklą baigusiem 20 
jaunuolių diplomų įteikimas. 
Mišias koncelebravo parapijos 
klebonas ir kaimynas svečias 
kunigas Kenneth Healey, S.M. 
Svečias kunigas pasakė atitinka
mą pamokslą. 3 geriausi gradu
antai gavo dovanų.

Palangos vasarvietės Šv. Vin
cento koplyčioj šią vasarą pa
maldų nebus.

Parapijos metinis piknikas nu
matomas rugpiūčio 15.

J. Sk. 

110-osios kuopos trys junjorai 
— William Sidtis, Marija Stun
gurys ir Linas Vebeliūnas. Jie 
deklamavo Maironio “Kur bėga 
Šešupė” ir tris L. Andriekaus 

eilėraščius — “Dialogue”, 
“Land of Cross” Cross” ir 
“Dream”. Pažymėtina, kad du iš 
tų jaunuolių yra čia gimusių 
tėvų vaikai, sunkiai kalba lietu
viškai, bet didžiuojasi esą lie
tuviai ir džiaugiasi, kad, būda
mi Lietuvos vyčių organizacijoj, 
gali dalyvauti lietuvybės ir lie
tuviškų papročių išlaikyme. Jun
jorų globėja yra veikli vytė cent
ro valdybos narė Marian Ska
beikis.

Pasibaigus programai, grojant 
įdainuotą kun. Vytauto Gorino 
plokštelę (Motinai), junjorai vy
čiai išdalino visom motinom bal
tas ramunes, kuriomis buvo pa
puošta vienintelė kukli dekora
cija salėje “Vargo mokykla” 
(Jankausko).

Po tos jautrios valandėlės pir
mosios apylinkės pirm. V. Radzi
vanas padėkojo parapijos klebo
nui kun. Pranui Raugalui už 
leidimą naudotis sale nemoka
mai, visiem programos daly
viam, svečiam už atsilankymą 
ir pakvietė visus pažiūrėti mūsų 
vaikų darželio Gintarėlių kūri
nių. Įdomūs piešiniai su 
visokiom kreivėm ir skrituliais 
rodė mažųjų individualią vaiz
duotę. Buvo ir “keramikos” dar
bų — maži iš minkšto molio pa
daryti dubenėliai; tai dovanos 
mamytėm. Parodėlėj dalyvavo: 
Rasa Adams, Paulius Budraitis, 

Motinų pagerbime Lietuvos vyčiai junjorai deklamuoją, iš 
k. Linas Vebeliūnas, Marija Stungurys ir VVilliam Sidtis.

Nuotr. C. Binkins

PAPIGINTOS KELIONĖS 
Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ

Nevv York $104
Boston 117
Nevvark 104
Hartford 109
Philadelphia 99
Baltimore 92

Iš šių miestų išvykstama rugsėjo 3 d. po pietų, grįžtama 
iš Chicagos rugsėjo 6 d. vakare. Grįžimo laiką galima 
pakeisti be pridėtinio mokesčio. Skrendama American, 
United, Northvvest ir Alleghany oro linijomis.
Registruotis prisiunčiant 25 dol. Likusi suma įmokama ne
vėliau rugpiūčio 10.
Čekius rašyti ir siųsti kelionių agentūrai

VYTIS
2129 Knapp St 

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

Indrė Bilerytė, Antanas Kulys, 
Aleksandras Maldutis, Vytenis 
Radzivanas, Dainius Remeza, 
Nida Stankūnaitė, Lina Sveta- 
kaitė ir Antanas Vainius. Ginta
rėliai, priešmokyklinio amžiaus 
(3-5 metų) vaikų darželis, veikia 
jau antri metai; vaikai renkasi 
du kartus per savaitę Kultūros 
Židiny. Darželio vadovė yra A. 
Maldutienė, mokytoja — M. 
Budraitienė.

Šią parodėlę surengė Birutė 
Radzivanienė, viena iš darželio 
mamyčių ir bendradarbių. 
Trumpai paaiškinusi apie Ginta
rėlių darbus, ji prašė visus susi
rinkusius paraginti jaunas ma
mytes po vasaros atostogų atsi
vesti savo mažuosius į tą būre
lį — Gintarėlius. Čia girdi
mas lietuviškas žodis, skamba 
lietuviška dainelė, žaidžiami 
lietuviški žaidimai. Vaikai mie
lai lanko darželį.

Apžiūrėję parodėlę, beveik 
visi svečiai nusileido į ma
žąją salę, kur mielų sąjungiečių 
paruošti pietūs išalkusius viliojo 
skubiai sėstis prie stalo. Šių ka
talikių moterų ruošiami pietūs 
niekada svečių neapvylė. Ir 
šiandien stalai buvo apkrauti 
gausiais ir įvairiai pagamintais 
valgiais, pyragais. Buvo ir gra
žiais raštais dažytų velykaičių, 
nes dar tik pora savaičių buvo 
po Velykų. Sukalbėjus kun. L. 
Budreckui maldą, KM 29 kuo
pos pirmininkė Eugenija Kezie
nė visus pasveikino, kvietė ska
niai pasivaišinti ir nuotaikingai 
praleisti popietę. Padainuota ir 
pabendrauta. Sąjungietės gautą 
pelną paskyrė Liet. Katalikų Re
liginei Šalpai ir parapijai.

B.R.
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own your own
COUNTRY
ESTATE

MIDDLEBORO TRAILER SALES 
P ALGMINO

CAMPING IS FUN

in beautiful 
Nevv Hampshire

SALES — SERMCE — RENTALS —
PARTS. WE SERMCE ALL BRANDS 

REC. VEHS.
APPLIANCEŠ — VV HEELS — BfiAKES — TIRES 

TRADES — BANK FIN'ANCINC
M ATE HVVY. 28 — I MI. S. OF STATĖ HVVY. 

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

THE JOLLY HOUSE 
LEEDS, N.Y. 12451 

ITALIAN AMERICAN CUISINE 
SPECIAL JUNE VVEEKEND 

JUNE 27 — JULY3
25% DISCOUNT FIRST CHILD FREE 

ALL NEVV INTIMATE CASINO
NEVV MOTELS NEVV TENNIS COURT

*
i

AT

OAK CREEK
Camping & Trailer

RESERVATION

JAMES VVHITE 
FLOOR WAXING — 

FOR HOMES AND OFFICES
CALL 516 623-2280

WE TAKE PRIDE IN OUR WORK

I ARE YOU
GOING UPSTATE NEVY YORK FOR 

THE SUMMER?
We VVill Truck Your Household Needs 
For You. Reasonable Rates. Please 

Call (212) 695-7200

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

The largest real estate office in the area, special
izing in farms and country properties. FREE COCKTAIL PARTY B’VVAY ENTERTAIN

MENT NITE CLUB SVVIM POOL REČREATION 
ROOM AIR COND. DINING ROOM COCKTAIL 
LOUNGE 
DANCING. 
PARTIES

ORCH & 
BARBEOUE 
CHILDREN

i
POCONO AREA 

RECREATIONAL KAMPING
Off 1-80 (Exit 40) 1/2 mile S on Statė Hwy. 940, 
then 5 miles S on VVeatherly Rd., tum W for

• 1 1/2 miles. Follow campground signs. Open All 
Year. Modern Facilities. Dumping Facility Tables 
Store and Recreation Hali June & James Adams 

- (717) 427-4392 RFD 2, BOX 127, VVEATHERLY, PĄ- 
18255

LOWE’S LAKE VIEVV FARM & 
RECREATION AREA 

150 Tent and Trailer Sites, Fishing, Farm Store, 
Fresh Produce, Camp Supplies, Tables, Fire- 
places, Wood, Electric Hookups, Shovvers, 
Dumping Facility, Boats for Rent. Near Historic 
Sites and Beaches.
Off US Hwy. 13atLaurel E on Statė Hwy 24

1 Mile to Sign 
RFD 1, Laurel DE 19956 

Ph: (302) 875-3067

PLANNED ACTIVITIES 
MASOUERADE & 

COUNSELORS FOR 
KIDDIE POOL MINI GOLF COURSE
RATES $95-155 VVEEKLY 

3 Meals Daily Lovver For Children 
VVrite for Booklet or Call 
(518) 943-2990; 943-9889 
LOCAL CALL EM 6-7405

Located in Lancastėr County 
Pennsylvania Dutch & Amish Country 

OPEN ALL YEAR
For Information VVrite: Box 128, 

Bovvmansville, Pa. 17507 
Ph.: (215) 445-6161

SCHLEGEL’S GROVE AND 
CAMPGROUND

CAMPER SALES LARGE SHADED GRASSY LOTS 
CLEAN RESTROOMS HOT SHOVVERS ELECTRIC 
& WATER HOOKUPS DUMPING FACILITY PLAY- 
GROUND SOFTBALL FIELD FISHING POND 114 
ACRES CENTERED IN EASTERN PA. CLOSE TO 
TOVVN. NEAR PHILADELPHIA, ALLENTOVVN, 
READING, LANCASTER KUTZTOVVN & VALLEY 
FORGE. DIRECTIONS: ON STATĖ HVVY. 100 
— 3 MI NORTH OF JCT. STATĖ HVVYS 100 & 
73. OVERNIGHTERS VVELCOME SOUARE 
DANCES EVERY SATURDAY NIGHT ELVVOOD H. 
SCHLEGEL OVVNER PH 215 367-8576 RFD 1 — 

BECHTELSVILLE, PA. 19505.

I
» 
t

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

BEGIN JULY 12 
GOLF HAWK VALLEY 
DENVER, PENNSYLVANIA 

IN DUTCH COUNTRY —JUST ONE HOUR 
AVVAY

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

CALL (215) 445-5445 FOR INFORMATION

* r

RED HOUSE CAMPGROUND
Overnighters Welcome Off US Hwy. 15 — 3/4 
Mi. W of Lawrenceville on Statė Hwy. 49 Hunting 
Fishing Nearby. Propane Snowmobiling 15 Min.

« Drive to Corning Museum of Glass Svvimming 
Pool. VVrite: RFD 2 Lawrencevllle, Pa 16929 

Ph: (717) 827-2774

i ARCHITECTURAL
Drafting, mechanical drafting, court 
graphic charts, plastic molds & dies 

designing. Overnight & vvkend 
drafting

212 389-5739

FOR A BETTER VACATION
ANGELONI

Hl PEAK MOUNTAIN LODGE
HAINES FALLS, N.Y. 12436

THE HOUSE OF FINE FOOD LUXURIOUS AC- 
COMMODATIONS NEVV MOTEL SVVIMMING POOL 
ALL SPORTS ON PREM. HORSES & GOLF 

: AROUND THE CORNER FREE BKLT. VVRITE OR 
CALL (518) 589-5221 FAMILY RESORT 

EVENING ACTIVITIES

į

1
i

i 
į

i
i
I
I

STRUMPFLER’S
FORMERLY BONHARDS NARROVVSBURG, N.Y.

NEVV POOL, REČREATION HALL, VVINTER 
SPORTS, INFORMAL RESORT, CABIN WITH 
PRIVATE BATH, MAIN HOUSE GERMAN- 
AMERICAN COOKING S65-S70 VVEEKLY. S15 

DAILY.
THE STRUMPFLERS 914 252-6684

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.)

<—

BREEZY POINT INN
FRANK & PAULINE DIEBER TEL.: 914 477-8513 

The Ideal Vacation Resort on picturesque 
Greenvvood Lake, N.Y. Only 48 miles from N.Y.C. 
Pvt. beach fishing water sports. German-Amer. 
Dinners a la Carte at anytlme. Bus outings. 

Open all year. Visit us this year.

f

SALT ROCK
FAMILY CAMPING

5 MI. N. OF NORVV1CH EXIT 83, FROM CONN. 
TPKE. (STE HWY. 52) ON STATĖ HVVY. 97 
IN B AI TIC
PROPANE STATION — ICE — SVVIMMING 
POOLS — OPĖN FIELDS — FLUSI1 TOILETS 
— SHOVVERS — VVOODED SITES — PLAY— 
GROUND — HIKING — BOTTLE GAS 

FILI.ED — GIANT CROQVET 
NEARBY: GOLF: RIDING. STORES, FISHING 

& MYST1C.SE APORT
(203)822-8728 BALTIC, CT 0«J30 
MEMBERS:O.A. & N.A.Ė.Č.A.

MARTIN COURT
NORTH BEACH

Spend your vacation at Martin’s Modern 27 
unit motei, accommodates 2-6 persona, some with 
cooking facilities, swimmlng pool, shuffleboard, 
badmlnton, volleyball. Ten minute walk to beach, 
parking at door, private showers — hot & cold 
water 
Shop.

— room TV. W. to W. carpet Coffee '

Under NEVV MANAGEMENT 
NEAL & EDNA GADWAH

TEL. (603) 926-2771
454 VVINNACUNNET RD. HAMPTON, N.H. 03042

THE NASVVA MOTOR INN
Motei and Cottages 

Directly on Lake VVinnipesaukee 
Route 3, Wėirs Beach, N.H.

. Luxury MOTEL — some suites with kitehens. Dajly, 
vveekly rates. Cottages with kitehenettes. Priv. 
sandy beach. Boating, fishing. Entertainment 
nitely. Restaurants & actlvities nearby. Only 
minutes to the Weirs. Free Docking for boats. 
All on premises. Only 2 Hours from Boston. 
VVrite The Naswa Box “BG” Weirs Blvd., Laconia, 
N.H. 03246. Ask for color brochure stating 
exact dates & number of people. Peter & Hope 

Makris, Innkeepers 603 366-4341
BOX CW

SKY MEADOWS LODGE
SPRUCETON RD. VVESTKILL, N.Y. 12492 

518 989-6739 HOME AVVAY FROM HOME 
Excellent German-American Food, Family Style 
Home Grown Products Home Baklng Daily. Rooms 
wlth Hot & Cold Water. Recreatlonal Facilities 

Swlmming Pool
EMMA JAUCH

fI

★ REASONABLE RATES
★ FRIENDLY ATMOSPHERE 
MR. & MRS. KENNETH BOYD
(603) 926-3371

Near Band shell, store and res- 
taurants. One block from bus 
stop, large. comfortable rooms. 
color TV Lounge. Spacious front 
porch with scenic view.

FARM

BEACON CAMPING LODGE
(717) 768-8775 OR 768-8451 HILLTOP VIEVV OVER- 
LOOKING THE PEACEFUL VILLAGE OF INTER- 
COURSE, PENN. OFF ST. HVVY. 340 (IN TOVVN) 
— 1/2 MI. W. ON ST. HVVY. 772 (W. NEVVPORT 
RD.) THEN 600 FT. E ON BEACON HILL DR.

ORLEANS HOLIDAY MOTEL
& PANCAKE MAID RESTAURANT 

Rte. 6A, Orleane, Mass. Tel. 617 255-1514 Gate- 
way to Nailonai Seashore Park and ųulckly 
accessible to all area of Cape Cod. Comfortable 
centrall y heated accomodatlons withfull ceramic 
tiled bath, T.V. & phone i n each room. Klng 
size pool, ręsta ura n t on premisas $27-$35 daily. 
dble. occup. Iower off season rates. Major ere d lt 
cards accepted.

COMPLETELY 1NFORMAL 
FUN FOR THE VVHOLE FAMILY

ANTONIO’S
Beat Inflation! Full VVeek Rates 3 
meals daily, accom. & activities from 

$85 per person dble. occup.
Summer Special 2nd Child under 10 

yrs Free

HIDDEN ACRES CAMPING GOUNDS
RFD 2 COSTERVILLE PA 19320 PH: (215) 857 
3990 MODERN FACILITIESSWIMMING LAUNDRO- 
MAT. GROCERY SHADED AREA OFF U.S. WHY. 30 
AT STATĖ HWY 10 THEN 5 MILES EAST ON 
STATĖ HWY. 340 (SIGNS), 20 MILES EAST OF 
LANCASTER 35 MILES VVEST OF PHILADELPHIA

i 
i

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

vihe, N.Y. 518-664-5201

j
į New luxury hotel accom., TV & 2 room Family 

suites. Sėt on spacious grounds with beautiful 
| panoramic views. Great for children, perfect for 
| Moms and Dads. Filtered pool, lawn sports. Nevv 
| Tennis Court Live entertainment eves of fun. 
I Low children’s rate. “Out of the vvorld Italian 

Amer. meals”. VVrite or phone today for Brochure
v & reservations; Antonio’s Elka Park, N.Y. 12427. 
1 Tel. 518 589-5197 Dept. “C” Open All Year

?
«■

SUNNYBROOK
Fun .. .Frolic .. .Relax

For the entire family. Large filtered svvimming 
pool & patio. boating, fishing at your door, 
lawn sporte. Eve entertainment, movies. Dellght- 
ful Ger.-Amer,. meals. Churches. Golf nearby. 
$83 to $99 wkly. Bklt. & information phone or 
write (518) 943-3131 ERNEST BITTER, RD 1, 

CATSKILL 4, N.Y. 12414

de£ter bark
PHARMACY

Wm. Ąnastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVEHlUE 

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

WE BELIVER
TELEF. 296-4130

DEERfARM
l Fam^y Vacatlonlng

with
Maine Hospitality

Lake svvimming, fishing, boating, 
canoeing, hiking, relaxing.

YANKEE COOKING 
VVoekly Barbecue and Buffet 

Individual Log Cabins 
All inclušive family rates. 
Open June 15 thru Fdliage.

Foi“ Brochure:
Box 78, Kingfield, Me. 04947

In Maine ’s Western Mountains

PLEASANT ACRES

CAMPGROUNDS
PLANNED REČREATION — LIVE 
ENTERTAINMENT — MASS HELD AT 

CAMPGROUND
201 875 4166

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

HOUSEKEEPING
ROCKY MOUNT COTTAGES 

SPRING GLEN 914 - 647-4331 
NYC: UL 3-9856 TR 1-4244,984-2908 

80 mi. NYC. Large filtered pool, 
fishing, play area, all sports, play- 
house. Season, monthly vveekly. We 
supply dishes, pillovvs, blankets. 
Prices right. Brochure

Taught by nationally knovvn 
photographers. A live-in 5 Day 
VVorkshop, $195 or VVeekend 
$80. June 18th through Oct. 
10th. F.or ■ Info. FOCUS INN, 
VVarren, Vt. 05674 (802) 583-

_________________________________________

JOHN MAINTENANCE 
SERVICE 

SPECIALIZING 
CARPET CLEANING, WALLPAPER 
HANG1NG, VACUUM REPAIRING 

FLOOR SCRAPING, FLOOR WAXING 
— Reasonable — 
Free Esti matės 

(212)278-1772

Chestnut Lake Cainpground
ST. HVyY. 575 - PORT *^JbuC, N.J.

Just off Garden Stale Parkvvay 
Exit 48 (U.S. Hwy. 9)

Come See It All In, Bicentennial Country
45 minutes to ladependence Hali

10% Discount Sqyare Dancing • Propane Gas 
With This AcT, ^52-725?

Old Nevv York Rd., Port Republic, NJ 08241

THOUSAND ACRES RANCH RESORT 
ADIRONDACK STATĖ PARK NEAR LAKE GEORGE 
INDOOR & OUTDOOR POOL, SAUNA BATH, 
VVATER SKIING, HORSEBACK RIDING, RODEO 
EVENTS, GOLF COURSE, GAME ROOM, ALL 
SPORTS. COCKTAIL LOUNGES, BAND, SOCIAL 
& CHILDRENS DIRECTOR. 3 MEALS DAILY. WE 
LOVE FAMILIĖS CHILDREN DISCOUNTS UNDER 
3 FREE VVRITE FOR BROCHURE: STONY CREEK, 

NEVV YORK 12878 TELE: 518 696-2444

THE RALPH WALDO EMERSON
OVERLOOKING THE OCEAN. A GRACIOUS, 
HISTORIC INN NAMED FOR ONE OF ITS 
MOST FAMOUS GUESTS. ALL ROOMS HAVE 
PRIVATE BATH, PHONE. SPACIOUS 
GROUNDS, SAUNA, VVHIRLPOOL, HEATED 
POOL. QUIET LOCATION. DELICIOUS 
MEALS. MAY 28 — NOV. lst FOR BROCHURE 
CALL 617-546-6321 OR IVRITE RALPH VVALDO 
EMERSON, BOX 550-VV.

ROCKPORT, MASS.

HERBER PLUMBING 
& HEATING CORP. 
SEWER CLEANING

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL
144 W. MAIN STRET, BAG SHORE, L.l.

CALL 516 273-2485

WICOPEE ESTATES
Tompkins Corners Putnam Valley 

FILTERED SVVIMMING POOLS 
MODERN 4 & 5 ROOM COTTAGES EACH ON 
ONE (1) ACRE SPORT FACILITIES INCL. TENNIS 
PVT. LAKE. DAY CAMP SOCIAL HALL 2-18 
HOLE GOLF COURSES AND FISHING NEARBY 

TACONIC PARKVVAY TO PEEKSKILL HOLLOW 
ROAD TURN RIGHT THEN LEFT TO VVICOPEE 
RD. THEN RIGHT. (201) TE 3-1036 OR 914 LA8-5044

MEADOVVLARK TRAILER PARK
Beautiful Location All Grassed Sites Play Area 
Near Beaches Outdoor Theater & Shopping 
Center 3 mi to US Navy Base & Historical Newport 
Laundry Full Hookups Overnight Mobile Home 

" Rentals Off Statė Hwy. 138 A, 4/10 mile East 
on Prospect Avenue, Right Side (401) 846-9455 

Joe & Mae Rideout 132 Prospect Avė., 
Middletovvn, Rl 02840

GRADUATE COURSES 
III. “INSTITUTE IN HUMAN 

SEXUALITY”
VVHERE: Presbyterian Church, North Broadway, 
Route 9, Irvington, 2 miles South of Tappan 
Zee Brldge — Across street from Immaculate 
Conception Church. Three weeks — 4-6 pm. and 
7-9:30 pm. June 28 thru July 16. SIX CREDITS 
— Tultion $250 payable at flrst class session. 
Sponsored by Canisius College Graduate School 
of Education. Buffaio, N.Y. Full Accredltatlon and 
Certlfication $15. application fee for flrst time 
studente. REGISTRARIONANDTUITIONPAYMENT 
AT FIRST CLASS SESSION. No Pre Registration 

INF. DR. EDVVARDS 203 239-7568

MORNING CHEER CAMPS
BOX B NORTH EASTMD.21901 (NEAR ELKTON) 

Camp Sandy Cove for Girls 7-14 Camp Sandy Hil 
for Boys 7-14 Hilltop Ranch for Teens 14-19 
Activitles at each of the 3 separate facilities of 
over 100 aeres each include: svvimming pool, 
archery, basebalf, waterfront, bicycles, tennis, 
horses, erafts ovemight trip. Christlan camping 
at its best. For information call (301) 287-5433

BURGUNDY CENTER FOR 
VVILDLIFE STUDIES

The fourteenth season for this unique program.
■ 500 aere wildlife sanetuary in the Appalachians 
i of VVest Virglnia. Focus on intricate relationships 
į of natūrai commu nitles. t nstruct ion i n ornithology, 
( botany, geology, fresh water biology and other
■ areas. Orienteering, wildlife photography/ bird 
į banding, independent study, natūrai erafts, swim- 
1 ming. Three 2 week sessions: $265 per session. 
į coed: ages 11-16. VVrite: Burgundy Rd., Alexand- 
Į ria VA. 22303 or call 703 960-3700 or 703 256-2084

4 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEVY YORK, 
NEVY JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l^asolinoA MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

1933 + 1976

/\ Tn Countg Taeku/ondo flsso
/TV 105 DUTCHESS TURNPIKE

POUGHKEEPSIE, N.Y. R91-747A
* Y (BET. LOVE OIL & LAFAYETTE) 1 f n 1

SELF-DEFENSE PHYSICAL FITNESS RESPECT 
COORDINATION MIND & BODY CONTROL POSTURE 
WEIGHT CONTROL FIGURE TONING ENDURANCE 

TAE KWON DO (KOREAN KARATE) BEGINNERŠ SPECIAL
CHILDREN'S CLASSES 41*3 PPD

WOMEN'S SELF-DEFENSE J

private lesšons UNLIMITED CLASSES
OPEN 6 DAYS: MON.-FRI. 7 TO 9 P.M. & SAT. 9 A.M. TO 1 P.M.

ON A OUIET HILLSIDE...
THORN HILL LODGE

JACKSON, NEVV HAMPSHIRE 03846
BOX 128 CW 

facing Mt Washington. Beautiful mountain inn, 
chalet and cottage. Pool near golf tennis. VVhite 
Mtns. attractions. $14 to $19 a day Includes 2 
meals. A 4 season resort For brochure call 
603 383-4242 or write Jacques & Carol Gagnon, 

Box 128 CW. Lower June Rates.

MAPLE HILL
FREEHOLD, N.Y. 12431 TEL. 518 634-7090

ENJOY THREE HOME COOKED MEALS DAILY. 
LAVVN SPORTS, SVVIMMING POOL. AIR/COND 
MOTEL ACCOM. WITH TV, ALSO MAIN HOUSE 
ACCOM. REASONABLE VVKLY RATE. $90 & UP. 
WRITE OR CALL

COME VISIT US AT
COUNTRY STORE

LADIES PANTS SKIRT SETS VVHOLESALE PRICES
2 PC. BLOUSES $5.00. 8205 3RD AVĖ. 680—7109,

BOARDING — COED 
4 OUTDOOR SUMMER SCIENCE 

PROGRAMS AT
THE VVHITE MOUNTAIN 

SCHOOL
AUGUST 18 TO SEPTEMBER 1, 1976 

Solar Energy — Study and build a solar cooker 
Computer Weather Study Using VVang 
Computer Alpine Ecology Flora & Fauna of Mt 
VVashington Edible & Poisonous Plants of New 
Hampshire. 25 studente, 5 instructors, coed. 
grades 9-12 $250. For information contact:
DAN ROSE, DIRECTOR BOX O VVHITE MOUNTAIN 

SCHOOL LITTLETON, N.H. 03561

t

TORINO FINE FOODS 
Catering All Occaslons. Large or 

Small Parties! 20 Years Experience 
84 Gardiner Avė., Levlttovvn 

516 735-4866

AEGEAN ISLES 
RESTAURANT & CATERERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
FOR VVEDDINGS, SHOVVERS, COMMUNION 

AND CONFIRMATION
781 E. 31 st STREET, BROOKLYN

TELE: 4:14-7496

LAKESIDE INN MOTEL & 
RESTAURANT

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

EDGEMERE ST., MONTAUK, N.Y. 11954

i A.G. GUADAGNO 
Carpentry & Home Improvements 

Specializing in Interior Alterations 
Free Estlmates (516) 420-1744

RE-SEAL & BEAUTIFY N0W 
YOUR BLACK TOP DRIVEVVAY 

INEXPENSIVELY
FREE ESTIMATES — CALL JACKIE ALSO FENCE 

REPAIRS, ALL VVORK GUARANTEED 
(516) 868-5704

Covered Wagon Vacations

Ten long week-end journeys each 
summer with adventurers from all 
over the vvorld. Remarkable epeat 
rate. Authentic vvagon train, original 
pioneer trail, fine crevv, 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

UNIOUE
Tudor style brk hse 1 1/2 acs. prof. Indscpd., 
fruit trees, 20x40 heated gunlte pool cabana, 
3/4 bedroom, 3 full bth. LR/frpl. EIK fnahd 
bsmnt, w/bar, all applncs. extras. Mušt see.

Mid $70’s. Owner(516) 261-3032.

Aidai—
■ vienas geriausių kultūros 
I žurnalu išeivijoj.žurnalų išeivijoj.
i Ar juos prenumeruoji?

KYMERS CAMPGROUND 
AND GAME FARM

180 ACRES OF FAMILY CAMPING HEATED 
OLYMPIC SIZE POOL VVRITE FOR FULL COLOR 
BROCHURE FRANK & IRIS KYMER ST. HVVY. 519 

BRANCHVILLE, N.J. 07826 (201) 875-3167

MARIO’S 
AUTO INSPECTION SERVICE 

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK 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

i

CAMPING RESORT
I K

Modern Restroom & Shower Building wlth 
Ceramic-Tlled Showers Secluded, Ouiet Adult 

Lounge Area Spacious VVooded Sites 50’x50’ 
Planned VVilderness Canoe Trips Saturday 
Children’s Hayride Canoe and Paddle Boat 
Rentals Swimming Fishing Planned Recreation on 
VVeek ends Horseback R Id ing (f ive m Inutes away) 

Things to See Places to Go Atlantic City Smlthville 
Forgotten Towns of the Nearby Pine Barrens 

Batsto
P. O. BOX 54 NEVY GRETNA, N.J. 
08224 CAMP PH.: (609) 296-7900

The Fun Place
In The Dntch Country

vveekly ra tęs available

ATTENTION CAR OWNERS

tS THE COLOR OF YOUR VINYL A CONSTANT 
EYE SORE? HAVE IT RECOLORED. USING A 
SPECIAL VINYL COLOR COATING COMPOUND 
WE WILL RECOLOR OR CHANGE TO ANY OF 64 
COLORS YOU MAY CHOOSE. CALL 756-4414, 
7 DAYS.

Jh.

GREEN CREEK CAMPGROUND 
"C’est Si Bon” 6 miles from Wildwood From 
Garden Statė Parkway tum VVest on Exit 4-A 
(Rio Grande) on St. Swy. 47. 3 m lies to camp
ground at Bayshorė Drlve & St VVhy. 47. 330 
Šilęs with Water & Electric Laundry Large Swim- 
ming Pool, Well-equlpped Rec. Hali Children’s 
Playgrounds Group Activitles P. O. BOX 196 

GREEN CREEK, N.J. 08219 (609) 886-7119

L
j.

v
(2t5) 445-5881 lt 

(717) 285 4888

VVrite for our activity schedule

MYST1C.SE
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PRISIMINTI 
BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

Birželio 13 buvo surengtas 
birželio trėmimų prisimini
mas. Maspetho lietuvių parapi
jos bažnyčioj 11 vai. buvo pa
maldos, kur pamokslą pasakė 
kun. J. Pakalniškis. 4 v. popiet 
Kultūros Židiny buvo patsai mi
nėjimas.

Salės gale ant raudono fono 
buvo parašyta 1941 birželis ir 
per galinę scenos sieną buvo iš
tiesta grandinė.

Iškilmės pradėtos Lietuva 
brangi daina. Per garsiakalbius 
buvo leidžiama plokštelė. Prasi
dėjo tyliai, paskui stiprėjo ir 
stiprėjo. Tada dvi sesutės Jan
kauskaitės iš salės gilumos atne
šė gėlių puokštę ir dvi degan
čias žvakes. Visa tai padėjo kai
rėj prie uždangos. Gėlės buvo 
skirtos ištremtiesiem pagerbti.

Atidarymo žodį tarė Simo Ku
dirkos šaulių kuopos pirminin
kas Algis Jankauskas. Į prezi
diumą jis pakvietė: S. Kudirką,
L. Juočepienę, E. Juciūtę, Č. Ja- 
nušą, Tėv. Paulių Baltakį ir M. 
Klivečkienę. Įneštos vėliavos. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo Vyrų choras Perkūnas,

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Yakutis. Plokštelėj užrašytas 
solisto baritono Kazio R. Yaku- 
čio balsas. Vienoj pusėj, akom
ponuojant Mary Lynch, K. Ya- 
kutis dainuoja Jakubėno, Gruo
džio, Vanagaičio, Petrausko, 
Šimkaus sukurtas lietuviškas 
dainas. Antroj pusėj, akompo
nuojant Jacąuelyne Silver, K. 
Yakutis dainuoja arijas- iš 
Mozarto, Wagner, Gounod, 
Handel ir Verdi operų. Kaina 6 
dol.

Keliaujame su daina. Tai Ha
miltono mergaičių Aido choro 
antroji plokštelė. Choras, vado
vaujamas sol. Vaclovo Verikai- 
čio, talkinant ir pačiam va- 
dovui-solistui, šioj plokštelėj 
įdainavo 12 dainų. ^Stereo. Kai
na 6 dol.

Šios ir kitos lietuviškos 
plokštelės, knygos ir suvenyrai 
gaunama Darbininko administ
racijoj. Persiuntimas 50 c. .

Šokime, Tėvynės Prisimi
nimų radijo programos jubilie
jinio minėjimo plokštelė. Įgrota 
13 lengvos muzikos kūrinių: 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu 
tavęs, Pakalbėkim dar apie mei
lę, Gražiausia mergina, Meilės 
istorija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukt negalėsiu, Či
gonų berniukas, Vynas ir gitara, 
Valsas. Atlieka solistai ir simfo
ninis orkestras. Stereo. Kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50
c. Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

Kove galingas, ką tik išleista 
New Yorko vyrų choro Perkūnas 
trečioji plokštelė. Įdainuota 13 
kūrinių — liaudies dainos ir iš
traukos iš operų. Stereo 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Platintojai ir pavieniai pirkėjai 
kreipiasi į Darbininko admi
nistraciją adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
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. Or. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountaln- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5585.

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

invokaciją sukalbėjo Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM.

Sveikinimo žodį tarė Simas 
Kudirka. Jis iškėlė mintį, kad 
reikia kuo daugiau informacinių 
knygų apie Lietuvą kitomis kal
bomis. L. Juočepienė trumpam 
žody prisiminė Sibire mirusius 
ir dėkojo, kad jai padėjo atvyk
ti į šį kraštą.

Elena Juciūtė, knygos “Pėdos 
mirties zonoje” autorė, pasakė 
gražią kalbą. Ragino susitikti su 
atvykstančiais iš Lietuvos, ragi
no tai Lietuvai krauti kraitį 
— lietuviškas knygas, prisiminė 
gyvenimą Sibiro kalėjimuose, 
išvežimus, ištrėmimus.

Prelegentė kalbėjo patrauk
liai, ir jos kalba visiem pa
darė malonų įspūdį.

(nukelta į 12 psl.)

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

NEWARK, N.J.
Birželio trėmimų malda pami

nėti į Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčią Newark, N.J., susirin
ko iš visų apylinkių apie 100 
suaugusiųjų ir gražus būrelis 
lietuvių skaučių ir skautų su 
vėliavomis ir uniformomis.

Už visus kentėjusius ir ken
čiančius, žuvusius ir žūstančius 
už Lietuvos laisvę egzekvijas 
giedojo šios parapijos klebonas 
prel. Jonas Schamus ir kun. Vla
das Karalevičius, Šv. Kazimiero 
parapijos Paterson, N.J., klebo
nas kun. Viktoras Dabušis ir sve
čias Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. Ka
zimieras Pugevičius. Gilios 
prasmės žodžiai ir graudi maldų 
gaida kiekvienam priminė ne tik 
mūsų gyvenimo trapumą, bet ir 
visas mūsų tautos aukas, per ke
lis dešimtmečius sudėtas ant tė
vynės laisvės aukuro.

Mišias koncelebravo kun. V. 
Dabušis, prel. J. Scharnus ir 
kun. K. Pugevičius. Aukas prie 
altoriaus atnešė ir atitinkamus 
skaitymus mišių metu atliko 
skautės ir skautai. Pamokslą pa- 
s.akė kun. K. Pugevičius, susirū
pindamas, kad mes iki šiol dar 
neturim lietuvių tautos martiro
logijos archyvo, ir reikšdamas 
viltį, kad tai bus padaryta, kol 
dar tebėra gyvų tautos kančių 
liudininkų. Mišiom pasibaigus, 
prie paruošto katafalko buvo su
giedota Libera me, Domine ir 
Viešpaties angelas.

Vargonais grojo Albinas Priž
gintas, o mišių metu solo giedo
jo Mečys Razgaitis.

Nors apie šias už mūsų tau
tos kankinius rengiamas pamal
das buvo informuojama ir spau
doj, ir per abi lietuvių radijo 
valandas, ir per parapijų biulete
nius, tačiau dalyvių skaičius 
nerodė, kad dauguma mūsų 
būtų atkreipusi reikiamą dėmesį 
į šį minėjimą ir mūsų tautos su
dėtų ant laisvės aukuro aukų 
pagerbimą. Tai vyko šeštadienį, 
birželio 12, 7 vai. vak.

PATERSON, N.J.
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioj birželio trėmimų ir dabar 
vykstančių persekiojimų aukos 
mūsų okupuotoj tėvynėj buvo 
paminėtos specialiomis pridėti
nėmis iškilmėmis prie parapi
jos sodely pastatyto lietuviško 
kryžiaus. Iškilmės vyko birželio 
13, sekmadienį, prieš lietuviam 
skiriamas mišias.

Parapijos klebonas kun. Vikto
ras Dabušis su palyda, giedant 
Dievas mūsų prieglauda ir stip
rybė, atėjo prie kryžiaus, pasakė 
trumpą, bet labai prasmingą pa
mokslą ir sukalbėjo tam reikalui 
parinktas maldas. Giedant tą pa
čią giesmę, vėl buvo susirinkta 
bažnyčioj reguliariom sekma
dienio pamaldom. Pamaldose 
šią dieną dalyvavo gerokai di
desnis parapiečių skaičius. K.J.

Pagerbiami 1941 metų birželio tremtiniai. Dvi sesutės Jan
kauskaitės atneša gėles ir uždega žvakės pagerbimo -šven
tėje Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Birželio trėmimų minėjime garbės prezidiumas. Iš k. Simas 
Kudirka, L. Juočepienė, Elena Juciūtė, J. Jurkuvėnas (su 
šaulių vėliava), A. Sakalas (su Lietuvos vėliava), C. Janušas, 
J. Mikalauskas (su JAV vėliava), Tėv. P. Baltakis, OFM, 
M. Klivečkienė. Prie pulto kuopos pirm. Algis Jankauskas.
Nuotr. L. Tamošaičio

A.A. TOMAS JURGIS 
KAŠIUBA

Birželio 3 senelių slaugymo 
namuose Brooklyne, sulaukęs 
90 metų, mirė farmaceutas To
mas Jurgis Kašiuba. Buvo palai
dotas birželio 7 Cypress Hills 
kapinėse. Nuliūdime liko dukra 
Liucija Kašiubaitė-Čėsnienė.

- o -
Tomas Jurgis Kašiuba buvo 

gimęs 1886 gegužės 3 Prienuo
se, Marijampolės apskrity. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoj. 
1915 baigė . Tartu universitetą 
(Estijoje). Studijavo farmaciją. 
Buvo vaistininkas — provizo
rius.

Kurį laiką dirbo Plungės vais
tinėj. Iš ten išsikėlė į Stakliš
kes, Alytaus apskrity. Ten 1925 
vedė Joaną Jenerikaitę. Stakliš
kėse turėjo savo vaistinę, kurią 
1940 bolševikai nacionalizavo. 
Tada jis su šeima persikėlė gy
venti į Palemoną, kur jis tu
rėjo ūkį. Gyvendamas Palemo
ne, dirbo Panemunės ir Kauno 
vaistinėse. Kai 1944 artėjo bol
ševikų kariuomenė, jis pasitrau-, 
kė į Vokietiją. ' - ;

Mūsų mielam kaimynui Lietuvoje,

A.A.
PROVIZORIUI TOMUI J. KAŠIUBAI 

mirus, jo dukrai Lucijai Čėsnienei gilią užuojautą reiškia

F. Krivickienė su šeima

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

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

Ten kurį laiką dirbo fabrike. 
Pasibaigus karui, dirbo vokiečių 
vaistinėse, buvo Kasselio pabė
gėlių stovykloj ir ten dirbo svei
katos skyriuj.

Į JAV atvyko 1949 ir apsigy
veno New Yorke. Paskutiniu 
laiku gyveno Greenpoint mies
to dalyje. Jo žmona mirė 1966.

Velionis mėgo lietuvišką 
spaudą, ją saugojo ir rinko. 
Rėmė ir lietuviškus reikalus. 
Lietuvių Fondui, kai buvo New 
Yorko vajus, vienas iš pirmųjų 
paaukojo 1,000 dol.

Tragiško birželio išvežimų 
minėjimas įvyko birželio 12 Šv. 
Petro parap. bažnyčioj. 
Tėv. L. Andriekus, OFM, 
aukojo mišias už žuvusius ir nu
kankintus lietuvius Sibire ir ki
tur. Po mišių salėj po bažnyčia 
vyko minėjimas. Čia irgi kalbė

jo Tėv. Andriekus. Solistė B. 
Aleksaitė padainavo penkias

Lietuvių kunigų rekolekcijos, 
Kunigų Vienybės centro valdy
bos iniciatyva suorganizuotos 
Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyne Putname, buvo labai 
palaimingos. Dalyvavo 24 lie
tuviai kunigai. Rekolekcijom va
dovavo kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, marijonas iš Chicagos. 
Į rekolekcijas atvyko kun. Si
monas Morkūnas net iš Sioux 
City, Iowos. Visi rekolekcijų da
lyviai prašė, kad ir kitais me
tais būtų organizuojamos tik lie
tuviam kunigam atskiros reko
lekcijos. Visi nutarė tokias reko
lekcijas atlikti ateinančiais me
tais birželio mėnesio pirmąją 
savaitę toj pačioj vietoj, Putnam, 
Conn.

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO, NEVY YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 (DOUBLE OCCUPANCY)
GRUODŽIO 22 — 875.00 (DOUBLE OCCUPANCY)

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda balandžio 6. 
Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 W. Broadvvay, P.O. Box 116

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 617 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalauja
mus iškvietimo dokumentus

SOUTH BOSTON SAVINCS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We«t Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAL.D, President

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

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

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

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

8 D. LIETUVOJ
S

Liepos 4 
Liepos 18 
Rugpiūčio 8 

Į kainą Įsiskaito:

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

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

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE
2129 Knapp Street 

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

dainas. Jai akomponavo komp. 
Julius Gaidelis. Minėjimą rengė 
LB Bostono apylinkės valdyba, 
o vadovavo pirm. A. Matjoška. 
Minėjime organizacijos daly
vavo su vėliavomis.

Tautinių šokių sambūrio, va
dovaujamo Onos Ivaškienės^ 
vakaras vyko tą patį vakarą Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Me
ninę programą atliko patys šokė
jai ir solistas Benediktas Povi- 
lavičius. Akomponavo komp. 
Julius Gaidelis. .

Jonas Romanas, buv. lietuvių 
radijo valandos vedėjas ir Sočiai 
Security aukštas pareigūnas, 
guli Melrose-Wakefield ligo
ninėj, 585 Leban St., Melrose, 
Mass. 02176. Tel. 266-7200.

Adolfas ir Kotryna Namaksiai 
birželio 20 atšventė vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

Bostono Latin akademiją, 
birželio 10 baigė šios lietu
vaitės: Daiva B. Paliulis, Linda 
S. Satkus, Kristina A. Venc
kus ir Teresė E. Ruka.

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

$1,180
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 19 $1,036

ATOSTOGOS EASTPORT, MAINE

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.

' •• >
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Ligijos Bieliukienės 10 metų 
mirties sukakties proga Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija už jos 
vėlę užprašė mišias, kurios bus 
aukojamos birželio 27, sek
madienį, 10 vai. ryto pranciš
konų koplyčioj. Po mišių Kul
tūros Židinio posėdžių salėj Li
gijos atminimui bus trumpa aka
demija. Ligijos artimieji ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti.

Kun. Jono J. Jutkevičiau? 
penktąsias mirties metines mi
nint, Lietuvos vyčių 41 kuopa 
organizuoja jo pagerbimą. Už jo 
vėlę mišios bus aukojamos bir
želio 27, sekmadienį, 11 vai. 
ryto Apreiškimo parapijos baž
nyčioj. Po mišių minėjimas pa
rapijos salėj.

Lietuvių diena Amerikos 
Kankinių šventovėj — Martyrs 
Shrine, Auriesville, N.Y., ruošia
ma ir šiemet.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas buvo birže
lio 20 pas Jadvygą Vytuvienę. 
Klubas paskyrė 50 dol. 
Aleksandro Kuršiaus memoriali
nei lentai įtaisyti, 50 dol. Algiui 
Zaparackui, kuris Michigano 
valstybėje kandidatuoja į kong- 
resmanus.

Kun. Antanas Račkauskas, m 
rūsio kun. Stasio Šantaro kurso 
draugas, negalėdamas dalyvauti 
jo laidotuvėse, birželio 23, tre
čiadienį, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj aukojo už jį mišias.

Juozas Muraška ir Jadvyga 
Kulikauskienė birželio 19 susi
tuokė Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj. Sutuokė kun. Jonas 
Pakalniškis. J. Muraška yra iš 
Waterburio, Conn.

Antanas Sabalis birželio 20 
tarnybos reikalais išvyko į San 
Francisco, kur išbus dvi savai
tes.

Architektas Jonas Mulokas 
buvo atvykęs į New Yorką ir 
buvo sustojęs pas fotografą Vy
tautą Augustiną. Praeitą savaitę 
jis lankėsi Kultūros Židiny ir 
Darbininko redakcijoj. J. Mulo
kas parengė projektą, kaip 
Detroito universitete įrengti lie
tuvių kambarį. Kambariui pa
naudota daug fotografijų. Tas 
fotografijas ir daro Vyt. Augus
tinas. Kambario keturiose sieno
se bus pavaizduota svarbesnieji 
Lietuvos istorijos momentai, di
dieji kultūrininkai.

Į Lietuvių dieną Lakevvood 
Parke, Pa., rugpiūčio 15 orga
nizuojamas autobusas. Regist
ruotis pas M. Šalinskienę. E. 
Andriušienę, A. Zupkuvienę 
(Alice’s Florist) ir E. Kezienę. 
Kaina 13 dol. Įsiskaito kelionė, 
įėjimo mokesčiai, alutis, vizitai 
po lietuviškas kolonijas She- 
nandoah ir St. Clair.

Į Torontą, Kanadą, skridimas 
liepos 1 yra nupigintas 37 do
leriais. Grįžti galima bet kada. 
Dėl informacijų skambinti 
agentūrai Vytis, 769-3300.

.Vytis, vyrų dainininkų grupė 
iš Nevv Yorko, dainuos rugpiū
čio 15 Lakevvood Park, Pa., 
Lietuvių dienos metu.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
rengiasi šį rudenį paminėti savo 
veiklos penkerių metų sukaktį. 
Ta proga bus surengtas vakaras. 
Dabar kuopos nariai organizuo
jasi dalyvauti šaulių kultūrinėj 
savaitėj, kuri bus pranciškonų 
vasarvietėj Kennebunkporte. 
Savaitė prasideda liepos 4, bai
giasi liepos 11.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
ateinančių metų pradžioj rengia 
apžvalginę parodą, kuri skiria
ma jo pirmosios individualinės 
parodos 30 metų sukakčiai pa
minėti. Bus išstatyta labai daug 
paveikslų iš visų jo kūrybos 
periodų.

Lietuvių pranciškonų pro
vincijos vadovybės posėdžiai 
vyko praeitą savaitę Kenne
bunkporte. Iš Nevv Yorko tuose 
posėdžiuose dalyvavo: Tėv. 
Placidas Barius, Tėv. Paulius 
Baltakis, Tėv. Kornelijus Buč
mys.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 25. Autobusas išeina 
sekmadienį 6:30 vai. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno (Kultū
ros Židinio) 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 — 
7 vai. sustoja prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhavene. Kelionė as
meniui 15 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis Dar
bininko administracijoje — Tel. 
827-1351 arba pas M. Šalinskie
nę — Tel. 296-2244. Gautas 
modemus ir patogus kelionei 
autobusas. Prašome užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku 
atvykti.

Dr. Marija Kregždienė, ištikta 
lengvo paralyžiaus, jau antrą 
savaitę guli ligoninėj.

Kazys Klastauskas, žurna
listas, serga ir gydosi namuose. 
Jam yra pusiau paralyžuota kai
rioji koja.

N.Y. filatelistų draugija 
išleido savo biuletenio birže
lio numerį. Aprašoma draugijos 
veikla, skelbiama filatelistų ži
nios, parodos, supažindinama su 
atskiromis Lietuvos pašto ženk
lų laidomis. Biuletenį redaguoja 
Walter E. Norton, gyvenąs 
Philadelphijoj. Jo padėjėjas yra 
Kazimieras Matuzas, gyvenąs 
Richmond Hill. Administruoja 
Algirdas Vizbarą.

Elta, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto biuletenis 
anglų kalba, birželio numeryje 
rašo apie birželio mėnesio 
deportacijas, skelbiamos ištrau
kos iš prof. Boris Meisner 
paskaitos apie Pabaltijo suvere
nitetą, supažindinama su Anta
no Terleckio gyvenimu ir jo by
la, primenama Nijolės Sadūnai- 
tės nuteisimas ir jos byla, pa
minėta Pabaltijo studijų penkto
ji konferencija, skelbiamos nau
jos knygos ir nauji straipsniai 
apie Baltijos kraštus. Eltos biu
letenis yra leidžiamas keliomis 
kalbomis: angliškai, prancū
ziškai, itališkai, portugališkai, is
paniškai ir lietuviškai.

Aštuntoji dailės paroda ren
giama 1977 vasario 5-13. Tai bus 
meno savaitė. Parodos metu bus 
rodomi filmai iš dailės istorijos, 
bus demonstruojama akvarelės 
technika, bus surengtas vienas 
koncertas ir vienas literatūros 
vakaras. Parodai rengti komite
tas jau posėdžiavo keturis kar
tus. Penktas komiteto posėdis 
bus liepos pradžioj. Jau dabar 
dailininkai kviečiami rengtis pa
rodai.

VVoodhavene prie pat Forest 
parko parduodamas 7 kambarių 
vienos šeimos namas su moder
niškai įrengtais kambariais, 
elektra 220, gazo apšildymu ir 
kitais patogumais. Kaina 37,990. 
Tel. 296-2230.

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

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

MIESTAS PAGERBĖ 
ALBERTĄ OŠLAPĄ

New Yorko burmistras Abra- 
ham Beame pasirašė pažymėji
mą, kuriuo Albertas Ošlapas pri
pažįstamas New Yorko miestui 
nusipelniusiu asmeniu savo vi
suomenine veikla. Antanas Var
nas A. Ošlapui įteikė šį pažy
mėjimą birželio 11 O. ir J. Au
dėnų bute, kur vyko Lietuvių 
Tautinės Sandaros Nevv Yorko 
kuopos narių susirinkimas. O A. 
Varną susirinkimas pasveikino 
jo vardinių proga.

Sandaros kuopos pirmininkas 
A. Ošlapas painformavo susirin
kimą apie kuopos veiklą, Juozas 
Audėnas apie Vliką ir jo veiklą, 
Varnas apie New Yorko Altos 
veiklą jam pirmininkaujant. Be 
to, jis papasakojo, kad, padarius 
nemaža pastangų, miesto savi
valdybė davė leidimą įtaisyti 
paminklinę varinę lentą pa
gerbti vilnietį lietuvį Aleksand
rą Karolį Curtių (Kuršių), kuris 
1559 New Yorke įsteigė pir
mąją mokyklą. Ši lenta liepos 4, 
kai Nevv Yorke bus švenčiamas 
Bicentennial, bus iškilmingai 
prikalta prie sienos namo, kuria
me ta pirmoji mokykla buvo į- 
steigta.

Kuopos susirinkimas į 1976- 
1977 m. Altą savo atstovais iš
rinko: arch. A. Varną, dail. Čes
lovą Janušą, inž. Joną Ivašaus- 
ką ir komersantą Vacį Steponį. 
Be to, į kuopos valdybą įėjo 
Albertas Ošlapas — pirminin
kas, kun. Petras Dagys — vice
pirm., Pranas Dulevičius —sek
retorius, V. Steponis — iždinin
kas, Č. Janušas ir A. Varnas — 
nariai.

Susirinkimas pripažino, kad 
šių metų Vasario 16-sios minė
jimas Nevv Yorko Altos, kuriai 
pirmininkavo A. Varnas, buvo 
sėkmingas. Susirinkimas padė
kojo už pastangas, kad būtų 
įtaisytas Curtiaus paminklas.
Susirinkimas į savo kuopą pri

ėmė keletą naujų narių.
Lietuvių Tautinė Sandara, 

kaip viena iš centrinių organi
zacijų Altoje, stengsis ir toliau 
stiprinti jos veiklą. Dalyvis

Kazys ir Ona Miklai gegužės 
29 Great Necke, New Yorko už
miesty, savo giminių ir artimųjų 
tarpe iškilmingai atšventė 50- 
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Į jų pagerbimą sve
čių suvažiavo net iš tolimųjų 
Amerikos vietovių. Šios sukak
ties proga atėjo palaiminimas ir 
iš Šv. Tėvo. Laiškais sveikino 
JAV prezidentas Ford, Nevv Yor
ko gubernatorius H. Carey, šen. 
J. Buckley, kongresmanas L. 
Wolff, Nassau County executive 
R. Caso, Tovvn of North Hemp
stead viršininkas R. Meade, Lie- 
tuvosgen. konsulas A. Simutis, 
PLB pirm. Br. Nainys, JAV LB 
pirm. J. Gaila ir eilė kitų. Gau
ta daug telegramų. K. ir O. Mik
lai yra susipratę lietuviai, pri
klauso LB Great Necko apylin
kei ir visad nuoširdžiai bei dos
niai remia lietuvišką veiklą. 
Amerikoj gyvena nuo 1948. Už
augino puikią lietuvišką šeimą
— sūnų Ramutį ir dvi dukras
— Reginą Čirpulienę ir Danutę 
Alilionienę. Sūnus Ramutis yra 
JAV laivyno aviacijos Įeit, ko- 
manderis, šiuo metu gyvena 
Texas valstijoj ir ten moko bei 
paruošia laivyno aviacijos lakū
nus.

Putname lietuvių diena bus 
liepos 25, sekmadienį. Daly
vauja naujas vyskupas Daniel P. 
Reilly, Connecticuto guberna
torė E 11a Grasso. Programą at
liks Neringos mergaičių sto
vykla.

VVoodhaven-Forest Park. 1 
family — 7 rooms — 4 bedrooms
— modern. large kitchen and 
bath — 220 elec. Nevv furnace, 
heater, storms and screens and 
siding-detached. Beautlful park 
section. $37,990 Tel. 296-2230.

VVoodhaven, 1 family detach- 
ed, 6 rooms & enclosed porch, 1 
car garage, vv/vv carpeting, 
finished basement vvith bar, 
modern throughout. Excellent 
condition. $39,000. Call 
296-1318 after 4:30.

Išsikraustant skubiai parduo
dama 5 gabalų miegamasis, sofa, 
fotelis ir spalvota televizija. Tel. 
846-0510.

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis kalba prie lietuviško kryžiaus Nevv Yorko 
Flushing Meadovv — Corona Parke birželio 20 minint birželio įvykius. Sėdi iš k.: 
senatorius Martin J. Knorr, senatorius Thomas Bartosiewicz, teisėjas Arthur Low, LB Nevv 
Yorko apygardos pirm. Aleksandras Vakselis, councilman VValter Ward. Stovi kry
žiaus globos komiteto pirm. P.C. VVytenus, Lietuvos vėliavą laiko Vyt. Radzivanas.

Nuotr. L. Tamošaičio

Išleidžiama monografiją apie 
gen. Povilą Plechavičių. Knygą 
rašo bent keli autoriai. Išleidi
mu rūpinasi generolo sesuo 
Elena Legeckienė. Leidžia Ka
rio žurnalas.
Pranciškonų spaustuvėj Brook

lyne nuo liepos pradžios bus tri
jų savaičių atostogos. Veiks tik 
tas skyrius, kuris renka Darbi
ninką. Darbininko laikraštis iš
eis normaliai.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ
35 METŲ SUKAKTIS
(atkelta iš 11 psl.).

Po jos kalbos buvo pertrauka. 
Tada prasidėjo meninė dalis. 
Pirmiausia aktorius Juozas Bo- 
ley-Bulevičius įspūdingai pa
deklamavo eilėraštį apie birže
lio naktį. Vida Jankauskienė 
paskaitė ištrauką iš Elenos Ju- 
ciūtės knygos Pėdos mirties zo
noje. Ištrauka lietė kalinių išve
žimą iš Vilniaus kalėjimo į Si
birą. Albinas Žvinys paskaitė 
paties parašytą patriotinį eilė
raštį apie tremtį.

Pabaigai dainavo Perkūno 
choras, vadovaujamas Vytauto 
Daugirdo, pianu palydėjo Algir
das Kačanauskas. Choras pa
dainavo šias dainas: Ramovėnų 
maršą, Vežė mane iš namų, 
Jūreivių maršą, Lietuva, Aras, 
solo dainavo St. Karmazinas. Šią 
dainą choras bisavo.

Pabaigos žodį tarė kuopos pir
mininkas Algis Jankauskas. Jis 
padėkojo visiem programos 
dalyviam ir pakvietė į apatinę 
salę kavai.

Viršutinėj salėj dar buvo suor
ganizuota Elenos Juciūtės iš 
Sibiro atsivežtų daiktelių pa
rodėlė. Žmonės gausiai domėjo
si paroda. Buvo platinama ir Pė
dos mirties zonoje. Autorė daug 
kam pasirašė. Žemutinėj salėj 
buvo vaišės. Žmonių atsilankė 
per du šimtus. Šventę rengė ir 
ją tvarkingai pravedė Simo Ku
dirkos šaulių kuopa, (p.j.)

VIEŠIEJI KONCERTAI 
PARKUOSE

Guggenheimo viešieji vasaros 
koncertai pradėti birželio 23, 
trečiadienį. Groja Goldmano or
kestras. Per visą vasarą koncer
tai bus bent keliose vietose. 
Trečiadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais Guggenheimo 
orkestrinėj Lincolno centre, ket
virtadienio vakare Forest parko 
orkestrinėj estradoj. Šie kon
certai prasideda liepos 1. Šešta
dienio vakare nuo birželio 26 
koncertai bus Seaside Parke, 
Brooklyne. Visi koncertai prasi
deda 8 v.v. ir baigiasi 10 vai.

Tai bus 59 sezonas, kai Gug- 
genheim rengia vasaros koncer
tus. Įėjimas nemokamas. Bus 
grojama speciali Anglijos, Ita
lijos, Prancūzijos muzika. Bus 
muzika ir Rytų Europos. Šioj 
serijoj bus grojama ir lie
tuviška muzika.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. Į koncertus galima atsi
nešti savo rekorderius ir galima 
muziką rašyti į garsajuostes.

Prisimenant birželio trėmimus, šaulių surengtoje šventėje 
kalba Elena Juciūtė. Nuotr. L. Tamošaičio

GERIAUSIA DOVANA
šeimai ir artimiesiem — K. Bielinio fondo premijuota 

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

Šios knygos jau net tris laidas išleido LŠST Simo Ku
dirkos kuopa, Nevv 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).

PRANCIŠKONAI VISUS LIETUVIUS 
KVIEČIA Į

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ

KENNEBUNKPORTE, MAINE, LIEPOS 4-TĄ
PROGRAMOJE:

11 VAL. IŠKILMINGOS MIŠIOS IR PAMOKSLAS
GIEDOS BROCKTONO PARAPIJOS CHORAS

12 VAL. PIETŪS

4 VAL. BROCKTONO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS 
VADOVAUJA KOMP. JULIUS GAIDELIS 
ONOS IVAŠKIENĖS ANSAMBLIO TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Bus ir daugiau įdomių įvairybių

PRANCIŠKONAI LAUKIA 
VISŲ SAVO GERADARIŲ IR BIČIULIŲ 

iŠ ARTI IR TOLI
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