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Savaitės įvykiai 
Gegužės 28-birželio4 ■i..  ....... -....... .
Po Kissingerio 
triumfo....

Neabejotinai daugiausia kal
bų pereitą savaitę sukėlė Kis
singerio tarpininkavimas tarp 
Izraelio ir Sirijos, kuris baigėsi 
gegužės 31 Ženevoje sutarties 
pasirašymu. Sutarta atitraukti 
kariuomenes, sudaryti demili
tarizuotą zoną, , J. Tautų ka
riuomenės saugomą. Su ta die
na buvo baigtas 80 dienų tru
kęs apsišaudymas tarp dviejų 
kaimynų; jame žuvo 60 Izrae
lio žmonių ir apie, 200 sužeis
ta.

Pasirašymas išgarsino Kissin
gerio diplomatinius sugebėji
mus. Padarė džiaugsmo Izrae
liui, kada grįžo pirmieji belais
viai, Sirija žodžiu pažadėjo ne
siųsti iš savo teritorijos teroris- 
tųj Amerika garantavo veto, jei 
Saugumo Taryboje kils klausi
mas dėl Izraelio invazijos per
sekiojant teroristus. Tačiau Iz
raely opozicija nuolaidom tebė
ra stipri. Sirija patenkinta, atga
vusi ne tik 300 kv. mylių, ne
tektų pernai, bet mažą ruoželį 
1967 netektos teritorijos. Teigia
ma, kad Siriją ragino priimti 
dabartines sąlygas Sovietų Są
junga kaip pirmą žingsnį, po 
kurio eis naujas. Mažiau buvo 
džiaugsmo Sovietam, nes arabai 
labiau prisiima Amerikos įtaką 
negu Sovietų. Tačiau tai nereiš
kia, kad Sovietai nuo įtakos 
viduriniuose rytuose atsisakys. 
Daugiausia kartumo palestinie
čiam, kurių klausimas derybose 
neišspręstas.

Tačiau po viso to džiaugsmo 
spauda neslepia, kad tai tik pra
džia kelio į taiką viduriniuose 
rytuose. Neišspręsti lieka patys 
didieji klausimai: Izraelio pasi
traukimas į 1967 sienas, likimas 
palestiniečių, Izraelio pasitrau
kimas iš Sinajaus, o ypačiai Je
ruzalės klausimas. Jau dabar 
NYT suminėjo tuos klausimus, 
ir numato, kad Sinajus turės 
būti grąžintas, duodant Izraeliui 
tarptautines saugumo garantijas; 
3 milijonam palestiniečių turės 
būti duota vietos savai valsty
bei — gal Jordano vakarinis 
krantas, užimtas dabar Izraelio, 
ir Gazos plotas. Sunkiausiai iš
sprendžiamas esąs Jeruzalės 
klausimas, kuriuo nei žydai, nei 
arabai nenori daryti nuolaidų.

Tie visi klausimai bus svarsto
mi Ženevoje. Tai truks ilgą lai
ką. Bet jei nebūtų išspręsti — 
įspėja Charles Yost (Monitor) 
— grės naujas karas, kuris galės 
virsti didžiųjų valstybių karu.

Eilė ateina Nixonui
Po diplomatinio laimėjimo vi

duriniuose rytuose birželio 12 
prezidentas Nixonas jau numato 
būti Egipte; aplankys jis ir kitas 
arabų valstybes bei Izraelį, su
stos Europoje, bet svarbiausia jo 
kelionė į Maskvą, kur numato 
būti birželio 27.

Ten numatomos derybos klau
simais, kurie yra sukliuvę eilė 
metų ir diplomatų neatpainioja- 
mi: strateginių ginklų apriboji
mas, prekybos politika, kariuo
menės mažinimas Europoje, 
Europos saugumo konferencijos 
finalas, kultūrinis bei mokslinis 
bendradarbiavimas.

Iš visų klausimų Brežnevui 
svarbiausias tas, ko jis dar ne
turi — pinigų. Jam svarbiausia 
pritraukti Amerikos kapitalą so
vietinei pramonei plėsti. Tam 
buvo atsiuntęs ir delegaciją 
Kongreso nariam ir pramoni
ninkam palenkti. Kreditai iš 
Amerikos juo svarbiau, kad Vo
kietijos pramonininkų entu
ziazmas finansuoti sovietinę ga
mybą sumažėjo.
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ETNINIS REIKALAS IMA JUDĖTI
Vyriausybės parama etninio paveldėjimo programom. 
Bažnytinės vyresnybės šaukiama kunigų konferencija 
etniniu pagrindu

Melting pot teorija viešai lai
koma nepasiteisinus. Amerika 
yra imigrantų kraštas, ir juos nu
tautinti pasirodė vargiai įmano
ma. O svarbiausia — tautiniai 
vienetai jaunam amerikiečiui 
padeda suprasti savo identitetą. 
Etninį paveldėjimą supratęs 
ir suradęs, jis pasijunta kaip me
dis su šaknim. Tai yra atrama 
Amerikos valstybingumui ir jos

Rezoliucija dėl esančių sovietiniuose
lageriuose

Cong. Record gegužės 29 pa
skelbtas šen. Percy pareiškimas 
senate. Senatorius kalbėjo, kad 
Lenkų-Vengrų pasaulinės fede
racijos susirinkime Chicagoje 
gegužės 25 buvo priimta re
zoliucija, kurioje konstatuota, 
jog daugel lenkų, vengrų, lietu
vių, estų ir latvių tebėra inter
nuoti priverčiamųjų darbų lage
riuose; rezoliucija prašo vyriau
sybę, Kongresą ir Jungtines 
Tautas daryti žygių, kad jie būtų 
paleisti ir galėtų emigruoti.

Rezoliucija taip pat kreipiasi 
į vyriausybę ir Kongresą in- 
tervenuoti Sovietų Sąjungos vy-

Kudirkos reikalu
Ar Sovietai duos vizą Ameri

kos pilietei Simo Kudirkos mo
tinai išvykti iš Sovietų Sąjun
gos, naujų žinių nėra. Šioje pu
sėje, Amerikoje, “Seamen’s 
Education Federation” ir 
“Americans for Simas” vardu iš
siuntinėta 300 laiškų Kongreso 
nariam, prašant juos iškelti Ku
dirkos ir jo motinos atvykimo į 
Ameriką klausimą ir apskritai 
pasisakyti dėl Amerikos piliečių 
prievartinio laikymo Sovietų Są
jungoje. Laiške prašoma daryti 
žygių, kad Amerikos piliečiam 
būtų suteiktos teisės laisvai iš
vykti iš Sovietų Sąjungos prieš 
pradedant bet kokias diskusijas 
apie prekybos lengvatas Sovie
tam.

Taip pat Sovietai turi sustab
dyti persekiojimą ir sulaiky
mą žmonių, kurie bando įeiti į 
Amerikos ambasadą Maskvoje. 
Laiškas prašo, kad šie klausimai 
būtų iškelti Sovietų delegacijos 
lankymosi metu Amerikoje.

Nixono svarbiausias reikalas 
— parsivežti politinį laimėjimą, 
kuris sustiprintų jo padėtį vidu
je. Baiminamasi dėl to, kad 
Nixonas galįs padaryti Amerikai 
žalingų nuolaidų nusiginklavi
mo srity. Nixono-Kissingerio po
zicija susilaukė griežtos opozici-- 
jos iš šen. Jacksono. Jacksonas 
priešingas tokiam nusiginkla
vimo susitarimui, kuris pripa
žintų ginklų persvarą Sovietam; 
priešingas kreditam, jei nebus 
duota emigracijos laisvė. Kissin- 
geris pareiškęs, kad Jacksonas 
jam surišąs rankas.

Norėdamas sustiprinti užsie
nio politinių laimėjimų įspūdį, 
Nixonas-Kissingeris pro pirštus 
pažiūri į Sovietų padarytos su 
Amerika konsularinės sutarties 
laužymą. Sovietai tai demonst
ruoja Maskvoje, neprileisdami 
ne tik sovietinių piliečių, bet net 
amerikiečių ir diplomatų prie 
JAV ambasados. Nors tai prie
šinga sutarčiai, nors ambasada 
dėl to protestavo, bet ir Los An
geles Times korespondentas 
Seeger ir New York Times kor. 
Smith pažymėjo,kad ambasada 
nesulaukianti paramos iš Baltų- 

(ntikeka į 2 psl.) 

margaspalviam charakteriui.
Šitokios pažiūros paskatino 

Kongresą prieš metus skirti 15 
mil. dol. etninių grupių pavel
dėjimam tirti ir stiprinti. Bet 
vyriausybė tas sumas užblokavo. 
Šiemet Kongresas vėl paskyrė
2.5 mil. tam pačiam tikslui. 
Jausdama Kongreso įtaką stiprė
jant, vyriausybė ėmėsi Kongre
so valią vykdyti.

riausybę už rytų bei vidurio 
Europos ir Baltijos valstybių 
laisvę bei apsisprendimą.

Lenkų-Vengrų pasaulinės fe
deracijos pirmininkas dr. Karol 
Ripa — kalbėjo senatorius — 
man yra gerai pažįstamas ir ger
biamas jau daugel metų. Jo susi
rinkime gegužės 25 dalyvavo at
stovai daugelio organizacijų iš 
šio krašto, Kanados ir vakarų 
Europos. Man daro gilų įspūdį 
nuotaikos, įsitikinimai ir pasiau
kojimas šių vadų, kurie yra prie
ky daugelio mūsų pasižymė
jusių etninio paveldėjimo gru
pių-

Šio laiško nuorašą kongr. R. 
Hanrahan paskelbdino Congr. 
Record gegužės 20. Laišką pa
sirašė dr. R. Paegle ir D. *Kė- 
zienė, minėtų organizacijų pir
mininkai.

Laiško pagrindines mintis pa
naudojo CBS radio geg. 25, per
duodamas “Spectrum” komen
tatorės Phyllis Schlafly komen
tarus šia tema.

Kongr. Hanrahan taip pat 
pereitą savaitę asmeniškai iš
siuntinėjo skatinimą šiuo reika
lu visiem užsienių reikalų komi
tetų nariam senate ir atstovų 
rūmuose.

Vengrijos katalikų šviesusis Bažnyčios ganytojas kardinolas J. Mindszenty ir su juo lietuviai 
Clevelande. Iš k. Tėvynės Garsų radijo valandos vedėjas ir Tautybių Sąjūdžio vicepirminin
kas J. Stempužis, Clevelando miesto viešųjų įmonių direktorius inž. R. Kudukis, kard. 
Mindszenty, miesto majoras R. Perk. Į sveikinimą Mindszenty atsakė: linkiu, kad Lietuva 
vėl būtų laisva! Nuotr. V. Bacevičiaus

KARD. J. MINDSZENTY CLEVELANDE 
LINKĖJO, KAD LIETUVA BŪTŲ LAISVA

Kardinolas Mindszenty Cle- 
velande buvo labai iškilmingai 
sutiktas miesto majoro R. Perk. 
Kardinolui buvo įteiktas miesto 
raktas. Clevelando miesto rotu

šės rotundoje tūkstantinei mi
niai kalbėjo visų tautybių vardu 
miesto viešųjų įmonių direkto
rius inž. R. Kudukis. Rotunda 
buvo papuošta įvairių tautybių 
vėliavom. Šalia Vengrijos vėlia
vos plevėsavo ir Lietuvos vė- 

Kaip informavo kun. K. Pū- 
gevičius, prieš savaitę buvo pa
kviesti apie 70 asmenų atrinkti 
projektam, kurie būtų pirmoje 
eilėje remtini etniniam pavel
dėjimui, praturtinusiam Ameri
ką, tirti. Tarp tų 70 buvo ir trys 
lietuviai.

Projektų buvo apie 900. Per 
ištisą savaitę pakviestieji skaitė 
ir svarstė tuos projektus, kurių 
daugiausia buvo pateikusios 
įvairios kolegijos, pripratusios 
prie projektų greito ir įtikinan
čio ruošimo technikos. Paramą 
gal gaus iš tų 900 tik kokia 
20 projektų.

Nėra daug vilties, kad tarp jų 
būtų lietuvių projektai. Tačiau, 
kun. Pūgevičiaus nuomone, 
svarbu, kad pati parama etni
niam projektam pajudėjo. Tai 
duoda vilties, kad jei ne šiemet, 
tai kitais metais bus paremti ir 
lietuvių projektai.

-o-
Etninio reikalo svarbą, pagal 

kun. Pūgevičiaus pranešimą, yra 
stipriau pajutusi ir Amerikos 
bažnytinė vyresnybė. Birželio 
19-21 Clevelaride kviečiama et
niniu pagrindu kunigų konfe
rencija. Joje dalyvausią apie 500 
kunigų. Lietuvių pakviesta apie 
15. Konferencijos tikslas — ap
tarti būdus, kaip išlaikyti tauti
nes parapijas bei organizacijas, 
nes įsitikinta, kad jos yra stip
riausia atrama Amerikos moralei 
ir miestų krikščioniškai dvasiai 
išlaikyti.

Bražinskų reikalu
Gegužės 23 į Turkiją buvo iš

vykę Vliko pasiųsti Jurgis Valai
tis ir Elena Armanienė. Grįžę 
jie pranešė, kad Bražinskai yra 
laisvi, saugioje vietoje, geros 
nuotaikos. Tolimesnis jų likimas 
aiškės vėliau.

(Sugestijas, kurias laikraštis 
gauna iš atskirų organizacinių 
vienetų, laikraštis perduoda or
ganui, kuris tuo rūpinasi).

liava.

Specialioje audiencijoje tauty
bių tarpe lietuviam atstovavo 
Juozas Stempužis, Tėvynės Gar
sų radijo valandos vedėjas. Jis 
lotynų kalba pasveikino kardi
nolą. Kardinolas atsakė:

Žinau Lietuvą. Linkiu, kad 
Lietuva vėl būtų laisva!

Spaudos, radijo ir televizijos

Adutiškis
Religijų reikalų tarybos prie 

TSRS Ministrų Tarybos įgalioti
niui Tarasovui

i

J. E. Kauno arkivyskupijos 
apaštališkajam administratoriui 
vyskupui J. Labukui

Vilniaus arkivyskupijos ku
rijai

Religijų reikalų tarybos įgalio
tiniui K. Tumėnui

Švenčionių raj. Vykdomojo 
komiteto pirmininkei Purva- 
neckaitei

Kun. B. Laurinavičiaus, gyv. 
LTSR Švenčionių raj., Adutiš
kyje

Pareiškimas
1973 liepos 16 Adutiškio apy

linkės pirmininkas A. Laurinavi
čius pareikalavo bažnyčios rak
tų. Paklaustas, kokiu tikslu, at
sakė: “Atvažiavo didelis svečias 
iš Maskvos. Jis nori apžiūrėti 
bažnyčią”.

Šventoriuje sutikau Jus, Lie
tuvos TSR Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį K. Tumėną, Šven
čionių rajono Vykdomojo ko
miteto pirmininkę Purvaneckai- 
tę, kažkokį nepažįstamą vyrą ir 
Adutiškio apylinkės pirmininką 
A. Laurinavičių. Jūs manęs 
klausinėjote.

Kodėl ne visi gali ateiti į baž
nyčią?

1. Į klausimą “Kiek ateina į 
bažnyčią?” atsakiau, kad neži
nau, nes neskaičiuojame. Kad 
galėčiau Jums į klausimą at
sakyti, 1973 liepos 22 suskai
čiavome 722 asmenis. Tik išva
dų negalima daryti: daug ateiti 
į bažnyčią negali, nes toli, trūks
ta transporto ir daug kas kliu
do. Štai vienas iš parapiečių 
— Feliksas Kairys, veždamas 
mane iš ligonio, 1973.IV. 14, tie
siog su ašaromis pasakojo: “Ge
rai padirbėjęs, nusipirkau eilutę, 
bet kas iš to? Jau dveji metai, 
kaip ruošiuosi pirmą kartą apsi
vilkti ir nueiti į bažnyčią. Deja, 
negaliu, nes mane persekioja 
baimė — Jakelių tarybinio ūkio 
direktorius Galvydis pavasarį 
gąsdino: “Jei neateisi sekmadie
nį į darbą, negausi arklio nei 
arams įdirbti, nei malkoms par
sivežti, nei karvei šieno, nei 
kombaino miežiams iškulti”.

konferencijoje kardinolas pa
pasakojo, kaip Vengrijoje yra 
persekiojama Katalikų Bažnyčia. 
Vengrijos komunistai labai 
spaudžia tikinčiuosius o la
biausiai kunigus. Apie 200 kuni
gų negali eiti savo pareigų. Į 
kunigų seminariją infiltruoja ko
munistus, kad jie taptų režimui 
palankūs kunigai. Tokiu būdu 
būtų visai susilpninta katalikų 
veikla. (V. Bac.)

Povilas Burokas, gyvenantis 
Jakelių tarybiniame ūkyje, ne
gavo nei šieno karvei, nei pre
mijos tik dėl to, kad eidavo 
šventadieniais į bažnyčią.

P. Burokas, Steponėnų ir Tre
čiokų šeimos negavo nusipirkti 
iš tarybinio ūkio kviečių papi
ginta kaina irgi tik dėl to, kad 
eidavo į bažnyčią.

Einantys į bažnyčią atsidurda
vo gėdos lentoje.

2. Į klausimą “Kiek parapijoje 
tikinčiųjų?” atsakiau, kad neži
nau. Jau keliolika metų, kaip 
mums uždraudė lankyti para- 
piečius — kalėdoti, o tikslų pa
rapiečių sąrašą galima padaryti 
tik belankant šeimas. Galiu pa
sakyti tik tiek, kad prieš karą 
parapijoje buvo daugiau nei de
vyni tūkstančiai.

3. Klausėte “Kam bus panau
dotos lentos?” Bažnyčioje reikia 
pakeisti grindis. Jūs sakote, kad 
grindys dar geros. Aš įrodžiau, 
kad jas grybas suėdęs. Parapija

(nukelta į 2 psl.)

Muz. J. Čižauskas

MIRĖ MUZIKAS 
JONAS ČIŽAUSKAS

Gegužės 30 d. — 0:30 v., vos 
prasidėjus ketvirtadieniui, li
goninėje mirė muzikas Jonas 
Čižauskas. Palaidotas birželio 1 
iš lietuvių Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčios Elizabethe. 
Laidotuvėse dalyvavo apylinkės 
muzikai. Pačiom laidotuvėm 
daugiausia rūpinosi Vargoni- 
ninkų-Muzikų Sąjungos pirmi
ninkas V. Mamaitis. Velionis bu
vo tos sąjungos garbės narys.

-o-
Velionis buvo gimęs 1886 sau

sio 29 Seredžiuje. Nuo 1903 
muzikos mokėsi pas J. Naujalį.

Į JAV atvyko 1907 ir visą 
laiką vargoninkavo. 1911 buvo 
vargonininku Baltimorėje ir pri
sidėjo prie lietuvių vargoninin
kų sąjungos įkūrimo.

Būdamas vargonininku įvai
riose lietuvių parapijose, jis 
drauge ir studijavo — studija
vo kompoziciją, dainavimą, var
gonus, gregorinį giedojimą. 
Buvo suorganizavęs didelius pa
rapinius chorus. 1926 Phila- 
delphijos 150 metų sukaktuvė
se dirigavo lietuvių ji utiniam 
900 asmenų chorui.

Per 35 metus vienas ir su žmo
na Marijona yra koncertavęs 
kaip dainininkas, aplankęs visas 
lietuviškas kolonijas. Giedojo 
ir kitataučių bažnyčiose. 1940 
apdovanotas Gedimino ordinu.

Parašė chorui 3 mišias, per 60 
lotyniškų motetų, kantatą Vil
niaus senelis, apie 50 liau
dies dainų harmonizavo cho
rui ir solo, vargonam sukūrė 
preliudų.

Velionis buvo labai kultū
ringas muzikas, visada nuosai
kus, paslaugus ir mielas. Lankė 
visus muzikinius parengimus.

Nors buvo perkopęs jau per 
88 metų ribą, bet atrodė gra
žiai ir tvirtai, pajėgiai ir išmin
tingai kalbėjo muzikos klausi
mais. Mėnesį priėš mirtį buvo 
paguldytas ligoninėje, nes buvo 
sušlubavusi jo širdis. Širdies 
priepuolis ir buvo jo mirties 
priežastis.

Velionis turėjo brolį kunigą 
Juozą, taip pat muziką, gyvenu
sį Amerikoje ir čia plačiai pasi
reiškusį.
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be reikalo išlaidų nedaro, nes 
neturi pinigų.
Be leidimo negalima ir vinies 

Įkalti
Tuomet jūs akcentavote, kad 

bažnyčia yra valstybinis pasta
tas, į kurį be leidimo negalima 
ir vinies įkalti.

Nacionalizuojant bažnyčią, 
buvo nacionalizuotas ir prie baž
nyčios esantis gyvenamas na
mas. Namą pastatė parapiečių 
seneliai, jis visiems brangus. 
Tikintieji jaudinasi, kad jis liko 
apleistas, be globos. Taigi baž
nyčios komitetas kreipėsi į da
bartinius namo šeimininkus — 
Adutiškio apylinkės vykdomąjį 
komitetą. Kreipiausi ir aš, kaip 
nuomininkas, VII.31 ir 1969. 
11.24 d., 1970.1.28 d., 1972.VII 
mėn., nes lietui lyjant varva į 
kambarį, apgriuvęs. Nežiūrint, 
kad nuomos į mėnesį mokama 
56 rb. 45 kp., namo kiauras sto
gas. Kaip bažnyčios komitetui, 
taip ir man atsakinėta tik žo
džiu: “Nėra tokios organiza
cijos, kuri galėtų padaryti re
montą”. Keista, yra organizacija 
paimti pinigus, o remontuoti — 
nėra!

Šventoriaus tvora, ypač nuo 
gatvės, net kelis metus buvo 
apgriuvusi. Praeinančius ir pra
važiuojančius galėjo ištikti dide
lė nelaimė. Atsakingi rajono pa
reigūnai jos nepastebėjo.

Bažnyčios komitetas kreipėsi į 
rajoną, kad leistų nupirkti ce
mento. Prašantiems atsakė: “Pas 
mus cemento neužtenka svar
besniems reikalams”. Kartais 
skelbiama rajono laikrašty, kad 
statybinės medžiagos parduoda
mos laisvai, o kai norima nu
pirkti, atsako: “Bažnyčiai nepar
duodama”. Taip atsakė šių metų 
sausio mėn. Švenčionių rajono 
statybinių medžiagų bazės ve
dėjas.

Tikintieji, supratę, kad bažny
čia nacionalizuota tik tam, kad 
greičiau sunyktų ir sugriūtų (taip 
daugelis bažnyčiij sunaikinta 
Baltarusijoje), patys perka staty
binę medžiagą, talkininkauja, 
remontuoja.

Nepaisant, kad bažnyčia suvi
suomeninta, parapiečiai ir dabar 
jaučiasi jos šeimininkais, nes jų 
tėveliai patys bažnyčią pastatė, 
negaudami iš kitur jokios para
mos.

Pasikviesti į atlaidus kunigus 
iš kitur — nevalia

4. Jūs, sužinoję, kad šių metų 
liepos 15 Adutiškio bažnyčioje 
buvo atlaidai, padarėte man pa
stabą: “Nesilaikote tarybinių į-

statymų. Be rajono leidimo į at
laidus pasikvietėte kunigų.”

Neprašiau leidimo, nes rė- 
miausi sutartimi, kurią baž
nyčios komitetas pasirašė su 
Švenčionių, rajono Vykdomuoju 
komitetu. Minėtos sutarties ant
rajame straipsnyje aiškiai pasa
kyta: “Taipgi suteikiant ' gali
mybę naudotis visiems ki
tiems tos tikybos asmenims, iš
imtinai religinio kulto reikalui 
ir nedaleisti atlikinėti religinių 
apeigų kulto tarnautojams, kurie 
nėra užregistruoti religinių kul
tų reikalų tarybos įgaliotinio 
Lietuvos TSRespublikai”. Tai
gi kunigus pakviečiau teisėtai.

Tada Jūs paklausėte Lietu
vos TSR įgaliotinį ir rajono 
Vykdomojo komiteto pirminin
kę: “Ar taip sutarty gali būti?” 
Jie atsakė, kaip ir Jūs, kad ne
gali. Labai gaila, kad nei Jūs, 
nei Jūsų palydovai, kuriems pa
vesta Bažnyčią tvarkyti, nežino, 
kas mums leidžiama. Patariau 
Jums atsivežti bažnyčios komi
teto sekretorių. Galėjome vie
toje išsiaiškinti ir įsitikinti, kie
no teisybė, bet Jūs patyliukais 
atsakėte: “Gaila, kad viskas 
daroma vienašališkai. Kas pa
gal sutartį lęidžiama, dabar jau 
draudžiama..”.

Norėdamas įrodyti, kad ne Jūs 
ir ne Jūsų palydovai buvo teisūs, 
bet aš, prie, šio. paaiškinimo pri
dedu aukščiau minėtos sutarties 
nuorašą. .

Ateistai įsakinėja kunigam, 
kaip atlikti bažnytines apeigas

Tarybų Sąjungoje Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, bet, tur 
būt, nėra pąąąųlyje kitos valsty
bės, kuri taip kištųsi į Bažny
čios gyvenimą.

Suprantamą,, kad valstybė val
do, kaip nori, bet didžiausia 
nelaimė, kad jokių įstatymų raš
tu neišleidžia; o suteikia neribo
tą galią rajonų vykdomųjų ko
mitetų pirmininkų pavaduoto
jams, o kartais net ir kaimo 
apylinkių pirmininkams, kurie 
viską aiškina, kaip patinka. Jie 
kunigus valdo ir moko, net kaip 
atlikinėti religines pareigas.

Visiems žinoma, kad Sovietų 
Sąjungoje gydo ligonius, mo
ko gydytojus ir, apskritai, spe
cialistus ruošia tik specialistai. 
Bet Tarybų valdžia patikėjo ku
nigus mokyti nekompetetin- 
giems asmenims, fanatiškai nu
siteikusiems ateistams. Ateis
tai moko kunigus, kaip jie turi 
atlikinėti religines apeigas.

Kai dirbau Švenčionėliuose, 
mane mokė Švenčionėlių vyk
domojo komiteto pirmininkas 
V. Bukielskis: “Jei nori numirė-

lį į kapus lydėt, nusivilk kuni
giškus rūbus ir lįsk liaudžiai 
užpakalin. Tik užpakaly gali 
eiti”. Kai paklausiau, kuo pa
siremdami taip įsako, išdidžiai 
atsakė: “Toks valdžios pot
varkis”.

Ką gi tikintieji pagalvotų ir 
pasakytų, jei aš, palydėjęs nu
mirėlį į kapus, sukalbėčiau vien 
maldos užbaigą “Amžinąjį atil
sį”, kaip mane mokė 1972 spalio 
2 Švenčionių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkė?

Apeigų negaliu kitaip atliki
nėti, kaip tik pagal “Romos ka
talikų apeigyną Lietuvos vys
kupijoms”^ kuris Lietuvos vys
kupų Liturginės Komisijos su
redaguotas, tarybinių organų 
cenzūruotas ir Šventosios Apei
gų Kongregacijos aprobuotas.

Tarybų Lietuvoje dar egzis
tuoja bažnytinė hierarchija — 
vyskupijų kurijos, net apeigų ko
misija, bet ne kurijos, ne apeigų 
komisija duoda nurodymus, o vi
sai nekompetetingi organai, — 
kurijoms palikta tik interviu tei
sė.

Jei kunigas valdžiai nepatin
ka, jis tampa auka. Aš nuken
tėjau moraliai ir materialiai. Štai 
faktai: iš Švenčionėlių parapijos 
klebono pareigų mane pašalino 
šantažu: “Jei neišvažiuosi iš 
Švenčionėlių, kunigo pareigų 
eiti negalėsi”. Taip sakė religi
jų reikalų įgaliotinis Rugienis.

Namą, kurį aš pastačiau prie 
Švenčionėlių bažnyčios, kon
fiskavo neteisėtai.

Liepos 16 aiškinau, kad anks
čiau prašydavome leidimo at
vykti kunigams į atlaidus. Su lai
ku nustojome prašę, nes rajono 
oficialus asmuo, kuriam buvo 
pavesta tvarkyti Bažnyčios rei
kalus, pradėjo iš mūsų tyčio
tis. Švenčionėlių rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Telyčėnas davė lei
dimą rekolekcijoms tą pačią die
ną visose rajono parapijose. Jo 
tikslas aiškus — sutrukdyti re
kolekcijas. Niekas nepasmerkė 
tokio rajono vykdomojo komi
teto pareigūno pasityčiojimo. 
Jūs, norėdami pateisinti, gud
riau atsakėte: “Galėjote;, pasi
kviesti kunigų iš kitų rajonų, 
iš Vilniaus, Palangos, ar net 
iš kitų respublikų”. Jūs nema
žiau pasityčiojote. Vilniaus ku
nigai užtektinai turi dirbti Vil
niuje. Palanga per daug toli 
(463 kilometrai), be to, Palangoj 
dirba tik du kunigai. Kai kurie 
rajonai, pvz. Ignalinos, iš kitų 
rajonų kunigų neįsileidžia.

Lietuviškos kilmės vaikam, kurie jau kalba tik angliškai, 
stovykla Neringoje bus liepos 28 — rugpiūčio 10. Kreiptis 
šiuo adresu: Camp Neringa, I.C.C. Putnam, Conn. 06260.

SAVAITĖS
ĮVYKIAI

(atkelta iš 1 psl.)

jų Rūmų ir valstybės sekreto
riaus.

(Tokios nuotaikos metu sunku 
laukti palankaus dėmesio ir lie
tuviam rūpimais klausimais). 
Viduje

Dėmesys užsieniui nesu
stabdo konflikto tarp Kongreso 
ir Baltųjų Rūmų. Prezidentą 
spaudžia kongresinis teisinis ko
mitetas ir ypatingasis tardytojas 
Jaworski, vis naujų dokumentų 
reikalaudami. Javvorski laimėjo 
vyriausiame teisme, kuris, apei
damas apeliacinį teismą, sutiko 
svarstyti, ar prezidentas turi tei
sę neduoti dokumentų, reika
lingų kriminaliniam nusikalti
mui išaiškinti. Vyr. teismo 
sprendimas būsiąs betgi apie 
liepos vidurį. Visa nepasitikėji
mo ir Watergate byla stengiama
si uždelsti. Baltieji Rūmai kalti
na demokratus, kad jie tuo norį 
turėti medžiagos propagandai 
iki po rinkimų. Demokratai kal
tina Baltuosius Rūmus, kad jie 
nori laimėti laiko užsienio poli
tikos laimėjimais uždengti vi
daus nesėkmes.

Šen. Fulbrightas, nuo 1959 
užsienio komisijos pirmininkas, 
naujame senate bus iškritęs. Jis 
pralaimėjo rinkimus 2:1 Arkan- 
sas gub. Bumpers. Naujas pir
mininkas būsiąs šen. Sparkma- 
nas, kuris dabar yra bankinių 
reikalų komisijos pirmininkas. 
Bankininkai rėmė Fulbrightą, 
rėmė Sparkmaną. Dabar nuo
gąstauja, kad į Sparkmano vietą

Taigi, apie Palangą ir kitus 
rajonus nėra ko ir galvoti, o tuo 
labiau apie kitas respublikas. 
Kitų respublikų kunigai nėra už
registruoti LTSR Religijų reika
lų tarybos įgaliotinio, taigi 
pagal aukščiau minėtą sutartį, 
jie negali dirbti Lietuvoje.

Ko Lietuvos kunigai nori?
Mes kunigai daugiau nieko 

nenorime, kad tik galėtume 
dirbti pagal Tarybų Sąjungos 
Konstitucijos 124 ir Lietuvos 
Konstitucijos 96 straipsnį, o taip 
pat atlikinėti apeigas pagal aukš
čiau minėtą apeigyną.

Šių metų liepos 10 rajone sa
kė, kad leisią du — tris kuni
gus atvažiuoti į atlaidus, bet 
kaip du-trys kunigai būtų išklau
sę liepos 15 dieną apie pusantro 

tūkstančio tikinčiųjų išpažin
ties?

Lietuvoje buvo atsitikimų, 
kad po atlaidų nuo didelio nuo
vargio kunigai mirė, pvz. kun. 
Ražanskas-Šeduvoje, o kun. K. 
Garuckas sunkiai susirgo. Todėl 
pasikviečiau tiek kunigų, kiek 
mane, kleboną, įpareigoja Vil
niaus Arkivyskupijos Sinodo nu
tarimai, kad tikintieji galėtų 
lengvai atlikti išpažintį, grei
čiau grįžtų į namus, o svarbiau
sia, kad darbo dienomis nesto
vėtų prie klausyklos valandų va
landomis, nes daugelis būtų ėję 
darbo dienomis. Pakviečiau tiek 
kunigų, kad liaudis būtų paten
kinta ir nemurmėtų nei prieš 
valdžią, nei prieš mane. Ir dėl 
to rajonui nebuvo jokių nuosto
lių ir išlaidų. Jokios materiali
nės paramos kunigams priimti 
rajone neprašiau.

Kas žiauresnis — caras ar 
bolševikas!

Caro laikais kunigams atvykti 
į atlaidus buvo reikalingas lei
dimas, — taip rašo vysk. M. Va
lančius savo knygoje “Mas
koliams katalikus persekio
jant”, Kaunas 1929, p. 32, 
ir A. Alekna “Bažnyčios istori
joje”, Tilžė, 1920, p. 223: 
(“1863 m. buvo uždrausta 
naujų bažnyčių statymas, senųjų 
taisymas ir kunigų atvažiavimas 
į atlaidus”).

Tik Leninas, panaikindamas 
visus caro išleistus dekretus, be 
abejonės, panaikino ir tą, kuriuo 
buvo draudžiama pasikviesti ku
nigus į atlaidus, o tarybiniais lai
kais tokio ar panašaus dekreto 
nebuvo išleista.

Kun. B. Laurinavičius 
Adutiškis, 1973.VII.31

(Elta) 

ateis Proxmire, kuris labiau pa
lankus vartotojam, ne bankinin
kam. Fulbrighto pralaimėjimą 
apgailestavo ir sovietinė spauda.

Šen. Jacksonas savo pozicijai 
sustiprinti numato lankytis Ki
nijoje, kuri jį sutinka su pasi
tenkinimu.

Kongresmanas Rooney po 30 
metų darbo naujuose rinkimuo
se nebekandidatas.

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

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y.41421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

MEDŽIAGA
APIE RUSIFIKACIJĄ

Medžiagos apie rusifikaciją 
Lietuvoje pateikė Alfonsas Bie
liauskas, “LTSR Rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas”, kal
boje, atspausdintoje Lit. ir me
ne. Pasak jo, “vien per 1970- 
1973 m. Lietuvoje išversta ir iš
leista 169 rusų klasikinės ir tary
binės literatūros knygos, 77 kitų 
tarybinių tautų rašytojų knygos 
bei 271 knygų ir pasaulinės kla
sikinės ir šiuolaikinės literatū
ros”. Taip rusų ir “tarybinė” 
literatūra aplamai atsveria viso 
pasaulio literatūros lobyną!

Toliau A. Bieliauskas tvirtina, 
jog “pagaliau pribrendo būtinu
mas pradėti leisti Vilniuje lite
ratūrinį žurnalą rusų kalba”.

Toje pat kalboje Bieliauskas 
nusiskundžia nepakankamu jau
nųjų rašytojų “idėjiškumu”: 
“ . . .Dar ne visi jaunieji poetai 
tvirtai įsitikinę poezijos pilietiš
kumo būtinumu, vienas kitas jų 
laikinus, vėjų iš kažkur atpūstus, 
poetinės formos elementus laiko 
vos ne būtinais šiandieninės lie
tuvių poezijos kanonais; dau
giau konkretumo ir idėjinio-me- 
ninio brandumo galima būtų pa
geidauti ir iš kai kurių jaunes
niųjų prozininkų kūrybos”. 
(Elta)

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

t

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

*
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Žiežirbos Lietuvos padangėje
Iš Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronikos pakartajam keletą 
epizodų, kurie kaip žiežirbos 
tamsoje nušviečia šio meto Lie
tuvos žmonių ir okupacinio reži
mo nuotaikas. .

-o-
“1973 lapkričio 14 Valstybinio 

saugumo komitete buvo nutarta 
organizuoti masines kratas — 
likviduoti slaptą leidinį “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką”, pogrindyje spausdinamų 
maldaknygių ir religinės litera
tūros centrus, sunaikinti religi
nę literatūrą”.

“Valstybės saugumo organų 
padarytos kratos rodo, kiek daug 
tarybinė valdžia daro pastangų, 
kad užgniaužtų religinę mintį ir 
tiesą apie dabartinę Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį”.

-o-
Kaune per kratą pas Jaugelį 

saugumietis kalbėjo:
“Jūs savo šmeižikiškais raštais 

mus ekonomiškai žlugdote. 
Mums reikia technikos, kompiu
terių, o Amerikos kongresas 
mums kliūčių daro dėl šmeiži
kiškos propagandos apie tikin
čiųjų tariamą persekiojimą”.

-o-
“Tuojau po kratos Jaugelis pa

rašė Lietuvos TSR Respub
likiniam Prokurorui protesto 
raštą dėl pagrobtų religinių kny
gų. Savo rašte Jaugelis nuro
do, kad jei tarybų valdžia garan
tuoja sąžinės, žodžio, spaudos 
ir kt. laisves, tai tie, kurie pa
ėmė religines knygas, yra nusi
kaltėliai, kuriuos prokuroras tu
rįs sutramdyti”.

Vilniuje “tardymo metu Z. Ur- 
bon sakėsi pats įsigijęs spausdi
nimo priemones ir gaminęs mal
daknyges, norėdamas padėti ti
kintiesiems, stokojantiems mal
daknygių”.

-o-
“Spalio 11 Šiaulių saugumo 

viršininkas skaitė moksleiviams 
paskaitą “Šiuolaikinė ideolo
ginė kova ir jaunimas”. Saugu
mietis pasakojo apie neramu

mus Šiauliuose: buvo išlipdyti 
antitarybiniai lapeliai viešose 
vietose ir net mokyklose, gegu
žės 19 Jurevičius, Ivanovas ir 
Mištautas nešę kryžių į Meš
kuičių piliakalnį. Tai buvę pada
ryta Kalantos susideginimo me
tinių proga. Saugumo viršinin
kas pareiškė, kad dėl Jurevi
čiaus visai nenuostabu, nes esąs 
banditas, o jaunuoliai kelią ne
rimą, kunigai darą daug žalos”.

-o-
Komjaunimo suvažiavime 

“1974 vasario viduryje Vilniu
je.. . . Lietuvos LKJS CK pirma
sis sekretorius V. Baltrūnas . . . 
neužmiršo dar kartą prakeikti 
Nobelio premijos laureato 
Aleksandro Solženicyno, iš
vadindamas jį išdaviku, atskalū
nu, išgama.

Tuo tarpu Lietuvos katalikai 
sveikina šį puikų rašytoją ir 
meldžiasi už jį. A. Solženicyno 
veikalas “Gulago salynas” dau
geliui Lietuvos katalikų priminė 
jų pačių iškentėtas kančias la
geriuose, kalėjimuose, tremty
je. A. Solženicynas lieka lietu
viams katalikams pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti savo Tėvynę, 
tiesą ir nenusilenkti smurtui”.

-o-
“1973 spalio 3 Aleksoto Me

džio apdirbimo kombinate strei
kavo darbininkai. Rytinėje pa-, 
mainoje nedirbo 320 darbinin
kų, o vakarinėje —apie 340. Strei
ko priežastis — atlyginimų su
mažinimas.

Streiko dieną į kombinatą at
vyko milicijos, saugumo darbuo
tojai ir Kauno miesto Vykdomo
jo komiteto pareigūnai. Darbi
ninkus bandė gražiuoju įkalbėti, 
kad dirbtų. Nepavyko darbinin
kus įkalbėti net ir ministerijos 
atvykusiems pareigūnams. Kitą 
dieną atlyginimai buvo pakel
ti”.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba šiuos metus pa
skelbė Lietuvių Fondo milijono 
užbaigimo vajaus metais. Ne
daug ir betrūksta — apie 90,000, 
o kita — su viršum 900,000 
dol. —jau surinkta ir neša pelną, 
kuris stiprina lietuvių išeivių 
švietimo ir, bendrai, kultūrinį 
darbą. Krašto valdyba, norė
dama, kad užsibrėžtas tikslas 
būtų tikrai ‘pasiektas, atėjo LF- 
ui į talką: paragino visas apylin
kes sukrusti ir kviesti vietos 
lietuvius stoti nariais į Fondą 
bent su minimaliu (100 dol.) ar 

,su didesniu įnašu. Visiem iman
tis darbo, reikalinga suma su
plauktų į Fondą greičiau, negu 
pasibaigs Šie metai.

-o-
Lietuviai negreit susižavi 

naujais sumanymais, ilgai svars
to, spėlioja, nepasitiki, ilgai ne
siryžta prisidėti ar paremti tai, 
kas naujai užplanuota. Dėl tokio 
mūsų žmonių neryžtingumo ne 
vienas geras užmojis sužlugo, 
ypač ten, kur reikia prisidėti sa
vo pinigu.

Turint tai galvoj, tenka stebė
tis kelių entuziastų (dr. A. Raz
mos ir kitų) užmojo didumu ir 
jų pasitikėjimu savim, kuriant 
milijoninį fondą. Pradėję darbą 
iš nieko, nepavargo, nepalūžo ir 
šiandien jau visai priartėjo prie 
užsibrėžto tikslo. Negailėdami 

triūso, dažnai ir savo lėšų, auko
damiesi dideliam reikalui, įgijo 
visuomenės pasitikėjimą, pa
traukė jos dėmesį, ir jų tikėji
mas nebuvo apviltas. Nors tik 
mažuma visų lietuvių atėjo į 
Fondą su savo įnašais, o didelė 
dauguma iki šiol liko už Fondo 
ribų, bet ta dauguma netrukdė 
jam augti. Ir didžiausi visokių 
naujienų opozicionieriai prieš

Iš kairės: Lietuvių Fondo valdybos pirm. dr. Antanas Razma, 
LF pelno skirstymo komisijos pirm. dr. Kazys Ambrozai- 
tis, LF tarybos pirm. dr. Jonas Valaitis.

MILIJONO BAIGIMO METAI

Fondą nekovojo. Kartais pasi
girsta nepatenkintų balsų dėl 
pelno paskirstymo (tai yra visai 
normalu), bet niekas neneigia 
paties Fondo reikalingumo.

Teisybė, Fondas neaugo taip 
greit, kaip buvo laukta, — reikė
jo net 12 metų dėti šimtinę 
prie šimtinės ir didesnes sumas, 
kol pasiekė šiandien turimą ka
pitalą. Ir štai, nors lėtais, bet 
tvirtais žingsniais priartėta prie 
tikslo.

Didelės daugumos lietuvių 
neryžtingumas jungtis į Fondą 
yra nebepateisinamas. Dvylikos 
metų pelnas, patikėtas jam kapi
talas turėjo sugriauti visas abe
jones ir įtikinti didžiausius 
skeptikus, jog nebegalima ilgiau 
likti neįsijungus į Fondą. Įsijun
gusių pavyzdys turi skatinti ne
įsijungusius.

-o-
Vargiai bereikia įrodinėti 

Fondo naudą, kuri tokia aiški. 
Jei iki šiol, neturėdamas pilno 
milijono, davė lituanistiniam 
reikalam su viršum 200,000 dol., 
tai geresnio jo naudingumo įro
dymo nebereikia. Galima tvir
tinti, kad tiek pinigų kultūri
niam reikalam šalia kitų reikalų 
lietuviai nebūtų sudėję, jei ne 
LF-as.

Be LF-o pelno pajustume di
delę tuštumą švietime, moksle, 
literatūroj ir kitur. Išeivių gyve
nimas, mažiau gaivinamas kul
tūrinių pasisekimų, būtų daug 
skurdesnis ir tamsesnis.

Nors LF-o pelnas pagal mūsų 
reikalavimus visų sumanymų ir 
nepatenkina, bet, turint minty, 

kad jis bus pastovus, t.y. kasmet 
gaunamas, ateis eilė, ir bus pa
tenkinti visi naudingi sumany
mai.

Lietuvių kultūrines vertybes 
reikia parodyti ir pasauliui. Ta
čiau reklama ir leidiniai sveti
mom kalbom daug atsieina. LF- 
as ir šioj srity atėjo į pagalbą, 
— buvo išleista gerų leidinių 
lietuvių kultūros temom. Kita
taučių supažindinimas su lietu
vių kultūra yra viena iš priemo
nių kovoj už Lietuvos laisvę. 
Nors LF-as reiškiasi tik kultū
rinėj srity, bet jo pagalba yra 
naudinga visokeriopai.

PROLETARAI PĖSTI
NEVAIKŠČIOJA

Milane,- nuo spalio 24 iki 
lapkričio 18, Maskvos teatro 
Bolšoj ansamblis, viso 462 asme
nys, garsiame teatre Scala paro
dė savo meną. Nieko nepasaky
si: visi puikūs artistai, daininin
kai, šokėjai. Milano publika gau
siai plojo ne tik jų pasirody
mam, pirmaeiliam dainininkam, 
bet ir vadovam, dirigentam, cho
ristam. Ir nenuostabu: milanie
čiai žinojo, kas yra Maskvos teat
ras Bolšoj, ir jų pasirodymas bu
vo be priekaištų.

Bet kas labiausiai nustebino 
milaniečius, ir ne tik Scalos lan
kytojus, bet ir visus eilinius Mi
lano gyventojus — tai tas faktas, 
kad tie “liaudies” artistai, pra
dedant “žvaigždėmis”, baigiant 
eiliniais choristais, pareikalavo 
Milane komforto, kuriuo pasi
žymi “buržuazinė ir kapita
listinė sistema”, kurią taip labai 
kritikuoja sovietai “demokra
tai”. Dargi pareikalavo daugiau 
patogumų, negu paprastai jų yra 
kapitalistiniuose kraštuose.

Pirmiausia pastebėta, kad to 
“liaudies” ansamblio sudėtyje 
yra labai griežtai išlaikomos 
klasės; pradedant pirmaeiliais 
artistais, dainininkais, baigiant 
eiliniais nariais, visi suskirstyti į 
kategorijas: pirmoji, antroji, tre
čioji ir t.t. Taigi yra griežtas 
hierarchinis, nieko bendro netu
rįs su tikra demokratija, laips- 
niavimas.

Milaniečius nustebino, kad 
pirmaeilės žvaigždės, dirigen
tai, politiniai vadovai apsigyve
no ištaigingiausiame Milano 
viešbutyje. Jiem, kiekvienam 
atskirai, turėjo būti automobilis 
su šoferiu. Visi kiti buvo apgy-

-o-
Lietuvių Fondo steigėjai, 

nuosekliai veikdami ir tikėdami 
savo darbo naudingumu, sukūrė 
naują veiksnį, kuris visada gai
vins kūrybinius polėkius, ug
dant lietuvių kultūrą ir lituanis
tinį jaunimo švietimą. Fondas 
yra toks veiksnys, kuriam bus 
lemta pergyventi kai kuriuos 
kitus veiksnius. Apie jį bursis 
ateinančios kartos, ir gal tik jis 
vienas skatins lietuvius reikštis 
kultūros baruose. Kol bus kultū
rinis pasireiškimas, bus gyva ir 
lietuvių išeivija.

A. Gailiušis

vendinti irgi labai patogiame 
viešbutyje miesto centre, bet jau 
prastesniame, negu anos 
“žvaigždės” ir vadovai. Pastara
sis viešbutis yra tik 570 metrų 
nuo Scalos teatro ir pasiekiamas 
keturiomis tramvajų linijomis. 
Bet ir šitie žemesnio rango 
“demokratai” nesiteikė pa
vaikščioti pėsti nuo viešbučio 
iki teatro, bet jiem turėjo būti 
specialūs keturi nauji autobusai, 
išimtinai rezervuoti tik jiem.

Tie keturi autobusai, kurie 
kursavo tarp viešbučio ir teatro 
ten atgal, siutino Milano taksis
tus, automobilistus ir tramvajų 
valdytojus, ir tai ne dėl politi
nių motyvų, o visai dėl ko kito. 
Tie autobusai, nuolat stovį čia 
ties viešbučiu, čia ties teatru, 
kliudė ir blokavo judėjimą ypač 
tomis valandomis, kada judėji
mas yra pats didžiausias.

Čia tarp tų naujų spindinčių 
autobusų, dieną ir naktį rezer
vuotų Bolšoj teatro nariam, rei
kia įterpti nenumatytą progra-j 
moj numerį. Faktiškai Bolšoj 
teatro sąstate yra ne 462 nariai, 
o tik 460. Mat, baleto šokėjas 
Anatolij Kleimenov, kai tik iš
kėlė koją iš sovietinio lėktuvo 
Milano aerodrome, tuojau puo
lėsi prie policijos ir pasiprašė 
politinio pabėgėlio teisių, pa
reikšdamas, kad jokiu būdu ne
norįs grįžti į Sov. Sąjungos rojų. 
Po keliolikos dienų viena iš ge
riausių dainininkių, Renata Ba- 
bak, slapta paliko Milaną, nuvy
ko į Toriną ir ten prisistatė po
licijai, prašydama politinės pa
bėgėlės globos. Dabar abu — 
Kleimenovas ir Babak — yra

(nukelta į 5 psl.)
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Prėskosios nebaltintos sriubos
Pagrindinė visų mėsos sriubų dalis yra sultinys, kitaip 

dar buljonu vadinamas. Norint gauti gerą ir skaidrų sultinį, 
reikia imti lygiomis jautienos ir vištienos mėsos. 2/3 ar pusė mė
sos turi būti su kaulais. Jei imtume beveik visus kaulus, sultinys, 
žinoma, būtų riebesnis, bet mažiau turėtų baltymų. Skaidres
niam sultiniui virti labiau tinka kaulai su smegenimis (ci
lindriniai, klubiniai); kai tenkinamės paprastesnių sultiniu ir 
ypač kai sriuba baltinama, tinka bet kurie kaulai.

Skaidrus mėsos sultinys
6 asmenims:

2-4 sv. jautienos ir paukštienos mėsos,
2 didelės morkos, >
1 svogūnas,
1 lapas saliero,
1 petražolė,
2 lauro lapai,
10 pipirų abiejų rūšių
16 stiklinių vandens, druskos.

Sultinį virti tokiu būdu: mėsą šaltu vandeniu gerai išplauti 
ir dėti į šaltą vandenį. Morkas, petražoles, salierą nuvalyti, 
nuplauti ir supiaustyti. Taip viską paruošus, sudėti į puodą, san
dariai uždengti ir užvirti. Kai užvirs, atidengti, nukelti ant 
lengvos ugnies ir virti 3-4 vai., kol mėsa suminkštės. Viri
mui įpusėjus, pagal skonį pridėti druskos.

Gautas sultinys turi būti skaidrus ir gražiai rusvos šiaudo 
spalvos. Tuo tikslu sultinį reikia nukošti. Košimui vartojamas 
paprastas sietelis. Skaidrinimui vien košimo neužtenka. Papras
čiausias nuskaidrinimo būdas: palikti sultinį nusistoti 15-20 

min., o vėliau atsargiai nupilti. Skaidrumui kenkia, jei virimo 
metu sultinys maišomas. Tuomet susidaro daug smulkių nuo
sėdų, kurios vėliau sunkiai nusistoja.

Sultinio spalvai pagerinti ant keptuvės pakepinamos morkų 
ar svogūno skiltelės ir, virimui įpusėjus, sudedamos į sultinį.

Dar galima sultinio spalvą pagerinti degintu cukrumi. Pa
imti šaukštą cukraus, supilti į keptuvę ir kaitinti, iki cukrus 
parus. Po to įpilti 1/2 stiklinės vandens, pakaitinti ir tokį 
degintą cukrų vartoti pagal reikalą.

Daržovių sultinys
Daržovių sultinys verdamas taip, kaip mėsos sultinys, tik 

vietoje mėsos imama daugiau daržovių prieskonių ir mažiau 
vandens. Verdama 1-2 vai.

Mėsos sultinio priedai

Lietiniai pyragaičiai (naliesninkai)
3 stiklinės pieno,
3 kiaušiniai,
2 stiklinės miltų,
2 šaukštai džiuvėsėlių,
1/4 sv. sviesto,
1/2 stiklinės alyvos, druskos.

Miltus nusijoti, trynius su druska išplakti. Į trynius pilti da
limis pieną ir miltus ir gerai ištrinti. Pradžioje, kad geriau išsi
trintų miltai, tešla turi būti tirštesnė, paskui praskiedžiama iki 
reikalingo skystumo; po to dedami išplakti baltymai, pilama 
ant keptuvės ir, plonai pasklęidus, kepama. Kepti užtenka tik 
vieną pusę.

Įdaras.
1 sv. virtos mėsos iš sultinio,
1 kiaušinis,
2 šaukštai sviesto,
1 stiklinė sultinio,
1 svogūnas, 
truputį maltų pipirų ir druskos.

Mėsą sumalti mašinėle, sudėti visus prieskonius ir dar 
kartą permalti. Dabar dėti kiaušinį, sultinio ir, gerai išminkius, 
dėti ant iškepto lietinio, ištepti, kraštus užlenkti ir, suvy
niojus į volelį, perplauti pusiau. Patepus plaktu kiaušiniu ir 
apvoliojus džiuvėsėliuos, paspirginti svieste iki gelsvumo. Duo
dant į stalą, galima papuošti žaliais petražolių lapeliais.

Pyrago paš tėteliai
1 sv. pyrago (baltos duonos),
1 stiklinė grietinėlės ar pieno,
1/4 sv. sviesto,
1 kiaušinis.

Pyragą be plutos supiaustyti ketvirtainiais gabalėliais apie:
1 colio pločio (2,5 cm), 2 col. ilgio (5 cm), 1/3 col. storio (apie 1 
cm).

Sudrėkinti grietinėlėje ar piene. Mėsą paruošti taip, kaip 
lietiniams pyragaičiams. Paruoštą mėsą tepti ant pyrago apie 

1/3 col. (1 cm) storio sluoksniu, viršų patepti kiaušiniu, su
dėti į keptuvę, ir kepti apie 15 minučių iki gelsvumo.

Pusiau trapūs pyragaičiai
2 stiklinės miltų,
1/4 sv. sviesto,
1 kiaušinis, 
truputį druskos ir vandens.

Viską sudėjus, atsargiai spaudžiant, šaltoje vietoje užminkyti 
tešlą ir padėti šaltai. Kai atšals, iškočioti ir apvalia forma išpiauti 
blynelius; dėti ant vidurio kimšimo ir daryti pailgos formos 
pyragėlius, aptepti kiaušiniu ir kepti apykarštėje krosnyje. Į stalą 
duodami šilti.

Kimšimas
1,5 sv. virtos mėsos iš sultinio,
1 svogūnas,
1 kiaušinis,
2 šaukštai džiuvėsėlių.
2-4 šaukštai sviesta, 
truputį pipirų, druskos.

Mėsą sumalti, svogūną, smulkiai supiausčius, svieste paspir
ginti ir, sudėjus mėsą, vėl paspirginti; sudėti džiuvėsėlius ir 
truputį pipirų. Druskos pagal skonį, jei mėsa sausa, įpilti mėsos 
sultinio, įdėti kiaušinį ir, viską gerai išsukus, dėti į paruoštą 
tešlą.

Bulvių kroketai
2 sv. bulvių,
3 tryniai,
2 nubraukti šaukštai bulvinių miltų,
1,5 stiklinės kvietinių miltų,
0,5 stiklinės džiuvėsėlių,
0,5 sv. margarino spirginimui. (Bus daugiau)
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MOTINĖLĖ IMMACULATA —
DIEVO IR TĖVYNĖS

Motinėlė M. Immaculata, Ju
dita Dvaranauskaitė, buvo viena 
iš pirmųjų trijų Švento Kazimie
ro seserų kongregacijos steigė
jų. Su motinėlės Immaculatos 
vardu yra susijusi Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos istorija nuo 
pat jos įsikūrimo pradžios.

Pirmasis, iškėlęs mintį steig
ti lietuvių seserų kongregaciją 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, buvo kun. Antanas Milu
kas. Jis sužadino ir kitų lietuvių 
kunigų susidomėjimą tuo reika
lu. To gražaus sumanymo vyk
dymas prasidėjo 1904 Pennsyl- 
vanijoj. Jam vadovavo ir dau
giausia pasidarbavo kun. Anta
nas Staniukynas.

Šv. Kazimiero seserų kongre
gacija kilo iš svarbaus ir būti
no, vis didėjusio reikalo mokyti 
lietuvių išeivių vaikučius.

-o-
Judita Dvaranauskaitė gimė 

1880 vasario 24 Lietuvoj, Pil
viškių parapijoj, Žečkalnių kai
me. Mokėsi Pilviškiuose ir Ma
rijampolėj. Jos du vyresnieji 
broliai išėjo į kunigus. Po moti
nos mirties jie pasiuntė savo jau
nesnę sesutę į užsienį mokytis 
namų ruošos ir šeimininkavimo 
ekonomijos. 1903 spalio 29 ji iš 
Lietuvos nuvyko į Šveicariją, 
į Ingenbohl miestelį, ir apsigy
veno pas Šventojo Kryžiaus gai
lestingąsias seseris. Ten ji suti
ko dar dvi lietuvaites — Kazi
mierą Kaupaitę ir Antaniną Un- 
guraitytę. Šios trys lietuvaitės 
vėliau tapo pirmomis kandidatė
mis naujoj Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos užuomazgoj. Atvy
kusios iš Šveicarijos į Jungtines 
Amerikos Valstybes, jos 1905 
spalio mėn. pradėjo savo vie
nuolinį pasiruošimą Šv. Marijos 
Nekalčiausios Širdies tarnaičių 
vienuolyne Scrantone, Pennsyl- 
vanijoj. 1907 buvo gautas Vati
kano leidimas steigti naują Šv. 
Kazimiero seserų kongregaciją, 
ir tais pačiais metais rugpiū- 
čio 30 pirmosios trys lietuvaitės 
padarė vienuolinius įžadus ir 
gavo naujus vysk. J. W. Shana- 
han jom parinktus vardus. Var
dai buvo parinkti iš sakinio — 
Maria immaculata concepta. Ir

KUN. A. STANIUKYNO 
PRADĖTU KELIU

Sesers Anos Marijos — J. Rakauskaitės 
80 metų proga

Kai kun. A. Staniukyno sva
jonė tapo realybe ir buvo į- 
steigtas Šv. Kazimiero seserų 
vienuolynas, 1907 rugpiūčio 29- 
30 iškilmingų ir įspūdingų įža
dų ir įvilktuvių proga vysk. Sha- 
nahan taip prabilo į tris pirmą
sias seseles: “ . . .Jūs dirbsite 
tarp savųjų žmonių — lietuvių, 
kur tvirtas tikėjimas degė karš
čiau persekiojimuose, kurie juos 
taip gausiai skaičiumi atginė į 
mūsų kraštą. Jie trokšta perduoti 
savo vaikučiams tą gryną tikėji
mą ir, kadangi rusų valdžia at
ėmė iš jų vienuolius mokytojus 
savoje tėvynėje, jie laukia jūsų 
pagelbos šioje šalyje. Gyveni
mas, kurį jūs pradedate, yra sun
kus, ir pati sunkiausioji jo da
lis yra išsižadėti savo valios ir 
paklusti kito. Bet atminkite, jei 
auka yra didelė, tai ir Dievo 
teikiama pagelba yra didesnė . .” 
(Dr. A. Kučas — Kun. A. Staniu
kynas”).

Vysk. Hoban žodžiai skambė
jo panašiai: “Ši diena yra iš tik
rųjų istorinė diena Jungtinių 
Valstybių Katalikų Bažnyčioje, 
diena, kuriai lemta būti didžios 
reikšmės lietuviams, nes pasiau
kojimas, kurį jūs padarėte savo 
gyvenime, turi svarbos ne tik jū
sų pačių gyvenimo išganymui, 
bet ir visų jūsų tautiečių — lie
tuvių dvasinei gerovei ... Jūs 
esate kilusios iš kankinių, ir ta 
pati dvasia, kuri gaivino jūsų 
tėvus ir protėvius, privalo gai
vinti ir jus. Tik būkite ištikimos 
savo pareigoms. Pirmiausia 
šventėkite pačios, ir jums pa
vyks padaryti šventais tuos, ku
rie bus pavesti jūsų globai.” 
(Dr. A. Kučas — “Kun. A. Staniu
kynas”, 93, 94 psl.)

MEILĖS PAVYZDYS

taip Kazimiera Kaupaitė liko 
sesuo Marija, Judita Dvaranaus
kaitė — sesuo Immaculata, An
tanina Unguraitytė — sesuo 
Concepta.

Motinėlei M. Immaculatai 
teko darbuotis kaip mokyklos 
vedėjai: Šv. Kryžiaus parapijoj 
— Mt. Carmel, Pa., Visų Šven
tų parapijoj — Chicago, III., 
Aušros Vartų parapijoj — Chi
cago, III., Dievo Apvaizdos pa
rapijoj — Chicago, III., Šv. Pran
ciškaus parapijoj — Minersville, 
Pa., Šv. Juozapo parapijoj — 
Scranton, Pa., Šv. Alfonso para
pijoj — Baltimore, Md.

Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoj Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, kun. Staniukyno 
iniciatyva buvo pradėtas kelti 
klausimas įsteigti Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos skyrių 
Lietuvoj. Tuo pačiu laiku Lie
tuvos vyskupai, kunigai, Saulės 
draugija ir kitos lietuvių katali
kų organizacijos Lietuvoj siun
tė prašymus į Ameriką, kad bent 
kelios seserys kazimierietės at
vyktų į Lietuvą. Pagaliau kun. 
Bučio patarimu Lietuvos vysku
pai (Matulevičius, Karevičius, 
Skvireckas) kreipėsi į popiežių 
Benediktą XV-ąjį ir gavo jo suti
kimą steigti seserų kazimierie- 
čių kongregacijos skyrių Lietu
voj.

1920 iš Chicagos į Lietuvą bu
vo pasiųstos sesuo Immaculata, 
kaip vyresnioji ir Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos Lietuvos 
provincijos viršininkė, ir dar trys 
seserys — Katarina (Balčaitė), 
Ona Marija (Rakauskaitė) ir An
gelą (Braškytė). Jas atlydėjo ir 
motinėlė Marija, kuri, išbuvusi 
Pažaislio vienuolyne apie vie
nerius metus. 1922 grįžo į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Lietuvoj seserim kazimierie- 
tėm buvo atiduotas Pažaislio 
vienuolynas. Anksčiau ten ilgus 
metus gyveno vienuoliai kamal
duliai. Vėliau, Lietuvos rusi
nimo metu, rusai -buvo atėmę 
iš katalikų Pažaislio vienuolyną 
ir atidavę jį savo vienuoliam. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
tie vienuoliai, palikę apleistą

Tokį pasiaukojimą savo tautie
čių dvasinei gerovei prieš 62 
metus padarė Juozapina Rakaus
kaitė — sesuo Ana Marija. Š. 
m. vasario 3 jos giminaičių 
L. ir V. Baltrušaičių namuose 
buvo kukliai paminėta jos 80 
metų sukaktis. Dalyvavo 20 as
menų — jos giminių, draugų ir 
bendraminčių. Ta proga ir noriu 
prisiminti jos tikrai pilną der
liaus gyvenimo aruoda.

-o-

Ji gimė Chicagoj. Jos tėvai — 
Marijona Klimaitė ir Mykolas 
Rakauskas, abu gimę Lietuvoj, 
Jurbarko parapijoj. Kūdikystė 
prabėgo labai judrioj lietuviškoj 
Bridgeporto kolonijoj, Chicagoj. 
Keista, kad beveik visam judėji
mui vadovavo vienuolė vokietė 
— mozūre, puikiausiai pramoku
si lietuvių kalbos. Kaip atrodo iš 
seselės pasakojimų, toji vienuolė 
yra padarius labai daug įtakos
J. Rakauskaitės ateičiai.

Sudegus Rakauskų krautuvei, 
jie išsikelia į Waukeganą. Ten 
turi kelis sklypus. Kontraktorius 
tėvas tuoj pastato didelius na
mus, nes šeima gausi — trys sū
nūs ir keturios dukterys. Tėvas 
išjudina apsnūdusią lietuvių ko
loniją. Namuose prasideda dide
lis judėjimas. Čia organizuojami 
vakarai, vaidinimai, dainos kon
certai ir t.t. Gimsta kvartetas, kur 
sopranu dainuoja M. Rakauskai
tė, vėliau Kauno operos solistė, 
altu J. Rakauskaitė — sesuo Ana 
Marija, tenoru V. Greičius ir bo
su A. Čiapas. Linksmai bėga die
nos su bendraminčiais, juoku ir 
daina. Bet kaip toj dainoj: “Bet 
širdelėj kažko tai liūdna, kažko 
dar neramu”. Juozapina kažko

Pažaislio vienuolynas prie Kauno. Šį gražų baroko stiliaus 
vienuolyną pastatė Lietuvos kancleris Zigmantas Pacas 1665- 
1674. Prie vienuolyno atnaujinimo 1920 daug prisidėjo ir 
motina Immaculata.

Pažaislio vienuolyną, pasitraukė 
į Rusiją.

Dabar prieš motinėlę M. Im- 
maculatą atsistojo milžiniškas 
darbas: ji turėjo ne tik įsteigti 
naują vienuolyną, paruošti nau
jas seseris, išplėsti kazimierie- 
čių veiklą mokyklose, bet ir at
statyti bei sutvarkyti Pažais
lio vienuolyną ir labai gražią 
bažnyčią, kurie po karo buvo 
labai apleisti ir apgriauti. Vie
nuoliškas pasišventimas padėjo 
nugalėti visus sunkumus ir vė
liau su džiaugsmu pamatyti at
likto sunkaus darbo gražius vai
sius.

Motinėlė Immaculata ypač rū
pinosi Pažaislio Dievo Motinos 
stebuklingo paveikslo grąžini
mu į vienuolyną. Tas labai gra
žus paveikslas buvo pieštas Ita
lijoj ir popiežiaus Aleksandro 
VHI-ojo buvo padovanotas Pa
žaislio bažnyčios statytojui Lie
tuvos didžiosios kunigaikštijos 
kancleriui Pacui. Rusų-vokie
čių karo pradžioj jis rusų vienuo
lių buvo išvežtas iš Lietuvos ir 
laikomas vienoj cerkvėj Mask
voj. Motinėlės Immaculatos il
gos pastangos pagaliau apsi
vainikavo laimėjimu, nes pa-, 
veikslas buvo grąžintas iš Mask
vos į Lietuvą ir 1928 gegužės 
17 labai iškilmingai palydėtas iš 
Kauno į savo vietą Pažaislio 
vienuolyno bažnyčios altoriuj.

Motinėlė Immaculata, atnauji
nusi ir sutvarkiusi Pažaislį, įstei-

ieško, kažko laukia, kažkas ją šau
kia. Ji kažką slepia nuo tėvų, 
nuo draugų. Ir pagaliau ji pati 
supranta, kad jos laukia ir ją pas 
save šaukia pats Dievas, kuriam, 
ilgai nesvarstydama, ji atiduoda 
savo jauną širdį ir drebančią ran
ką. Pasakius tėvam savo planus, 
gavus jų palaiminimą, klebono 
kun. M. Krušos lydima, keliauja į 
vos tik prieš kelerius metus įsi
steigusį lietuvišką Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos vienuoly
ną. Tai buvo 1912 Pelenų dieną. 
Ir ten jau praleido 62 metus. 
Tai metai sunkaus darbo, visiško 
savęs išsižadėjimo, didelės ko
vos su savim. Metai didelių pasi
sekimų ir gal . . . didelių nusivy
limų.

Sesuo Ana Marija kukli, ne
daug kalba apie savo gyvenimą. 
Imu tad Lietuvių Enciklopediją 
(XXIV tomą) ir skaitau: “Aukš
tąjį mokslą ėjo: Kat. univ. Wash- 
ingtone, LU Kaune, De Paul 
univ. Chicagoje, kur gavo Ph. B. 
laipsnį, Loyolos univ. st. Eli- 
zabeth School of Nursing, kur 
įgijo registruotos slaugės teises, 

Jubiliatė sesuo Ana Marija su savo pusbroliu operos solistu 
V. Baltrušaičiu ir dramos aktoriumi S. Pilka jos pagerbimo 
proga Chicagoje.

gusi Saulės mergaičių gimnazi
ją Kaune ir išbuvusi Lietuvoj 
aštuonerius metus, 1929 grįžo 
į Ameriką. Jos darbui tęsti Lie
tuvoj buvo palikta motina 
Angelą.

-o-
Kaip Lietuvoj Pažaislio vie

nuolyne ir Saulės mergaičių 
gimnazijoj, taip ir Amerikoj, 
dirbdama vienuolynuose, para
pijose ir mokyklose, motinėlė 
Immaculata, kaip mokytoja, auk
lėtoja, mokyklų vedėja ir seselių 
kazimie’riečių vyresnioji, visur 
pasižymėjo dideliu pamaldumu, 
darbštumu, pasiaukojimu, taktu, 
gerumu ir švelnumu. Jai visur 
puikiai sekėsi vadovauti, organi
zuoti, mokyti ir auklėti. Ji viską 
darydavo labai švelniomis ir gra
žiomis priemonėmis. Todėl 
visur, kur tik ji pasisukdavo, 
visada tuoj užviešpataudavo gra
žus sugyvenimas, šventa santai
ka, gera nuotaika, didelis dar
bingumas, pagarba ir paklusnu
mas. Ji visiem rasdavo gerą, ra
minantį, paguodžiantį ir šventą 
žodį.

Ji, kaip iš pačių seselių ka- 
zimieriečių ir jos auklėtinių teko 
girdėti, buvo “gilios dvasios, 
šventų dorybių ir kilnaus gyve
nimo pavyzdys. Vadovaudamasi 
aukštesniais principais, ji liko 
neįveikta, nepalenkta ir nenuga
lėta. Ji nemetė kelio dėl takelio. 
Ilgo gyvenimo dulkės neapdū- 
mino jos švelnios sielos, apsivy-

St. Louis univ. Medical School 
ir Marųuette univ. School of 
Journalism. 1920-24 gyveno 
Pažaislyje, kur kartu su motina 
Marija Kaupaite ir kitomis sese
rimis prisidėjo prie Šv. Kazimie
ro seserų kongregacijos įsteigi
mo bei organizavimo Lietuvoje. 
Tuo pačiu metu studijavo LU. 
Nuo 1926 iki 1940 dirbo moky
tojos darbą, nuo 1940 slaugė, 
nuo 1947 vėl mokytoja. Marijos 
aukštesniojoje mokykloje dėsto 
kūno kultūrą ir proto higieną ir 
veda žurnalistikos klases. Nuo 
pat jaunystės dirbo muzikos, dra
mos ir literatūros srityje. Turi 
parašiusi daug dramų, apysakų 
ir istorinio turinio darbų. Iš 
stambesnių originalinių kūrinių 
pažymėtina eilėmis rašyta drama 
Daugiau ugnies! Įvairaus turinio 
straipsnių yra spausdinusi Šv. 
Kazimiero Aiduose vienuoliniu 
vardu ir slpv. Alfas Vainora bei 
A. Vainora. Bendradarbiavo 
Drauge. 1926 ir 1949-53 redaga
vo Šv. Kazimiero Aidus.”

Taigi, lankiusi daug mokyklų, 
įsigijusi tikrai daug žinių, sesuo

BAŽNYČIOS 
TARNYBOJE

— Vysk. Antanas L. Deksnys 
gegužės 12 pašventino naują lie
tuvių parapijos bažnyčios Lon
done, Anglijoj, priestatą — salę. 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
atstovas Londone V. Balickas su 
žmona, vietinės Tower Hamlets 
apylinkės burmistras G. T. Des- 
mond, centrinio Londono Švie
timo tarybos pirmininkas J. Bra- 
nagan, apylinkės teismo narė
H. T. Brazier, iš Paryžiaus dr. R. 
Bačkis ir kiti svečiai. Lietuviai 
gausiai dalyvavo ne tik iš Lon
dono, bet ir iš tolimesnių vieto
vių. Iškilmės baigtos koncertu, 
kurio programą atliko Londono 
lietuvių choras, vadovaujamas J. 
Černiaus, muzikai Jonas ir Pet
ras Paruliai bei V. O’Brien ir li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
paruošti P. Senkuvienės ir V. 
Jurienės. Šia proga vysk. A. 
Deksnys pravedė lietuvių para
pijos bažnyčioj dvasinio susitel
kimo tridienį.

— Msgr. A. J. Bačkis, kuris 
laikinai buvo apsigyvenęs Šv. 
Kazimiero kolegijoj Romoj, nuo 
gegužės 20 persikėlė gyventi į 
Vatikaną. Jo dabartinis adresas: 
Ospizio Santa Marta, 00120 — 
Citta dėl Vaticano — Italy.

— Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles, Calif., Šv. Kazimie
ro liet, parap. klebonas, su
organizavo lietuvių stalą ruošia
majame kardinolo J. Mindszenty 
pagerbime. Pagerbimas įvyks 
birželio 14 Century Plaza vieš
butyje.

limo dūmai neaptemdė jos sau
lėtos šypsenos.” Taip pačios 
seselės rašo apie savo motinėlę.

Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos emblemoj yra trys sim
boliai — lelija, kardas ir kara
liškas garbės vainikas. Tai yra 
skaistybės, tvirtybės ir ištikimy
bės (Castitas, Fortitudo, Fides) 
dorybių simboliai. Motinėlė Im- 
maculata buvo tų dorybių pa
vyzdys šioj žemėj su jai numato
mu ir jos laukiančiu garbės vai
niku dangaus amžinybėj.

-o-
Švento Kazimiero seserų Mo

tiniško Namo koplyčioj švelniai 
ir maldingai aidėjo rytmetinėm 
maldom ir šeštojo sekmadienio 
po Velykų mišiom susirinkusių 
seselių maldos garsai: “Sveika 
Karaliene . . . mūsų gyvybė, sal
dybe ir viltie, sveika . . .”

Bet šį rytą, gegužės 19, prieš 
pat mišias kapelionas kun. S. 
Gaučas buvo staigiai pakviestas 
ir greitai nuskubėjo pas motiną 
M. Immaculatą suteikti jai pas
kutinių sakramentų. Drauge 
buvo seselė Joanilla, seselė 
Margarita Marija, seselė Felici

ja, kuri slaugė motinėlę, ir dar 
dvi slaugės. Taip motina Imma- 
culata laimingai užmigo Viešpa
tyje ir nukeliavo pas savo Su
žadėtinį, kuriam vienuolijoj pa
sišventusi ištarnavo 69 metus.

D.G.

Ana Marija buvo pilnai pasiruo
šusi savo profesijose. Ji tik pati 
galėtų papasakoti, kiek daug 
skausmo yra sumažinusi, slaugy
dama ligonius, mokėdama su
prasti jų kančią. Mokytojaudama 
ji praleido pro savo akis daug 
jaunimo. Ir jį mokėjo suprasti, 
besiblaškančios jaunuolio sielos 
niekada neatstūmė, bet nurodė 
kelius, kur rasti paguodos ir nu
siraminimo. Tokia ji buvo, kai ją 
pažinau 1949 tame pačiame 
Waukegane, nes jos tėvas drauge 
su prel. M. Kruša mus pasikvies 
tė iš Vokietijos. Tokia ji ir šian
dien, nors jai jau ir 80 metų. 
Ji vis judri, darbšti, jautri, pilna 
energijos. Dabar renka medžia
gą angliškai spausdinamai kny
gai apie vienuolyno įsteigėją 
kun. dr. A. Staniukyną. Tas dar
bas jai teikia ypatingo malonu
mo. Ji įsigilinusi į jį visa savo 
širdim ir jėgomis.

Bėga metai, keičiasi laikai, 
atnešdami nuostabių pasikeiti
mų net ir bažnytiniame gyveni
me. Bet ar pasikeitė sesuo Ana 
Marija? Aš nemanau. Dieve, 
vesk ją ir toliau kun. dr. A. Sta
niukyno praskintu keliu!

L. Baltrušaitienė

— A. a. kun. Kazimiero Baro 
įeliginių raštų rinktinę rengia
masi išleisti viename tome. Lei
diniu rūpinasi kun. P. Patlaba.

— Kun. A. Miciūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, Worcester, Mass., yra 
pakviestas birželio 16 pasakyti 
pamokslą Pavergtųjų Tautų pa
maldose Švč. M. Marijos švento
vėje, Washington, D.C.

— Vysk. Antanas Deksnys, 
Velykų šventes praleidęs Ro
moj, gegužės pradžioj išvyko 
Anglijon, kur gegužės 5 aukojo 
mišias Škotijos lietuviam, gegu
žės vidury vedė rekolekcijas 
Londono lietuviam Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj, gegu
žės 19 teikė sutvirtinimo sakra
mentą katalikų vaikam JAV avia
cijos bazėj. Katalikų kapelionu 
ten yra majoro laipsnį turįs kun. 
V. Meškėnas. Birželio 1-3 vysk. 
A. Deksnys dalyvaus Vakarų 
Europos lietuvių sielovados po
sėdžiuose Bad Homburge, V. 
Vokietijoj.

Milano “Corriere della Serą” 
vasario 22 straipsnyje apie Gro- 
myko vizitą pas popiežių pamini 
Lietuvos katalikų padėtį.

Veronos (Italijoj) laikraštis “L’ 
Arena vasario 4 straipsny “Anti- 
sovietinės opozicijos Lietuvoje 
konsolidacija” daugiausia kalba 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką ir jos vaidmenį 
vienijant disidentus okup. Lietu
voje.

(Elta)

Kun. Kęstutis Balčys

KUN. K. BALČYS 
ŠVENČIA 
KUNIGYSTĖS 
SIDABRINĘ 
SUKAKTĮ

Kun. Kęstutis Balčys gimė 
Pittsburgho, Pa., priemiesty. 
Baigęs tris pradinės mokyklos 
skyrius Binghamptone, su tėvais 
išvyko gyventi į Lietuvą. Lan
kė Panevėžio gimnaziją ir muzi
kos mokyklą. 1942 įstojo į Kau
no kunigų seminariją. Vadovavo 
seminaristų oktetui, o vėliau ir 
chorui. Diakonu įšventintas 
1947 sausio 1. Tų pačių metų 
rudenį grįžo į JAV ir baigė Šv. 
Bernardo seminariją Roches- 
tery, N. Y. Čia 1949 birželio 11 
įšventintas kunigu. Po vasarinio 
paskyrimo į Hancock parapiją 
atvyko į Amsterdamą, kur iki 
1967 buvo vikaru, o nuo tų 
metų yra klebonu. 1970 paskir
tas Montgomery srities dekanu.

Be parapinio darbo, jis reiš
kiasi ir savo pamėgtoj muzi
kos srity, atlikdamas roles Verdi 
“Requiem”, Handelio “Mesi- 
juj”, Haydno "Pasaulio sutvė
rime” ir kituose kūriniuose. Ro
dosi ir lietuvių parengimuose 
su lietuviškų dainų repertuaru.

1962 pagrindinai išdekoravo 
Šv. Kazimiero bažnyčią, o 1970 
parapijos kapinėse pastatė 
skulptoriaus V. K. Jonyno supla
nuotą labai puošnią Šv. Onos 
koplyčią.

Birželio 8, šeštadienį, jis švęs 
savo kunigystės sidabrinę su
kaktį, 5 vai. p. p. aukodamas 
jubiliejines mišias. Po to naujai 
išdekoruotoj salėj bus vaišės. 
Įšventinimo dieną, birželio 11, 
jis aukos koncelebruotas pa
dėkos mišias su draugais ku
nigais. Po to bus ekumeniško 
pobūdžio vaišės.
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Nashua, N. H
Po sumaniai ir skoningai su

ruošto Vasario 16 minėjimo 
Nashua lietuviai balandžio 28 
turėjo progos pasidžiaugti pui
kiai paruoštomis kun. Juozo 
Bucevičiaus 25 metų klebonavi
mo Šv. Kazimiero parapijoj su
kaktuvėmis. Teisėjo Leonardo 
G. Velishkos iniciatyva, jam va
dovaujant, buvo sudarytas aš
tuoniolikos veikliausių parapie- 
čių komitetas, kuris minėjimą 
tinkamai ir suruošė.

Tos dienos rytą klebonas au
kojo iškilmingas padėkos mišias, 
kurių metu šeši Kolumbo vy
čiai su vadu, visi spalvingomis 
uniformomis, per Pakėlimą atli
ko tradicinį garbės sargybos ri
tualą, o savo dalyvavimu pager
bė kun. Juozą Bucevičių už jo 
20 metų tarnavimą ištikimu bro
liu vietinei Kolumbo vyčių gru
pei.

Po pietų vyko banketas pas 
McNulty ir Foley, kurio savinin
kas yra lietuvis parapietis Jonas 
Wollen. Buvo pilna salė — 300 
dalyvių. Vakaro programą suma-

Kolumbo vyčių ketvirto laipsnio garbės sargyba sutinka kle
boną kun. Juozą Bucevičių įžengiantį į bažnyčią. Foto Berry 
Palmer

; . I

PHILADELPHIA, PA. ;
-ibz

Prof. dr. A. Salio pagerbimas

Philadelphijos ateitininkai 
gegužės 26 suruošė akademiją 
mūsų žymiajam kalbininkui 
prof. dr. Antanui Saliui pagerbti.

Akademiją pradėjo ateitininkų 
sendraugių pirmininkas dr. Ju- 
zaitis. Kun. K. Sakalauskas su
kalbėjo maldą.

Literatūros istorikas dr. Vin
cas Maciūnas skaitė paskaitą. 
Ji lietė prof. A. Salio pasirengi
mą profesūrai ir jo akademinį 
darbą, trukusį su viršum 40 me
tų. Buvo išryškinti jo santykiai 
su profesoriais J. Jablonskiu ir
K. Būga ir jų įtaka jo moksli
niam pasiruošimui; iškeltos jo 
ypatingos pastangos atsiremti į 
gyvąją kalbą, apvalyti ją nuo sve
timybių, praturtinti ją.

Paskaita buvo įdomi, turinin
ga ir velionį prof. A. Salį pri
statė gyvą, realų ir pilnai su
prantamą. Dr. V. Maciūnas su
geba išvengti datų gausos. Jo 
stilius paprastas, be sunkiai į- 
kandamų akademinių frazių ir 
visų klausytojų be vargo supran
tamas. Už tai klausytojai nuošir-

PROLETARAI PĖSTI
NEVAIKŠČIOJA

(atkelta iš 3 pSi )

Triesto politinių pabėgėlių sto
vykloj ir laukia, kada galės savo 
menu palinksminti kur nors bur
žujus ir kapitalistus.

Dabar gal bus suprantama, ko
dėl, vos tik atvyko į Milaną Bol- 
Šoj sąstatas, tuojau buvo pareika
lauta iš miesto burmistro duoti 
tuos keturis rezervuotus autobu
sus. Tą reikalavimą pateikė ne 
kas kitas, o tik politvadovas. 
Artistai, sugrūsti pirmiausia 
viešbutyje, paskui autobusuose, 
negalės pakartoti Kleimenovo ir 
Babak “vaidinimo”. Pagaliau 
Bolšoj teatro žmonės Milane yra 
pirmą kartą ir, vaikščiodami iš

Kun. J. Bucevičiaus 
jubiliejaus minėjimas

niai vedė pakviestas Šv. Jurgio 
parapijos, Haverhill, Mass., kle
bonas -kun. Juozas J. Svirskas, 
Nashuoj gimęs ir kelerius metus 
buvęs vikaru Šv. Petro lietu
vių parapijoj So. Bostone.

Kleboną kun. J. Bucevičių 
sveikino miesto burmistras Den- 
nis J. Sullivan, įteikdamas jam 
miesto“ raktą. Tėvų lasaliečių 
vardu (klebonas yra tėvas lasa- 
lietis) sveikino iš Hartfordo at
vykęs provincijolo pavaduotojas 
kun. William E. Hart. Prieš 
programą Šv. Kazimiero parapi
jos vikaras kun. Francis Spencer 
sukalbėjo invokaciją. Šv. Kazi
miero parapijos choro nariui Sta
siui Maverick vadovaujant, visi 
dalyviai sugiedojo America the 
Beautiful. Klebono žodis buvo 
jautrus ir kupinas humoro.

Dalyvių vardu teisėjas įteikė 
klebonui $3005 čekį. Buvo per
skaitytas gražus laiškas iš vysku
po Primeau. Kolumbo vyčių 
vardu klebonui buvo įteiktas 
gražus pažymėjimas.

Minėjimas pavyko visais at
žvilgiais ir paliko malonų įspū

džiai jam padėkojo šiltais ploji
mais.

Meninėj daly pirmiausia pasi
rodė jaunimas su žodiniu mon
tažu, kurio mintys imtos iš prof. 
A. 'Salio skaitytos paskaitos 
jaunimui. Montažą paruošė V. 
Muraška, o jo atlikime dalyva
vo D. Muraškaitė, A. Kananavi- 
čiūtė ir V. Volertas. Atskirai dar 
A. K&nanavičiūtė, palydima mu
zikos, paskaitė iš Mačernio “Vi
zijų”.

Džiuginąs reiškinys, kad visi 
jaunieji žodžio menininkai gra
žiai vartojo lietuvių kalbą, tik 
gaila, kad gana tyliai skaitė ir 
trūko dinamiškos žodžio inter
pretacijos. Jiem buvo šiltai pa
plota, nes jie tikrai to buvo 
verti.

Po to scenoj pasirodė solistė 
O. Šalčiūnienė (sopranas) ir pa
dainavo: Kai širdį tau skausmas 
— J. Naujalio, Ilgesys — J. Stro- 
lios ir Žvaigždutė — B. Dva
riono.

Akomponavo jauna pianistė 
D. Stankutė. Ji davė ir muziki
nį foną, skaitant eilėraščius. Jau 
kelintą kartą matom ją pasiro- 

viešbučio į Scala (570 metrų), 
gali “paklysti”, nueiti ne į tą 
gatvę ir, užuot atėję į teatrą, 
gali atsidurti policijoj, prašy
dami politinio pabėgėlio glo
bos. Ne, to vadovai negali pri
leisti, nes jie atsakingi už Bolšoj 
artistų ir dalyvių ne -tik sau
gumą, bet ir sugrįžimą į Maskvą.

Matyt, Bolšoj vadovų argu
mentai buvo tiek stiprūs, kad 
Milano burmistras sutiko ver
čiau paaukoti savo milaniečių 
judėjimo laisvę, negu paskui tu
rėti kitokių nemalonių kompli
kacijų. Pagaliau svečiai neamži
ni: kaip atvažiavo, taip išvažia
vo, nors ir su sumažėjusiu sąs
tatu. Į

Kor.

dį. Daugelis pareiškė norą maty
ti tokius “lietuviškai šiltus” pa
rapijos parengimus bent kartą 
per metus.

Rengimo komitetą sudarė: 
pirmininkas teisėjas Leonardas 
G. Velishka, sekretorius Vytau
tas Sirvydas, iždininkė Ona Sin
kevičiūtė, nariai — Michael Ax- 
ton, Malcolm Beaverstock (vaka
ro programai spausdinti), Julius 
Chaplick (Šv. Kazimiero Vedu
sių Porų klubo pirmininkas), 
Kazys ir Julė Grausliai (atstova
vę Balfo skyriui ir Šv. Juozapo 
draugijai), dr. Jasper C. Grigas 
(mokytojas pensininkas), Lester 
ir Adela Hodge (Čaplikaitė, bi
lietų komisijos pirmininkė ir 
svečių knygos parūpintoja), Sta
sys ir Elena Jasalavich (Stasys 
prižiūrėjo valgius, Elena — sta
lų išpuošimą), Charles F. Kaz
lauskas (laidotuvių direktorius, 
su Kaziu Grausliu sutelkęs su 
viršum 35 aukotojus banketo ba
rui), Jonas Kudzma (kolek
torius), Stasys Maverick (parūpi
no vargonininkę mišiom ir mu
ziką šokiam po banketo), Barry 
Palmer (žumalistas-fotografas), 
advokatas Alfonsas J. Raudonis 
ir kun. Francis Spencer.

Pasirodė, kad nuo banketo li
ko $760.93 pelno. Komitetas į- 
teikė jį klebonui, o šis tuoj 
įnešė į Šv. Kazimiero bažnyčios 
atnaujinimo fondą. Šis fondas 
per dvejus metus sutelkė su 
viršum $33,000 ir finansavo pa
grindinį bažnyčios išorės ir vi
daus atnaujinimą.

Šv. Kazimiero bažnyčia buvo 
pirmoji katalikų bažnyčia 
Nashuoj. Ją pastatė airiai 1857 
ir atnaujino 1897. Lietuviai per
ėmė ją iš airių 1909. Pernai bu
vo atliktas pagrindinis atnaujini
mas. Jis dar nebaigtas. Reikia 
dar atnaujinti zakristiją ir įreng
ti trejas įėjimo duris.

Kor.

dant mūsų parengimuose ir vis 
su nauju, drąsesniu polėkiu. Ma
lonu būtų ją matyti vis augan
čią. To jai nuoširdžiai ir lin- 
kim.

Solistei ir pianistei klausytojai 
nuoširdžiai padėkojo aplodis
mentais.

Paskutinę šios akademijos 
dalį sudarė garsinis spalvotas fil
mas, susuktas prieš pat prof. A. 
Salio mirtį. Filme pokalbį su 
profesorium veda jo buvęs stu
dentas dr. K. Ostrauskas. Dia
logo forma įdomiai atskleidžia
mas mūsų žymiojo kalbininko- 
mokslininko-pedagogo gyveni
mas nuo pat jaunystės iki pas
kutiniųjų dienų. Šiame pokalby
je profesorius pareiškia eilę gi
lių minčių, liečiančių lietuvių 
kalbą.

Pasibaigus filmui, dr. Juzaitis 
padėkojo visiem, prie šios aka
demijos suruošimo prisidėju- 
siem ir į ją atsilankiusiem.

Akademija buvo baigta visiem 
bendrai sugiedant Marija, Ma
rija.

Vėliau buvo vaišės.
-o-

Akademija praėjo darniai ir 
įspūdingai. Joj dalyvavo velio
nio žmona Sofija Salienė, dukra 
Rima Gaigalienė, žentas dr. A. 
Gaigalas (jun.), giminės ir daug 
artimųjų.

Scena buvo skoningai papuoš
ta. Didelis velionio portretas 
buvo apsuptas dekoratyvių gėlių 
ir apšviestas prožektoriaus švie
sa. Jo papėdėj — didelė raudo
nų rožių puokštė. Tai lyg simbo
lis meilės, kuri velionį rišo su 
lietuvių tauta ir jos kalba, o kar
tu ir mus su velioniu.

Ateitininkai, suruošę šią aka
demiją, nusipelno nuoširdžios 
padėkos žodžio iš lietuviškos vi
suomenės. Ad. G.

-o-
Ateitininkų metinė šventė šie

met įvyks birželio 15-16.
Šeštadienį programa vyks B.

K. Gasparėnų sodyboj, 810 5th 
St., Delran, N. J. tel. 609-461- 
0129. Registracijos pradžia 12 
vai. Moksleivių ir studentų po
sėdį praves stud. Viktoras Na
kas. Po sporto pertraukos moks
leivių ir studentų posėdį praves 
dr. E. Vaišnienė. Jaunučių po
kalbį praves stud. V. Nakas. 6 
vai. mišios su gitarų palyda ir 
bendrom giesmėm. Mišias au
kos dvasios vadas kun. K. Sa
kalauskas. Po vakarienės laužas 
ir šokiai.

Nashua, N. H., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos komitetas 
klebono sukaktuvėm ruošti. Stovi iš k. vikaras kun. Francis 
Spencer ir Vytautas Sirvydas, sėdi Adela Hodge, Ona Sinke
vičiūtė, komiteto pirmininkas teisėjas Leonardas G. Velishka. 
Foto Berry Palmer

Sukaktuvių banketo vedėjas kun. Juozas Svirskas, klebonas 
kun. Juozas Bucevičius ir teisėjas Leonardas G. Velishka. 
Foto Barry Palmer

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

St. Petersburgo lietuvių klu
be gegužės 26 po pietų, sezo
ną užbaigdamas, Alberto Matei
kos vadovaujamas choras gražiai 
padainavo kelias daineles, kaip 
“Tėvyne Lietuva”, “Subatėlė”, 
“Oi džium džium” ir kitas. Pas
kui klubo pirmininkas K. Jurgė- 
la pakvietė kalbėti svečią iš 
New Yorko pranciškoną Tėvą 
Petrą Baniūną, daugeliui pa-

Sekmadienį 10:30 vai. ryto pa
maldos Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioj. Po mišių viešas 
posėdis tos pačios parapijos sa
lėj, 1913 Wallace St., Philadel- 
phia, Pa. Pagrindinę paskaitą 
skaitys dr. Elona Vaišnienė. Į šį 
posėdį kviečiama visa Phila
delphijos visuomenė. _ Ąį 

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Šv. Rašto Naujasis Testamentas ............................................... 5.00
Dievas šiandien, kun. J. Gutausko .......................................... 6.00
Didieji dabarties klausimai, dr. A. Maceinos ...................... 6.00
Ištiestos rankos, kun. J. Gailiaus ............................................. 5.00
Ką mes tikime, kun. P. Celiešiaus .......................................... 4.00
Šviesos ir Šešėliai, A. Sušinsko ............................................... 5.00
Didysis jo nuotykis, apie prof. J. Eretą ................................ 5.00
Užkandis, J. Jankaus pasakojimai ................................  5.00
Palikimas, F. Kiršos eilėraščiai ................................................ 6.00
Kritusieji už Laisvę, V. Ramojaus ............................................ 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai .................................... 6.00
T. B. Pauliukas, T. K. Žvirblio, O.P......................................... 2.00
Tautvilą, J. Kralikausko romanas .............................................. 4.00
Karaliai ir bulvės, L. Dovydėno .............................................. 4.5Q
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės .......................... 4.00
Lituanistikos darbai, III tomas ................................................ 10.00
Lietuvių poezija, III tomas ......................................................   13.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas ............................................... 9.00

Kiškio pyragai, J. Mingėlos ........................................................ 3.50
Gabriuko užrašai, J. Gilienės .................................................... 3.00
Peliukai ir plaštakės, B. Pukelevičiūtės ................................. 1.50
Daržovių gegužinė, B. Pukelevičiūtė ........................................1.50,
Kalėdų dovana, B.Pukelevičiūtės ............................................. 1-50
Saulės Šermenys, A. Gustaičio .................................................. 7.00
Vėjas gluosniuose, A. Landsbergio .......................................... 4.00
Laiškai Andromachai, J. Tininio .............................................. 4.00
Pro vyšnių sodą. VI. Šlaito ........................................................ 3.00
Šilko tinklai, A. Barono pasakojimai ......................................... 4.50
Lineliai, J. Narūnės eilės vaikam .............................................. 1.75
Septyni saulės patekėjimai, Julijos Švabaitės eilėraščiai .... 3.50 
Karnavalo aikštėje, J. Švaisto novelės .................................... 5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės ............................ 3.00
Medinis Dievas, Vi. Mingėlos .................................................. 5.00
Dail. Adomo Galdiko monografija ........................................... 15.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pukelevičiūtės romanas ............. 4.50
Lietuvių literatūros istorija, Pr. Naujokaičio ........................ 10.00
Girių sargai, Erlėno apysakos .................................................... 3.00

Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoj, 341 Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 11207.
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žįstamą iš vasarojimo Kenne- 
bunkporte. Svečias kvietė pa
remti lietuvių spaudą ir tarp kit
ko užsiminė, kad Tėvai Pranciš
konai Floridoje žvalgosi vietos 
naujam savo skyriui. Susirin
kusieji ėmė entuziastiškai šauk
ti: “St. Petersburge! St. Peters- 
burge!” . . . Kai svečias pa
prašė pasisakyti, kas to norėtų, 
pakilo beveik visų rankos — 
apie 100, — tiek tą dieną čia 
buvo pietautojų. (Iš tikrųjų gau
siai ir gražiai sutartinai veikian
čiai lietuvių kolonijai čia labai 
trūksta pastovaus religinio pa
tarnavimo lietuvių kalba. Tad 
pranciškonų, žinomų lietuvių 
kultūros darbininkų, pasirody
mas čia visus labai pradžiugin
tų). Vėliau Tėvas Petras surin
ko per 20 “Darbininko” ir 2 “Ai
dų” prenumeratas. Po visa ko 
dalyviai smagiai pasišoko p. p. 
Aleščikams grojant. V.K.

— Lietuvių Fondo tarybą 
1974 sudaro dr. K. Ambrozaitis, 
dr. G. Batukas, St. Baras, inž. 
Vyt. Kamantas, dr. F. Kaunas, 
dr. J. Kazickas, P. Kilius, J. Ku- 
čėnas, inž. Vyt. Kutkus, M. Len
kauskienė, inž. V. Naudžius, St. 
Rauckinas, dr. A. Razma, A. Rėk
laitis, inž. A. Sabalis, dr. Vi. 
Šimaitis, A. Vakselis ir dr. J. Va
laitis. Tarybos pirmininku yra 
dr. Jonas Valaitis, o LF valdy
bos pirmininku yra dr. Antanas 
Razma.

— Kanados lietuvių istorijoj 
sulaukta didžiausia auka Tautos 
Fondui. Gegužės 10 Stasys Ja- 
gėla įteikė 1000 dol. Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto
vybės pirmininkui A. Firavičiui.

— JAV LB Švietimo tarybos 
išleistų knygų, vadovėlių, žemė
lapių bei visais švietimo reika
lais prašoma kreiptis adresu: 
Antanas Kareiva, 7030 So. Rock- 
well Avenue, Chicago, III. 
60629. Tel. PR 6-0588.

— Dr. Vanda Sruogienė rū
pinasi nauju leidiniu apie Balį 
Sruogą. M. Morkūno spaustuvėj, 
Chicagoj, jau baigiama spaus
dinti 600 psl. knyga “Balys 
Sruoga atsiminimuose”. Ji para
šyta daugelio autorių.

— Adelaidės lietuvių tauti
nių šokių grupė “Žilvitis” pra
dėjo savo veiklos 25 metų su
kaktį. Grupei vadovauja V. Ven
cius.

— Rašytoja Aurelija Balašai- 
tienė ir literatūros kritikas dr. 
Kęstutis A. Keblys kalbės lietu
vių literatūros klausimais mo
kytojų ir jaunimo studijų savai
tėje rugpiūčio 11-18 Dainavoj.

— Seselių sodyboje Putnam, 
Conn., laukiami svečiai! Kam
bariai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir g ga
minamas lietuviškais papročiais. 
Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai-. 
nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

Adv. Jonas Totoraitis mirė 
Kolumbijos valstybėje gegužės 
28. Velionis buvo gimęs 1905. 
Paliko žmoną dr. Petronėlę Lei- 
rno nai tę-T otoraitie nę.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos rinkimai 
įvyks šių metų rudenį. Jau su
daryta nominacijų komisija: V. 
Selenis, A. Nakas ir J. Gaižu
tis. Visi iš Detroito. Rinkimai 
vyks korespondenciniu būdu.

— Berniukų stovykla Nerin
goj vyks birželio 23 — liepos 6. 
Kai kuriuose miestuose mokslo 
metai baigiami stovyklos pra
džioje. Pasitarus su mokyklos 
vedėju, dažniausiai išleidžia 
mokinį, jei žino priežastį. Pa
ankstinus berniukų stovyklą, 
galėjome pratęsti mergaičių sto
vyklą viena savaite. Siūlome pa
sitarti su mokyklos vedėju, tuo 
būdu nenutraukiant berniuko 
stovyklavimo.

— Rasa Kojelytė, Santa Moni- 
ca, Calif., šį pavasarį Mount 
St. Mary’s kolegijoj įsigijo 
gailestingosios sesers specialy
bę. Rudeniop, pradėjusi dirbti, 
ruošiasi kartu specialybės ži
nias gilinti kurioj nors aukšto
joj Los Angeles mokykloj. Rasa 
visą laiką, pradedant jaunučiais, 
dalyvauja ateitininkų veikloj, 
yra globojusi jaunučius ir jau
nesniuosius moksleivius. Šiais 
metais yra pakviesta būti Los 
Angeles moksleivių ateitininkų 
viena iš vadovių. Stovykla vyks 
Lake Arrowhead kalnuose rug
piūčio 4-11.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Pažerūnas, Melrose Park, 
III., M. Kasperavičienė, Brook
lyn, N. Y., A. Aiman, Hart- 
ford, Conn. Užsakė kitiem: dr. 
V. Maciūnas, Philadelphia, Pa. 
— V. Maciūnui, Philadelphia, 
Pa. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 8 dol. Atnaujinant 
prenumeratą — visiem 10 dol.

, metam.

k
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KURIAIS DŽIAUGIASI BAŽNYČIA 
IR DIDŽIUOJASI LIETUVA

WATERBURY, CONN.
Waterbury, Conn., Šv. Juoza

po lietuvių parapijos auditorijoj, 
gegužės 5 buvo pagerbtas kom
pozitorius Aleksandras J. Alek- 
sis savo veiklos Waterbury 50 
metų sukakties proga. Nusipel
nęs muzikos kūrėjas, vargoni
ninkas, choro vedėjas ir visuo
menininkas buvo nuoširdžiai 
pasveikintas ir apdovanotas savo 
artimųjų bendradarbių, draugų 
ir gerbėjų.Jo pagerbimą plačiai 
aprašė (su nuotraukom) Water- 
burio laikraščiai — Waterbury 
American (balandžio 30) ir Wa- 
terbury Republican (gegužės 6). 
Į savo dėdės pagerbimą buvo 
atvykęs ir prel. L. Tulaba, P.A., 
Šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius Romoj. Jis ta proga pasakė 
ir kalbą, kuri čia spausdinama.

-o-

Pereitų metų pabaigoj suėjo 
60 metų, kai prof. Aleksandras 
Aleksis-Aleksandravičius ne
nuilstamai dirba ir veikia JAV 
lietuvių tarpe kaip bažnytinės 
muzikos kūrėjas ir atlikėjas, taip 
pat ir kaip pasižymėjęs visuome
nininkas. Šių metų pradžioj su
ėjo 50 metų, kai jis aktyviai reiš
kiasi Waterburio lietuvių tarpe, 
eidamas lietuvių Šv. Juozapo 

parapijos vargonininko parei
gas.

Prof. A. Aleksio asmuo toks 
iškilus ir jo veikla tokia turtin
ga, kad tylomis praeiti pro su
minėtas sukaktis būtų nusikalti
mas prieš istoriją.

Sukaktuvininkas yra Dainavos 
šalies sūnus. Jis gimė 1886 spa
lio 10, Pėdiškių kaime, Krosnos 
parapijoj, Marijampolės apskr. 
Sūnus gausios, pasiturinčios, 
giliai religingos ir patriotiškai 
nusiteikusios šeimos. Brolis 
Vincas — kunigas kanauninkas. 
Du pusbroliai — dr. Antanas 
Staniukynas ir Antanas Tulaba 
— taip pat kunigai. Brolis ka
nauninkas Vincas drąsiai 
kovojo prieš lenkišką ir ru
sišką įtaką Lietuvoj. Dėl to buvo 
persekiojamas ir nukentėjo. Bu
vo ištremtas iš Lietuvos ir turė
jo dirbti lenkiškoj Lomžos srity. 
Kun. dr. A. Staniukynas, nors 
buvo pasirengęs moksliniam 
darbui, tačiau Lietuvos meilės 
vedamas, atsidūrė Amerikoj, kad 
čia lietuviškoj išeivijoj gaivintų 
lietuviškumą ir teiktų lietu
viam dvasinį patarnavimą gimtą
ja kalba. Šiuo tikslu jis įsteigė 
ir seselių kazimieriečių kongre
gaciją.

Iš šeimos sukaktuvininkas pa
veldėjo meilę dainai ir muziki
niam menui. Menu gerai, kai 
močiutė su pasigėrėjimu pasa
kojo apie klierikų Vinco 
Aleksandravičiaus, Antano Sta- 
niukyno ir Antano Tulabos vasa

ros atostogų metu drauge pra
leistas dienas ir jų dainuotas dai
nas.

Jaunystę prof. A. Aleksis pra
leido brolio kun. Vinco globoj 
Lomžoj. Muzikos mokėsi Varšu
vos konservatorijoj, kur baigė 
vargonų, piano ir kompozicijos 
klasę. Baigęs mokslą ir tapęs 
diplomuotu muzikos mokytoju, 
Aleksandras neliko Lenkijoj, bet 
išvyko į Ameriką. Atvyko į Chi- 
cagą, kur pusbrolis kun. dr. A. 
Staniukynas buvo jau suorgani
zavęs kazimieriečių vienuolyną.

Amerikoj Aleksandras pradėjo 
vargonininko ir visuomenininko 
karjerą. Įvairiose kolonijose gy
veną lietuviai organizavo ir kūrė 
lietuviškas parapijas. Reikėjo 
lietuvių kunigų, bet reikėjo ir 
lietuvių vargonininkų. Jaunam, 
energingam muzikui darbo dir
va buvo plati. Nuo Chicagos iki 
Brooklyno, nuo Detroito iki 
Springfieldo, 111., skambėjo 
Aleksandro gražus balsas lietu
viškose bažnyčiose; reiškėsi jo 
muzikinė ir visuomeninė veikla 
salėse ir scenose, suvažiavimuo
se ir šventėse.

1924 sausio 1 atsikėlė į Wa- 
terburį, kur gyvena ir veikia iki 
šiai dienai. Su viršum penkias
dešimt metų jis tarnauja Šv. Juo
zapo lietuvių parapijai vargoni
ninko pareigose. Tačiau jo veik
la ir jo asmuo peržengia Water- 
burio ribas ir'pasiekia viso pa
saulio lietuvius;

Kaip muzikas, prof. A. Aleksis 
ne tik atlieka kitų sukurtus mu
zikos kūriniu^ bet ir pats yra 
kūrėjas. Yra sukūręs su viršum 
šimtą įvairių kompozicijų reli
ginės ir tautinės muzikos srity. 
Jo sukomponuotos giesmių ir 
dainų, himnų ir operečių melo
dijos yra stambus įnašas į mūsų 
lietuviškos muzikos lobyną. Tuo 
jis įrašė savo vardą į muzikinės 
kultūros istoriją,

Tačiau prof. Ą. Aleksio asmuo 
lieka įrašytas'Kile tik į muziki
nės, bet taip pat ir į bendros 
lietuviškos kultūros bei veiklos 
istoriją. Ar jis yra labiau žinomas 
ir nusipelnęs kaip muzikas, ar 
kaip visuomenės veikėjas, yra 
klausimas. Manau, jog ir vienur, 
ir kitur jis yra lygiai žinomas 
ir lygiai didelis.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos nuolatinis veikėjas 
ir vienas iš vadovų. Lietuvos vy
čių organizatorius ir veiklinto- 
jas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys ir atstovas. Balfo organiza
torius ir veikėjas. Amerikos Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 
nuolatinis ir aktyvus narys. Ne
buvo šių ir kitų lietuviškų or
ganizacijų suvažiavimo, kur 
prof. A. Aleksis nedalyvautų ir 
aktyviai nesireikštų. Nebuvo to
kios šventės ir tokių organizuo-

Waterbury, Conn., buvo pagerbtas muzikas kompozitorius A. J. Aleksis. Buvo atžymėta jo 50 
metų sukaktis, kaip jis vargonininkauja lietuvių parapijoje VVaterburyje. Iš k. klebonas 
kun. Jurgis Vilčiauskas, sukaktuvininkas muzikas kompozitorius A. J. Aleksis, minėjimo pir
mininkas Juozas Samoška ir šventės garbės svečias prel. Ladas Tulaba, P.A., lietuviu 
Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Romoje.

tų lietuviškų iškilmių, kur su
kaktuvininkas nebūtų aktyviai 
dalyvavęs ir reiškęsis programos 
atlikime.

Už lietuvišką veiklą nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė 
įvertino prof. A. Aleksį, suteik
dama jam Gedimino ordiną. Ir 
Bažnyčia įvertino ir įvertins jį 
kaip pavyzdį kiekvienam lietu
viui.

Šis minėjimas yra vienas iš į- 
rodymų, kad lietuviška visuo
menė gerbia ir vertina sukaktu
vininką. Džiaugiamės juo visi, 
bet ypač didžiuojamės juo tie,

kurie jam esam artimi kraujo ar 
bičiuliškumo ryšiais.

Visą Aleksandravičių šeimą 
Dievas laimino ir laimina ilgu 
amžium. Ir mūsų sukaktuvinin
kas yra jau pasiekęs gražaus am
žiaus. Reikia jam linkėti, kad dar 
ilgai gyventų Dievo garbei ir 
lietuvių bei Lietuvos labui, 
šviesdamas kaip švyturys žemės 
gyvenimo kelio tamsumose.

Manau, kad sukaktuvininkui 
galima pritaikyti anuos gražius 
poeto B. Brazdžionio eilėraščio 
žodžius:

Baltas, baltas, kaip vyšnios 
viršūnė,

žydro veido, kaip žydras dan
gus;

kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
per pasaulį keliaujažmo.gus.
Jis baltas, nes jo galvą dengia 

žilas plaukas. Jis žydras, nes jo 
veide nuolat spindi šypsnys. Jis 
keliauja per pasaulį amžinybės 
link, bet jo darbai, jo kūryba, 
jo pavyzdys daro jį nemarų ir že
mėj. Verta gyventi, kai gyvena
ma ir veikiama šitaip. Tai di
džioji paguoda ir siekimas bei 
linkėjimas kiekvienam, žengiant 
į gyvenimo pavakarį.

Prel. L. Tulaba

“PASKUTINIS BIRŽELIS“
Mišriam chorui su fortepijonu. Premijavo ir iš
leido Lietuvių Gydytojų Korporacija Fraternitas 
Lithuanica

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

, — Muzikui Broniui Jonušui,
Rambyno choro dirigentui, 
Omaha, Nebr., choro nariai ge
gužės 4 surengė 75 m. amžiaus 
sukakties minėjimą. Ta proga 
įvykęs pavasarinis koncertas — 
balius buvo skirtas sukaktuvi
ninkui pagerbti. Koncertą atliko 
iš Chicagos pakviesta sol. Prau- 
rimė Ragienė ir pianistas Mani- 
girdas Motekaitis. Repertuare 
buvo lietuvių ir kitų kompozi
torių kūriniai. Įėjo ir dvi dainos, 
sukomponuotos paties jubiliato: 
Oi žiba žiburėliai (žodžiai Iz. 
Motekaitienės) ir Vėl sakysi (žo
džiai A. Karvelytės).

— FM Guide žurnalas, skel
biąs Chicagos ir apylinkių sva
resnes muzikos, teatrų ir baletų 
programas, gegužės 17 pažymi 
solisto Arnoldo Voketaičio kon
certą College of Du Page. Solis
tas neseniai baigė Fausto gastro- * 
les Arizonoj. Gegužės 9-10 dai
navo “Gurre Lieder” su Minne- 
sotos simfoniniu orkestru, o bir
želio 8-9 tą patį dalyką atlieka 
su Milwaukee simfoniniu or
kestru.

— Iš spaudos jau išėjo Lietu
vių Bendruomenės leidinys: 
“Dainos Chorams”. Tai 136 psl. 
leidinys redaguotas muziko J. 
Zdaniaus, kuriame telpa mūsų 
kompozitorių dainos, pritaikytos 
choram, šeštadieninėm mokyk
lom, jaunimo organizacijom ir 
apskritai dainos mylėtojam. Šio 
rinkinio technikiniu redaktorius 
— Vincas Šalčiūnas, leidėjas — 
JAV LB Krašto valdyba.

Praeitą savaitę pranciškonų 
spaustuvėje atspausta naujos 
gaidos — Paskutinis birželis, 
premijuota Fraternitas Lithuani
ca korporacijos. Kūrinys skiria
mas atžymėti lietuvių tautos trė
mimam į Sibirą, ypatingai pir
majam trėmimui, kuris buvo 
1941 birželio mėnesį.

Kaip atsirado šis kūrinys?
Lietuvių Gydytojų Korpo

racijos Fraternitas Lithuanica 
rytinio pakraščio padalinio su
važiavime 1971 spalio 24 buvo 
paskirta 1000 dol. premijuoti 
dainai, kuria būtų pagerbti į 
Sibirą išvežti ir ten nukankinti 
lietuviai. Suvažiavimas pavedė 
šį sumanymą dr. Vaclovui 
Paprockui realizuoti.

Dr. V. Paprockas savo darbo 
ėmėsi labai uoliai. Visą šį pro
jektą jis pravedė nuo pradžios 
iki galo. Pirmiausia paskelbė 
konkursą dainos tekstui. Buvo 
atsiųsti 34 eilėraščiai, kuriuos 
parašė 29 autoriai. Jury komisi
ja savo posėdyje 1972 lapkričio 
30 visais balsais išrinko pre- 
mijuotiną Ryto slapyvardžiu pa
sirašytą eilėraštį — Paskutinis 
birželis. Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad Rytas yra Birutė Pū
kelevičiūtė. Jai ir buvo paskirta 
500 dol. premija.

(Jury komisiją sudarė: Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM — 
pirmininkas, Paulius Jurkus 
— sekretorius, nariai: Algirdas 
Kačanauskas, Pranas Naujokaitis 
ir dr. Vaclovas Paprockas.)

Išleidžiamos gaidos
Korporacija tuo nepasitenki

no. Gaidos išleistos korporacijos 
lėšomis. Atspausta 700 egz. 
Choram ir muzikos mėgėjam 
platinama nemokamai. Sukrauta 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. “Muzikos Žinių” 
skaitytojam kūrinys bus pasiųs
tas su naujų “Muzikos Žinių” 
numeriu.

Gaidos sudaro tris puslapius, 
į ketvirtą puslapį sudėta muzi
kas Bronius Budriūnas ir rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė.

Gaidom pritaikytas ir spe
cialus viršelis, kurį piešė Pau
lius Jurkus. Viršelis vaizduoja 
vienoje pusėje lietuvišką sody
bą, ramų ežerą, kurį sudrumstė 
didžiosios nelaimės ir išveži
mai. Dešinėje už kalnų matosi 
didžiulės kolonos tremtinių.

Antrame viršelio puslapyje į- 
dėtas pilnas premijuoto eilėraš
čio “Paskutinis birželis” tekstas, 
kad būtų patogiau jį panaudoti, 
ir Fratemitas Lithuanica korpo
racijos dedikacija, kad šį leidinį 
skiria Sibiro tremtiniam prisi
minti ir pagerbti. Suminėta ir 
didieji vežimai: 1941 birželio 
14-15, 1944 lapkričio mėn., 1945 
rugpiūčio mėn., 1946 vasario 
mėn., 1947 rugpiūčio mėn., 
1948 gegužės mėn. Visi — di
dieji išvežimai.

Fratemitas Lithuanica — lietuvių gydytojų korporacija prieš 
50 metų. Nuotrauka daryta Karo Muziejaus sodelyje Kaune. 
Iš k. I-oje eilėje — M. Nasvytis, V. Ingelevičius, P. Radzvic- 
kas, dr. J. Basanavičius, J. Blažys, V. Nagevičius, K. Oželis. 
II-oje eilėje: A. Jackūnas, L. Janulionis, B. Matulionis, 
J. Marcinkus, M. Šimkevičius, J. Brundza, J. Stasiūnas. IlI-je 
eilėje — V. Vaičiūnas, A. Matukas, J. Žemgulys, A. Pet
raitis, P. Stančius, V. Bendoravičius, J. Čeponis, A. Jurge
lionis.

Melodijos konkursas
Tuoj pat buvo paskelbtas 

melodijos konkursas. Atsiliepė 
6 kompozitoriai. Jury komisija 
savo posėdyje 1973 lapkričio 29 
premijuotinu išrinko Tėvynės 
birželio slapyvardžiu pasirašy
tą kūrinį. Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad autorius yra Bronius 
Budriūnas. Jam paskirta 500 dol. 
premija.

(Jury komisiją sudarė: kun. 
Ladas Budreckas — pirmi
ninkas, Mykolas Cibas — sek
retorius, nariai: Vincas Mamai- 
tis, dr. Vaclovas Paprockas ir 
Vytautas Strolia.)

ir

Kas tie leidėjai?
trečiam puslapyje 

kaip šis leidinys at- 
viršelio ketvirtame 
supažindinama su 
Lithuanica korpo-

Viršelio 
aprašoma, 
sirado, o 
puslapyje 
Fraternitas 
racija.

J
Korporacija buvo įsteigta 1908 

lapkričio 28 Petrapilyje, Rusijo
je. Įsteigė ją Karo * Medicinos 
Akademijos studentai. Iš tų stei
gėjų dar tebėra vienas mūsų 
tarpe — dr. Vladas Ingelevičius.

Korporacijos garbės narys 
buvo dr. Jonas Basanavičius. Kai 
jis 1924 lankėsi Lietuvoje, Kau
ne, korporacija nusifotografavo 
prie dr. J. Basanavičiaus pa-

minklo Karo muziejaus sodely
je. Šią suvenyrinę nuotrauką 
surado dr. V. Paprockas, ir ją 
spausdiname Šiame Darbininke.

Fraternitas Lithuanica kor
poracija labai aktyviai reiškėsi 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nime. Ji sudarė Lietuvos ka
riuomenės sveikatos tarnybos . 
branduolį, dirbo medicinos Iš
taigose, profesoriavo medicinos 
fakultete.

Išeivijoje gyvenantieji kor- 
porantai yra įsijungę į vi
suomeninę, kultūrinę, politinę 
bei labdaros veiklą. Jie aktyviai 
dalyvauja kovoje už pavergtos 
Lietuvos iš rusų jungo išlaisvi
nimą.

Tai kovos dvasiai palaikyti, 
kelti tautos ryžtingumą ir drau
ge pagerbti ištremtuosius jie ir 
organizavo šį konkursą ir sėk
mingai įvykdė. Tai gražus įna
šas į mūsų kultūrinį, visuomeni
nį gyvenimą. Tai gražus ir pras
mingas ištremtųjų pagerbimas.

(p.j.)

Vaclovas Paprockas 
skaito paskaitą viename iš 
New Yorko lietuviškų orga
nizacijų susirinkimų. Orga
nizuojant Fraternitas Li
thuanica korporacijai šį dai
nos konkursą, dr. V. Paproc- 
kui teko daugiausia rūpintis. 
Jis vadovavo visam pro
jektui nuo pat pradžios iki 
gaidų išleidimo. Nuotr. V. Ma
želio

PASKUTINIS BIRŽELIS

i

ui tj »*< H; •.

MUZIKAS

BRONIUS BUDRIŪNAS
ŽODŽIU AUTORĖ

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
PREMIJAVO IR IŠLEIDO

LIETUVIU GYDYTOJU KORPORACIJA FRATERNITAS LITHUANICA

>1
Naujo muzikos kūrinio “Paskutinis birželis” vir
šelis. Piešė Paulius Jurkus.
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Hartford, Conn.
Gražiai pagerbtos 

motinos
Lietuvių Bendruomenė ge

gužės 12 surengė motinų pager
bimą. Tos dienos rytą kun. Juo
zas Matutis aukojo mišias ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Švč. 
Trejybės bažnyčioj buvo daug 
žmonių, kurie gausiai ėjo 
prie komunijos. Giedojo muz.
J. Petkaičio vadovaujamas cho
ras ir dr. Izidorius Alis.

Po mišių pagerbimas buvo tę
siamas parapijos salėj. Ten vyko 
ir lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas. Įeinančiom 
į salę motinom jaunimas prise
gė gėles. Svetainės vidury buvo 
paruoštos penkios ilgos eilės 
sujungtų stalų, papuoštų kve
piančiomis alyvomis ir apdėtų 
vaišių valgiais. Salės priešaky 
stovėjo atskiras stalas, apdengtas 
linine staltiese, ant jo — Auš
ros Vartų Dievo Motinos pa
veikslas. Padabintas tautine 
juosta, vėliavėle, aplinkui išdės
tytom rūtom ir baltų alyvų 
puokšte, stalas simbolizavo tra
dicines gegužines pamaldas 
Lietuvoj.

Klebonas kun. Juozas Matutis 
sukalbėjo maldą. Buvo ir kitas 
svečias kunigas (nelietuvis). 
Motinos ir svečiai pasivaišino ir 
draugiškai pasikalbėjo.

Po vaišių LB apylinkės pir
mininkas Steponas Zabulis, vi
sus pasveikinęs, kalbėjo apie 
motinas ir mūsų pareigą motiną 
atminti, įvertinti ir mylėti. Kal
ba neilga, bet maloni ir miela, 
ypač jaunimui geras pavyzdys, 
kaip reikia mamytes gerbti ir 
branginti.

Mirusios motinos prisimintos 
ir pagerbtos atsistojimu ir susi
kaupimu.

Vėliau lietuviškos mokyklos 
mokiniai su savo klasių grupė
mis, kartu ir atskirai, dainavo, 
deklamavo ir šoko tautinius 
šokius, paruoštus mokytojos D. 
Dzikienės. Programa buvo įvairi 
ir linksma. Džiugu, kad jauni
mas pamilo lietuvišką dainą. 
Gražiai dainuoti išmokė ir dai
nom akomponavo pianinu A. 
Dzikas. Eilėraščius deklamavo: 
Cynthia Kubiliūtė, Daumantas 
Pakštis, Rima Dzikaitė ir Linas 

Orantas. Programos pranešėja — 
Virginija Aleksandravičiūtė.

Kristina Raškevičiūtė, 5 metu
kų, 1 skyriaus mokinė, broliu
kai A. ir R. Kapeckai ir baigu
sieji mokyklą Laura Mačiukaitė 
ir Aleksas Sonskis — gavo do
vanas. Jų išlaidom 25 dol. pri
dėjo LB apylinkės valdyba.

Šis dvigubas parengimas 
praėjo šventiškoj ir pakilioj nuo
taikoj. Su jaunimu publikos 
buvo daugiau kaip 200. Malo
nu, kad mūsų jaunimas eina ir 
dirba su vyresniaisiais.

LB valdyba nuoširdžiai dėko
ja klebonui kun. Juozui Matu
čiui už atliktas religines apeigas, 
dažnus skelbimus biuleteny ir 
dalyvavimą vaišėse bei progra
moj. Muz. J. Petkaičiui, choris
tam ir dr. I. Aliui. Poniom — 
S. Čiurlienei, B. Zabulienei, E. 
Šliogerienei, J. Dapkienei, M. 
Baltauskienei, E. Banevičienei, 
Z. Dresliuvienei, A. Belazarie- 
nei, aukojusiom naminius pyra
gus, žagarėlius ir tortus. Nuošir
di padėka jaunimo atstovei Biru
tei Zdanytei už studenčių su
telkimą ir gražią pagalbą dar
buose. Programos pranešėjai V. 
Aleksandravičiūtei ir visom 
talkininkėm . . . Mokyklos jau
nimui už puikią programėlę, 
ved. D. ir A. Dzikam ir ki
tiem mokytojam. Tėvynės Garsų 
radijo ved. A. Dragūnevičiui, 
skelbusiam pranešimus nemo
kamai. Nuoširdi padėka Draugo 
ir Darbininko redakcijom už 
spausdintus skelbimus.

Popiet motinos buvo dar kartą 
paminėtos ir pagerbtos per lie
tuvių radijo programą. Pranešė
ja Z. Dapkienė ir A. Dragūne- 
vičius perdavė darniai paruoštą 
eilių pynę ir dainas apie moti
ną (plokštelėmis). Girdėjom 
poetės Ados Karvelytės skaity
tą eilėraštį “Be motinos” (iš gar
sinės juostos). Poetės meilės ir 
ilgesio žodžiai motinai veikė 
klausytojus, nors ir netiesiogiai 
girdimi. Buvo perduota per ra
diją įrekorduota lituanistinės 
mokyklos atliktoji programėlė. 

Deklamacijos ir dainos buvo 
gražiai girdimos. Kurie nedaly
vavo Motinos dienos minėjime, 
išgirdo jį vėliau. Beveik visa ra
dijo programa buvo skirta Moti
nos dienai.

Ačiū Z. Dapkienei ir A. Dra
gūnevičiui už išsamiai paruoštą 
ir jautriai perduotą programą 
kuri klausytojam priminė lai
mingas, linksmas ir skaudžias 
praeities dienas . . .

Tragiškasis birželis
Birželio įvykių minėjimas 

Hartforde bus birželio 16. Švč. 
Trejybės bažnyčioj 10 vai. ryto 

bus aukojamos mišios už Lietu
vą ir kankinius.

Nepamirškim savo vargs
tančios tėvynės kankinių ir gau
siai atvykim.

LB apylinkės valdyba ma
loniai kviečia organizacijas ir 
visus dalyvauti. Jaunimas ir mo
terys prašomi, kas gali, apsi
rengti tautiniais drabužiais. M.P.

-o-
Už a.a. Jono Saliamono vėlę 

bus aukojamos mišios birže
lio 13 d. 12 v. Švč. Trejybės 
bažnyčioje Hartforde, Conn. 
Visi artimieji ir velionį pažinę 
kviečiami dalyvauti.

LOS ANGELES, CALIF.
Pagerbti Truškauskai
Visuomenininkai Juozas ir 

Elena Truškauskai gegužės 5, 
sekmadienį, buvo pagerbti Tau
tiniuose Namuose įvykusiu ban
ketu, į kurį dukra Elena ir žen
tas Bandžiuliai sukvietė apie 70 
draugų ir artimųjų. Čia iškiliai 
buvo minimas Truškauskų vedy
binio gyvenimo 50 metų auksi
nis jubiliejus.

Juozo Truškausko prosenelis 
bajoras Jonas Truškauskas buvo 
Rumšiškių seniūnas. Jis 1794 
pastatė Truskavos, Panevėžio 
apskr., medinę bažnyčią ir 
tuomi davė pradžią kurtis 
to vardo miesteliui. 1861- kas, Rasa Matulaitytė, Stasys 
63 ne tik dalyvavo sukilime 
prieš rusus, bet savo dvare turė
jo įrengęs dirbtuvę, kurioje bu
vo gaminami sukilėliam ginklai 
ir šaudmenys.

Sukaktuvininkas Juozas yra 
gimęs Liepojoj 1896. Jo tėvas 
Valerijonas buvo susipratęs 
lietuvis, dalyvavo 1905 Vilniaus
Seime. Už veikimą prieš rusų 

valdžią buvo ištremtas į Rusijos 
gilumą, kai Juozas buvo 9 metų. 
Ten jis baigė gimnaziją, po to 
aukštesniąją technikos mokyklą 
ir prieš pat revoliuciją išėjo karo 
aspirantų mokyklą. Buvo mobi
lizuotas, kovose du kartus su
žeistas. Pasiekė kapitono laips
nį. Kovom pasibaigus, buvo pri
verstas išvykti į Turkiją. 1931 
grįžo į Lietuvą. Čia dirbo su
sisiekimo ministerijoj: Švento
sios, Klaipėdos ir Nidos (žvejų) 
uostuose, kaip statybos techni
kas ir matininkas. 1944, nuo 
bolševikų pasitraukęs į Vokieti
ją, buvo Wuerzburgo lietuvių 
stovyklos komendantu. 1949 at
vyko į JAV ir apsigyveno Los 
Angeles, Calif. Čia 1954-56 lan
kė universitetą. Jį baigęs, dir
bo miesto tarybos švietimo sky
riuje, kaip inžinierius ir planuo
tojas mokyklų ir prieglaudų sta
tyboj.

Juozas Truškauskas, kaip ak
tyvus visuomenininkas, įstojo į 
amerikiečių “Writers Trojan” 
klubą, o šiuo metu jau yra šio 
klubo Los Angeles skyriaus 
pirmininku. Šis klubas yra gana 
turtingas ir įtakingas amerikie
čių visuomenėj, stengiamasi net 
turėti klubo atstovybę prie Jung
tinių Tautų. Jubiliatas taip pat 
uoliai yra įsitraukęs į Los An
geles lietuvių veiklą ir dalyvau
ja eilėj organizacijų.

Jubiliatai yra užauginę dvi 
dukras. Elena su vyru Ignu 
Bandžiuliu augina šeimą Los 
Angeles, Calif., ir yra įsitrauku
si į vietos lietuvių, ypač ateiti
ninkų ir skautų, veiklą. Antra 
dukra, Irena, yra ištekėjusi už 
visuomenininko Algio Regio, 
gyvena irreiškiasi Chicago, III.

Pagerbimo balių nuotaikingai 
pravedė Vladas Šimoliūnas. Su
kaktuvininkus sveikino eilė 
asmeninių draugų ir organizaci
jų atstovų: prel. J. Kučingis, A. 
Andrašiūnas su žmona, A. Dab- 
šys, J. Kuprionis, A. Mažeika, 
A. Mironas, D. Mitkienė, St. Pal-

LB Hartfordo apylinkės valdyba. Iš k. sėdi Albina Blazerienė — sekretorė, M. Petrauskie
nė — kultūrinių reikalų tvarkytoja, Vita Šliogerytė (studentė) — jaunimo sekcijos pirmi
ninkė. Stovi: Stasys Baltauskas — vicepirm., Alfonsas Dzikas — etninių grupių atsto
vas, Juozas Belazaras — pavergtų tautų atstovas, Steponas Zabulis — pirmininkas, Henrikas 
Dapkus — iždininkas. Nuotraukoje trūksta Birutės Zdanytės (studentės), jaunimo sekci
jos vicepirm. Nuotr. A. Dziko

tus, O. Razutienė, J. Ruokis, A. 
Skirius, G. Valančius ir kiti.

Trumpai
Lietuvių Dienos, įvykstančios 

birželio 16 ir rengiamos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos, mi
šias aukos ir pamokslą pasakys 
vysk. V. Brizgys. Nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. atviroj parodoj 
dalyvauja: Ilona Peterienė, Jo
nas Andrašūnas, Algis Bliū- 
džius, Alfonsą Pažiūrienė, Vik
toras Peteris, Pranas 
Gasparonis. Algis Žu
kas, Ilona Brazdžionienė, Stasė 
Mockevičienė, Vytas Sakalaus-

Pinkus, Vincas Štokas, Saulius 
Stančikas. Koncertą 2 vai. po
piet Marshal aukštesniosios mo
kyklos salėj atliks svečias iš 
New Yorko Kazys Yakutis ir vie
tiniai solistai Birutė Dabšienė, 
Janina Čekanauskienė, akompo- 
nuojant Raimondai Apeikytei.

Pranas Speecheris, ilgametis 
Šv. Kazimiero parapijos komite
to pirmininkas, su žmona Anas
tazija buvo išvykęs kelionėn į 
rytines valstijas. New Yorke 
aplankė gimines ir pažįstamus. 
Prieš Vainikų dieną pasiekė 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos finuos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORGI

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y, 10019 TeL — 681*4590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus hutams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................. .......................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street................. .......—.........
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue „...-----------------
Buffalo 12, N. Y. — 701 Flllmore Avenue .................. .. ................
Chicago 22, ŪL — 1241 No. Ashland Avenue ------ ............ „
Chicago, HL 60629 — 2608 West 69 Street .....................................
Chicago, M. 60609 — 1855 West 47 Street .............................. .
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .........................
Detrolt 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .........................
Farmingdaie, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 .................................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue   w............
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ......................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......................
Newark> N. J. — 378 Market Street ............................................... .
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ...............................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ......................................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .............................
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue .....................................
South River, N. J. —- 41 Whitehead Avenue .......... ,.................... .
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ............................
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ........................................
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street ...............................................

L

Chicagą, kad ten galėtų aplan
kyti savo artimųjų kapus.

Mokslo metų baigimo iškil
mės Šv. Kazimiero parapijos mo
kykloj vyks birželio 9. Šiais me
tais mokykla išleidžia dešimtąją 
laidą, kurioje yra 32 mokiniai. 
Jų tarpe yra 7 lietuviukai. Per 
10 metų mokykla išleido virš 
400 mokinių. Dalis jų jau yra 
baigę aukštuosius mokslus, kiti 
jau sukūrė šeimas, reiškiasi lie-

BRANGIAUSI 
LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLAI
Lietuviam filatelistam dažnai 

duodamas klausimas: kurie Lie
tuvos pašto ženklai yra bran
giausi?

Atsakymas nėra taip lengvas, 
nes Lietuvos pašto ženkluose 
yra tikrų retenybių.

Atsakyti lengviau į aukščiau 
duotą klausimą padeda šis įvy-i 
kis. Šiomis dienomis viename iš 
didesnių pašto ženklų Aukcijo- 
nų Vokietijoj, Steltzerio firmos 
Frankfurte, bus parduodami 
Alsėdžiuose perspausdinti 
ženklai, serija iš 17 ženklų. Pra
dedamoji varžytynių kaina 
26,000 markių, kas sudaro pagal 
šios dienos kursą virš 10 tūks
tančių dolerių! Tai pats bran
giausias lotas Lietuvos pašto 

tuviškoj veikloj.
Los Angeles jaunimo jubilie

jinė dainų ir tautinių šokių šven
tė ir banketas įvyks birželio 30, 
sekmadienį, 3:30 vai. Holly- 
wood Palladium salėj. Progra
moj dalyvaus Los Angeles Jau
nimo Ansamblis ir “Veteranų” 
grupė, “Grandis” iš Chicagos, 
“Šilainė” iš Detroito ir “Vakarų 
vaikai” iš San Francisco.

D.L.Ž.K.

ženklų istorijoj, jeigu jie bus 
už tiek parduoti.

Šie ženklai buvo lietuvių per
spausdinti Alsėdžių pašte 1941 
birželio 24, kada rusai bolševi
kai buvo išvyti iš Lietuvos. Ma
žos atsargos sovietų pašto ženk
lų buvo perspausdinti su gumi
niu štampu “Laisvi Alsėdžiai 
1941-VI-24”.

Vokiečiai laiko šiuos ženklus 
savais, regioniniais ir laikiniais, 
jų okupacijos meto, todėl jie juos 
taip aukštai vertina.

Tuo metu kiti provincijos 
miestai—Telšiai, Raseiniai, Ro
kiškis, Ukmergė, Zarasai, Pane
vėžys kartu su Vilnium taip pat 
perspausdino sovietų ženklus. 
Kai kurie iš šių ženklų turi aukš
tas vertes, bet neprilygsta Alsė
džių.

K.M.

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365.6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

______ Atsiųsta 
Į______ paminėti

Birutė Pūkelevičiūtė — NAU
JŲJŲ METŲ ISTORIJA. Pre
mijuotas romanas. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas 1974. Vir
šelis Kazio Veselkos. 184 psl. 
Kaina 4.50 dol.

Šiuo romanu autorė jau trečią 
kartą laimėjo Draugo dienraš
čio romano premiją. Už kitus sa
vo kūrinius taip pat yra laimė
jusi premijų. Romano aplanke 
ji apibūdinama šiais taikliais 
žodžiais: “Tai brandi rašytoja, 
turinti savitą stilių ir personažų 
parodymo būdą, kiekviename 
kūrinyje nauja ir gaiviai patrauk
li.”

“Naujųjų metų istorija” — 
autorei būdingas meilės ir mir
ties romanas, įdomiai suskirsty
tas į šešis skyrius: Moterys, Vy
rai, Kvintetas, Naujieji Metai, 
Karalius Strazdabarzdis, Saulė
tekis. Tai romanas, verčiąs su
simąstyti, bet lengvai skaitomas.

Rt. Rev. Msgr. Vincenzo Cusu- 
mano — IN THE SERVICE OF 
THE CHURCH: The Servant of 
God George Matulaitis-Matu- 
lewicz. Biographical Sketch and 
Spiritual Diary. Chicago, Illinois 
— 1974. Išleido Šv. Kazimiero 
Marijonų Provincija. Leidinio 
mecenatas — prel. Juozas Kara
lius. Iliustruota trimis nuotrau
komis. 148 psl.

Šioj knygoj pateikiami anglų 
kalba arkivyskupo Jurgio Matu
laičio biografiniai bruožai ir jo 
dienoraštis. Originalinė knygos 
laida išleista italų kalba 1963 
Milane, Italijoj. Biografinius 
bruožus nusako šios antraštės: 
Jo gimtasis kraštas, Jo jaunystė, 

Mokytojas ir apaštalas, Meilė 
Bažnyčiai, Reformuotojas ir at
naujintojas, Karti vyskupo taurė, 
Šventojo Sosto tarnyba, Tarp 
Rytų ir Vakarų, Garbės preliu
das, Dvasinis dienoraštis.

THE VIOLATIONS OF 
HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
OCCUPIED LITHUANIA. A 
Report for 1973. Prepared by 
Lithuanian American Com- 
munity, Ine. February 16, 1974. 
Leidinys apie žmogaus teisių 
laužymą Sovietų okupuotoj Lie
tuvoj. 112 psl.

Šiuo Vasario Šešioliktosios 
data pažymėtu, JAV Lietuvių 
Bendruomenės išleistu leidiniu 
anglų kalba pateikiama doku
mentuota informacija iš 1973 
metų. Anksčiau tuo pačiu pava
dinimu buvo išleisti ir kiti leidi
niai, informuoją apie žmogaus 
teisių pažeidimus pavergtoj 
Lietuvoj 1971 ir 1972 metais.

LAS VIOLACIONES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LITUANIA OCUPADA 
POR LOS SOVIETICOS. Un 
Informe Documental dėl Ano
I. 972. Publicacion de la JAV.
L.B. Leidinys ispanų kalba — 
dokumentuota informacija apie 
žmogaus teisių laužymą Sovie
tų okupuotoj Lietuvoj 1972 me
tais. 82 psl.

MUZIKOS ŽINIOS. Nr. 1 
(204). 1974. Leidžia Lietuvių 
Vargonininkų-Muzikų Sąjunga. 
Išeina 4 kartus per metus. Re
daktorius V. Mamaitis; anglų 
kalbos redaktorė L. Stukienė. 
Numeris iliustruotas. 16 psl. 
Kaina 1.25. Metinė prenumera
ta 5 dol. Redakcijos, administra
cijos ir Sąjungos centro valdybos 
adresas: 209 Clark Place, Eliza- 
beth, N. J. 07206.

Žurnalas įdomus ne tik muzi
kam, bet ir visiem, kurie domi
si muzika bei muzikine lietuvių 
veikla.

Šio numerio straipsniai: Sta
sys Sližys — Muzikos kritika,
J. Strolia — Klaipėda — der
linga muzikos darbo dirva, Juo
zas Stankūnas — Vargonai. Gau
su muzikinės kronikos.

y



8«DARBININKAS« 1974 birželio 7, nr. 23

3B

Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

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

Tel. Hl 1-3894 (Area code Ž1Ž)

“ŠVENTASIS BALANDIS”
Artėjant įžodžio dienai, pri

eina trys paukštytės ir kreipia
si:

“Tėveli, galite mus paegzami
nuoti iš religijos?”

Pasitraukę į nuošalų salės 
kampą, pradėjome “egzami
nus”.

“Kiek yra dievų?”
“Vienas yra Dievas,” visos 

choru atsakė.
“O kas yra Dievas Tėvas?” 

klausiu toliau.
. “Jis yra Dievas”.

“O kas yra Jėzus Kristus?”
“Jis yra Dievo sūnus ir mūsų 

Išganytojas?”, atsako aiškiai ir 
greitai.

“Kristina, gali mums pasakyti, 
kas yra Šventoji Dvasia?”

Visos paukštytės sužiuro į 
Kristiną. Kristina žvilgterėjo į 
vieną ir, nesulaukus pagalbos, 
susimąstė. Staiga linksmu balsu 
sušunka: “Tėveli, Šventoji Dva
sia yra šventasis balandis. Aš 
mačiau bažnyčioje, palubėje, 
viršum altoriaus”.

-o-
Kas iš tikro yra Šventoji Dva

sia, kurios garbei yra skirtas Sek
minių sekmadienis?

Mokytieji tikėjimo žinovai at
sako, kad tai yra Švenčiausios 
Trejybės vienas asmuo. Trys as
menys viename — nelengva tai 
suprasti kasdieniniam protui. 
Tris asmenis viename šiek tiek 
daro suprantamesnius palygini
mas su medžiu, kuriame yra 
trejopos dalys: šaknys, kamienas 
ir lapai, kurie kiekvienas atlie
ka savo veikimą bendram vyks
mui — augti.

Bet Šventoji Dvasia kaip 
šventosios Trejybės vienas as
muo yra aiškesnė iš jos veiki
mo, kurį nusakė Kristus, keliais 
atvejais vadindamas Šventąją 
Dvasią Tiesos dvasia, Ramintoja.

(Antai prieš įžengdamas į 
dangų, jo žodžiais, eidamas “pas 
tėvą”, jis kalbėjo mokytiniam: 
“Aš melsiu Tėvą, ir jis duos 
jums kitą Ramintoją, kad pasilik
tų su jumis per amžius, tiesos 
dvasią” (Jn. 14,16). “Daug dar 
turiu jums sakyti, bet dabar jūs 
negalit pakęsti. Kada gi ateis tie
sos dvasia, ji jus ves į visokią 
tiesą” (Jn. 16, 12-13).

Taigi Šventoji Dvasia pir
miausia yra Tiesos Dvasia. Kris
tus keliais atvejais skatino: pa
žinkite Tiesą, ir Tiesa jus iš
vaduos.

Bet tiesa ne visada suranda
ma. Jau Pilotas abejojamai klau
sė: o kas yra tiesa? Dvidešim
tasis amžius su nusivylimu daž
nai atsako, kad tiesos iš viso 
nesą; kiekvienas turįs savo tiesą.

Iš tiesos nepažinimo, o dar la
biau iš nenoro tiesos pažinti ir 
jos pripažinti ir kyla šiais lai
kais tiekos nesusipratimų, vaidų, 
konfliktų, katastrofų asmeni
niame gyvenime ir gyvenime 
tarp tautų, nes kiekvienas vado
vaujasi tik “savo” “šios dienos” 
tiesa.

Tiesą pažinti ne visada pa
jėgia žmogiškoji išmintis. Reikia 
ypatingos Šventosios Dvasios 
malonės, kaip anais laikais, 
kada Šveploji Dvasia viršum 
apaštalų nusileido ugnies liežu
vių pavidalu.-

-°-
Ugnies liežuvių pavidalas 

žmogiškajai prigimčiai supran
tamas. Tai ne tik apšviečia. Tai 
šildo, gaivina, uždega. Žmogus 
ne tik pažįsta Tiesą, bet ima ja 
gyventi. Tiesa jį angažuoja tiek, 
kad už Tiesų, jis pasiryžta kan
kiniu virsti, Tiesos spindulius 
aplinkui skleisdamas.

Iš čia kyla,antroji Šventosios 
Dvasios veikimo žymė — Šven
toji Dvasia kaip Meilės Dvasia. 
Meilės tarp tėvų ir vaikų, mei
lės tarp draugų, tarp tautų, tarp 
rasių ir klasių. Meilė reiškiasi 
pasiaukojimu kitam. Meilės 
Dvasiai priešingybė yra neapy
kanta, pavydas, keršto dvasia. 
Tai nusikreipimas nuo Švento
sios Dvasios. Šventajai Dvasiai 
priešinga neapykantos dvasia 
labiausiai sunaikina tą, kuris 
neapkenčia, kitam geidžia pikto, 
keršto. Tai padaro gyvenimą sau 
ir kitiem tikru dvasios kalėjimu.

ū -o-
Šventosios Dvasios veikimo 

trečia žymė yra kuriamoji galia, 
kurios išdava yra žmonijos ir 
žmogaus pažanga — pažanga 
grožio, gėrio, tiesos kelyje.

(Tik dviem šios kuriančiosios 
dvasios momentais pasiste-

bėkime iš Evangelijos. Vienas 
— prieš leisdamas savo Sūnų 
žmonijos atpirkimo aukai, Die
vas pasiuntė angelą, kuris Mer
gelei Marijai tarė: “Šventoji 
Dvasia nužengs ant tavęs ir 
Aukščiausiojo galybė apdengs 
tave savo šešėliu” (Lk. 2,35). 
Antras — kalbėdamas apie “dan
gaus karalystę”, t.y. apie tokią 
būseną, kur Kristaus valia tobu
lai būtų vykdoma, sakė: “Nie
kas negali įeiti į dangaus kara
lystę, jei jis neatgims iš vandens 
ir Šventosios Dvasios”).

Vadinas, dangaus karalystė, 
jei ji būtų įsivaizduojama šiame 
gyvenime, karalystė, kurioje tu
rėtų būti taika, sugyvenimas, 
grožio ir gėrio nenutrūkstama 
kūryba, nebus tikra ir teisinga, 
jei ji nebus įkvepiama Švento
sios Dvasios.

-o-
Ne be pagrindo žmonių vaiz

duotėje balandis yra meilės 
nuolankumo ir optimizmo sim
bolis. Pats Kristus skatino: būki
te nuolankūs kaip balandžiai . . .

Žmogaus nuolankumas yra 
būtinas, kad jis neužsidarytų 
Šventosios Dvasios veikimui; 
būtinas, kad jame išsiskleistų 
Šv. Dvasios dovanos. Nuolan
kumui priešingybė yra užsikirti
mas, užsispyrimas, atsisakymas 
priimti tiesą, nors ji būtų aki
vaizdžiai aiški. Bet tai veda vėl į 
gyvenimo klaidas, ramybės pra
radimą ir nesugyvenimą su 
kitais.

Šia prasme anoji paukštytė 
buvo iš dalies teisinga Šventą-

% ^z. Lz4. Vi.
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Daugeliui mūsų rajono skautų gerai žinomas brolis 
Antanas — v.s. A. Saulaitis, S.J., šiuo metu gyvenąs 
Brazilijoje.

Ten brolis Antanas daug dirba su jaunimu, yra 
įsteigęs net skautiškus vienetus Brazilijoje — kur iki 
jam atvykstant nebuvo lietuvio skauto.

ją Dvasią aptardama kaip šven
tąjį balandį.

-o-
Vatikano II susirinkimas, gi

liai tikėdamas, kad tik Šventoji 
Dvasia gali išjudinti žmoniją iš 
dabartinio sustingimo ir chao
so, primygtinai kvietė visus į 
ypatingą pamaldumą Šventajai 
Dvasiai.

Per skautišką įžodį, pasižadė
dami kasdien padaryti kokį nors 
vieną gerą darbelį, kasdien 
stengtis būti geresne skaute, tuo 
nuolatiniu savęs tobulinimu, 
didiname savyje Šventosios 
Dvasios dovanas, pagerbiame 
Šventąją Dvasią, kurstome Sek
minių Dvasios ugnį. j p

Paukštyčių ir vilkiukų 
šventė Putname

į salę, kur piešė, karpė, klija
vo — rodė savo meninius su
gebėjimus skautiška tema. Tas 
“menas” sekmadienio ryte buvo 
iškabintas, ir geriausi paveikslai 
premijuoti. Buvo dvi grupės: 
jaunesnės — žemiau 8 metų, 
ir vyresnės 9-11 metų. Jaunes
niųjų grupėje laimėjo: I vietą — 
Regina Kolbytė, 8 m., II vietą — 
Rima Jasaitytė, 8 m., ir pagyri
me — Lina Kidolytė, 7 m. 
Vyresniųjų grupėje laimėjo: I 

visi uniformuoti susirinko į salę, Juodytė, m-’
kur buvo šventės atidarymas. 
Suvažiavimui vadovavo ps. Al
dona Katinienė, vilkiukams — 
ps. Saulius Lišauskas.

Po sveikinimo žodžių buvo 
trumpas pasirodymas, tikriau 
repeticija, nes po to visi žygia
vome per miškelį į Matulaičio 
senelių namus, kur ta pati pro
grama buvo pakartota sene
liams. Buvome šiltai priimti. 
Visiems aprodyta senelių namai.

Toliau, vedami seselės Ignės, 
visi bėgte pasileido į sodybą. 
Sugrįžus atgal ėjome vakarie
niauti, o po vakarienės paukš
tytės ir vilkiukai atsiskyrė į at
skiras grupes. Paukštytės nuėjo

Gegužės 25-26 iš Atlanto Ra
jono suvažiavo, įskaitant vado
vus, 107 asmenys. Tai gražus 
būrys! Didžiausias skaičius at
važiavo autobusu iš New Yor
ko — 19 paukštyčių su vado
vėmis Aldona Katiniene, Ina Ja
saitiene ir Vida Jankauskiene, 
ir 5 vilkiukai su vadove Alvitą 
Karmaziniene.

Pavalgius pietus ant žolytės 
po atviru dangum ir susinešūs 
daiktus į savo miegamas vietas,

Žaidynes gražiai pravedė vyr. 
sk. Sigita Banevičiūtė. Po, žaidy
nių — laisvalaikis, bet dauguma 
įsijungė į kvadrato žaidimą. 
Taip ir prabėgo laikas iki pietų.

Po pietų visi tvarkosi, pakuo
jasi, kai kurių tėveliai jau čia. 
Gi vaikai dar vis nori pažaisti, 
pasikalbėti, ar sūpynėse pasi
supti. 1:30 popiet, šventės už
darymas aikštėje. Atsisveikini
mo žodis, įteikimas pirmos vie
tos medalijonų sportininkams, o 
paišytojams — lietuviškų knyge
lių ir pasižadėjimas vėl susitikti 
kitais metais.

Didelė padėka priklauso ps. 
Aldonai Katinienei ir ps. Sauliui 

Lišauskui už jų įdėtą darbą, 
o seselėms už jų globą ir prie
žiūrą.

New Yorko autobusas išvyko 
3 vai., o visų nustebimui, 7:10 
vai. jau buvome Kultūros Židi
nio kieme. Taip ir prabėgo dar 
viena paukštyčių (šį kartą ir vil
kiukų) pavasario šventė.

Vyr. sk. kand. Vida 
Jankauskienė

ATLANTO
RAJONO
STOVYKLA

Šios vasaros Atlanto Rajono 
stovyklos vardas parinktas 
“Šventaragis”. Legendiškas 
vardas siejamas su kunigaikščiu 
Šventaragiu ir centrine senovės 
lietuvių šventove Vilniuje.

-o-

Gegužės 19 d. AR skautų-čių 
vadovai-ės apžiūrėjo stovykla
vietę “Lake of įsiės — Apache” 
ir tarėsi dėl stovyklavimo są
lygų su stovyklavietės direkto
riumi. Pasitarime dalyvavo v.s. 
P. Molis, ps. Br. Aleksandravi
čius, s. Ir. Jankauskienė, v.s. M. 
Manomaitis, ps. R. Petrutienė, 
s. R. Česnavičienė, v. sk. Alek
sandravičiūtės, s.v. A. Mičiu- 
lis, R. Didžbalis ir v.s. Alf. Sa- 
mušis.

“Šventaragio” stovyklos virši
ninkas prašo visus AR vadovus, 
skautes, skautus nelaukiant 
paskutinės dienos tuoj regist

ruotis pas savo vietos vadovus. 
Labai svarbu tuoj žinoti sto
vyklautojų skaičių.

-o-

AR Vadijos nutarimu šiais me
tais rajoninė stovykla bus rug
pjūčio 24 — rugsėjo 1.

Stovyklautojai atvyksta VIII. 
24, šeštadienį, vidudienį po 12 
vai., išvyksta IX.2, pirmadienį, 
10 vai. ryto.

Stovyklavietė — Lake of 
įsiės — Apache, B. S. Reserva- 
tion, North Stonington, Conn. 
(Conn. Tnpk. Exit Rt. 2., 7 myl. 
į Pietus nuo Norwich, Conn.).

Stovyklavietė talpi, įgyventa, 
su visomis stovyklinėmis įran
gomis. Yra palapinių 250 asme-

( nukelta į 9 psl.)

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS

ISTORIJOS BELĄ ŪKIANT

NI wauja labai svarbi knyga “Lie
tuviškoji Skautija” jau parašyta ir 
spaustuvėje laukia eilės spausdin
ti. Jos autorius kapitonas Petras 
Jurgėla, lietuvių skautijos steigė
jas ir organizatorius. Jis yra labai 
gabus ir prityręs senas spaudos 
darbuotojas bei daugelio knygų 
autorius. Labai gerai pažįstu Lie
tuvos kariuomenės kūrėją-savano- 
rį kapitoną Petrą Jurgėlą, su ku
riuo kartu teko tarnauti Lietuvos 
kariuomenėje, keletą metų teko 
dirbti kariuomenės štabe greti
muose kambariuose ir labai arti 
bendradarbiauti lietuvių karinėje 
spaudoje. Jis tada dirbo Lietuvos 
kariuomenės štabe spaudos ir 
švietimo skyriuje kaip karinių lei
dinių redaktorius, vertėjas ir kal
bos taisytojas. Tai buvo vienas iš 
geriausių ir gabiausių karininkų, 
lengvai ir gražiai valdąs plunksną, 
turįs lengvą ir gražų stilių ir suge
bąs labai patraukliai ir įdomiai 
rašyti. Visi jo raštai yra labai aiš
kūs ir su dideliu malonumu 
skaitomi.

Turime sveikinti “Lietuviškosios 
Skautijos” autorių, parašiusį tą 
didelį veikalą. Kas gi kitas galėtų 
geriau parašyti, negu tas, kuris 
pats yra tą skautiją įsteigęs, orga-

nizavęs, auklėjęs, stiprinęs ir visą 
savo amžių gyvenęs jos rūpesčiais, 
džiaugsmais ir vargais. Lietuvių 
skautijos istoriją jis yra rašęs daug 
metų, visą laiką savo kūrinį taisęs, 
trumpinęs, ir vėl rašęs. 4 tą savo 
knygą jis yra įdėjęs visus savo su
gebėjimus, visą savo patyrimą ir 
meilę sukurtai organizacijai. Todėl 
knyga bus labai įdomi, svarbi ir 
naudinga ne tik patiems skautams, 
bet ir kitiems lietuviams, gerų 
knygų mylėtojams.

Iš susirašinėjimo su knygos au
toriumi esu smulkiai patyręs apie 
jo tikslus ir įdėtas viltis į tą veika
lą, ir apie knygos turinį. Naujoji 
knyga bus ne tik plati lietuvių 
skautijos istorija, bet ir patriotiz
mo bei idealizmo vadovėlis lietuvių 
jaunimui. Knygoje yra surašyta 
daug konkrečių pavyzdžių ir faktų 
apie lietuvių skautų ir skaučių 
daug kam net nežinomus kilnius 
herojiškumo žygius, kaip tie mūsų 
skautai ir skautės, vykdydami savo 
idealus tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, yra patyrę ne tik daug 
džiaugsmo, bet ir daug skausmų, 
persekiojimų, o kai kurie yra net 
didvyriškai žuvę. Tokių iš realaus 
gyvenimo paimtų pavyzdžių mums 
ypatingai reikia. Juk ne paslaptis, 
kad dabartiniais laikais mūsų 
skautų ir skaučių tarpe, nors ir ne
daug, bet yra ir tokių, kurie žiūri į 
skautybę tik kaip į žaidimą. Mūsų 
skautijai reikia x daugiau dorinio- 
religinio ir tautinio auklėjimo. Šiuo 
atžvilgiu naujoji knyga bus labai
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II vietą — Aida Šteinytė, 11 m.
Tuo metu vilkiukai darė ait

varus, bet nebuvo vėjo ir buvo 
sunku juos išmėginti. Vakare 
sutemus keliavom į laužavietę, 
kur, susėdus prie paruošto tam
saus laužo, jis buvo uždegtas pa
čių jauniausių paukštytės ir vil
kiuko. Štai jau laužas dega ir 
liepsnoja. Prie laužo pravedimo 
daug prisidėjo s. Kazys Matonis, 
vyr. sk. Sigita Banevičiūtė ir Ja
nina Jankauskaitė. Kiti vadovai 
taip pat įsijungia. Smagios dai
nos, juokai, šūkiai ir t.t. Niekas 
nenori eiti gulti . . . Tačiau po 
“Ateina naktis” visi grįžtame at
gal, ir nors jau gana vėlai, čia dar 
laukia naktipiečiai, o po to, šilti 
miegmaišiai . . .

Sekmadienį kėlėmės 7 vai. ir 
naudinga ir ateis į pagalbą skauti- 8 vai. ėjome į koplyčią, kur 
jos vadovams, tėvams ir visiems mišias aukojo ir skautams labai 

įspūdingą pamokslą pasakė v.s. 
kun. St. Yla. Išėjus iš koply
čios, jau laukė pusryčiai, o po to 
sportas gražioje pievoje. Oras ir 
šiandien vėsokas, užtat ir bėgio
ti smagu. Visi entuziastiškai pri
sijungia prie sporto. Vaikai pa
dalinami į grupes. Vyksta įvai
rios lenktynės tarp tų grupių 
— vilkiukai prieš vilkiukus, 
paukštytės prieš paukštytes.

Virvės traukimas, reikia sa
kyti, išėjo lygiai. Nei paukšty
tės, nei vilkiukai nelaimėjo . . .

v 7 v 7 v 7

lietuviams.
Pagerbkime lietuvių skautijos 

įsteigėją ir vyriausiąjį skautą ka
pitoną Petrą Jurgėlą, atlikusį nau
ją istorinės reikšmės didelį darbą, 
ir su nauja savo knyga ateinantį 
mums į pagalbą. Įsirašykime į tos 
knygos mecenatus ar į garbės pre
numeratorius. Atsiliepkime į LSS 
Tarybos Pirmijos kilnų raginimą, 
kad “šią knygą turėtų įsigyti lietu
vių skautijos vadovai ir vadovės, 
tėvai, rėmėjai, bičiuliai, jaunimo 
auklėtojai ir visuomenininkai”.

Mūsų vyriausiojo skauto para
šytos knygos įsigijimu ne tik pa
gerbsime jos autorių, bet tuo ir pa
dėkosime jam už lietuvių skautijos 
įsteigimą ir už visus jo nuopelnus 
Lietuvai.

Stasys Raštikis

:

“Boutiąue” New Yorko skautų mugėj. Nuotr. G. Peniko

Faksimilinis atspaudas iš “Skau
tų Aido”.

Prie skatininačių gen. St. Raš
tikio žodžių apie knygą “Lietu
viškoji Skautija” ir jos autorių P. 

pi Jurgėlą vajaus komitetas šiai 
knygai išleisti -prašo visus, o 

.ypač New Yorke gyvenančius 
į skautus ir jų rėmėjus, šią knygą 
'užsiprenumeruoti, pasiunčiant 
užsakymus adresu: s. Juozas 
Bružas, 2932 — 44 Beach Chan- 

įnel Drive, Far Rockaway, N.Y. 
41691.

Prenumeratos kaina tik 
$10.00. Čekius išrašykite: “Lie
tuviškoji Skautija”. L

SKAUTIŠKOS KNYGOS

Danutė stovyklauja.........................
Žaidimo knygutė.............................
Stovi pasakų pilis..........................
Jaunesnioji skautė, nauja laida... 
Jaunesnioji skautė, sena laida.... 
Religinė programa..........................
III pat. laipsnio knygutės..............

II pat. laipsnio knygutės.............
I pat. laipsnio knygutės............

Specialybių knygutės...... ...............
D-vės, skilties knyga.....................
Jaunesniosios skautės vadovei... 
Žvaigždėtos naktys....................... .
Visit with Lithuanian Giri Guides 
Dainos ir giesmės............. .............
Rodom ir darom..............................
Lietuvos Skaučių Seserija ..........

2.00
1.00
2.50
1.00
.25
.50
.75
.75
.75
.50

2.00
.50

1.00
.50

1.00
.50

9.00
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KUN. A. PETRAUSKAS ŠVENČIA SAVO 

KUNIGYSTĖS 40 METŲ SUKAKTĮ

Užeikite į Angelų Ka
ralienės parapijos klebonijų ir 
ten rasite svetingų klebonų kun. 
Antanų Petrauskų. Mielai jis pas 
save kviečia katalikiškas draugi
jas, Vargonininkų-Muzikų Są
jungų, kad jo parapijos salėje 
rengtų seimus. Jis tuos seimus ir 
pavaišina, iškelia pietus.

Šiemet gegužės 26 jis atšven
tė savo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Tų sekmadienį Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje 
visi jo kurso draugai koncelebra- 
vo mišias. Birželio 9 sukaktuvi
ninkui pagerbti Eikš restorane, 
Queens Blvd., rengiamas ban
ketas su koncertine dalimi.

Kai pradėjo telkti lėšas Kultū
ros Židinio statybai, jo vado
vaujama parapija paaukojo 3000 
dol. Buvo planuota kur kas dau
giau paaukoti, bet tuo metu kaip 
tik sumažėjo bingo žaidimų pasi
sekimas. Prie statybos prisidėjo 
ir Angelų Karalienės parapijos 
draugijos. Jos paaukojo po 50 
dol. kiekviena. Tokių draugijų 
buvo penkios.

-o-
Kun. Antanas Petrauskas yra 

tikras brooklynietis ir tos An
gelų Karalienės parapijos para- 
pietis. Brooklyne jis gimė 1909 
lapkričio 2, buvo pakrikštytas to
je pačioje “Angelinėje” (taip 
žmonės savo kasdieninėje kal
boje vadina šių parapijų). Parapi
jai priklauso ir jo artimieji, gi
minės.

Jis mokėsi Šv. Cecilijos pradi
nėje mokykloje ir Katedros ko
legijoje, kuri paruošia kandida
tus į kunigų seminarijų. Kolegijų 
baigęs 1928, įstojo į Nekalto 
Prasidėjimo seminarijų Hun- 
tington, N. Y. Kunigu buvo į-

Aldona, ketverių ir pusės metų amžiaus, A. Miglovaro ir Barboros Jarų duktė, laimėjusi 
pirmų vietą spalvų derinime. A. Miglovaras per dešimt metų dėsto muzikų Meriden, 
Conn., aukštesniojoje mokykloje ir dabar ruošiasi daktaro laipsniui. Nuotr. Stella Almig

skautai
ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA
(atkelta iš 8 psl.)
nų su lovomis. Stovyklos pašo
nėj išsitiesia didelis ežeras. 
Yra daug plaukiojimui įvairių 

priemonių. Apylinkėje išvy
koms arti Marine Museum, US 
CoastGuard, US Sub Base etc.

Šios stovyklos, kaip ir kiekvie
nos, pagrindinis uždavinys —at
gaivinti ir sustiprinti AR skau
tiškas nuotaikas gausiame sam
būryje, praktišku būdu pakarto
ti skautiškas žinias, pasisavinti 
naujų žinių ir patyrimo ir bend
rai pasidžiaugti skautišku gyve
nimu.

Pramatomi broliams skiltinin- 
kų kursai ir naudinga sk. vyčiam 
programa.

Stovyklos mokesčiai. 50 dol. 
asmeniui. Jei iš šeimos stovyk- 

šventintas 1934 gegužės 25 
Brooklyno arkivyskupo Thomas 
E. Molloy.

Brooklyno vikaras
Savo kunigo pareigas pradėjo 

nuo Šv. Jurgio parapijos. Čia jis 
buvo vikaru iki 1939. Tada iš
kėlė vikarauti į Apreiškimo pa
rapijų. Čia išbuvo aštuonerius ir 
pusę metų. 1948 buvo grųžintas 
vėl į Šv. Jurgį, jau administra- 
toriaus-klebono pareigom.

Šv. Jurgio bažnyčių jis atnau
jino ir išdekoravo, atnaujino pa
rapijos salę, įsigijo naujus litur
ginius rūbus.

Čia Šv. Jurgyje 1959 atšven
tė ir savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. Pažymėtina, kad prel.
J. Balkūnas sakė pamokslų per 
jo primicijas ir per šį sidabrinį 
jubiliejų.

Šv. Jurgyje išbuvo 19 ir pusę 
metų. 1967 birželio mėn. jis bu
vo nukeltas į Angelų Karalienės 
parapijų klebonauti. Atsikėlęs 
tuoj ėmėsi darbo — aptvarkyti, 
atnaujinti pastatus.

Ir čia jo nuveikta labai daug. 
Labai gražiai atnaujino ir su
tvarkė abi sales, įdėjo visai nau
jų šilumos sistemų, aptvarkė Ša
ligatvį prie bažnyčios, uždėjo 
naujų tvorelę, atliko cemento 
darbus.

Atnaujino ir vargonus. Jų re
montas pareikalavo 10,000 dol.

-o-

Jis čia suorganizavo bingo žai
dimus. Bingo sėkmingai ėjo ir 
padėjo parapijai atlikti visus re
montus, apsitvarkyti ir sustiprė
ti. Tik paskutiniu laiku įvyko kai 
kurių pakeitimų bingo žaidime, 
ir jo pasisekimas sumažėjo.

lauja daugiau, tai antrajam, tre
čiajam ir t.t. nuolaida 2.5 dol. 
(1-mas — $50.-, 2-as — 47.5, 
3-as — 45.-, 4-as —42.50 ir t.t.)

Registracija. Norį stovyklauti 
kviečiami būtinai iš anksto, tuoj 
pat, pas vietos vyriausius vado
vus užsiregistruoti, įmokant 10 
dol. registracinio mokesčio, 
kuris užskaitomas stovyklos mo
kesčiui. Vadovai registracijos 
lapus su mokesčiais siunčia sto
vyklos iždininkui s. Algiui Glo- 
dui, 15 Ayrshire Road, Worces- 
ter, Mass. 01604
ne vėliau liepos 4.

Vadovai rūpinasi skubia re
gistracija. AR Vadovai koope
ruoja stovyklai organizuoti ir 
pravesti. Formuojama stovyklos 
Vadija. Stovyklai vadovaus v.s. 
Alf. Samušis, 116-08 95th Avė., 
Richmond Hill, N. Y. 11419. 
Skaučių stovyklai vadovaus ps. 
Regina Petrutienė.

Skautų stovykla rūpinasi AR 
Vadeiva v.s. Mykolas Mano- 
maitis. Stovyklos iždininkas s. 
Algis Glodas.

Stovykla — geriausia skau
tiška mokykla.

Trofėjų miškas
Kam teko lankytis Angelų Ka

ralienės klebonijoje, tas paste
bėjo didelę dekoratyvinę lenty
nų, kurioje išdėstyta daugybė 
trofėjų. Dalis jų — su karūno
mis.

Ir iš kur tie trofėjai?
Klebonas yra didis “bovvling” 

čempijonas. Šiuo sportu susido
mėjo maždaug prieš 30 metų, 
būdamas jaunu vikaru. Įsitraukė 
į žaidimų. Dabar jis dalvvauja 
bent keliose Brooklyno vyskupi

jos komandose, yra net Brook
lyno vyskupijos visų žaidikų 
dvasios vadu. Jam teko dalyvau
ti daugybėje turnyrų.

Kai dar buvo Šv. Jurgyje, jį 
aplankė vyskupas ir nustėbo pa
matęs tokias daugybes atžymėji- 
mų. Tųsyk buvo išstatęs visas 
laimėtas taures, statulas, žymi
nius. Angelų Karalienės klebo
nijoje laiko tik čia laimėtus 
trofėjus, senieji trofėjai yra su
dėti į dėžes.

Jis žaidžia vienų kartų per sa
vaitę. Turnyras vyksta 35 savai
tes.

Dar jis mėgsta ir golfų. Golfi- 
na su draugais kunigais. Ir šis 
sportas jam atneša laimėjimų.

-o-
Klebonas kun. A. Petrauskas 

yra kuklus, bet visiem mielas ir 
malonus, visada nuoširdus, pa
slaugus. Ateina visur, kur šaukia 
lietuviškieji reikalai, ateina su 
nuoširdumu ir dosnumu. Visu 
nuoširdumu jis rūpinasi ir savo 
parapijos bažnyčių gražiai iš
laikyti, prižiūrėti, kad visi žino
tų ir matytų, kad čia gyvena rū
pestingas šeimininkas. Ad mul- 
tos annos! (p.j.)

skautų-čių stovykla
UNITY ’74
Tarptautinė
Jau antri metai šešių tauty

bių skautų-čių pasitarimuose yra 
gvildenami šių tautybių glau
desnio bendradarbiavimo klau
simai ir ieškoma formų stipres
nei skautijų draugystei išreikšti.

Tų pasitarimų dėka šiais me
tais turėsime pirmųjų tarptau
tinę šešių tautybių stovyklų, pa
vadintų UNITY ’74. Stovykla 
įvyks birželio 29 — liepos 7 
estų stovyklavietėje prie Lake- 
wood, N. J. (pakeista iš anks
čiau skelbtos vengrų stovykla
vietės prie Hereford, Pa.). Daly
vaus lietuviai, latviai, estai, len
kai, vengrai ir ukrainiečiai, siųs
dami po padidintų rinktinę skiltį 
iš skaučių ir skiltį skautų. Am
žius 13-15 metų.

Stovyklos tikslas — susipa
žinti su kitų tautybių skautų- 
čių papročiais, dainomis, tradi
cijomis bei pasidalinti mintimis 
ir stovyklinėje atmosferoje pa
bendrauti. Visa tai stengtasi iš
reikšti stovyklos šūkiu: “United 
in Scouting”.

Be stovyklos bendrų užsiėmi
mų, sporto bei iškylų, kiekviena

• mvt i

Kun. Antanas Petrauskas, Angelų Karalienės parapijos 
klebonas.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS
Berniukai, Šv. Alfonso mokyk

los mokiniai, kurie per metus 
uoliai patarnauja mišiom, daly
vauja novenų ir kitose pamaldo
se Šv. Alfonso bažnyčioj, gegu
žės 29 po 8 vai. mišių buvo 
pavėžinti į gražų Statė Park Bal- 
timorės priemiesty ir ten turėjo 
savo gegužinę. Su jaunaisiais 
kartu kelias linksmas valandas 
praleido ir parapijos kunigai. 
Jaunimo vaišes apmokėjo klebo
nas prel. L. Mendelis.

Mokslo metų užbaigimo aktas 
Šv. Alfonso mokykloj bus bir
želio 9, sekmadienį, 3 vai. po
piet mokyklos salėj. Graduantai 
dalyvaus 8:30 vai. mišiose, 
kurias aukos klebonas prel. L. 
Mendelis. Po mišių graduantai 
nusifotografuos su parapijos 
kunigais. Mokyklos vaikučiai 
dalyvaus mokslo metų užbaigi
mo programoj. Akto metu prela
tas išdalys graduantam diplo
mus ir dovanas pažangiesiem 
mokiniam.

Birželio baisiųjų dienų minė
jimų rengia Lietuvių Bendruo

LFB bendrinė poilsio ir studijų savaitė

ir simpoziumų pagrindinių da-LFB bendrinė ir kartu tradi
cinė poilsio ir studijų savaitė 
ruošiama rugpiūčio 4-11 Daina-’ 
vos stovykloje (prie Detroito). 
Ši poilsio ir studijų savaitė, 
kaip ir visos kitos praeityje, yra 
atviros visiem lietuviam. Į jas 
suvažiuoja iki 250 frontininkų 
ir kitų lietuvių darbuotojų iš 
JAV-bių ir Kanados. Studijų sa
vaitės programa ruošiama ir 
organizuojama. Paskaitose, pra
nešimuose ir simpoziumuose 
bus paliesti visi aktualieji ir gy
vybiniai lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimai. Yra jau pa
kviesta visa eilė paskaitininkų 

tautybė turės jai skirtų stovyklos 
dienų, kurioje šios tautybės 
skautai,-ės pristatys save kitiem 
su paruošta 2 vai. programa, 
apimančia istorijų, tautosakų, 
dainas, šokius ir tautinius papro
čius. Tų dienų stovyklai bus tie
kiami valgiai, charakteringi šiai 
tautybei. Lietuvių diena bus 
ketvirtadienis, liepos 4-ji.

Be to, programoje dar numato
ma rankdarbių paroda, rank
darbių užsiėmimai, laužai, tauti
niai šokiai, diskusijos ir kt.

Vadovybę sudarys: stovyklos 
viršininkas — estas, stovyklos 
komendantas — lietuvis —ps. 
Rimas Žinąs, skautų pastovyklės 
vadovas — vengras ir skaučių 
pastovyklės vadovė — lietuvė — 
s. Gilanda Matonienė. Ji taip pat 
bus atsakinga Ir už lietuvių 
skaučių skiltį. O už lietuvių 
skautų skiltį bus atsakingas s. 
Kazys Matonis. Mūsų skiltys yra 
jau parinktos ir ruošiamos.

Stovyklos adresas: Estonian 
Boy Scout Camp, P. O. Box 443, 
Lakevvood, N. J. 08701 (telefo
nas: 201 764-7544).

A.Gd. 

menės Baltimorės apylinkė bir- ’ 
želio 16, sekmadienį. Visi kvie- ! 
čiami dalyvauti mišiose Šv. Al- i 
fonso bažnyčioj 8:30 vai. ryto, j 
Kun. A. Dranginis aukos mi- j 
šias už tuos, kurie žuvo anose ' 
tragiškose dienose. Per pamal- j 
das giedos vyrų choras Daina. |

Daina, vyrų choras, su choris
tų šeimomis rengia gegužinę- ! 
piknikų Alfonso ir Daratos vasar- į 
vietėj Bodkins Creek, prie Che- | 
sapeake Bay vandenų. Visi vyks- I 
tantieji raginami susirinkti prie 
Lietuvių Svetainės birželio 23, I 
sekmadienį, 12 vai. Iš ten ' 
autobusu važiuojama į piknikų. 
Bus įdomi programa ir laužas su 
lietuviškomis dainomis.

Lietuvių Melodijos, radijo va
landėlės, metinis piknikas bus 
liepos 16, sekmadienį, gražiame 
Conrad Ruth Vilią parke, kur 
ir kiekvienais metais būna jų 
piknikai. Pradžia 1 vai. popiet, 
baigsis 6 vai. vak. Radijo valan
dėlės vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas visus kviečia į pikni
kų. Šeimininkės svečius pavai
šins skaniais valgiais. Šokiam 
gros geras orkestras. Bus ir lote
rija. Savo atsilankymu paremsite 
radijo valandėlės išlaikymų.

Jonas Obelinis

lyvių. J
Studijų savaitė bus užbaigta 

tradiciniu literatūros ir dainos I 
vakaru. To vakaro literatūros j 
dalyje dalyvaus keli iškilūs « 
mūsų poetai ar rašytojai. Vaka- | 
ro dainos dalį atliks tikrai iški
li laisvojo pasaulio lietuvių 
dainininkė.

Frontininkai ir kiti lietuviai, 
kurie tik planuoja dalyvauti 
šioje poilsio ir studijų savaitė
je, kviečiami registruotis pas 
šiuos asmenis:

1. Viktoras Palūnas, 518 Ca- 
talina Drive, Akron, Ohio
44319;

2. Vytautas Petrulis, 9309 
Appleton, Detroit, Michigan 
48239; ir

3. Jonas Urbonas, 1418 West 
Elmwood, Clawson, Michigan 
48017.

Galima taip pat registruotis, 
rašant LFB centro valdybai, 
Post Office Box 75893, Los 
Angeles, California 90075.

LFB Inf.

— Danutė Doveinienė, ilga
metė Detroito L.B. lituanistinės 
mokyklos mokytoja, pradeda re
gistruoti norinčius dalyvauti 
JAV ir Kanados L.B. mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitėj rug
piūčio 11-18 Dainavoj. Jos adre
sas yra: 34567 Hawke, Sterling, 
Heights, Mich. 48077.

— Lietuviai advokatai Sao 
Paulo mieste, Brazilijoj: Pijus 
Butrimavičius, VI. Chmie- 
liauskas, Nelsonas Felmanas 
Jose Jakutis, Aleksas Juočys, Jo
se Kalicki, Aleksandras Kali
nauskas, A. Povilavičius, Joana 
Satkūnas, Antonia Sejūnas, Al
girdas Sliesoraitis, Irena Gritė- 
nas — Spina, Joao Stelmokas, 
Vincas Tūbelis, V. P. Tūbelis, 
Wilma Žvingila, Albinas Žvirb
lis.

— Ekon. Ričardas Bačkis vie
nam mėnesiui yra išvykęs iš 
Paryžiaus į Londonu, kur da
lyvauja “Unilever” koncerno 
surengtame tarptautiniame se
minare įmonių vadovavimo 
klausimais.

— Amerikos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga planuoja sudaryti 
jaunų lietuvių sąrašus ir įjungti 
į kompiuterio programų. Į tų pro
gramų įeitų kiekvieno jaunuolio 
vardas, pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Iš viso gali būti 
apie 15,000 pavardžių. Šitų kom
piuterio darbų sutiko atlikti Ri
mas Ignaitis. Jis yra antrų metų 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) studentas ir yra ge
rokai susipažinęs su kompiu
teriais bei jų vartosena. Iki vasa
ros galo ši sistema turėtų būti 
sutvarkyta. Surašai bus prieina
mi visom organizacijom. (M.D.)

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

— Buenos Aires gyvenų lietu
viai, latviai ir estai vasario mėn. 
išleido bendrų biuletenį, pava
dintų “Notivieros de los Paisęs 
Balticos”. Biuletenio faktinis re
daktorius yra Ceferinas Jukne
vičius (Ceferino Iujnevich). Biu
letenis gražiai išleistas, 29 psl. 
smulkaus šrifto. Turiny plačiai 
paminėta Vasario Šešio- 
liktoji; Vlikas, jo uždavi
niai ir darbai, Toronto sei
mas; Kanados vyriausybės už
tikrinimas, kad nepripažins Bal
tijos valstybių inkorporacijos; 
lietuvių politinių kalinių sura
šąs; Romo Katalntos susidegini
mo metinės; plačiai aprašyta Pa
vergtųjų tautų savaitė Argenti
noje (1973 lapkričio 19-25); gra
žus nekrologas 'Vaclovui Sidzi
kauskui; žinios iš Estijos ir Lat
vijos bei kitų Pietų Amerikos 
kraštų. Adresas: Casilla de Cor- 
rea 4150, Buenos Aires, Argenti
na. Lietuviam tenkamų išlaidų 
dalį sumoka Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. (E)

— K. Barėnas, Europos Lie
tuvio buvęs redaktorius, ruošia 
spaudai Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos 25 metų veik
los leidinį, į kurį bus įjungtos ir 
kitos organizacijos su Britanijos 
lietuvių kolonijomis šiai sukak
čiai tinkamai paminėti.

— Lietuvos laisvinimo reika
lam kovo mėn. per Tautos Fon
dų po 25 dolerius ir daugiau 
aukojo: 70 dol. — J. Vasys, 
Dedham, Mass.; po 50 dol.: Č. 
Mickūnas, Dorchester, Mass., J. 
Miliauskas, So. Boston, Mass., 
kun. M. Gyvas, Albany, N.Y., J. 
Stašaitis, Dorchester, Mass.; 40 
dol.—J. Gimbutas, So. Boston, 
Mass.; 35 dol. — J. Rašys, Cam- 
bridge, Mass.; po 30 dol.: K. 
Barūnas, Hingham, Mass., J. 
Dabrila, Dorchester, Mass., A. 
Grinius, Boston, Mass., A. Ja
nuška, Milton, Mass., J. Starins- 
kas, Dorchester, Mass.; po 25 
dol.: D. ir Gr. Krivickai, Glen 
Dale, Md., V. R. Penkiūnai, 
Bowie, Md., A. Vasaitis, Hyatts- 
ville, Md., J. Balys, Silver 
Spring, Md., J. P. Maldeikiai, 
Phoenix, Ariz., P. Gailiūnas, 
Hartford, Conn., dr. J. Kuodis, 
Arlington, Mass., Br. Kruopis, 
So. Boston, Mass., dr. P. Kala
dė, So. Boston, Mass., Br. Pa
liulis, Dorchester, Mass., St. Lū
šys, Braintree, Mass., St. Kezu- 
tis, Buffalo, N.Y., J. Bagdanavi- 
čius, Hot Springs, Ark., B. ir L. 
Matulioniai, Chicago, III., Mrs. 
Ruth Zubritsky, Brooklyn, N.Y. 
kun. S. Morkūnas, Sioux City, 
Iowa, K. Kudla, Baltimore, M d., 
St. Žadeikis, Forest Hills, N.Y. 
Tautos Fondas nuoširdžiai dė
koja visiem aukoto
jam. Visi, paaukoję nemažiau 
kaip 25 dol.. turi teise gauti 
Eltos biuletenius per metus. 
(Elta)
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SPORTĄ;
Pasibaigė futbolo 

sezonas

žaidėjais arba visai iš organi
zuoto futbolo pasitraukti. Šis 
klausimas kaip tik 
mas artimiausiame
. aldybos posėdyje.

bus svarsto-
L. A. Klubo

Alg. Š.

L. A. Klubo futbolo pirmoji 
komanda gegužės 25 turėjo pas
kutines 1973-74 metų lygos se
zono rungtynes prieš German 
American klubą. Ištisą sezoną 
mūsiškiai buvo labai šykštūs 
įvarčiais, bet šį kartą priešinin
ką supylė net 8:0 pasekme. 
Įvarčius pelnė: Žadvydas 3 (!), 
Antolovic 2, Fuksman 2 ir G. 
Klivečka 1. Nežiūrint šio įvar
čių derliaus, galutinis sezono re
zultatas liko 30:31 mūsų nenau
dai. Pirmoji vienuolikė vokiečių 
futbolo Premier lygos pietinės 
divizijos pirmenybių lentelėj li
ko tvirtai stovėti trečioj vietoj. 
Laimėta 8, pralaimėta taip pat 8 
ir lygiomis sužaista 3 rungtynės. 
Daugiausia įvarčių pasiekė Bud- 
reckas 10, toliau — Antolovic 6, 

* Žadvydas 4, Ringus 3, Šileikis' 
3, Fuksman 2, Albrecht 1 ir Kli
večka 1. Mūsų vartus pradžioje 
sėkmingai gynė G. Bagdžiūnas, 
kartais Šileikis ir Žadvydas, o 
paskutiniu laiku R. Labutis.

Komandos neblogas išsilaiky- • 
mas stiprių varžovų futbolo ly
goje buvo daugiausia individua
linių pastangų dėka. Labai ma
tėsi trūkumas trenerio ir vadovo,- 
be kurių mūsų futbolininkai jau
tėsi lyg pamestinukai svetimam- 
kieme. Žinoma, komandos pa
pildymas kitataučiais žaidėjais 
irgi pakenkė moralei bei atšaldė 
mūsų publikos susidomėjimą 
mūsiškių žaidimu lygos varžy
bose. Sekančio,sezono dalyvavi
mas kelia labai daug abejonių. 
Nuolatos mažėjant geresnės 
klasės lietuvių žaidėjų skaičiui, 
gali tekti nužengti žemesnėn ly- 
gon ir pasitenkinti vien savais 

i _______________________

Didelės vertės 
SPECIALŪS 
SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

R.S.A. pirmenybės -
Po didžiųjų Šiaurės Ameri

kos sporto žaidynių Rytų Apy
gardos pirmenybės liko tik nykš
tukas prieš milžiną. Visos rung
tynės tilpo vienam pastate ir bu
vo užbaigtos laiku, netrukdant 
nei vietinių dalyvių, nei iš toliau 
atvažiavusių svečių. Dalyvavo 
tiktai New Yorkas, Bostonas, 
Philadelphija ir New Jersey. 
Hartfordas paskutiniu momentu 
iškrito, nebesudaręs moterų 
tinklinio sąstato. Pirmenybes iš
gelbėjo Bostono Grandis, atsive
žusi net penkias jaunimo ko
mandas. New Jersey vyrai taip 
pat užsipelnė pagyrimo, nors ir 
su nestipriom pajėgom atvyk
dami į New Yorką. Gaunasi 
įspūdis, kad vaikai labai mielai 
važiuoja į sporto sąskrydžius, 
bet ne kartą turi likti namie, nes 
nėra kam juos nuvežti. Todėl 
garbė ir padėka tokiem vado
vam, kaip Bostono Auštras ir 
Eikinas arba Philadelphijos Šid
lauskas, kurie nesigailėjo pra
leisti švenčių savaitgalį sportuo
jančio jaunimo tarpe.

Pradedant nuo mažiausių, jau
nių D grupėje (12 m. ir jaunes
ni) krepšinio meisteriu tapo 
Bostono Grandis, nugalėjusi 
New Yorką 32:25 pasekme. Jau
nių C (14 m. ir jaunesni) gru
pėj New Yorkas pastatė net dvi 
komandas. Antroji nugalėjo pir
mąją 28:24 ir įveikė Bostoną 
27:21, tuo būdu tapdama žaidy
nių laimėtoja. Kita New Yorko • 
C komanda supliekė pavargu
sius bostoniškius net 51:24 pa
sekme. Newyorkiečių žaidimas 
džiugino ne vieną krepšinio ve
teraną. Atrodo, kad krepšininkų 
prieauglio ateičiai bus. Jaunių B 
(16 m. ir jaunesni) krepšinis

parodė tris labai vienodo lygio ’ Paulius Gvildys, jaunių A 
komandas. Pirma vieta teko Phi
ladelphijos Arui, nugalėjusiam 
LAK 25:23 ir Bostoną 16:15 pa
sekme. Antroj vietoj liko New 
Yorko LAK, laimėjęs 24:23 prieš 
Bostoną.

Vyrų grupėj įvyko tik vienos 
krepšinio rungtynės, kuriose 
New Yorko LAK lengvai nugalė
jo New Jersey komandą 64:22 
pasekme. New Yorkui taškus 
pelnė: Miklas 19, Landsbergis 

12, Krulikas 10, Zikaras 8, Tuti
nas 7, Beleckas 6 ir Svogūnas 
2. New Jersey: N. Jarmas 10,' 
E. Jarmas 6, A. Liobis 2, Ka
volius 2 ir Kaspariūnas 2. New 
Yorkas neturėjo dviejų savo 
žvaigždžių — Misevičiaus ir Mi
kalausko, bet New Jersey dėl su- 
sižeidimų irgi turėjo palikti na- 

„mie porą savo geriausių žai
dėjų. Mergaitės taip pat įsijun
gė į krepšinio programą su vie
nomis rungtynėmis, kuriose 
New Yorko pirmoji komanda į- 
veikė antrąją 16:10 pasekme.

Tinklinyje po atkaklios kovos 
mergaičių B grupės laimėtoju 
tapo Bostono grandietės, laimė- 
damos prieš New Yorką penkių 
setų žaidime (15:8, 7:15, 12:15, 
15:12, 15:8). Mergaičių A gru
pėj laimėjo New Yorkas, įveikęs 
Bostoną 3:0, o New Yorko vyrai 
laimėjo prieš New Jersey taip 
pat 3:0 pasekme. LAK tinkliny
je atstovavo: Ignaitis, Lands
bergis, Navickas, Norvilą, Svo
gūnas, Tutinas ir Zikaras. New 
Jersey: Bitėnas, N. Jarmas,: 
Kaspariūnas, M. Kavolius, V. Ka
volius ir A. Liobis.

Stalo teniso pirmenybės ne
atnešė į jas sudėtų vilčių, nes, 
neatvykus kanadiečių pajėgom 
ir iš kitų vietovių tik porai žmo
nių dalyvaujant, visą laiką tarpu
savyje rungėsi tie patys new- 
yorkiečiai. Moterų grupėj lai
mėjo Gvildytė, merg. A — taip 
pat Gvildytė, merg. B — G. 
Vebeliūnaitė, merg. C — R. 
Vebeliūnaitė. Vyrų grupėj —

^ŠACHMATAI

Pilnai čia užmokama
Pilnai garantuota

Veda Kazys Merkis

10 ŠILTŲ SKARELIŲ
SU AUKSO SIŪLAIS
5 VILNONĖS SKARELĖS
32”x32” su aukso siūlais
IR 5 AKRYLIKO SKARELĖS
32”x32” su aukso siūlais
Pilna kaina  ..............$77.00
oro paštu .....................$91.00

5 VILNONĖS SKARELĖS
32”x32” be kutų ir
1 ITALIŠKA PLIUŠO LOVOS 
ANTKLODĖ DVIGUBO DY
DŽIO 190x230, gražios spalvos 
Pilna kaina ................. $123.00

KAILIŲ IMITACIJA 
didžiausia vertė 
gražiausia dovana
Pilna kaina ................. $115.00
SPECIALI KOMBINACIJA 
Ypatinga vertė
3 jardai vyriškos žieminio palto 
medžiagos 100% vilna, 3 jardai 
moter. žiem. palto medžiagos 
100% vilna, 3 1/2 jardųvyr. kos
tiumui medžiagos 100% vilna., 
2 paklodės dvigubo dydžio, 2 
priegalvio užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai 
Pilna kaina $203.00

SPECIALUS I
10 sv. kiaulės taukų
10 sv. kvietinių miltų
10 sv.ryžių
10 sv. cukraus

$91.00

Dar ir daugiau ypatingų 
specialių siuntinių 
Reikalaukite mūsų iliustruoto 
katalogo

Į pasaulio komandines pirme
nybes Nicoje (birželio 6-30) 
siunčiama tokia didmeistrių ko
manda: L. Kavalek, R. Byrne, 
W. Brovvne, W. Lombardy ir S. 
Reshevsky. Vadinasi, pasaulio 
čempijonas Bobby Fischer ne
važiuoja. Kanados komanda į- 
vardinta tokioje eilėje: D. Sutt- 
les, P. Biyiass, B. Ames, L. 
Day. Atsargoje G. Kuprejanov 
ir K. Spragett. Sovietai, kurie 
pastaruoju metu laimėjo kelioli
ka pirmenybių, skelbia, kad jų 
komandoje žais ex-pasaulio 
čempijonai Spaskis, Petrosianas, 
Talis ir kiti.

Londono atviras turnyras su
traukė 214 dalyvių. Turnyrą lai
mėjo 24-metis jugoslavas Vuja- 
čič, pelnęs 5.5 taško iš 6 gali
mų. Pirmąją vietą iškovoti jam 
padėjo JAV didmeistris P. Ben- 
ko, paskutiniame rate švariai pa
kišęs bokštą laimėtinoje padėty. 
Antrą vietą pasidalijo du jugo
slavai Kuraica ir Hulak su ketu
riais anglais: Littlewood,
Weabb, Hollovvay ir Sherman; 
jie visi surinko po 5 taškus. Nu
kentėjusių skaičiuje, be ameri
kiečio Benko, atsidūrė Vokieti
jos didmeistris Hecht ir Olandi
jos tarpt meistras Timman.

T. 
Vainius, jaunių B — S. Biru
tis ir jaunių C — taip pat S. Bi
rutis. Visose grupėse ne tik pir
mąsias, bet ir antrąsias bei tre
čiąsias vietas laimėjo newyor- 
kiečiai.

Rytų 
dovas 
širdžiai
prisidėjo prie šių pirmenybių 
įvykdymo ir sklandaus pravedi- 
mo. Padėka taip pat visiem da
lyviam ir saujelei žiūrovų, kurie 
savo atsilankymu parėmė lietu
viško sporto judėjimą.

> z -(

Sporto Apygardos va- 
Pranas Gvildys nuo- 
dėkoja visiem, kurie

DEXTER PARK
PHARMACY KJJ

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAM AICA A\EnUB 

(Cor. 77th Street) r 
Woodhaven, N.Y. 114Sfl

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

r

J

TO PLACE 
YOUR AD 

jCANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

OTIS CHESTNUT 
Tractor — Owner Operator 
Desires Steady Accounts 

Call 212 585-9105

f-

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

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

Alg. Š.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

DORFIN’S ROOFING COMPANY 
FLAT OR SHINGLED
REPAIRS OR NEW 

CONTACT AL OR JOHN AT 
OUEENS LOCATION
CALL 212 366-7695

UŽSISAKYKITE 
DABAR
UŽSISAKYKITE TIK 
PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU 
NAUDOTI RŪBAI

Lankytojam iš USSR 
Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių 
Šioje prekyboje mes turime 
25 metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!

Lietuvos moksleivių finalines 
varžybas laimėjo Panevėžio ko-f 
manda (Einoris, Gabrilavičius, 
Zaura, Jakimavičius, Šimkūnas 
ir Lakiūnaitė), surinkusi 23.5 iš 
35 galimų taškų; jų treneris ’G. 
Plungė. Sekė Plungė, Kaunas, 
Vilnius ir kiti.

Kauno “Pluošto” šachmati-» 
ninkai antrame susitikime atsi
revanšavo prieš Lodzės “Ani- 
lanos” komandą, pelnyda
mi 3.5-2.5; vienok svečiai per 
abu susitikimu surinko 7.5. A. 
Butnorius pirmoje lentoje įvei
kė žinomą lenkų meistrą Bal- 
cerovskį. Pernai laimėjo 
kauniečiai.

Vilniaus rinktinė buvo iš- 
zykusi į Kaliningradą; grįžo pra
laimėjusi 10.5-13.5.

Ignas Žalys (Montreal) žai
džia 4 partijų rungtynes prieš 
William F. Gray iš Virginijos 
dėl pirmos vietos 1967 Golden 
Knights korespondenciniame 
turnyre. Jiedu baigė tą turnyrą 
su maximum taškų, surinkę po 
46.2. 1970 metų Golden Knights 
turnyro lyderių sąraše įvardin
tas Petras Kontautas iš Brockton, 
Mass., su 33.5 tš.

So. Bostono LPD-jos klube 
šachmatininkai susirenka pa
žaisti ketvirtadieniais nuo 7 v.v. 
Šachmatų vadovas Kazys Merkis 
kviečia visus, itin jaunius, lan
kyti tas treniruotes, nes vasaros 
metu nedaroma jokios pertrau
kos.

Gelbėk Mus! Philadelphijos 
Lietuvių Choras Viltis. Stereo 6 
dol.

Čia mano brangioji Tėvynė, 
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų — 
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo 
6 dol.

Tėviškės namai, Br. Budriūno 
kūriniai ir kantata. Įdainuota. 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto N r. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve priegloba mūs ... To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdines ir Velykų 
giesmės kaina 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16 
dol.

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3 
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stereo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
lavičiaus 5 dol.

Norėdami * įsigyti knygą, 
plokštelę prašom kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207. Persiun 
timui pridedama 50 c.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024-1

•Ii

r.

I

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHhAGEH’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S

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

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

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
ant ra d. ir šešta d. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą,
»

I

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTIAL 

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

JOHN BUCKNER TOWING 
180-19 Linden Blvd.

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

CALL 212 528-1900

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

$90. PER WEEK
PARADISE FARM

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

c ,t ' ■ ■ I- •? ■’ ■ ’ . : . .■ .

NURSING HOMES
EDGECOMBE Nursing Home 40 Sunset Avė., 
Lenox Mass. 01240 is Located in the 
“Heart Of The Berkshlres,” family owned 
and operated, now accept Ing appl icationsfor 
malė and female patients. Brochure im- 
mediately malled upon reguest.

CHARTER FISHING
42 FT. CASTAVVAY
DIESELS — TACKLE SUPPLIED 

LOC. HIGHLANDS, NJ.
CAPT. LENGEL 671-6355

HIDDEN VALLEY 
RECREATION & CAMPING AREA

FROM 1-93 EXIT 4 (STATĖ HWY. 102 E) 4 MI. TO 
DERRY VILLAGE CIRCLE, TAKE HAMPSTEAD RD. 
4 1/2 MI. THEN LEFT ON DAMREN RD. 1 MI. TO 
CAMP ACCESS RD. SWIMMING — REC. HALL 
102 SITES ELECTRIC & WATER HOOKUPS DUMPING 

STATION ALL FACILITIES WITHIN 5 MILĖS
FOR RESERVATIONS OR INFORMATION:

PH: (603) 887-3767 
DERRY, NEW HAMPSHIRE

CIRCLE BAR B’ RANCH 
SUMMER YOUTH CAMP

BOYS & GIRLS AGE 7-16 GET THE MOST OUT OF 
SUMMER FOUR TWO WEEK SESSIONS 

JUNE 16 ’TILL AUGUST 10
CAMPING PROGRAM HORSEMANSHIP SWIMMING 

DANCING CRAFTS HAY RIDĖS TENNIS ARTS 
ARCHERY SPORTS TRAMPOLINE SKITS 

GO CARTS
HAPPINESS IS A SUMMER AT CIRCLE BAR B' 

FOR NEW BROCHURE WRITE: 
Warren F. Bowen, Director 
Box 125, Clover, Va. 24534

I

MITCH HOME IMPROVEMENT 
All Brick Cement Work 

Free Estimates Guaranteed 
Pre Season Prices Call 446-6636

VILLAGE BARN
MENS & WOMENS OUTERWEAR NO ORDER TOO 

* SMALL OPEN 9 AM TO 5 PM EXCEPT SUNDAY &*
MONDAY 1850 FRONT ST. EAST MEADOW

CALL 516 292-0714

EMERALD 
MOVERS 

All Boroughs, Low Rates, 
Overseas, Shipping 

Call 212 796-3200

I
I
■-4B

GERALD WHITE
1530 TOWNSEND AVĖ. BRONX 

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
REFRIGERATION SERVICE & REPAIRS 

CALL 868-3330

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

NEEDED. Principais only. Charite 516-732-8633

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

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

778 6130 8 AM TO 7 PM — 7 DAYS

VVAKEDA 
CAMPGROUND 

CAMPING IN THE PINES. FOR THOSE WHO LIKĘ 
CAMPING IN UNSPOILED PINE WOODS BŪT WITH 
MODERN CONVENIENCES. ELECTRIC AND WATER 
HOOKUPS — LAUNDROMAT — HOT SHOWERS — 

FLUSH TOILETS — PLAYGROUND FIREPLACE AND 
’PICNIC TABLE AT EACH SITE 8 MILĖS FROM" 
HAMPTON BEACH, 3 MILĖS TO CHURCHES & 

SHOPPING CENTERS. MANY POINTS OF 
HISTORICAL AND TOURIST INTEREST IN THE 

AREA. PHONE: (603) 772-5274
STATĖ HWY. 88 

HAMPTON FALLS, NH 03844

■*

JUlio dorcely contractor 
SIDING, ROOFS, MASON CARPENTER, ADDITION8, 

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

CALL: 257-6150 OR 257-4587

EMMANUEL PAINTING
& 

PAPER HANGING 
EXTERIOR OR INTERIOR DECORATING 

CALL FOR FREE ESTIMATES
212 352-8116

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

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

BOSTON, MASS.—WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. T ei. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.Skelbkitės Darbininke! Skam

binkite 827-1351.

LITAS TRAVEL SERVICE

vad. NOMEDA ALEKSANDRAVIČIENĖ
87-18 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N.Y. 11418
TEL. (212) 846-1650

Kartu aplankysime šių miestų istorines vietoves, 
šventoves:

FRANKFURTAS — 2 D. 
MUNCHENAS — 3 D.

PARYŽIUS —3 D. 
ROMA —6 D.

LOURDAS — 3 D.

PHOTOGRAPHY 
SERVICE & PROFESSIONAL

I FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 
• * IN YOUR HOMES, SCHOOLS & OFFICES
iJIMI KEYS

212 749-0357 — PL 7-3995

KELIAUKIME J

LOURDĄ — ROMĄ
RUGP. 8-28 D.D.
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Apreiškimo 
žinios

parapijos I

Kun. Antanas Račkauskas il
gametis parapijos vikaras, minė
jo savo 40 metų sukaktį Chica- 
goje su kurso 4 draugais ir pa
žįstamais. Birželio mėnesį atos
togauja. Parapijos kunigai ir 
parapiečiai meldėsi jo intencija 
ir linkėjo ilgiausių metų.

Lietuvių dieną-išvyką gamto
je organizuoja platus komitetas, 
kuris sudarė veiklias komisijas. 
Administracinės komisijos va
dovas yra kun. A. Račkauskas, 
informacinės komisijos — V. 
Šventoraitis, programos darbam 
— A. Kačanauskas, laimėjimų 
komisijai vadovauja M. Shalins, 
tvarkos reikalais rūpinasi vado
vai A. Balsys ir kun. A. Rač
kauskas. Birželio 7 komisijos 
renkasi parapijos klebonijon ir 
sutaria programą, o birželio 9 
d. tuoj po 11 vai. mišių renka
si visas komitetas ir sudarys tiks
lią programą. Į šį pasitarimą 
kviečiami visi, kurie galėtų įsi
jungti į sėkmingą lietuvių die
nos suorganizavimą.

Nauja mišių tvarka. Pradedant 
birželio 30 sekmadieniu, mišios 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje sekmadieniais bus 8:00, 
9:30, 11:00 suma ir 12:15. Šeš
tadienių vakarais bus vienos 
mišios 6:30. Kasdien mišios bus 
8:00 ir 9:00 vai. ryto. Kasdie
ninė mišių tvarka bus vasaros 
mėnesiais. Lietuviai lengvai 
gali atlikti išpažintį kiekvieną 
sekmadienį mišių metu ir prieš 
mišias.

Birželio išvežimų minėjimas 
bus birželio 23, sekmadienį, 11 
vai. koncelebracinėmis mišio- 
mis ir atitinkamomis pamaldo
mis. Kun. V. Bartuška, prof. 
Manhattan College, pasakys ati
tinkamą žodį-pamokslą ir vado
vaus pamaldoms.

Tėvo diena bus paminėta sek
madienį, birželio 16, pamal
domis ir mišių novena. Melsis 
už gyvus ir mirusius tėvus.

Susituoks. Jaunieji Paulius 
Virgilijus Bagdžiūnas ir Birutė 
Liucija Barauskaitė susituoks iš
kilmingų mišių metu birželio 
30, sekmadienį, 4:30 vai. Valeri
ja Marija Vanagaitė išteka už 

LIETUVIŠKAS CONDOMINIUM
“FIESTA” Motei savininkai sutinka esamus 25 butelius 
teisiškai pritaikinti Condominium taisyklėms. Pirkėjas bus 
pilnas savininkas — galės parduoti savo butą ar palikti 
kam jis norės. Parduos tik lietuviams.
Butai ir vieno kambario buteliai su baldais, spalvota 
TV, arti krautuvės, paštas, bankai, bažnyčia, autobusas, 
kieme maudymosi baseinas, netoli Gulf of Mexico.
Kainos: $8,000. — 9 — 12 — 14 — ir 16,000. Parduos 
tik suaugusiems.
Norį Įsigyti senatvei ar žiemą< praleisti šiltoje Floridoje, 
atvažiuokite ar rašykite “Fiesta” Motei savininkams:

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

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

Savininkai: Irena Middleton ir
Bronė Veitas

PLANUODAMI ATOSTOGAS,

NEPAMIRŠKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS 

KENNEBUNKPORT, MAINE

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

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.

Lietuviška nuotaika,
Kultūriniai renginiai: koncertai,

literatūros vakarai, šokiai.

Vasarvietė yra garsiame Amerikos kurorte.

Svečių nuotaiką kelia lietuviškos šventovės ir 
meno kūriniai.

INFORMACIJAI ADRESAS:

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

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

Edvardo Juozo Klimaczak birže
lio 29 d., 4 vai. pp.

Kun. V. Bartuška talkina para
pijoj nuo gegužės 20 iki birže
lio 23.

Petras Sandanavičius gegužės 
31 baigė Kolegiją — Pratt Insti
tutą. Jis baigė Fine Arts mokslų 
šaką ir dabar toliau tęsia studi
jas toje srityje.

Teofilė Liveikienė, 24 St. Ni- 
cholas Avė., labai ilgai ir sun
kiai sirgusi, mirė gegužės 14 
ir gegužės 18 buvo palaidota 
Šv. Jono kapinėse. Buvo labai 
rūpestinga parapijos reikalam ir 
savo sunkioje ligoje nepamirš
davo paremti parapijos.

Sunkiai serga Elžbieta A. 
Kašėtienė, 64 Stagg St., Brook- 
lyn, N. Y. Ligonė gydoma Doc- 
tors ligoninėje, Freeporte — 320 
W. Merrick Rd.

Lietuvis veteranas Matas Mi
lukas, jau perkopęs per 90 metų, 
vis dar gyvai sielojasi lietuviš
ka veikla. Jį globoja sūnus Juo
zas, Matas ir jų šeimos, ir kitų 
šeimos, ypač dukters dr. Emili
jos ir sūnaus Kazimiero.

PADĖKA
Mūsų mielam vyrui ir tėvui 

Juozui Keraičiui mirus, nuo
širdžiai dėkojame visiems ap
lankiusiems jį koplyčioje, paly
dėjusiems į kapus ir užprašiu
siems Šventas Mišias.

Širdingai dėkojame gerbia
mam klebonui kun. V. Dabu- 
šiui, kun. J. Kintai ir kun. J. 
Šeškevičiui už gražias pamaldas 
bažnyčioje ir palydėjimą į ka
pus.

Nuoširdus ačiū Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Pater- 
sono skyriaus sesėms, S.L.A. 
374 Patersono kuopai ir visiems 
draugams ir pažįstamiems už 
gėles ir užuojautos pareiškimą.

Jūsų visų nuoširdi užuojauta 
mums yra didelė parama šioje 
skaudžioje gyvenimo valandoje.

Nuliūdę žmona Izabelė, 
duktė Audronė ir 
sūnus Edmundas su 

šeima.

Užsakyk Darbininką savo drau
gam, esantiem, kituose lais
vuose kraštuose!

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS
ELIZABETH, NJ.

LB NJ apygardos valdyba lie
tuvių salėje gegužės 4 surengė 
jau antrą vakarą, kurio progra
mą atliko vietinis jaunimas. O 
tokio jaunimo, kuris, lanky
damas įvairias mokyklas, dar 
suranda pasiryžimo ir noro to
bulinti ir įvairius meninius pa
linkimus, yra pakankamai. To
kių programos atlikėjų šį vakarą 
susirinko net 17 ir visi, išskyrus 
vieną, lietuviai. Tie, kurie; 
baiminosi, kad šį vakarą progra
mą atliks tie patys, kaip ir pra
eitais metais, buvo truputį ap
vilti, nes šiais metais buvo net 
9 dar negirdėti programos at
likėjai. Lietuvišką koloritą šiam 
vakarui suteikė eilėraščių dek
lamavimas, lietuvių rašytojų 
prozinės kūrybos skaitymas ir 
tautiniai šokiai. Eilėraščius 
deklamavo šeštadieninės mo
kyklos mokiniai Algis Alinskas 
ir Gabrielius ir Giedrius Amb
razaičiai. Jauni deklamuotojai 
buvo ne tik gerai išmokę eilė
raščių žodžius, bet mokėjo 
klausytojam perteikti dekla
muojamų eilėraščių dvasią ir jų 
ritmą. Tikrai, buvo gražu jų 
klausytis.

Nelės Mazalaitės novelę 
“Neišsiųsti laiškai” labai jaut
riu išgyvenimu ir gražia kalba 
perteikė studentas Rytis Bal
čiūnas.

Geroką programos dalį už
ėmė įvairūs muzikos instru
mentai.. Čia klarnetu grojo Jo
nas Jadelis, parodęs gražios pa
žangos po praeitais metais įvy
kusio savo pirmo tokiame vaka
re pasirodymo. Antanas John- 
son pirmą kartą pasirodė su 
kornetu, pagrodamas porą po
puliarių dalykėlių. Savo instru
mentą jis valdė gana gerai, nes 
jau kuris laikas juo groja savo 
mokyklos orkestre.
Pianistės Julijos Rajauskaitės-, 

Petrauskienės mokiniai Regina 
Brazinskaitė, Frances Cova- 
levsky ir Skirmuntas Bungardas 
pianu paskambino po keletą su
dėtingesnių dalykų. Brazinskai-

LIET. ATSIMINIMŲ 
PIKNIKAS-GEGUŽINĖ 

Lietuvos Atsiminimų radijo ir 
Rūtos rėmėjų klubo piknikas 
įvyksta birželio 16, sekmadienį, 
latvių tautiniame parke Priedai- 
nėje (33 greitkelis, Howell 
Township, N. J., netoli Free- 
hold). 1 vai. bus ekumeninės pa
maldos tūkstančio vietų amfi
teatre. Pamaldos skiriamos už 
išvežtuosius ir nukankintus bal- 
tiečius. Dalyvauja kun. Zanis 
Kristbergs, latvių liuteronų kle
bonas, prel. Jonas Scharnus, lie
tuvių Švč. Trejybės klebonas. 
Giesmes giedos solistai Liudas 
Stukas ir Genovaitė Mozur.

■ Meninė programa bus 3 vai. 
popiet. Dalyvauja esčių dainos 
vienetas, kuriam vadovauja Ira
ne Verder, lietuvių tautinių šo
kių grupė Liepsna, vadovaujama 
Birutės Vaičiūnaitės. Tėvų die
nos proga tipingiausiam lietu
viui tėvui arba seneliui bus duo
dama dovana.

Ekskursijos autobusais ren
giamos iš Nevvarko, Elizabetho, Sale). Piknikan kviečiami visi, 
Patersono, Maspetho, Woodha- 
veno.

Direktorius prof. J. Stukas 
kviečia visus kuo gausiausiai 
dalyvauti, nes Lietuvos Atsimi
nimų radijo kultūrinė veikla pri
klausys nuo jūsų atsilankymo.

Piknike veiks ir Darbininko 
spaudos kioskas.

tė, jau girdėta praeitais metais, 
parodė gražios pažangos. O iš 
Bungardo, jei jis ir toliau pasi
ryš tobulintis, atrodo, išaugs 
geras pianistas, nes savo 
skambinimo technika jis yra 
praaugęs savo metus. Pirmą 
kartą pasirodžiusi F. Covalevs- 
ky, nors būdama dar visai jau
nutė, gražiai pademonstravo sa
vo muzikalumą ir gražų pia
no valdymą. Ji su Bungardu 
atliko dar ir piano duetą. Ant
rą kartą pasirodžiusi Audronė 
Veblaitytė pianu paskambino 
porą dalykėlių, atlikdama juos 
švaria technika ir parodydama 
žymią pažangą.

Smuiku grojo Mary ir Susan 
Covalevsky, akomponuojamos 
trečios sesers Frances. Jos yra 
lietuviškai dar kalbančio dakta
ro dukros. Lietuviškame vakare 
visa šeima dalyvavo pirmą kar
tą ir džiaugėsi tautiniais šokiais 
ir visa programa. ,

Akordeonu grojo Rita Gražu
lytė, Isabel Dachuna ir Rūta 
Raudytė, kuri be solo ir duetu 
su Dachuna atliktų dalykų dar 
yra ir nuolatinė tautinių šokių 
grupės Liepsnos akordeonistė. 
Su šiuo instrumentu ji pralei
džia daug laiko ir pasiekė gra
žių laimėjimų. Ji ne tik gražiai 
valdo akordeoną, bet ir pradeda 
įaugti į virtuoziškumą.

Maloniai nustebino dvi jau
nos solistės Angelė ir Danutė 
Kiaušaitės, studijuojančios dai
navimą Rutgers universitete 
ir pradedančios rodytis viešose 
auditorijose. Jos padainavo 
operinių arijų, ir jų pirmasis, 
debiutas vietos lietuvių visuo
menei buvo visai įtikinantis.

Programos įtarpiais tautinių 
šokių grupė Liepsna pašoko ke-

ELIZABETH, N J.
Elizabetho lietuvių Šv. Petro 

ir Povilo parapinės mokyklos 
abiturientų išleistuvės-baigimo 
pažymėjimų įteikimas bus bir
želio 9. Šiais metais mokyklą 
baigė 22 mokiniai, iš kurių tik 
keturi lietuvių tėvų vaikai: D. 
Kidžiūtė, R. Raudytė, R. Dudis 
ir T. Zabita. Viso šiais metais 
parapinėje mokykloje mokėsi 
226 mokiniai, tačiau lietuvių kil
mės mokiniai sudarė tiktai apie 
15%. Daugumas mokinių yra ku
biečiai ir portugalai, bet per 
iškilmingesnes pamaldas bažny
čioje procesijų metu jie gieda 
lietuviškai ir, reikia pabrėžti, 
gan gera lietuviška tarsena. Tai 
nuopelnas seselių pranciš- 
kiečių, kurių viršininkė ir mo
kyklos vedėja yra sesuo Teodo
ra. Rūpestingu mokyklos globė
ju yra vietos klebonas kun. Pet
ras Žemeikis.

Parapijos piknikas
Metinis parapijos piknikas 

šiais metais bus birželio 23 d. 
2 vai. popiet parapijos aikštėse. 
Piknikui rengti yra sudarytas 
veiklus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja A. Samalonis. Piknike 
gros geras “Ambassador”orkest
ras, veiks užkandžių ir įvairių 
gėrimų barai, įdomūs paviljonai 
ir kiti įvairumai. Bus ir įvairių 
rankų darbų išpardavimas (Yard 

kurie nori linksmai praleisti sek
madienio popietę gryname ore.

Parapijos choras
Choro repeticijos -praktikos 

vyksta kiekvieną sekmadienį po 
vienuoliktos vai. mišių, mokyk
los patalpose. Šiuo metu choras 
mokosi kun. G. Šukio parašy
tas (premijuotas) lietuviškas mi- 

purinę, blezdinginį jonkelį, ru
gučius, lenciūgėlį, vestuvių 
polką, žiogelį ir subatėlę. Ant
raisiais savo gyvavimo metais 
ši grupė žymiai patobulino šo
kių techniką ir jų darnumą. Tai 
jie galėjo pasiekti tik dideliu 
atsidėjimu šokio menui ir dide
liu darbu. Grupei visą laiką va
dovauja ir šokių moko Birutė 
Vaičiūnaitė, o šokius akordeo
nu palydi Rūta Raudytė. Šį va
karą šoko: Danutė Audėnaitė, 
Kristina Dovydauskaitė, Alė ir 
Vita Kvedaraitės,’Loreta Mik- 
nevičiūtė, Lina Normantaitė, 
Audrė Pociūtė ir Emilija Skruo- 
dytė; be to, Petras Audėnas, 
Arūnas Bitėnas, Arvydas Jar- 
mas, Antanas Kasauskas, Myko
las ir Vytautas Kavoliai ir Algis 
Liobys.

Šį vakarą visuomenei buvo 
pristatytos ir dvi abiturientės 
— Danutė Audėnaitė ir Audrė 
Pociūtė — ir šiam įvykiui pažy
mėti apygardos valdyba jom į- 
teikė po knygą. Jos abi ne tik 
puikiai mokėsi mokykloje, bet 
ir dalyvauja vietinių skaučių 
veikloje, eidamos skiltininkių 
pareigas, ir šoka tautinius šo
kius. Abi jos pasiryžusios ir to
liau studijuoti universitete.

Visi vakaro programos daly
viai šiam įvykiui atsiminti buvo 
apygardos valdybos apdovanoti 
atitinkamais pažymėjimais.

Programos pranešėjų darbą 
sklandžiai atliko Lina Norman

taitė ir Algis Liobys.
Lietuvių visuomenė šiam va

karui parodė dėmesio, ne tik 
gausiai į jį atsilankydama, šiltai 
palydėdama programos atlikė
jus, bet ir savo piniginėmis ir 
kitokių gėrybių aukomis, o ne
mažas skaičius ir savo darbu.

Visiem, visiem šio vakaro da
lyviam labai didelis ačiū!

K.J.

šias. Šiais metais choran įstojo 
B. ir I. Mogeniai. Sveikiname. 
Nuoširdžiai kviečiami į chorą 
jungtis nauji choristai. Paskuti
nė priešatostoginė choro repeti
cija bus birželio 30. Nuo liepos 
1 chorvedys-vargonininkas V. 
Mamaitis išvyksta atostogų. 
Atostogų metu bažnyčioje gie
dotinių mišių nebus.

Maldininkų išvyka
Parapijos kunigų ruošiama iš

vyka Romon, kaip jau anksčiau 
buvo rašyta, įvyksta spalio 
mėn. Keliauninkų sąrašas jau 
uždarytas.

Lietuviška BANGA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

— Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo 
garsaus Graigville Beach.

— Kambariai ir patogūs atskiri namukai su elektr. 
pečiais ir šaldytuvais, kur patiems galima gamintis 
valgį.

— Skanūs lietuviški valgiai.
— G lynas pušų oras ir rami vietovė.
— Norintieji puikiai praleisti atostogas prašomi su 

užsakymais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštiene

BANGA
P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. 02632 

Tel.: (617) 775-4633

CAPE CODE 
CENTERVILLE, MASS.

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

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

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Klubo paskutiniame šio 
sezono susirinkime gegužės 25 
Bostone, Tarptautinio Instituto 
patalpose programą sudarė Li
tuanistikos Instituto aktualijos ir 
pranešimai. Instituto pirminin
kas dr. Jurgis Gimbutas kalbėjo 
apie Lituanistikos Instituto pa
skirtį, sudėtį ir darbus, prof. Si
mas Sužiedėlis — apie Lietuvos 
istorijos leidimą JAV-bėse, prof. 
Stasys Goštautas — apie ispanų 
humanistą Ruiz de Moras Lietu
voje XVI amžiuje, Antanas Ma
žiulis — apie lituanistinius ar
chyvus ir bibliotekas Amerikoj. 
Kitam sezonui klubo pirminin
ku pakviestas ir sutiko juo būti 
Harvardo universiteto jaunas 
doktorantas Ramūnas Kond- 
ratas.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko gegužės 19 po- 
bažnytinėj salėj. Susirinkimą 
atidarė Česlava Aleksonienė, 
maldą sukalbėjo kun. Antanas 
Baltrušūnas, dr. Petras Kaladė 

pristatė prelegentą dr. Jakulį. Jis 
kalbėjo apie Solženicyno knygą 
Gulag Archipelago. Pasakojo, 
kaip Sovietų Sąjungoj vykdo 
areštus, tardymus, kaip naikina
mos tautos. Prelegentas pri
minė, kad Solženicynas kalėji
muose sutiko ir lietuvių.

A. Jaritį ištiko nelaimė. Tarny
boje dirbdamas krito ir nusilau
žė ranką ir koją. Guli Lawrence 
Memorial ligoninėj, kur teks iš
būti ilgesnį laiką. Jis yra Nau
josios Anglijos Lietuvos vyčių 
apskrities pirmininkas. Kaip tik 
šiuo laiku jis rūpinosi ir orga
nizavo baltiečių kelionę į Pušų 
katedrą. Jis yra ir Liet, piliečių 
draugijos So. Bostone revizijos 
komisijos narys.

Regina ir Algis Makaičiai ge
gužės 16 susilaukė pirmo sū
naus — Dariaus — Algirdo. Re
gina ir Algis Makaičiai yra akty
vūs Bostono lietuvių gyvenime.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj ren
gia 40 metų sukaktuvių meti
nį linksmą pikniką lietuviškam 
Romuvos parke, Brocktone, rug
pjūčio 11, sekmadienį. Kitos or
ganizacijos prašomos tą dieną 
nerengti piknikų. Visus atsi
lankyti kviečia Steponas ir Va
lentina Minkai.

PADĖKA
Iš visos širdies dėkoju visiems, kas paguodė ir su

ramino mane skausmo valandoje, mirus mano mylimam 
vyrui

JUOZUI LIŪTUI
Ypač dėkoju Lietuvių Moterų Federacijos Stamfordo 

ir Norvvalko Klubui ir Stamfordo Lietuvių Bendruomenei 
už užuojautas ir gėles. Dėkoju visiems, užprašiusiems 
mišias, paaukojusiems Lietuvių Fondui, atsiuntusiems 
gėles, užuojautas, palydėjusiems į amžiną poilsio vietą.

Aldona Liūtienė

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

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

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

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

l
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i Lietuvos vyčių ekskursija ap
lankys 5 Europos kraštus. Iš- 
Įvykstama iš New Yorko birželio 
'27, grįžtama liepos 12. Pirmiau- 
!sia aplankys Vokietiją, Vasario 

827 1352 16-tos gimnazijoj duos specialią 
827 1351 Pr°Sram4’ kurią atliks aktorius 
.827-1350 1
.235-5962 
,827-9645

Vysk. F. Mugavero, Brookly- 
no vyskupijos valdytojas, ge
gužės 28 sukvietė visus kunigus, 
šiais metais švenčiančius 25 ar
ba 50 metų kunigystės jubiliejų. 
Bendrose koncelebracinėse mi
šiose dalyvavo visi penki Brook- 
lyno vyskupai ir 46 kunigai. Iš 
lietuvių buvo pakviestas Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM, šie
met Švenčius 25 metų kunigys
tės jubiliejų. Po mišių vyskupas 
visus jubiliatus pavaišino pietu
mis.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas bus 
Kultūros Židinyje birželio 15, 
šeštadienį, 2 vai. Pirma bus mi
šios, paskui 3 vai. iškilmingas 
aktas, pagerbimas visų skyrių 
geriausių mokinių, VIII-jo sky
riaus pažymėjimų 
4:30 vai. kavutė. 5 
jo skyriaus mokinių 
čių, VII skyriaus
likusių mokinių pabendravimas 
su muzika ir užkandžiais. Vis
kas baigsis apie 7 v.v.

Kun. A. Petrausko, Angelų 
Karalienės klebono, 40 metų 
kunigystės jubiliejaus proga 
banketas bus birželio 9 Eikš 
restorane Queens Blvd. Pradžio
je 3 vai. bus kokteiliai, 4 v. — 
banketas. Kalbą pasakys prel. J. 
Balkūnas. Pietų metu parapijos 
choras atliks dainų programą. 
Chorui diriguoja Albinas Priž- 
gintas. Jubiliejaus proga išleis
ta programa su sveikinimais.

Lietuvių evangelikų pamal
dos bus birželio 9 d. 2 v. po
piet įprastoje vietoje, 91 St. baž
nyčioje, Woodhavene. Bus pa
minėta Motinos diena ir prisi
minti birželio didieji išvežimai. 
Po pamaldų žemutinėje salėje 
bus pobūvis. Dainuos solistas 
M. Razgaitis.

įteikimas, 
vai. VIII- 
tėvų, sve- 

ir kitų

Darbininko nu- 
aukotojų sporto 

klaidą buvo pra-

A. a. Kęstučio Kudžmos, bu
vusio Liet. Fronto Bičiulių Sam
būrio nario, 5 metų mirties su
kakčiai prisiminti bus aukoja
mos mišios birželio 8, šeštadie
nį, 11 v. pranciškonų koplyčio
je, 361 Highland Blvd. Brookly- 
ne. Sambūrio valdyba kviečia 
visus bičiulius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti pamaldose.

Praeitame 
meryje tarp 
šventei per 
leista J. ir A. Vytuviai, kurie
24 Sporto šventei yra davę 20 
dol. auką. Dėkojame ir atsi
prašome. Žaidynių komitetas.

Vitalis Žukauskas. Bus aplanky
tos keturios sostinės — Briuse
lis, Paryžius, Madridas, Lisabo
na, bus meldžiamasi trijose ste
buklingose Marijos šventovėse: 
Liurde, Fatimoj ir Zaragozoj, 
Ispanijoj. Ekskursijoj dalyvauja 
apie 40 žmonių. Tai bus trečio
ji Lietuvos vyčių organizuojama 
ekskursija. Vadovauja prof. dr. J. 
Stukas.

Perkūno choras šį šeštadienį, 
birželio 8, Kultūros Židiny ren
gia savo darbo sezono baigtuves 
ir vaišes choro nariam ir jų šei
mom. Pobūvis yra uždaras. Be 
choro narių ir jų šeimų dar da
lyvauja keletas choro bičiulių. 
Bus vakarienė su įvairia dainų 
programa, paskui — šokiai.

Atlanto rajono skautų, skaučių 
stovykla bus rugpiūčio 24 — 
rugsėjo 2 amerikiečių skautų 
stovyklavietėje “Lake of įsiės — 
Apache”, North Stonington, 
Conn., 7 myl. nuo Norwich.

K. M. Kultūros draugija New 
Yorke Darbininko spaudos rei
kalam paskyrė 5 dol. Dėkoja 
Darbininko adm.

New Yorko sporto šventės 
rengimo komitetas už paslaugą 
Darbininkui paskyrė 30 dol.. Už 
auką dėkoja Darbininko adm.

Liet. Fronto Bičiulių prieš 
vasaros atostogas paskutinis su
sirinkimas bus šį šeštadienį, bir
želio 8, 11:30 v. Kultūros Židi
nio posėdžių menėje. Sambū
rio valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus narius dalyvauti.

Ateitininkų metinė šventė 
gražiai praėjo birželio 1 ir 2. 
Jaunimo pamaldos, iškilmių ak
tas ir įžodis buvo birželio 2 
Kultūros Židinyje. (Plačiau kita
me Darbininko nr.)

J. Krefvėno paskaita ir 
šaulių šventė

Šį sekmadienį, birželio 9, 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje tu
rėsime progos išgirsti įdomų 
Jono Kreivėno pasakojimą apie 
Sibiro tremtį. Jis Sibire išbuvo 
16 metų, paskui grįžo į Lietu
vą ir tik šių metų pradžioje 
jam buvo leista atvykti pas savo 
šeimą į Philadelphiją.

Su jo pasakojimais drauge bus 
prisiminti ir pagerbti visi lietu
viai, ištremti į Sibirą.

Drauge tai bus ir Simo Kudir
kos šaulių kuopos metinė šven
tė. Pradžioje bus šaulių priesai
ka, bus įteikti šaulių medaliai. 
Bus ir speciali trumpa progra
ma birželio trėmimam pri
siminti.

Po visos programos mažojoje 
salėje kavutė.

K

L.M.K. Federacijos New Yor- 
ko Klubo susirinkimas buvo bir
želio 2 Kultūros Židinyje. Į nau
ją valdybą išrinkta: M. Žukaus
kienė, V. Šileikienė, S. Skobei- 
kienė, S. Kačinskienė, E. Trei- 
manienė. Tai yra maždaug se
noji valdyba. Iš senosios valdy
bos pasitraukė J. Gerdvilienė ir 
M. Ulėnienė. Į jų vietą išrink
ta V. Šileikienė ir E. Treimanie- 
nė. Valdyba dar pareigom nepa- 
siskirstė. Į susirinkimą taip pat 
buvo atsilankiusi Balfo pirmi
ninkė Marija Rudienė ir tarė 
žodį.

Balfo 100-jo skyriaus susirin
kimas buvo birželio 2 Kultū
ros Židinyje. Buvo atvykusi 
centro pirmininkė M. Rudienė 
ir iždininkas Kostas Čepaitis. Į 
naują skyriaus valdybą išrinkta: 
dr. A. Goeldnerienė, J. Gerdvi
lienė ir P. Montvila.

LIETUVIŲ DIENA — 
LIEPOS 7-TĄ

Lietuvių Diena (piknikas) 
Kennebunkporte, Maine, šiemet 
bus liepos 7-tą. Programoje: 11 
vi. iškilmingos mišios prie Liur- 
do grotos, 12 vi. — pietūs, 4 vi. 
— Onos Ivaškienės tautinių šo
kių ansamblio pasirodymas.

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

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

MIRĖ BALYS ŠARKENIS
Gegužės 28, grįžęs iš darbo, 

staiga mirė Balys Šarkenis, 54 
metų amžiaus. Gyveno Hillside, 
N. J., reiškėsi Newarko lietuviš
kose draugijose, buvo Balfo sky
riaus valdyboje.

Paliko Lietuvoj motiną Pauli
ną, seserį Jadvygą Jalinskienę 
bei brolius Edvardą ir Feliksą.

Palaidotas birželio 1 iš Švč. 
Trejybės bažnyčios Nevvarke 
Arlingtono kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinosi Vladas Audė
nas.

A. a. Baliui Šarkeniui, ilgame- 
čiui skaučių ir skautų rėmėjui, 
atminti vietoj gėlių prie kapo 
New Jersey skautės ir skautai 
aukoja 20 dol. Kultūros Židiniui.

Algis Kezys, Ričardas Kezys, kongresm. R. Hanrahan ir Dai 
va Kezienė gegužės 16 Washingtone.

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopa birželio 9, sekmadienį,

4 v. popiet KULT6ROS Židinyje, rengia

Po programos kavutė

Įeinant aukojama — 3 dol.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

SU JONU KREIVĖNU
— Šauliai kandidatai duos priesaiką
— Trumpai bus paminėti baisiojo birželio

trėmimai
— Jonas Kreivėnas papasakos apie savo 16 

metų tremtį Sibiro kalėjimuose.

Suffolk County Am. Lietuvių Piliečių Klubo

I
tradicinis metinis

PIKNIKAS

bus birželio 9, sekmadienį,

Hungarian Liberty Hali sodyboje
2784 Ocean Avė., Ronkonkoma, Long island, N.Y. 

(Prie L. I. Expressway į šiaurę, Exlt 59)

Pikniko pradžia — 1 v. popiet

Prof. dr. Jokūbas Stukas Seton 
Hali Universitete, So. Orange, 
N.J., penkerius metus buvo pre
kybos mokslo skyriaus direkto
rius. Dabar nuo birželio 1 pa
skirtas to universiteto Tarptauti
nės Prekybos Instituto direkto
riumi. Universiteto vadovybė 
liepos pabaigoje siunčia prof. J. 
Stuką į Lenkiją išstudijuoti to 
krašto pardavimo ir tiekimo pre
kybos sistemą.

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattan College, Bronx, N.Y., pro
fesorius, birželio pradžioj išvyko 
į Los Angeles, Calif., kur pra
leis vasaros atostogas.

Music of Lithuania duodama 
pirmadieniais nuo 8:05 iki 9 
vai. per Seton Hali universiteto 
radijo stotį WSOU, 89.5 FM 
banga. Prasidėjus rudens se
mestrui, nuo rugsėjo 23, kas sa
vaitę bus pertransliuojama pus
valandžio lietuviška programa 
— “Garįų bangos”, kuri duoda
ma taip pat anglų kalba iš Bos
tono universiteto radijo stoties.
Šios programos kolektyvas ne

seniai laimėjo Armstrong fondo 
skiriamą žymenį už originaliau
sią ir geriausiai paruoštą radijo 
programą. Visos transliavimo iš
laidos bus apmokamos iš “Lie
tuvos atsiminimų” radijo kultū
ros fondo. Šiam radijui taip pat 
vadovauja prof. dr. J. Stukas.
Seton Hali universiteto radijo 

stoties vadovybė ir šiais metais 
nutarė nenutraukti lietuviškų 
transliacijų vasaros metu. Lietu
viškas plokšteles ir žinias per
duos studentas Rytis Balčiūnas.

BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1974, SEKMAD.,

visi keliai veda į
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir 
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO RENGIAMĄ

LIETUVIŲ 

RADIJO

PIKNIKĄ

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINĖ”

Kęstutis K. Miklas, lietuvių. 
visuomenės veikėjas, dirbąs 
“Readex Microprint Corpora- 
tion”, parūpino ir Kultūros Ži
diniui padovanojo naują moder
nišką mikrofilmam ir mikroprin- 
tinėm plokštelėm skaityti apara
tą ir atidavė jį istorikui dr. Vik
torui Gidžiūnui, OFM, globoti 
ir naudoti.

t

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

Knygos lietuvių ir anglų 
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li- 
thuanian, 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu, 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas, 
8 dol.

Lietuviškai angliškas žody
nas, 6 dol.

Tai graži donava jaunimui 
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y. 
11207.

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

prie Freehold, N. J. (žemėlapis kitoj pusėj) 
1:00 vai. p. p.

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

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

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

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

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

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

Veiks Darbininko spaudos kioskas

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

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

Ieškoma moteris prie ligonės, 
valandos nuo 8 iki 4. Skambinti 
tel. HI 1-1252.

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

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

VAKARAS SU PREL. BALKONU

Prelato Jono Balkūno, P. A., P.E., didžiai nusipelniusio lietuvio vi
suomenininko, pagerbimas didingu banketu įvyks 1974 birželio 23, sek
madienį, 5 vai. popiet Kultūros Židinio didžiojoj salėj, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207.

Iškilminga akademijos programa, šampanas, karšta vakarienė, tau
rūs gėrimai. Auka 20 dol. asmeniui.

Užsakymus stalam ir pavieniui siųsti kartu su čekiu (20 dol. asme
niui) iki birželio 12 d. šiuo adresu: V. Padvarietis, 87-40 127th Street, 
Richmond Hill, N. Y. 11418.

Prel. J. Balkūno pagerbimą “Vakaras su prelatu Balkūnu” ren
gia ir visus maloniai kviečia

JAV LB Krašto valdyba ir
New Yorko organizacijų atstovų komitetas
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