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Savaitės įvykiai 
Birželio 11-18
Po Nixono kelionės 
viduriniuose rytuose

Prezidento Nixono kelionė 
pas arabus ir žydus baigėsi. 
Grįždamas iš Jordanijos, dar 
susitiko su Portugalijos prezi
dentu Azorų salose. Kelionės 
konkretūs vaisiai paaiškėjo dar 
tik iš dalies. Egiptui prezi
dentas pažadėjo atominės ener
gijos pagalbą, su Sirija atnau
jinti diplomatiniai santykiai, 
Izraeliui pažadėjo atominę 
energiją ir ilgalaikę paskolą.

Visur buvo sutiktas triumfa- 
liškai. Tik Izraely buvo pla
katuose nepalankių šūkių apie 
Watergate. Kelionė sustiprino 
prezidento prestižą ir Ameri
kos įtaką viduriniuose rytuo
se. Bet dar neaišku, ar padė
jo išspręsti pačius sunkiausius 
klausimus: palestiniečių ir Je
ruzalės likimą. O Saudi Ara
bija davė suprasti, kad šių klau
simų neišsprendus taikos nega
li būti.

Prieš Nixono kelionę 
į Maskvą

Birželio 28 prezidentas jau 
turi būti Maskvoje. Prieš nau
jas derybas optimistiškos nuo
taikos skelbiamos Maskvoje. 
Brežnevas rinkiminėje kalboje 
žadėjo naujas sutartis su Ame
rika. Siūlė visai atsisakyti nuo 
atominių bandymų požemiuo
se. Bet atmetė Vakarų reika
lavimus duoti daugiau laisvės 
idėjų ir žmonių mainam.

Victor Zorza (Monitor) rašė 
ir apie kitokią Maskvos veik
lą, kuri liečia Ameriką. Esą 
tik prieš Nixono kelionę į vi
durinius rytus Maskvos radi
jas arabų kalba ragino arabus 
nepasiduoti “imperialistų są
mokslui” palaidoti palestinie
čių klausimą, ragino neišleis
ti iš rankų “naftos ginklo”. 
Esą Maskvai ištikimi beliko 
Irakas ir Libija, kuri teberodo 
opoziciją Egipto “kapituliaci
jai”, bet Maskva tebesitiki at
gauti įtaką tarp arabų, kursty
dama “pažangiąsias jėgas” nu
versti “reakcinius režimus” 
ypatingai Saudi Arabijoje.

Amerikos nuotaikos ne tokios 
optimistiškos kaip Maskvoje. 
Schlesingeris, apsaugos sekre
torius, birželio 17 pareiškė vil
tį, kad Maskvoj bus pasirašy
tas susitarimas apriboti strate
ginius ginklus. Turėjo galvo
je daugiagalves raketas. P. Nit- 
ze, kuris buvo numatomas 
Schlesingerio pavaduotoju, pa
sitraukė iš Pentagono atstovų 
derybose dėl strateginių gink-
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SIMO KUDIRKOS VARDAS ŠIO MĖNESIO

“AMNESTY INTERNATIONAL” ATVIRUKŲ VAJUI
“Amnesty International” yra 

tarptautinė organizacija, siekian
ti laisvės politiniam kaliniam. 
AI centras yra Londone, tačiau 
ji turi skyrius 62-judse kraštuo
se su 30,000 narių.

Kiekvieną mėnesį AI pasiren
ka tris politinius kalinius iš tu
rimų sąrašų ir paskelbia jų var
dus ir biografijas pasauliniu 
mąstu atvirukų rašymo vajui 
(“postcard campaign”). Kad iš
laikytų organizacijos politinį ne
utralumą, vienas kalinys paren
kamas iš vakarų pasaulio, vie
nas iš vadinamo trečiojo pasau
lio (non-aligned nations) ir vie
nas iš rytinio, arba komunis
tinio, bloko. Visi AI nariai tą 
mėnesį yra prašomi siųsti at
virukus valdžios atstovam, pra
šant laisvės suminėtiem kali
niam.

Praeityje šie vajai yra susilau
kę teigiamų rezultatų. Šį mėne
sį šių vardų tarpe yra Simas 
Kudirka.

Kai kurie JAV LB KV vis. 
reik, tarybos nariai yra taip pat 
aktyvūs pilnateisiai AI Ameri
kos skyriaus nariai ir palaiko 
nuolatinį ryšį su AI sekretaria- 
tu-centru Londone. Šių narių 
iniciatyva Simo Kudirkos vardas 
pakliuvo į šio mėnesio atviru
kų vajaus sąrašą. Taip pat yra 
palaikomas ryšys su Švedijos 
AI 187 ir Vak. Vokietijos AI 

lų apribojimo. Esą Watergate 
atmosfera stumia Ameriką į 
pražūtingas nuolaidas.

Nixono-Kissingerio palanku
mą multimilijoninių korporaci
jų projektam investuoti kapita
lus į Sovietų pramonę aštriai 
kritikavo AFL-CIO prezidentas 
Meany. Teigė, kad preziden
tas vyksta derėtis, jausdamas 
ne savo jėgą, bet savo silp
nybę. Dėl to sutartis galinti 
būti katastrofiška Amerikai. 
Minėjo ligšiolinės politikos ne
laimingą kviečių pardavimą, 
kuris pakėlė kainas vartotojam 
amerikiečiam. 
Export banko 
nistam apie 1 
palūkanų, kai 
rikiečiai turi mokėti 8.5 proc. 
ir negali gauti didesnės sumos 
kaip 33 mil.

Kongrese iškilo projektas 
įvesti Import-Export banko 
duodamiem komunistiniam 
kraštam kreditam Kongreso 
kontrolę.

Kissingerio incidentas
Watergate afera kaip šmėkla 

išsekė paskui Nixoną kelionė- 

Minėjo Import- 
paskolas komu- 
bil. iš 6 proc. 

tuo tarpu ame-

83 grupėm, kurios specialiai yra 
pasirinkusios globoti Simo Ku
dirkos bylą ir siekti jam lais
vės.

Birž. 1 New Yorke buvo pir
mutinis AI Amerikos sekcijos 
suvažiavimas. Suvažiavimo me

TURIME DIDELIUS RESURSUS, TIK 
JIEM PANAUDOTI TRŪKSTA 
RACIONALIZACIJOS —
aiškino kun. Kazimieras Pugevičius apie Amerikos 
lietuvių katalikų padėtį ir tos racionalizacijos 
siekiančią naują instituciją, kuri vadinasi “Lietuvių 
katalikų tarnyba”.

— Tas vardas gimė ne iš karto. 
Neoficialiame pasitarime Dai
navoje, kur dalyvavo kunigų ir 
nekunigų, buvo kalbėta apie 
“katalikų tarybą”, kuri mėgintų 
planuoti, derinti visų veiklą — 
būtų lyg visų katalikiškų orga
nizacijų bei parapijų vadovy
bių viršūnė. Bet pasibaiminta, 
kad tai nebūtų tik naujas orga
nas; norėta, kad būtų imtasi kon
kretaus darbo lietuvių katalikų 
veiklai padėti, pasitarnauti. Tais 
sumetimais ir buvo pasiūlyta į 
“tarybos” vardą įdėti vieną rai
dę — taip ir išėjo “tarnyba”.

Mes įsivaizduojame, kad atei
na ne kokie viršininkai, o tik 
talka, parama jau veikiantiem.
u-.-l*-'.“:".-;:" i..rj.-xrmm.-i-.jTx--į. h į. ir~ir~i ■■imr.-- •Ję. ~rMm 

je į rytus. Išslydusios iš Ro- 
dino komiteto paslaptys inkri
minavo Nixono didžiausią at
ramą Kissingerį aktyviai daly
vavus savo tarnautojų pokalbių 
kontrolės aferoje. Kissingeris 
pakėlė triukšmą Salzburge, gra
sindamas atsistatydinsiąs. Sena
tas tuojau puolėsi pareikšti Kis- 
singeriui visišką pasitikėjimą, 
nes Kissingeris, sakė Fulbrigh- 
tas, yra detente simbolis. Šen. 
Mansfieldas vadino Kissingerį 
per jautrios odos žmogum, 
Sulzbergeris (NYT) sakės, kad 
Kissingeris pasikarščiavo, o 
N.Y. Times ir po to tebekal
bėjo, kad Kissingerio pareiški
mai nesutaria su dokumentais, 
išslydusiais iš Rodino komiteto.

-o-
Gub. Wilsonas pasirašė įsta

tymą, kuriuo New Yorko vals
tybėje suvaržomi abortai, gub. 
Rockefelerio dėka trejus me
tus turėję laisvę.

Amerikos opinija už izolia- 
cionizmą per dvejus metus pa
dvigubėjo: 1972 už izoliacio- 
nizmą pasisakė 9 proc., šie
met 21; 1972 internacionalistų 
buvo 56 proc., šiemet 41. Dau- 

tu buvo iškeltas ir Simo Kudir
kos reikalas.

Iniciatyvos šiai akcijai per 
Amnesty International ėmėsi 
Daiva Kezienė kaip “Americans 
for Simas” pirmininkė.

■m

KL. Kieno priklausomybėje tar
nyba veiks?

A. Tarnyba turės būti atsakin
ga katalikiškai visuomenei per 
parapijas ir organizacijas, kurias 
daugiau mažiau jungia Kuni
gų Vienybė ir L.K. Federacija, 
Pastarųjų iniciatyva ir pastan
gom tarybos ar tarnybos idėja 
realizuota, ir tarnyba pratęs tų 
institucijų darbą.

K. Kaip tarnyba stengsis para
pijom bei organizacijom padėti: 
jų darbus derinti, vadovauti?

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis prisega šaulių žvaigždę dr. J. Kazickui, toliau 
jau apdovanotas šaulių žvaigžde A. Reventas ir J. Kumpikas, S. Kudirkos šaulių 
kuopos pirmininkas. Nuotr. L. Tamošaičio
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Er-
pa- 
net

guma pasisakė prieš Japonijos 
gynimą, 48 proc. prieš karinę 
pagalbą Europai.

Watergate davė papildomų 
pajamų Ervino komiteto na
riam — Watergate juos išgar
sino, ir dėl to jie daugiau 
kviečiami su pranešimais. O 
už kalbą šen. Baker paėmė 
2,500; 1973 tokių kalbų jis 
pasakė 22 ir turėjo viso 34,350 
pajamų. Pats pirmininkas 
vin 1972 už kalbas turėjo 
jamų 4,750, o jau 1973 — 
27,000. Senatoriaus alga 
42,500.

Sovietuose paskelbtas veika
las, skirtas jaunimui, kuriuo 
garbinamas Stalinas ir pateisi
namas “asmenybės kultas”.

Kanadoje susisiekimo minis
terija leido lakūnam Quebeco 
teritorijoje susisiekti su kontro
le aerodrome abiem kalbom — 
prancūzų ir anglų.

Portugalija gelbstisi nuo in
formacijos chaoso, nacionali
zuodama televiziją ir įvesda- 
ma spaudai karinę kontrolę.

Ispanija iš kariuomenės šta
bo viršininkų pašalino genero
lą, kuris buvęs liberalas kaip 
Portugalijoje gen. Spinola.

Vokietija šiemet nutarė nebe- 
švęsti birželio 17 sukilimo ry
tų Vokietijoje. Lig šiol tai bu
vo Vokietijos vienybės simbo
lis.

Iš Sovietų Mordavijos srities 
koncentracijos lagerių politiniai 
kaliniai pasiuntė pareiškimą 
aukščiausiojo SSSR sovieto 
tautybių sovietui, o pareiškimo 
nuorašą Jungtinėm Tautom.

Pareiškime sakoma, kad SSSR 
konstitucija užtikrina tautinių 
sąjunginių respublikų suverenu
mą, tačiau praktikoje tas suvere
numas, visa valdžia, pasisavinta 
vienos Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos. Respublikinės 
kompartijos priklauso nuo centro 
partijos, ir tai niekais paverčia 
respublikų suverenumą.

Sovietų Sąjungos kompartija 
— sakoma pareiškime —skelbia 
tikslą sukurti naują sovietinę 
tautą ir išauklėti naują žmogų. 
Faktiškai siekia įliedinti visas ki
tas tautas į rusų tautą ir pasta
rąją padidinti. Tai buvo vykdo
ma prieškariniais ir pokariniais 
laikais masiniu gyventojų iš
sklaidymu tarp rusų, o į jų palik
tas tuščias vietas buvo gabenami 
rusai. Tačiau jie nebuvo įliedi- 
nami į vietines tautas. Jie, vie
ninteliai, turėjo kultūrinės au
tonomijos teises už Rusijos ad
ministracinių ribų (rusiškas 
mokyklas, rusiškus laikraščius, 
rusiškus teatrus); jie buvo skirti 
ne asimiliuotis su vietiniais gy
ventojais, bet juos rusinti, rusų 
kalbą pastatant į privilegijuotą 
padėtį.

Naujo žmogaus kūrimas reiš
kia visu brutalumu vykdomą 
žmogaus galvojimo ir pasaulė
žiūros standartizaciją pagal ma
terialistinę pasaulėžiūrą ir be
sąlyginį klusnumą partijos auto
ritetui.

Liet. Rašytojų Draugijos 
premija paskirta Juozui 
Kralikauskui už jo romaną 
Tautvilą

Lietuvių Rašytojų Draugija 
kasmet skiria premiją už geriau
sią metų knygą. New Yorke 
buvo sudaryta vertinimo komi
sija, kuri iš 1973 metais išleis
tųjų grožinės literatūros knygų 
turėjo išrinkti vieną. Tą komi
siją sudarė: Juozas Brazaitis, 
Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė, 
Pranas Naujokaitis ir Leonardas 
Žitkevičius.

Komisija posėdžiavo birželio 
17, pirmadienį, 12 vai., Darbi
ninko redakcijoj. Pirma išsirin
ko pirmininką — J. Brazaitį, 
sekretorių — P. Jurkų, toliau 
apžvelgė pereitais metais iš
leistas grožines knygas. Iš viso 
buvo išleista 25 knygos su 
viršum.

Apkalbėjus pirmą kartą, ant
ram svarstymui beliko tik pen
kios knygos. Slaptu balsavimu 
ir balsų dauguma premija pa
skirta Juozui Kralikauskui už 
jo romaną Tautvilą.

Apie premijos paskyrimą pra
nešta LRD pirmininkui L. And- 
riekui, kuris dabar gyvena Ken- 
nebunkporte, Maine. Pranešta 
ir autoriui, kuris gyvena prie 
Toronto, Kanadoje.

Per mokyklų monopolį pri
auganti karta verčiama garbinti 
visa, kas rusiška, tautines istori
jas negližuojant ir klastojant.

Konstitucija teoriškai numato 
respublikų galimą atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Praktikoje 
bet koks judėjimas už tautinį 
apsisprendimą vadinamas bur- , 
žuaziniu nacionalizmu ir bau
džiamas kaip nusikaltimas.

Pareiškimo autoriai pasisako, 
kad žmogaus dvasiniam tobulėji
mui palankiausia dirva yra ne
daloma ir vispusiškai besivystan
ti tauta, lygi tarp lygių. Dėl to 
jie protestuoja prieš komunistų 
siekimą tautinius pagrindus 
pakeisti socialiniais pagrindais, 
nes tai veda į nenatūralias si
tuacijas ir tragiškus rezultatus.

Po tos argumentacijos pareiš
kimas reikalauja:

1. Privalomo tautinių kalbų 
valstybingumo tautinėse ir au
tonominėse respublikose.

2. Suteikimo ir įgyvendinimo 
teisės į kultūrinę autonomiją 
visoms tautinėms mažumoms už 
jų administracinių sienų, arba 
panaikinimo privilegijos rusams 
į išimtinį naudojimąsi ta teise.

3. Išplėtimo sąjunginių res
publikų suverenių teisių turėti 
tiesioginius santykius su liku
siu pasauliu kultūrinėje, politi
nėje ir ekonominėje srityje.

4. Sudarymo respublikų kari
nių dalinių, kaip yra SSSR Kons
titucijos 18 paragrafe numatyta.

5. Perdavimo pilnon sąjungi
nių ir autonominių respublikų 
priklausomybėn jų teritorijose 
esančių visų pramonės įmonių,

(nukelta į 2 psl.)

Rašytojas Juozas Kralikauskas, 
kuriam paskirta Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premija už 
romaną Tautvilą.

-o-
Juozas Kralikauskas yra žino

mas rašytojas, parašęs eilę kny
gų: Septyni kalavijai, Urviniai 
žmonės, Šviesa lange, Titnago 
ugnis, Mindaugo nužudymas; 
abu pastarieji veikalai laimėjo 
Draugo premijas, Vaišvilkas lai
mėjo Krėvės vardo premiją. 
Paskutinieji jo romanai yra isto
riniai, iš Mindaugo laikų.
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TURIME DIDELIUS RESURSUS
(atkelta iš 1 psl.)

. A. Vadovauti — tai gali skam
bėti pretenzingai ... Ko mūsų 
veiklai labiausiai trūko — tai 
vieno kito žmogaus, kuris galė
tų skirti visą laiką tam, kad su
vestų į kontaktą esamas parapi
jas, institucijas bendrais reika
lais. Pvz. pašaukimų reikalu. 
Tai gyvybinis klausimas. Tuo 
klausimu šią vasarą, liepos 
mėn., bus visos’Amerikos kuni- 1 ’ 
gų konfėfeilčijd. Mariau, daugel 
musių vieriuolijų atstovų ten da-’ 
lyvaus. Bet hhuih rėiktų savo, 
lietriviško phsifarirrio pašaukimo 
reikalu.' Manau, tai galėtų' būti 
rudeniop? Gal derės pašikviėsti 
ir vieną kitą psichologą', socio
logą. Susirinkūšiiis tektų išlaiky
ti, neišleisti trejetą dienų, iki 
suformuluos konkrečius planus 
mūpų pašaukimo klausimais.

Sąvo ruožtų reiktų susipažinti 
su lietuvišku parapijų padėtim 
— kas. kuriai skaudu; kuo kuri 
gali įmti pavyzdžiu kitom. Tar
nybos, uždavinys apsilankyti, 
raštijų pasitikėjimą,;nors iš pir
mo .apsilankymo ir sunku to. ti
kėtis. Žmonės, vienais ki
tais, mėginimais nusivylę, įpran
ta varyti; tik savo vagą, nesi
dairydami, ,ką kiti veikia. Tą 
nusiteikimą, nelengva pakeisti. 
Tarnyba turės įtikinėti kiek
vieną- kleboną, kiekvieną vie
nuolyno :viršininką, kad vienas 
kitam galim patarnauti.

Ąš nenorėčiau, kad. žmonės 
galvotų: na, atėjo kažin kokia 
tarnyba, , tegul ji visus klausi
mus išspręs ir įvykdys. Tikiu, 
kad tik mes visi katalikai su
tartinai galim atsakymus rasti. 
Bet tik sutartinai. Genijaus — 
mes nerasim nė vieno.

K. Ar vienas toje tarnyboje 
būsit, ar turėsit padėjėjų?

A. Numatyta štabe turėti vie
ną pasaulietį ir vieną kunigą. 
Nebuvo lengva rasti kunigą. Tik 
palankių aplinkybių dėka galė
jau išsiprašyti iš vyskupijos dve
jus metus, atleidžiamas nuo kitų 
darbų. Atleido mane lietuviš
kam darbui. Dabar reikia rasti 
pasaulietį,'kuris taip pat visą lai
ką skirtų šiam darbui, pasaukė-* 
tį tinkamą šiam darbui ir, be to, 
prieinama kaina. Numatyta taip 
pat sekretorė technikiniam rei
kalui.

K. Kol neturit štabo — kokie 
jūsų artimiausi uždaviniai?

A. Pradėti lankyti parapijas. 
Išsikalbėti su parapijų kunigais 
bei vienuoliais apie parapijos 
rūpesčius. Nesitikiu, kad pirmą 
kartą susitikus, visi atsivers ir 
atliks “visuotinę išpažintį”. Bet 
jau buvo aplankytos kai kurios 
Chicagos parapijos. Sužinojau, 
kad savo parapijoje prel. Moze
ris įvedė įdomią programą savo 
parapijos seneliam. Vieną po
pietę, savaitėje jie turi savo pro
gramą. Mano manymu, tai prak
tiškas būdas pastoracijai — tai 
pririša labiau ne tik senesniuo
sius, bet ir jų vaikus ar vaikai
čius prie parapijos bei koloni
jos, neišlaksčius į priemiesčius. 
Naujojoj Anglijoj teko lankyti 
tris parapijas. Ten vienas klebo
nas iškėlė mintį, kad reiktų tu
rėti lietuvišką ritualėlį švenčių 
progom — Velykom, Kalėdom. 
Jaunam lietuviui kunigui tų 
švenčių lietuviškos tradicijos jau 
nepažįstamos — nepažįstamos 
gegužinės pamaldos, lietuviški 
laidotuvių papročiai. Apeigos

;r? u '■ p į u ... ■ • .
?bei papročiai buvo kitados apra
šyti Vyty ir kituos laikraščiuos, 
bet reiktų tas apeigas surinkti 
viename rinkinėly. Prieš keletą 
metų Los Angeles kun. Kaspo- 
nis pasirašė.pats tikybos vadovė
lį šeštadieninei mokyklai. Kodėl 
jo darbu. nepasidalinti \ su 
kitais tikybos mokytojais? Tokia 
medžiaga galėtų būti sutelkta 
viename centre, iš kurio galėtų 

,kiti pasinaudoti.
Tarnyba numato tuojau siun- 

t į tinėti kuklios formos biuletenį, 
vieno lapo su informacijom: 
tokioj parapijoj klausimas taip 
ir taip išspręstas — jiorit — 
sueikit su ta parapija į kontak- 

, tą; ta. parapiją tą ir tą turi, ir 
galimą kitom.pasinaudoti.

K. Ar manot, kad tarnyba ga
lėtų turėti;.įtakos atkelti iš kur 
nors lietuvių kunigą parapijai, 
kuriai .jo trūksta?

A. Klausimas komplikuotas. 
Jei su kantrybe ir sugebėjimu 
veiksime, manau, kad galėtume 
turėti įtakos, Bet, pakartoju, 
klausimas ..labai komplikuotas. 
Mes neturime autoriteto. Vienoj 
vietoj vyskupas gal mielai su
tiks, kad ateitų iš šalies pagal
ba, kitoj vietoj vyskupas duos 
suprasti: nesikiškit į mano reika
lus. .Tai įmanoma tik neforma
liai ,netiesiogiai. Gal ilgainiui 
turėsim Amerikos hierarchijoje 
daugiau autoriteto. O tai gali į- 
vykti, kai hierarchija daugiau 
dėmesio kreips į etnines para
pijas. Pvz. šiemet birželio 18 
prasideda Clevelande su vietos 
vyskupo palaiminimu, Bostono 
arkivyskupo pradine kalba kuni
gų konferencija etninių parapijų 
klausimu: kaip išlaikyti etnines 
parapijas. Gali ir mūsų “pripa
žinimas” būti greitesnis, nei 
atrodė ligšiolinėse aplinkybėse. 
Todėl reikia patiem “pripa
žinti”, patiem susiburti. Jei nu
siteiktume sėdėti rankas sudėję 
ir žiūrėti, ką kiti padarys, vil
ties būtų maža.

K. Ar neatrodo, kad jūsų auto
ritetas hierarchijos akyse būtų 
stipresnis, jei ji žinotų, kad už 
jūsų.,stovį Kunigų Vienybė?

A. Ąišku. ,Ne tik Vienybė. 
Kad jie žinotų, jog ir žmonės 
per savo parapijas, per organiza
cijas stovi už mūsų. Kada už
siminiau savo kardinolui apie 
naujas pareigas, jis klausė: o kas 
jus kviečia, pas ką einat dirbti? 
Kai suminėjau Kunigų Vienybės 
ir L. K. Federacijos vardus, 
tai šitai turėjo jam reikšmės. 
Ir kitiem amerikiečiam tie var
dai kalba, nes tai organizacijos 
jau su istorija.

Reikia sutelkti taip jėgas, kad 
parapijos ir organizacijos pripa
žintų, jog šita įstaiga tikrai jom 
patarnauja, tada turės reikšmės 
ir vyskupų akyse.

Amerikos rytų vyskupų suva
žiavime teko kalbėtis ne su vie
nu vyskupu. Kai jie teiravosi, ko
kį darbą dabar dirbu, aiškinau, 
kokius didelius resursus lietu
viai katalikai yra sukrovę: kiek 
parapijų, kiek draugijų, kiek 
laikraščių, dienraštį, savaiti
nius, senelių prieglaudas, li
gonines, vienuolijas. Jie matė, 
kad dideli resursai. Aiškinau, 
kad turim ir problemų: užda
rinėjamos lietuviškos parapijos, 
trūksta kunigų kai kuriose para
pijose. Ypatingai mum trūksta 
katechetinės medžiagos, o vys
kupijos nesirūpina tokios me
džiagos išleisti kitom kalbom.

Birželio mėnuo primena didžiuosius trėmimus į Sibirą. 
Nuotraukoje lietuvių tremtinių kapai Sibire.

Kun. K. Pugevičius

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
B art y Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
- - - - - - - - -—- - - - - - ų_L..- - - - - - - jUppppL, A;.- '0
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ANTANAS J. SAVELSKIS — 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. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

TAISOM RADIJO IR TELFVizIJpS APARATUS spalvotus ir paprastus.1 i 
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.). P <

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, 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.

Kiekviena tautybė turi pati pasi
rūpinti.

K. Ar kitos tautinės grupės tu
ri panašias tarnybas?

A. Turi. Lenkai turi tinklą 
po visą Ameriką. Italai, socio
loginių studijų vardu prisiden
gę, studijuoja religinius klausi
mus. Kiek kitos tautybės turi ir 
kokias tarnybas, aiškės iš suva
žiavimo Clevelande. Bet su to
kios rūšies tarnyba, kokią mes
įsivaizduojame, nesu kitur susi- Tėtis gražiausias pasakas pasa- 
dūręs.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Tarnybos va
dovas, dabar yra 46 metų, gimęs 
Baltimorėje. Jo tėveliai atvyko Į 
šį kraštą dar prieš pirmą pasau
linį karą, bene 1912. Buvo tad 
natūralu paklausti jį, kaip jis iš
liko ar tapo atsidėjęs lietuviš
kai tarnybai.

— Pradedant nuo vaikystės, 
— kalbėjo jis — mano gražiau
si atsiminimai buvo lietuviški.

POLITINIŲ 
KALINIŲ 
PAREIŠKIMAS

n

(atkelta iš 1 psl.)

esančių natūralių resursų 
eksploatavimo visų įmonių. Or
ganizavimo tarprespublikinių 
santykių lygybės pagrindais.

6. Atstatymo pilnos valdžios 
o taip pat tautinėse teritorijose 
konstituciniams organams, t.y. 
darbo žmonių atstovų sovietams. 
Griežtai atskirti ribą tarp vals
tybės valdžios ir partijos įtakos, 
paskirti SSSR KP veiklos kontro
lę-

7. Sąjunginių ir autonominių 
respublikų valdžios politika turi 
tikrai, atitikti jų tautinius intere
sus. Savo tautiniams interesams 
ginti, kiekvienos tautybės pilie
tis turi turėti galimybę pasinau
doti teise, suteikiama jam SSSR 
Konstitucijos 125 paragrafu.

8. Nesilaikymas Konstitucijos 
normų ir nuostatų, laiduojančių 
tautybėms suverenumą i lygy
bę, bei valdančios partijos poli
tika, statanti pavojun pačią mūsų 
tautų egzistenciją automatiškai 
duoda mums moralinį pagrindą 
pasinaudoti Konstitucijos nuo
statų (SSSR Konstitucijos 17 pa
ragrafo) teise .vesti propagandą 
už mūsų respublikų išstojimą iš 
SSSR. Veikla pagal minėtą 
konstitucijos nuostatą neturi būti 
baudžiama. Pasirašė iš Pabaltijo: 
Žiemelis Juris, Šilinskas Jonas, 
Astrauskas Antanas, Antra Gu- 
nar. Iš Ukrainos: Vladimir Bezu- 
glij, Apolonij Bernijčuk, Vladi
mir Glyva, Ivan Ilčuk, Levko 
Lukjanenko, Dmitrij Pilinjak, 
Ivan Pokrovskij, Oleksij Stepa- 
niuk, Andrėj Turik. Iš Kaukazo: 
Vasilian Ovik, Tagajev Mo- 
gamed, Ekimjan Gevorg, Velik- 
jan Valmer. (Elta)

kodavo ir dainas dainuodavo. 
Paskiau kazimieriečių mokykla 
Baltimorėje — joje buvo dėsto
ma sistemingai lietuvių kalba ir 
Lietuvos istorija.

Susipažinimas su ateitininkiš- 
ku jaunimu po antrojo pasauli
nio karo buvo man naujas im
pulsas. Apskritai ši nauja imi
gracija visas kolonijas pagyvi
no. Mane paskatino tobuliau iš
mokti lietuvių kalbą gal ir už
sispyrimas. Sykį po lietuviško 
pobūvio išgirdau šaipantis iš 
kalbos, kuria senoji imigracija 
kalbėjo. Va, imsiu, ir išmoksiu 
—užsispyriau .. .

Sutikau kun. Petrėną, kun. K. 
Butkų, kun. Ylą, kun. Znotiną, 
kun. Patlabą, kun. Dambraus
ką. Tada jie visi 
klieriką, žavėjo, 
mane su Aidais, 
pasipraktikuoti
lietuvių kalboje.

Kai daugiau susipažinau su 
lietuvių gyvenimu, aš atradau 
savo tapatybę, atkasiau savo 
šaknis. Pamačiau, kad aš, kaip 
Amerikos lietuvis, turiu kuo pa
sididžiuoti, turiu ir ko apgailes
tauti.

Lietuviai nesame nei geresni 
nei blogesni kaip kitos tauty
bės. Bet esame kitoniški. Kiek
viena tautybė turi ką nors sava. 
Aš būčiau nerealistas, jei norė
čiau atsižadėti savo tautybės — 
Aš to negaliu. O jeigu neatsi
žadu, turiu sąmoningai dirbti 
šiame vynuogyne.

Būdamas lietuvis, aš galiu su
prasti ir italą, ir negrą, ir kitos 
tautybės ar rasės žmogų.

mane, jauną 
Supažindino 

kad galėčiau 
modernioje

— Petras Šilas, Balfo veikėjas 
ir buvęs Chicagos Balfo apskri
ties pirmininkas, dabar gyvenąs 
Floridoj, atvykęs į Chicagą lan
kėsi Balfo įstaigoj ir tarėsi su 
gen. sekretorium Jonu Jasaičiu 
šalpos ir Balfo skyrių organiza
vimo reikalais Floridos lietuvių 
kolonijose. P. Šilas sutiko padėti 
centro valdybai organizaciniuo
se reikaluose. Šiuo metu P. Ši
las sėkmingai vadovauja 39 Bal- 
fo skyriui Floridoj.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SŪPERIOR 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. 197-04 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. )

f 
AMERICAN FABRICS

55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 
Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 

(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaitė, sav.

t

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York; 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John s kapines) 
Middle 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.

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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DĖL PRIEKAIŠTŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI

Tiltų statytojas
Tarp lietuvių kunigų Ameri

koje buvo ir yra švyturių vi
sam išeivijos gyvenimui. To gy
venimo kiekvienas laikotarpis 
turi savo ypatingus siekimus. Ir 
kiekviename laikotarpy iškyla 
kunigų, kurie tuos siekimus 
savyje stipriausiai sutelkia, duo
da daugiausia impulso, dinami
kos juos vykdant.

Laikotarpy, kada šalia sieki
mo išlaikyti religinę dvasią, lie
tuviškas tradicijas, suaktualėjo 
naujas siekimas — atgauti Lie
tuvai laisvę; kada šiai laisvės 
kovai reikėjo sutelkti visų ide
ologinių srovių jėgas, labiausiai 
tiko ir geriausiai savo vaidmenį 
atliko du žmonės — L. Šimu
tis ir prel. J. Balkūnas. Jie bu
vo tiltų statytojai tarp ideologi
nių srovių. Bendrom pastangom 
buvo sukurta Amerikos Lietuvių 
Taryba Lietuvai gelbėti. Buvo 
sukurtas Balfas bėgliam nuo bol
ševikų gelbėti.

Balkūno dinamiškas charakte
ris veržėsi toliau, Jis vienas 
iš tų, kurie tiesė tiltą tarp Eu
ropos pavergtų tautų ir laisvų
jų amerikiečių.

Jautrus gyvenimo dinamikai 
ir imlus naujom idėjom, kurios 
duotų pažangos gyvenimui, Bal
kūnas su visu entuziazmu ėmė
si tiesti dar naują tiltą — tarp 
ankstesnės ateivijos ir pokarinių 
ateivių: atsistojo priekyje tų, ku
rie .organizavo Lietuvių Bend
ruomenę. Ir jei ši nauja išei
vijos organizacinė forma čia pri
gijo ir tebeauga — didelis prel. 
Balkūno nuopelnas.

J. Balkūnas ir savo asmeny
be virto tiltu — tiltu, kuria
me susitiko dviejų kontinentų 
kultūros. Gimęs Amerikoje, 
jaunystę praleidęs Lietuvoje, jis 
grįžo į Ameriką su lietuviškos 
kultūros tradicijom. Savo asme
nybe įrodė, kokis pozityvus, 
plataus horizonto, socialus as
muo gali išaugti iš kultūrų su
sikryžiavimo, bendravimo, pasi
pildymo. Gyvuoju pavyzdžiu ro
dė tai, kas šiandien jau visuo

tinai linkstama pripažinti. Pri
pažinti, kad ne tirpinimo ka
tilas, bet etninių kultūrų plu- 
ralizmas duoda Amerikai savi
tą veidą ir stiprybę.

Prel. Balkūnui prisiminti ne
reikia ypatingos progos. Jį te- 
beprimena tebetrunkanti visuo
meninė veikla. Ta veikla ne
leidžia jo užmiršti tai daugumai, 
kuri nors nemato jo akis į akį, 
bet jį vertina ir gerbia.

LB pažangos 
kelyje

Birželio mėnesio okupacijos 
ir deportacijų įvykius Kongre
so nariam priminė rytų pa
kraščio delegacijos, suorgani
zuotos LB Visuomeninių reikalų 
tarybos. Tai naujas opinijos su
darymo būdas. Jis juo vertinges
nis, kad atliktas daugiausia jau
nimo.

Birželio mėn. ir kitas žings
nis į pažangą — New Yorko 
šeštadieninė mokykla padaroma 
dviejų pakopų — žemesnioji ir 
aukštesnioji. Vietoj bendro skai
čiaus 8 metų pakeliama iki 10 
metų. Tai žingsnis pirmyn, ne
paisant apatiškai nusiteikusių, 
nenorinčių to naujo žingsnio, 
kuris, suprantama, reikalauja 
daugiau pasitempti, daugiau įsi
pareigoti. Nauja ir tai, kad New 
Yorko apygardos valdyba pas
kelbė duosianti stipendijas tiem, 
kurie baigę žemesniąją eis to
liau į aukštesniąją mokyklą. Tai
gi ir čia naujas pozityvus žings
nis LB veikloje.

Žingsniu atgal tenka vertinti 
spaudoje skelbiamus LB įvykius 
Chicagoje ir polemiką dėl jų 
su visais aistringos kovos ženk
lais.

Sugyvenimas remiasi pripaži
nimu, kad abidvi pusės yra pa
triotai; remiasi pagarba svetimai 
minčiai, neatsisakant savosios; 
remiasi ieškojimu kompromiso.

To nematyti anuose veiksmuo
se ir polemikoje. Tai galėtum 
laikyti keliu į pasakėčios dvie
jų ožių susitikimą siaurame 
liepte.

Jau keliolika metų kai kuri 
spauda nuolat spausdina prieš 
Lietuvių Bendruomenę .nu
kreiptus rašinius. Beveik be iš
imties visi tie rašiniai pasirašyti
slapyvardžiais. Stilius bei tonas 
sugestionuoja, kad juos gamina 
keli tie patys asmenys arba patys 
laikraščių redaktoriai. Juose yra 
skelbiama netiesa, iškraipomi 
faktai, niekinami pozityvūs 
Bendruomenės darbuotojai irjos 
vadovai, ypač jei jie priklauso 
ne prie tos spaudos “palaimintų” 
grupių arba yra tik partiškai neu
tralūs Bendruomenės idėjų puo
selėtojai. Esam įsitikinę, kad į 
tokius rašinius reaguoti neapsi
moka, todėl ir eiti į diskusijas 
su jų autoriais vengiam. Bet taip 
pat esam įsitikinę, kad šiuo me
tu Chicagoj suaktyvėjusi prieš- 
bendruomeninė akcija su tų ne
gatyvių rašinių autoriais turi 
tamprų ryšį, todėl manom, kad 
yra prasminga bent kartą visuo
menei priminti keletą tokio raši
nėjimo pavyzdžių bei pasekmių, 
kartu pasisakant ir dėl pačios 
priešbendruomeninės akcijos.

Charakteringas ir visiem tiem 
rašiniam tipiškas straipsnis 
“Verbų sekmadienio tragedija” 
buvo išspausdintas Laisvosios 
Lietuvos 1974 gegužės 18 laidoj. 
Jo autorius, žinoma, irgi slapy- 
vardininkas — Bernardas Rūdy
nas. Tam straipsny, kaip ir visuo
se tokios rūšies rašiniuose, nuo 

Graži šv. Antano statula prie vienuolyno durų 
Kennebunkporte, Maine.

pat pradžios iki galo nėra nė žo
džio tiesos.

Visiem keturiem ten palies
tiem asmenim — Stasiui Džiu
gui, Romualdui Kronui, Juozui 
Gailai ir Broniui Nainiui — 
metami kaltinimai yra tie patys 
metai iš metų kartojami prasima
nymai. Tai pasidarymaš kažkie
no stumdomomis figūromis, rin
kimų klastojimas, Bendruome
nės skaldymas, veržimasis į va
dovybę, nesugebėjimas vado
vauti, nedarbingumas ir dabar 
pats madingiausias kaltinimas— 
bendradarbiavimas su okupantu. 
Nerandam prasmės, o pagaliau 
neturim nė laiko papunkčiui at
sakinėti į visus tuos kaltinimus, 
nes su tokių straipsnių autoriais 
diskusijos paprastai niekada ne
užsibaigia; tačiau kategoriškai ir 
nedviprasmiškai pareiškiam, 
kad jie visi yra tik autoriaus 
prasimanymas ir fantazija. Nea- 
bejojam, kad tai žino ir pats 
autorius, todėl ir slepiasi po 
slapyvardžiu, nors jo tikroji pa
vardė nėra jokia paslaptis nei 
mum, nei akylesnei visuomenei.

-o-
Kadangi straipsny “Verbų sek

madienio tragedija” asmeniškai 
esam paliesti PLB, JAV LB ir

JAV Vidurio Vakarų abygąrdoš. 
pirmininkai bei PLB Valdybos’ 
vicepirmininkas, todėl;' paSina'u- 
dodami juo, kaip charakteringu 
pavyzdžiu, ir netiesiogiai atsaky
dami į tą bei į visus kitus pa
našius rašinius, visuomenei pa
reiškiam: L < 

a) nė vienas iš mūsų niekada JAV LB Vidurio Vakarų apygar- 
nebuvom ir nesam kažkieno ą dos “valdybos” atsiradimą bei 
stumdomomis figūromis, b^t.'.’/nustojusių savo pareigas eiti 
bendruomeninį darbą'.atlfel^^-- Gičšėto ir Marąuette Parko LB 
sava valia ir supratimu, LfeRiVitį!apylirikių buvusių valdybų atsi- 
Chartos bei tautinio solidafumo,' sakymą perduoti dokumentus 
dvasioj ir PLB konstitucijos bei ’ bei’iždus teisėtai išrinktom nau- 
JAV LB įstatų rėmuose taip, kaip 
mus įpareigojo mūsų rinkėjai;'

b) bet kokiais Bendrubmėnes.
skaldymo veiksmais niekada;he-V, 
užsiėmėm ir šį priekaištą grąži- 
nam Bernardui Rūdynui bei vi
siem kitiem tokiem priekaištau
tojam, nes žinom, kad tik jie, o ; - 
ne kas kitas, yra Chicagoj dabai; 
aktyviai besireiškiančios, Sava- * 
vališkai apygardas ir apylinkes * • 
steigiančios, Bendruomenės ‘ 
skaldytojų grupės uolūs rėmėjai • j/ globojamais
reikalaują teisėtai išrinktos JAV. ■ - • - ■ -
_ __ , . , . . .. .. . Sia-L/yvdiuiiiiuAdia įcuiuain uc-
LB tarybos ir kitų institucijų . , . .X1 ... x. . .. prasmiškas ir į jų rašinius neat-

sakinėsim. Tikim, kad mūsų 
sveikoji visuomenė, kaip iki šiol, 
taip ir ateity sugebės atskirti, 
kur yra pozityvus bei prasmin
gas lietuviškas darbas, o kur yra 
negatyvi, jį trukdanti veikla, nors 
ji būtų ir paslėpta po įmantrių 
frazių priedanga.

Ta pačia proga primenam, kad 
spaudoj (kai kur net apmokėtais 
skelbimais) visuomenei pristaty

ti ta pono Juškevičiaus “vado-

valios, žemos moralės, ne lfėtit^'

•14’

5 »•
‘‘•V

jom valdybom.

-o-
šį pasisakymą baigdami, betgi 

/ norim pabrėžti, kad nemanom, 
jog minimoj spaudoj priešbend- 
ruomeninė akcija sustos. Esam 
įsitikinę, kad to padaryti jai ne- 

r leis nusistatęs prieš lietuvių 
' * pozityvią veiklą tos spaudos už

nugaris ir joj Bendruomenę nie
kinančių autorių abejotina valia. 
Todėl diskusijas su tų laikraščių 

reikalaują'teisėtai išrinktos JAV. “ Jų ^7—s
J ■ slapyvardininkais randam be-

atsistatydinimo;
c) niekada bet kokių rinkimų 

ar kokių nors kitų dokumentų 
nė vienas iš mūsų neklastojom, 
visus tos rūšies mum metamus 
kaltinimus laikom šmeižtais ir 
primenam, kad neįrodyti tokie 
teiginiai prasilenkia ir su JAV 
įstatymais;

d) taip pat šmeižtu laikom
mum primetamą bendradarbia
vimą su okupantu ir tokių teįt-‘: 
gintų skleidėjus laikom blogoj JAV’Lb'Vidurio“^

.x1 . ' -i i ■ 4. ' •< valdyba nėraviškiem reikalam tarnaujate^! Bėndruome-
monėmis, -<išyn^s Hrrštttueįja ir su Bendruo-
e) nerimtomis laikom? Į^W^feU^la neturi nieko bend-

apie veržimąsi į valdžias. 1 ne-'$wtos “Vadybos” veiksmai yra 
sugebėjimus vadovauti BklJAVliiOtuvių Bendruomenės
bingumą ir panašius ardymas. Nuo tos “veiklos” mes

atsiribojam ir už jos veiksmus 
ričšiimąm jokios atsakomybės.

Bronius Nainys — PLB 
vald. pirmininkas 

Stasys Džiugas — PLB vald. 
vicepirmininkas 

, Juozas Gaila — JAV LB 
krašto vald. pirmininkas 

Romualdas Kronas — JAV 
LB Vidurio Vakarų 

, apygardos vald. pirmininkas v.... ..

nes į tuos visus tuščiažodžią;.^' 
vimus laikas nuo laiko atsako t 
pati visuomenė savo bafšaįs rin/-,'' 
kimuose; pralaimėjusius • už> 
jaučiam, tačiau negalim pagirti ; 
jų piktų žodžių laimėtojam ir vi/ 
sokios akcijos steigti naujas 
“Bendruomenes” ar savintis į-; 
statais numatytų demokratiškų 
keliu išrinktų Bendruomenės in
stitucijų teises, nes tai parodo j^ 
menką nuovoką demokratijos.
principuose; -

f) tokių straipsnių v _____ 7
mą ir visą tą Laisvosios 'Lietė- ^Saujienose birželio 5 paskelbti 
vos bei kitos į ją panašios spau- • LB garbės teismo nutarimai ne- 
dos prieš Bendruomenę riii- atitinka tikriesiem LB garbės 
kreiptą nuolatinę akciją- nudarytiem nutarimam ir
sąmoningu kenkimu lietuvišį/;yfa klaidiną lietuvišką visuo- 
kiem reikalam ir lietuvybėAt1;* »

laikymo bei Lietuvos laisvinimo 
darbo trukdymu; tos negatyvios 
akčijos išdava laikom nė kieno 

• berinktos, niekam oficialiai 
neatstovaujančios, JAV L. Bend
ruomenės bet kurios institucijos 
vardu naudotis ar kalbėti teisės 
neturinčios pono Juškevičiaus

•^.jųtias Urbonas, JAV LB ta- 
sekretorius, praneša, kad

k
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Grybų sultinys su paštetėliais

6 asmenims imti:
4 uncijos džiovintų baravykų,
3 šaukštai sviesto,
2 šaukštai kvietinių miltų,
3 morkos,
1 svogūnas,
2 lauro lapai,
12 abiejų rūšių pipirų,
16 stiklinių vandens, 
truputį porų, salierų, petražolių.

Grybus gerai išplauti, nuplikinti verdančiu vandeniu ir, su
dėjus kartu su daržovėmis, virti, kol pasidarys minkšti. Išvirus 
sultinį perkošti, išrinkti grybus, kurių pusę, supiausčius pail
gais ruoželiais, sudėti į sultinį, o antrą pusę palikti paštetėliams. 
Taip paruoštą sriubą reikia paskaninti sviestu ir jame paspirgin
tais miltais. Sviestą pašildžius, dėti miltus, užvirinti ir sudėti į 
sriubą.

Paštetėliai:
1 s v. pyrago,
3 uncijos sviesto,
2 tryniai,
2 svogūnai,
2 šaukštai grietinės, 
sriuboje virti grybai, 
truputį džiuvėsėlių, druskos, pipirų.

Pyragą paruošti taip, kaip daromi pyrago paštetėliai prie 
skaidraus sultinio. Grybus smulkiai sukapoti ar sumalti mėsai 
malti mašinėle, sudėti svieste paspirgintus svogūnus, pipirus, 
druską ir kitus priedus. Viską sudėjus, gerai išsukti ir masę dėti 
ant pyrago maždaug piršto storumo sluoksniu, aptepti viršų su
plaktu kiaušiniu, dėti į gerai sviestu išteptą keptuvę ir kepti 
krosnyje iki truputį pageltonuos.

Paštetėliai duodami prie sriubos, sudėjus juos gražiai į apvalų 
pusdubenį ar lėkštę.

Prie šios sriubos tinka ir lakštiniai. Juos reikia išvirti atski
rai ir sudėti į perkoštą sriubą. Ši sriuba tinka pasninkui ir kūčioms.

Prėskos baltintos sriubos

Bulvienė
2 sv. bulvių,
2 morkos,
2 šaukštai sviešto,
2 stiklinės kvietinių miltų,
1 sv. šviežių kopūstų,
1 kiaušinis,
1 kvorta pieno, druskos pagal skonį.

Šią sriubą tirštai virti vandenyje ir užbaltinti pienu. Nu
skustas bulves supiaustyti į 4-6 dalis, morkas sutrinti stambia 
trintuve ir kartu su bulvėmis virti vandenyje. Vandens nedaug. 
Kopūstus supiaustyti kvadratėliais.

Kas mėgsta, iš miltų ir kiaušinio galima užminkyti tešlą ir, 
sukapojus ją į kukulaičius, sudėti į sriubą, daržovėms jau išvirus.

Pertrintų bulvių sriuba
Ši sriuba gali būti verdama su mėsa ir be mėsos. Gali būti 

baltinta ir nebaltinta.
3 sv. mėsos su kaulais,
2 sv. bulvių,
3 morkos,
1 svogūnas,
1 šaukštas miltų,
2 šaukštai sviesto,
2 tryniai,
1 stiklinė grietinėlės ir druskos, truputis porų, salierų, petražolių.

Į šaltą vandenį sudėti mėsą (jei verdama su mėsa), daržovių 
prieskonius, nuskustas ir supiaustytas bulves; virti, kol išvirs mėsa. 
Išvirtą mėsą išgriebti, sriubą perkošti, o bulves su visais daržovių 
prieskoniais pertrinti per sietą. Sviestą su miltais paspirginti, 
praskiesti sultiniu ir sudėti į sriubą. Trynius išplakti su trupučiu 

druskos, sumaišyti su grietine ir užbaltinti sriubą. Į šią sriubą gali
ma dėti mažų bulvyčių, kurios daromos tam tikru, mažu, apvaliu 
peiliuku. Bulvytes reikia išvirti atskirai pasūdytame vandeny
je, tik žiūrėti, kad nesukristų. Galima baltinti ir grietinėle.

Sriuba duodama su džiuvėsėliais. Imti senesnio pyrago, 
suraikyti riekutėmis ir supiaustyti nedideliais kubiniais gabalė
liais. Keptuvėje su sviestu apspirginti. Šie džiuvėsėliai, duodant 
sriubą į stalą, paduodami atskirai lėkštėje.

Morkų ir bulv.ių pieniška sriuba
1 sv. morkų,
1 sv. bulvių,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų,
1 stiklinė grietinėlės,
2 tryniai.

Morkas ir bulves supiaustyti gabalėliais, sudėti į puodą, 
pridėti prieskonių: petražolių, svogūnų, salierų, kelis pipirus ir 
vandens. Uždengus puodą, troškinti daržoves iki minkštumo. Kai 
morkos bus minkštos, visas daržoves pertrinti per sietą.

Kitame puode virti mėsos at daržovių sultinį. Išvirus perkošti.
Sviestą paspirginti su miltais ir praskiesti sultiniu, sumaišyti su 

pertrintomis daržovėmis ir, viską sudėjus į sultinį, dar kartą užvirti. 
Užbaltinti išplakta grietinėle ir kiaušinio tryniu.

Duodama į stalą su pyrago džiuvėsėliais.
Pastaba. Pieniškos sriubos turi būti gana tirštos.

Pertrintų morkų sriuba
2 sv. morkų,
0,5 sv. įvairių daržovių prieskonių,
2 šaukštai kvietinių miltų,
2 šaukštai sviesto,
2 tryniai,
2 stiklinės grietinėlės.

Morkas galima virti kartu su sultiniu ar atskirai. Kartu verdant, 
būna stipresnio skonio. Kai morkos bus minkštos, jas išgriebti, su
trinti ir pertrinti per sietą, sultinį perkošti. Į perkoštą sultinį su
dėti morkų tyrę ir svieste paspirgintus miltus. Ištrinti try
nius, pridėti grietinėlės, išplakti ir įpilti į sriubą. Į stalą duodama su 
pyrago džiuvėsėliais.

Pertrintų pupelių sriuba
1 sv. baltų pupelių,
1 sv. įvairių daržovių prieskonių,
2 tryniai,
2 šaukštai sviesto,

(Bus daugiau)
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KAI VILKAI BĖGA KARTU
Tu matai, mano broli, kad 

kai kurie žmonės nori nerūpes
tingo gyvenimo, kaip laisvų 
paukščių. Vieni išsiblaško kaip 
žvirbliai, rankiodami menkus 
grūdelius arba pešdamiesi savo 
tarpe dėl visokių menkniekių, 
antri pasyviai tupi šakose kaip 
sustingusios pelėdos, treti mano
si išvengsią žemiškų vargų, pa
kildami virš visų kitų kaip jau
ni ereliai-karaliukai, savo tiks
lą dr prasmę matydami vėjų ka
ralystėje. Pagaliau yra ir tokių, 
kurie pasitenkina užtvertos viš
tidės gyvenimu.

? ; -o-
Šenovės lietuviai neturėjo to

kių “laisvo gyvenimo” iliuzijų. 
Jų negąsdino gyvenimo rūpes
čiai. Jie iki šiol savo dvasines 
nuotaikas išreiškia graudžiai 
staugiančio, lieso vilko simbo
liu. Graudumas — tai ne bai
mė, alkis — tai ne vergija.

Ar kas kada nors laukuose 
yra matęs išsiblaškiusį, nutu
kusį ar aptingusį vilką? Ne. Vil
kas visada nerimsta, visada

Redaktorės žodis
Gegužės 18-19 New Yorko 

Kultūros Židinio patalpose įvy
ko MAS CV-bos suruošti globė
jų kursai.

Kartais yra sunku suprasti ir 
pateisinti asmenis, kurie, at
rodo, neranda noro ar laiko svar
biem, organizacijai esminiam 
reikalam. Vienas iš tokių reika
lų būtų globėjų ir vadovų klau- 
sip^as, Pavyzdžiu galima paimti 
anksčiau minėtus kursus.

MAS CV-ba, įpareigojusi val
dybos narę Gabiją Juozapavi
čiūtę suruošti globėjų kursus 
rytiniam pakraščiui, jau seniai 
jiem kruopščiai ruošėsi. Buvo iš
siuntinėtos anketos, atsiklausiant 
paskirų vadovų, globėjų ir val
dybos narių apie tai, kas jiem 
būtų svarbu, aktualu ar bendrai 
rūpėtų apie kuopų veiklą. 
Naudojantis surinktais duome
nimis, buvo sustatyta programa, 
sukviesti paskaitininkai ir pra
dedama registracija. Nors į re
gistracijos atsišaukimą ir nebuvo 
labai reaguojama, CV-ba vylėsi, 
kad globėjai, vadovai ir valdy
bos pajus reikalo svarbumą ir vis 
dėlto susirinks tą savaitgalį. De
ja, taip neįvyko.

Atvažiavo trys CV-bos nariai: 
pirmininkas Kęstutis Šeštokas, 
vicepirm. Ramūnas Underys ir 
užs. reikalų vadovė Kristina 
Gedrimaitė. Paskaitininkai bu
vo: sės. Ignė (Putnamas), Daina 
Kojelytė (Kent, Ohio), Lina Vai- 
tekūnaitė (Torontas) ir inž. An
tanas Sabalis (NY). Newyorkie- 
čių dalyvavo: 3 vadovai, globė
jas, moksleivių, studentų ir sen
draugių valdybų nariai bei keli 

Ateitininkų įžodis moksleivių ateitininkų šventėje New Yorke. Kun. K. Pugevičius 
skaito įžodį. Nuotr. P. Švitros

budriai stebi aplinką, kad pavo
jai netikėtai jo neužkluptų ar 
kad grobis iš jo perlengvai ne
ištrūktų. Vilkas, kuris nebudi, 
neilgai gyvena.

Panašiai atsitinka ir su ide
alais: išnyksta tie idealai, ku
rių sargyboje niekas nebudi. 
Tarnyba idealams nėra leng
va. Todėl daugumas žmonių 
tai tarnybai nesiryžta. “Ir taip 
pasaulyje daug sunkumų, kam 
dar rūpintis idealais” — yra 
jų pasiteisinimas. Tad, anot jų, 
rūpestį idealais atidėti tolimai 
ateičiai arba visai juos pamirš
ti.

Gyvenant tarp tokio nusitei
kimo žmonių, ir ateitininkams 
iškyla pavojus pasiduoti tokiai 
defetistinei dvasiai. Pritingus ir 
susnūdus idealų sargyboje, stai
ga pajuntama, kad tie idealai, 
kuriuos randame ateitininkų 
ideologijoje, kuriuos tėvai taip 
rūpestingai savo vaikuose skie
pijo ir kuriuos kun. prof. Sta
sys Yla vaizdingai ir sugesty
viai pristatinėjo moksleivių kur- 

žiūrovai. Dalyvaujantys iš kitų 
vietovių: 0.

Taigi su tokia grupe pradėjo
me darbą. Paskaitininkai visi, be 
išimties, buvo gerai pasiruošę. 
Temos buvo įvairios, pristaty
mo metodai taip pat. Savaitgalis 
buvo vertingai praleistas su ne 
tik teoretiniais, bet ir praktiš
kais, konkrečiais pavyzdžiais ir 
iliustracijomis, kaip veiklą pagy
vinti, paįvairinti ir sustiprinti.

Žinome, kad pasiteisinimų 
yra daug, bet kad jie įtikinan
čiai pateisintų viso rytinio 
pakraščio nedalyvavimą, tikrai 
sunku patikėti.

Visvien kursai įvyko. Jie 
buvo naudingi. Kitą sykį, tiki
mės, kad susilauksime pozity
vesnės ir daugiau atsakomybės 
nešančios reakcijos iš mūsų glo
bėjų, vadovų ir valdybų.

Mes visi gi siekiame to pačio 
tikslo. Pavieniai mum labai la
bai sunku tai atlikti. Tad kitą 
kartą palikime savus rūpesčius 
vienam savaitgaliui, susirinkime 
kartu pergalvoti, įvertinti ir, jei 
reikalas yra, perdirbti savo veik
los planus. Susijunkime bend
rame darbe šviesesnei ateičiai.

Garbė Kristui!
Rasa

Pastaba: Kadangi svarstomos 
temos apėmė tiek daug medžia
gos bei techninių žinių, nebūtų 
įmanoma visa tai ar net dalį 
patalpinti šiame skyriuje. Ta
čiau, kalbos buvo rekorduo- 
jamos, ir netrukus bus išleistas 
konspektas, kur bus visi pokal
biai ir paskaitos. Kas nori įsi
gyti tokį konspektą, tegu krei
piasi į MAS CV-bą. 

suose, dabar pasidaro “nebe
aktualūs”. Patikrinę savo širdį, 
tokie jaunuoliai pastebi, kad 
ateitininkiškų principų ten ne
belikę. O tada jau padaroma 
išvada: nesu pasiruošęs ide
alams tarnauti ir nerandu rei
kalo kovoti su jų priešais. Ir 
kaip ateitininkas, patekęs į nu- 
idealėjimo spąstus, greitai pra
randa aukštųjų idealų alkį, ku
ris yra tikrojo žmogaus atrama. 
Tiesa, protas palieka įjungtas, 
bet prarandama širdis, be kurios 
gyvenimas tampa nykus ir tuš
čias.

Išeikvojus idėjinį paveldė
jimą, atsiduriama dvasinėje dy
kumoje. Čia auga šiurkštūs au
galai ir plėšrios piktžolės. 
Transcendentinės vertybės — 
gėris, grožis ir tiesa — čia tarp
ti negali. Vargšė širdis pati iš
džiūsta niokioj aplinkoj. Tokios 
širdies nebežavi auka ir nebe
vilioja kova už geresnį, gražes
nį ir teisingesnį pasaulį. Čia 
sunyksta ir lietuvio širdis — 
stipri, teisinga ir patvari žem
dirbių tautos suformuota širdis, 
suradusi Dievą kiekvienoj išar- 
toj vagoj, nuimtam derliuje ir 
išmintoj kryžkelėj ir radusi pa
laimą savo žemės laisvėje.

Kas atsitinka, kad žmogus, o 
ypač jaunas žmogus, atsisako 
gyvosios dvasios ir pasileidžia 
klajoti į dykumą, kuri nieko 
gero nežada, kur niekas neau
ga ir kuri visada pasiruošusi 
savo karštame smėlyje palaido
ti pasiklydusių keleivių kaulus?

Išklydęs į dykumas, žmogus 
pasikliauja proto pajėgumu ir 
akių aštrumu. Bet dykuma la
bai apgaulinga. Ji suklaidina 
protą ir apgauna akis. Žmogus 
sumaišo netikrus turtus su pa
stoviomis vertybėmis ir ima vai
kytis miražų. Miražuose jis ma
to galutinę laimę ir rūpesčių 
pabaigą. Ir taip jis galutinai 
nuilsta ir viską praranda. Bet 
susitaikinimui kartais nereikia 
nė miražų, kai užklumpa bai
sios smėlio pūgos ar tamsūs 
debesys užslepia išganingas 
oazes.

Per pavojingas vietas visada 
saugiau keliauti ne vienam, o 
su draugais, ypač kuriais pasi
tikima, kurių draugystė išban
dyta. Draugai įspėja apie gre
siančius pavojus, sulaiko nuo 
pasukimo į klystkelius ir nuo 
susižavėjimo miražais. Bet jei 
daugelio protai suklysta ir akys 
aptemsta, tenka pasitikėti 
savo jaunos širdies įgimta intu
icija. Transcendentinėm verty
bėm jautri intuicija įstengia su
rasti saugius, nors dažnai pai
nius takus, keliaujant pavojin
gomis vietomis. Štai kodėl svar
bu žmogui išlaikyti savo širdį 
jauną ir tyrą, nepaliestą pasau
lio drumzlių ir egoizmo.

Širdį geriausiai apsaugo kil
nūs idealai — gėris, grožis, tie
sa. Tai visi žino, o jei neži
no, tai jaučia. Juk yra sakoma,

Moksleivių ateitininkų šventė New Yorke. Kalba pirm. Aura Ošlapaitė, prezidiume 
iš k. P. Ąžuolas, A. Vakselis, kun. K. Pugevičius, dr. D. Jasaitis, J. Vilgalys, A. 
Razgaitis. Nuotr. P. Švitros

New Yorko metinė šventė
Birželio 1-2 įvyko N Y ateiti

ninkų metinė šventė. Jau penk
tadienio vakare pradėjo rinktis 
moksleiviai iš Brocktono, To
ronto, Washingtono, Bostono ir 
kitų vietovių. Suvažiavo ir ne
mažas būrys studentų iš Cleve- 
lando, Philadelphijos ir Worces- 
terio.

Programa prasidėjo 11 vai. ry
to Kultūros Židinio patalpose. 
Žemutinėje salėje buvo suka
binamas naujai išleistas kuopos 
laikraštėlis “Jaunystės Keliu” ir 
išstatomos jaunų fotografų su
vežtos nuotraukos iš stovyklų, 
kursų, švenčių ir t.t. Parodėlė 
buvo įdomi, gražiai pristatyta 
plakatų forma, primenanti sma
giai praleistą laiką ir tolimuos 
miestuos esančius draugus.

Kadangi dienos paskaitininkui 
Rimui Juzaičiui susidarė proble
mų su transportacija ir jisai tu
rėjo vėluotis, tęsėme dienos pro
gramą su tinklinio bei krepši- 

kad geras žmogus turi “dide
lę širdį” arba “jauną širdį”, at
sparią pagundom.

Žmogaus širdis be idealų greit- 
sensta. Gyvenimas jai nuobo
dus ir liūdnas. Idealais nesu
tvirtintą širdį nuolat graužia 
“neišvengiami” gyvenimo rū
pesčiai, kuriems nėra nei galo, 
nei krašto. Nepasitikinti širdis 
pradeda visko bijoti, o ypač 
netekti to, ką jau yra pasisa
vinusi. Ironiška, kad ši perdė
ta baimė ir negražus gobšumas 
suveržia širdį labiau negu kad 
patys sunkiausi išoriniai rū
pesčiai. Ir prie tikrų kliūčių 
toks žmogus nebesuranda išei
ties, kaip vilkas, praradęs intu
icinę orientaciją.

Ateitininkui turėtų būti aiš
ku, kad nereikia bijoti ar veng
ti rūpesčių, kurie padeda išsau
goti širdį. Išsaugota širdis 
prašoksta net galingų erelių lais
vės ribas ir nuo aukščiausių 
idealų viršūnių mato labai to
li. Idealai atskleidžia tikrovės 
visumą. Kuo daugiau idealuose 
žmogaus širdis subręsta, tuo aiš
kiau mato, giliau supranta ir 
stipriau myli. Išmąstyti ir pa
tvirtinti idealai pakelia žmogaus 
širdį taip aukštai, kad gali iš 
anksto pamatyti dykumų grės
mę ir audrų pavojus. Tad jis 
turi laiko saugesniais keliais pa
sukti į derlingus laukus. Mąs
tantis žmogus budi idealų sar
gyboje, nes žino, kad jie gali 
būti greitai prarandami.

Idealuose subrendęs žmogus 
nesišalina nuo kilnių, kad ir 
pavojingų darbų, neapleidžia 
draugų. Dideliuose užsimoji
muose visi kimba į darbą so
lidariai ir kiekvienas atlieka 
savo dalį. Vėl atsikreipkime į 
lietuviško Geležinio Vilko sim
bolį. Idealai žmogui toks pat 
galingas ginklas kaip vilkui il
tys. Dantys, kojos ir nuolatinė 
parengties padėtis užtikrina 
vilkui biologišką egzistenciją, 
idealai žmogui — dvasišką. Ir 
ateitininkus gyvenimui ir kūry
bai atves sąmoningai įsisavinti 
idealai.

Linas Sidrys
SAS CV-bos pirmininkas 

nio rungtynėmis viršutinėje sa
lėje.

Po to susirinkome papietauti, 
Dalia Vaičekauskaitė ir Aina 
Bernier gražiai paruošė dešre
les, pyragaičius ir kitus skanu
mynus.

Pirmą valandą rinkomės Tė
vų Pranciškonų patalpose pasi
žiūrėti Kazio Razgaičio atvežtų 
skaidrių iš buvusių Neringos sto
vyklų. Matėme daug pažįstamų 
veidų. Buvo daug juoko. Užbai
gėme jas žiūrėti smagioje nuo
taikoje.

Po “arbūzų” pertraukos Anta
nas Razgaitis, kuopos globėjas, 
pristatė R. Juzaitį. Jis kalbėjo 
apie tris atsinaujinimo reikalin
gumo ženklus: kaip juos pažin
ti. Teko patiem moksleiviam to
liau aiškintis diskusijų metu, ką 
apie tuos ženklus reikėtų daryti 
aktualiose situacijose.

Jau buvo vėlyva popietė. Bu
vo laikas nutraukti programą. 
Baigę bendra malda, skirstėmės 
persirengti ir ruoštis vakarinei 
programai — šokiam.

Šokiai prasidėjo 8 v.v. Kultū
ros Židinyje. Atsilankė ir ne
maža dalis bendro NY lietuviš
kojo jaunimo. Nors, kaip ir vi-

Baigė mokslus
Jonas A. Vainius gegužės 21, 

sėkmingai išlaikęs New York 
University baigiamuosius egza
minus, įsigijo bakalauro laipsnį 
ekonomijos moksluose. Jisai 
planuoja tęsti studijas savo pasi
rinktoje srityje tame pačiame 
universitete ir įsigyti magistro 
laipsnį. Jonas, turėdamas “ath- 
letic scholarship”, visus ket
verius studijų mętus lošė uni
versiteto pirmoje futbolo ko
mandoje.

Jis yra veiklus studentas ir 
gerai pažįstamas New Yorko 
jaunimo tarpe. Jis priklauso N Y 
Lietuvių Atletų Klubo stalo te
niso grupei bei futbolo koman
dai. Jis šoka J. Matulaitienės 
vadovaujamoje tautinių šokių 
grupėje ir įeina į NY studentų 
ateitininkų draugovės valdybą. 
Šiuo metu jis taip pat yra nau- 

Studentai ateitininkai Antanas Dambriūnas (k.) ir Jonas
A. Vainius (d.) vienoje kelionėje.

suomet, užtruko laiko, kol visi 
išsijudino, šokėjai netrukus įsi
smagino, ir kojos trepsėjo iki pat 
šokių pabaigos.

Sutvarkę salę ir paruošę ją 
sekančios dienos pamaldom, iš
siskirstėme į namus saldžiai pa
sapnuoti apie praėjusios dienos 
įvykius.

Sekmadienį organizuotai da
lyvavome jaunimo mišiose, ku
rias laikė NY stud. at-kų dva
sios vadas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, ir At-kų Sendraugių Są
jungos dvasios vadas kun. K. 
Pugevičius, kuris buvo specia
liai šiai progai atvykęs iš Balti- 
morės.

Tuoj po mišių pradėjome iš
kilmingą posėdį. Į prezidiumą 
pakviesti: kun. K. Pugevičius, 
Tėv. Paulius, Aleksandras Vak
selis — LB N Y apy gardos pir
mininkas, Ramutė Česnavičie
nė — NY Neringos tunto tun- 
tininkė, Vilgalys — NY Tauro 
tunto tuntininkas, dr. Domas Ja
saitis, Petras Ąžuolas —NY 
sendr. pirm, ir A. Razgaitis.

Išlaikę egzaminus, į narių ei
les perėjo šie kandidatai: jaunu
čių — Andrius Adams, Asta Lu- 
koševičiūtė, Audra Lukoševičiū- 
tė, Danutė Senkutė. Jaunių 
— Linas Banelis, Stasys Janušas 
ir Algis Lukoševičius. Vyresnių- 

(nukelta į 5 psl.) 

jai sukurtos JAV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybos 
narys.

Diplomo gavimo proga su sa
vo draugu Antanu Dambriūnu, 
kuris taip pat šią vasarą baigė 
mokslus University of Maryland 
politinių mokslų srityje, išskrido 
studentiškomis sąlygomis visai 
vasarai į Europą. Jie ten ap
lankys keletos valstybių įdomes
nes vietoves. Pirmas jų susto
jimas — Kopenhaga, o iš ten va
žinės traukiniais į kitus miestus, 
valstybes: Belgiją, Italiją, Olan
diją ir kt. Ilgesnį laiką apsistos 
Vokietijoje' Vasario 16-tos gim
nazijoje.

Linkime mūsų kolegai Jonui 
bei Antanui daug sėkmės ir lai
mės jų kelionėse ir ateities užsi
mojimuose moksle, darbe ir 
veikloje!
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Iš praeities 
stiprybę semiant

- Mūsų didysis poetas ir tautos 
žadintojas Maironis savo 
šmaikščia plunksna nuolat pri
minė, kad lietuvių tauta įsijung
tų į nepriklausomų tautų šeimą 
ir tęstų Kūrėjo jai skirtą už
davinį. Jis rašė: “Idėjos, jei di
džios, nemiršta, kaip žmonės.” 
Tai reiškė, kad laiko tėkmėj 
gali jos prigesti, bet negali mirti. 
Poeto žodžiai neliko tušti. Jie 
laisvės troškimu uždegė tūks
tančius, kurie, atėjus metui, sto
jo kovon ir ją laimėjo.

O kas gi tie, kurie aukojo ir 
dabar aukoja savo gyvenimą, net 
gyvybes, kad kiti būtų laisvi? 
Daugeliui mūsų tos mintys tu
rėtų būti kasdienės.

Meskim žvilgsnį kiek į praei
tį. Priminsiu tik vieną ryškesnį 
pavyzdį. Tai kun. Aleksandras 
Burba, kurio pavardė paskuti
niuoju laiku vis dažniau pagar
biai minima lietuviškoj spau
doj.

Mūsų tautiečių grupelė prieš 
kiek laiko lankėsi Pennsylvani- 
jos valstijoj, kur labiausiai buvo 
susispietę pirmieji lietuviai atei
viai. Mūsiškiai ten rado apgai
lėtame stovy kaį kurių vietovių 
kapines, kuriose ilsisi asmenys, 
lietuvybei aukoję ne tik savo 
jėgas, bet ir uždarbius. Tarp jų 
minimas ir kun. A. Burba.

Jis gimė 1854 Pailių kaime, 
Kruopių parapijoj, Šiaulių ap
skrity, ūkininkų šeimoj. Lietu
voj išėjo ir mokslus. Kunigu į- 
šventintas 1882. Pirmieji jo ku
nigystės žingsniai prasidėjo 
Vilniaus gubernijoj. Jaunas ku
nigas ten rado plačią dirvą lietu
viškai veiklai ir jon įsijungė 
su dideliu ryžtu. Deja, jam pa
stojo kelią rusų žandarai, ir jis 
pateko vienuolynan. Po dvejų 
metų bausmės, matydamas, jog 
jam bus daug trukdymų vykdyti 
savo misiją — skelbti ir gaivin
ti lietuvybę, užmezgė ryšius su 
lietuviais J. A. Valstybėse.

1889 kun. A. Burbą jau ran
dam šiame krašte, uoliai besi
darbuojantį lietuvybės baruose. 
Ir čia jam teko daug nukentė
ti. Bet nepalūžo. Su lietuvių pa
galba statė bažnyčias, kūrė lie
tuviškas parapijas, mokyklas ir
draugijas, kuriose aktyviai dir- tų valdybą apie susirinkimus, 
bo.

Pažymėtina, kad jis buvo vie
nas iš Katalikų Susivienijimo 
steigėjų, nenuilstamai stengęsis, 
kad Susivienijimas sujungtų di
desnį skaičių savųjų. Kietas ko
votojas už lietuvybę. Štai 1890 
Susivienijimo penktame seime 
Mahanoy City, Pa., jis taip kal
bėjo: “Ginu savo tautą nuo jų 
skriaudimų. Kada lenkai perstos 
sapnavę apie mūsų sulenkini- 
mą, tada mes su jais, kaip 
lygūs su lygiais, politiškai galė
sime pereiti į susitarimą ir pasi
stengsime prieš bendrus prie
šus . . .”

Gilus patriotas, pasišventęs 
kunigas. Bet per anksti išseko 
jo ribotos jėgos, ir 1898 baigė jis 
šią žemiškąją kelionę.

Jo palaikai ilsisi Plymouth, 
Pa., lietuvių parapijos kapinėse. 
Daromi žygiai, kad jie būtų 
perkelti į Chicagą, į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines, arba į ar
timesnes, tvarkingai ir pagarbiai 
užlaikomas kapines. Susirū
pinusieji kreipėsi į Lietuvių 
Kunigų Vienybę, prašydami pa
galbos. Teko sužinoti, jog šioji 
pavedė reikalą ištirti ir sutvarky
ti prel. J. F. Boll-Baltusevičiui, 
kurio apylinkėj yra šios kapi
nės.

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoj Chicagos 
apskrities valdyba š. m. gegužės 
18 posėdy nutarė šį garbingą ko
votoją už lietuvybę ir vieną iš 
Susivienijimo steigėjų įamžinti 

Lietuvių Fonde.
St. Juras

Ramovės centro valdybos 
veikla

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės buvęs centro valdybos 
vicepirmininkas K. Dabulevi
čius birželio 4 sukvietė į Jauni
mo Centrą atstovus, kurie buvo 
išrinkti į į naująją centro valdy-

Kun. A. Burba

bą. Susirinkime buvo pasiskirs
tyta pareigomis, aptarti svarbes
nieji suvažiavimo nutarimai ir 
susirūpinta jy įgyvendinimu.

Pareigomis pasiskirstyta šiaip: 
Karolis Dabulevičius — pirmi
ninkas, Jonas Gaižutis — vice
pirmininkas organizaciniam 
reikalam, Andrius Juškevičius — 
vicepirmininkas kultūros rei
kalam, Edmundas Vengianskas 
— sekretorius Kazys Oželis — 
narys kultūros reikalam, Albi
nas Rapšys — kasininkas, Stasys 
Juras — informacijai ir mirusių 
narių registracijai.

Centro valdybos adresas: Ed. 
Vengianskas, 3931 So. Talman 
Avė., Chicago, 111. 60632, U.S.A.

Centro valdybos kontrolės ko
misija: Jonas Tapulionis —pir
mininkas, Bronius Ambrazie
jus — vicepirmininkas, Stasys 
Verpša — sekretorius.

Garbės teismas (pareigomis 
dar nepasiskirstyta): Vladas Mie
želis, Antanas Rėklaitis, Juozas 
Vilutis.

Buvo svarstomi Ramovės sta
tuto pakeitimai. Statuto projekto 
ruošimo komisija buvo prašoma 
darbą užbaigti, kad būtų galima 
jį spausdinti. E. Vengianskas 
paprašytas padaryti priimtos uni
forminės kepurės brėžinį.

Numatytas išleisti bendra- 
raštis skyriam, kad jie informuo- 

narių pasikeitimus, paskaitas, 
piniginę atskaitomybę, karo in
validų šelpimą.

Kalbėta apie “Kovų dėl Lie
tuvos nepriklausomybės” II-jo 
tomo išleidimą.

Pareikštas pasitenkinimas Ra
movės skyrium Sidnėjuj, Austra
lijoj, radus taikingą sprendimą 
skirtybėse. Pabaigoj pirminin

JUNO BEACH, FLORIDA
Birželio įvykių minėjimas

Vietos lietuvių klubas birže
lio 2 Metodistų bažnyčios salėj 
suruošė prasmingą ir iškilmingą 
birželio tragiškųjų įvykių minėji
mą.

Mišias aukojo ir dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. Albi
nas Bielskis. Solistei Juozei Kriš- 
tolaitytei-Daugėlienei vado
vaujant, jos meniško giedojimo 
dėka, pamaldų dalyviai darniai 
įsijungė į bendrą giedojimą.

Po trumpos pertraukos šios 
kolonijos jauniausia narė moks
leivė Andrėja Zotovaitė, visiem 
giedant “Lietuva brangi”, atnešė 
gyvų gėlių vainiką ir padėjo ant 
stalo, prie kurio ką tik buvo au
kojamos mišios žuvusiųjų bei 
nukankintųjų intencija. Buvo tai 
skausmingiausias momentas: ne 
vieno akyse pasirodė ašaros.

Minėjimą įvadiniu žodžiu pra
dėjo klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla. Amerikos himną sugie
dojo solistė. Jai vadovaujant, su
sirinkusieji sugiedojo ir Lie
tuvos himną.

Minėjimo paskaitininkas buvo 
Vytautas Semaška, iš Miami. Pa
skaita gerai paruošta, planinga ir 
tinkanti minėjimo dvasiai. Buvo 
peržvelgtas mūsų tautos naikini
mas, kuris vykdomas visą bolše
vikų okupacijos laiką ir nema
tyti jo galo. Baigdamas ragino 
visus būti apdairiais, nepasiduo- 

kaujantysis prašė visus būti pa
reigingais veikloj ir dalyvauti 
tragiškųjų birželio dienų minė
jimuose.

St. Juras

F. Kriaučiūno pagerbimas
Feliksas Kriaučiūnas, gerai ži

nomas nepriklausomos Lietuvos 
sportininkas, 28 metus ištarna
vęs Chicagos policijos jaunimo 
divizijoj, išėjo į pensiją. Kaip pa
vyzdingam ir energingam tar
nautojui, jam buvo suruošta at
sisveikinimo — pagerbimo va
karienė. Dalyvavo nemažas bū
rys ir lietuvių, jų tarpe visa Š AL
FAS Sąjungos centro valdyba, 
kuri iš savo pusės F. Kriaučiū
ną pasveikino ir už nuopelnus 
Lietuvos krepšiniui apdova
nojo gražiu paveikslu.

Kaip žinom, pirmuosius žings
nius jauniem Lietuvos krepši
ninkam parodė P. Savickas. Ta
čiau kibirkštis Lietuvos krepši
niui buvo įžiebta, kai prieš 
1937 metų Europos krepšinio 
pirmenybes atvyko F. Kriaučiū
nas ir iš Rygos grįžo su Euro
pos meisterio titulu. Nuo tada 
prasidėjo sistemingas darbas, 
kuriam vadovavo F. Kriaučiū
nas. Jis buvo mūsų rinktinės 
kapitonas ir treneris ir su ja lai
mėjo 1937 ir 1939 metų Europos 
meisterio titulus. Treniravo ir 
mūsų moterų rinktinę, su kuria 
iš Italijos parsivežė Europos 
vicemeisterio vardą. Žaidė už 
JSO klubą ir jį treniravo. 
Važinėjo po įvairius Lietuvos 
miestus ir gimnazijas, duodamas 
instrukcijas ir populiarindamas 
krepšinį. Taip visas jo laisvas 
laikas po darbo valandų Lietuvos 
Banke buvo skiriamas Lietuvos 
krepšiniui. Kaip žaidėjas jis tu

rėjo puikų dviejų rankų tolimą 
metimą, tačiau jam daugiau rū
pėjo komandinis žaidimas, ku
riam jis sugebėjo užtikrintai ir 
šaltai diriguoti.

Prasidėjus karui, jis grįžo į 
Ameriką. Tačiau nuo lietuvių ne- 
nutolo ir aktyviai dalyvavo kelio
se organizacijose, kartu palaiky
damas ryšius su lietuvišku krep
šiniu. Jis buvo krepšinio rinkti
nės į P. Ameriką sudarymo komi
teto narys, o pereitų metų išvy
ką parėmė gražia finansine au
ka ir savo patarimais.

Jis džiaugiasi galėjęs būti nau
dingu Lietuvos krepšiniui, nie
kada nepamiršdamas lietuviško 
svetingumo ir daugybės dovanų. 
Viena dovanajam labiausiai prie 
širdies — tai Vytauto Didžiojo 
ordinas, įteiktas paties prezi
dento A. Smetonos už nuopelnus 
Lietuvos sportui.

Mes jo taip pat niekada nepa
miršim ir liksim dėkingi, linkė
dami jam dar daug sveikatos ir 
sėkmės.

Vyt. Grybauskas

ti žalingom įtakom, vieningai 
dirbti išlaisvinimui.

Po to J. Krištolaitytė-Daugė- 
lienė su įsijautimu padeklamavo 
kelis eilėraščius. Pasirodė, kad ji 
ne tik stipri solistė, bet ir puiki 
žodžio perteikėja.

Minėjimas baigtas giesme 
“Apsaugok, Aukščiausias”.

Po minėjimo buvo trumpas 
susirinkimas organizaciniais 
reikalais, o po to — kuklios vai
šės.

Korespondentas

ST. PETERSBURG, FLA.
Gegužės 26 į šią lietuvių ko

loniją atvyko Tėv. Petras Baniū- 
nas, OFM, Darbininko admi
nistratorius. Klubo pirmininko 
Klemo Jurgėlos jis buvo pristaty
tas pietų metu klube ir pakvies
tas pakalbėti susirinkusiem.

Tėv. Petras Baniūnas pa
sveikino visus ir pareiškė tokią 
mintį, kad čia būtų gera įkurti 
poilsio namus. O tai būtų tikrai 
puiki idėja!

Klubo darbšti narė ponia Jur- 
gėlienė surado naujų Darbinin
ko laikraščio prenumeratų. Ji yra 
veikli klubo narė ir visada sten
giasi padėti klubui kultūriniuose 
ir visuomeniniuose reikaluose. 
Linkime jai ir toliau sėkmingai 
dirbti mūsų apylinkės lietuvių

F. Kriaučiūnas (k.) ir Vyt. Grybauskas (d.) diskutuoja krep
šinio rinktinės kandidatus prieš kelionę j P. Ameriką. Nuotr. 
Z. Degučio

LAIŠKAS LIETUVIAMS DAILININKAMS

Lietuvių Foto Archyvas renka 
lietuvių dailininkų darbų spal
votas skaidres. Iki šiol surinkta 
virš 3,000 skaidrių. Jaunimo 
Centro muzikos ir filmų kam
baryje yra įrengtos spintos, ku
riose numatoma šį turtą sukrau
ti ir padaryti prieinamą visuome
nei. Kiekvieno dailininko darbų 
skaidrės bus sudėtos į atskiras 
karuseles, sunumeruotos ir pa
ruoštos rodymui. Norint jas pa
matyti ekrane, reikės karuselę į- 
dėti į skaidrėm rodyti aparatą. 
Praeity neretai pasitaikė, kad 
atvyksta pas mus meno mylėto
jai lietuviai ir kitataučiai, teirau
damiesi, ar galėtų susipažinti su 
lietuvių dailininkų darbais. Ne
turint parankėje darbų reproduk
cijų, nuotraukų ar skaidrių, buvo 
sunku jų prašymus išpildyti.

Liet. Foto Archyvas kreipėsi į 
lietuviškąją visuomenę, prašyda
mas padėti įsigyti rodymo ir gar
so aparatus. Į šį kreipimąsi atsi
liepė dosnūs aukotojai. Pagrindi
niai aparatai jau nupirkti. Belie
ka jais naudotis. (Liet. Foto Ar
chyvas dėkoja dail. Aldonai La- 
bokienei už įdėtas pastangas

VVORCESTER, MASS.

Rimto darbo našūs vaisiai
Šis pavasaris Danutei ir Zig

mui Snarskiam (dideliem pran
ciškonų rėmėjam) suteikė pelny
tą džiaugsmą. Jų abu sūnūs, Ro
mas ir Vytas, baigė aukštuosius 
mokslus.

Romas pradėjo mokslą Šv. Ka
zimiero parapijos mokykloj. 
Aukštesniąją mokyklą baigė 
Kennebunkporte pas pranciš
konus. Baigė ir Massachusetts 
Radijo ir Elektronikos kursus. 
Su aukštais pažymiais ir pagyri
mu baigė Quinsigamond Com- 
munity kolegiją. Priklausė prie 
Alpha Nu Omega garbės klu
bo. Pagaliau, savo gabumo ir 
darbštumo dėka įstojo į Babson 
kolegiją, VVellesley, Mass. Ši 
kolegija laikoma aukšto lygio. Į 
ją priimama tik su aukštais pažy
miais. Čia Romas buvo įvertin
tas ir gavo dvejų metų pilną 
stipendiją. Kolegiją baigė su 
garbės pažymėjimu; be to, gavo 
Wall Street žurnalo garbės me
dalį. Jo mokslo sritis yra mate
matika, biznio administracija ir 
buhalterija. Ruošiasi magistro 
laipsniui iš finansų srities.

Antras sūnus, Vytas, mokslą 
pradėjo taip pat Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloj. Aukštesnią
ją mokyklą baigė North High. Iš
klausė ir gavo pažymėjimą iš 
E.C.P.I. Computer Corp. 
Worcester Statė College baigė 
Cum Laude. Mokslo metu visą 
laiką buvo garbės sąrašuose. Jo

labui. Jų visa šeima yra uolūs 
žmonės ir dirba išsijuosę.

St. Petersburgo lietuviai turi 
savo klubą, kuris kas sekmadienį 
suruošia pietus.

Petras Walles 

renkant šiam reikalui aukas).
Šiuo laišku kreipiamės į mie

lus dailininkus, kviesdami bend
radarbiauti su Lietuvių Foto 
Archyvu:

1) siųskite žinias, iškarpas apie 
savo darbus, parodas. Šią me
džiagą dedame į atskiras bylas 
su dailininko pavarde;

2) fotografuokite kiekvieną sa
vo darbą; siųskite po dvi spalvo
tas skaidres Lietuvių Foto Ar
chyvui; ant kiekvienos skaidrės 
užrašykite savo vardą, pavardę, 
darbo pavadinimą, datą, tech
niką;

3) prašome ir aukų; įtaisykite 
mum bent vieną karuselę savo 
darbų skaidrėm sudėti. Kiek
vieno dailininko skaidrės bus 
laikomos atskirai karuselėje, 
kad, reikalui esant, lengvai bū
tų galima jas ekrane parodyti. 
Atsiųskite bent 5 dol.

Už dėmesį ir prielankumą 
nuoširdžiai iš anksto dėkoju ir 
laukiu atsiliepiant.

Algimantas Kezys, S.J. 
Liet. Foto Archyvo vedėjas

mokslo sritis yra matematika ir 
komputeriai.

Džiugu, kad tėvų rūpesčiu ir 
išlaidom vaikai pasinaudojo 
produktingai. V.D.

DAYTON, OHIO
Lietuviai dalyvavo 

tautybių pasirodyme 
Gegužės 31 ir birželio 1, 2 

Daytone buvo tautybių pasi
rodymas, kuriame dalyvavo ir 
lietuviai. Viso dalyvavo 20 tauty
bių.

Visos tautybės buvo išstačiu- 
sios savo įdomiausias ir bran
giausias vertybes, vaišino tauti
niais valgiais. Lietuviai pasirodė 
labai šauniai, turėjo net 10 sky
rių. Buvo didelė meniškų dirbi
nių paroda, lietuviška trobelė, 
sodybos kryžius, buvo demon
struojama, kaip dažyti Velykų 
margučius, kaip gaminti Kalėdų 
eglučių papuošalus. Lietuviš
ko paviljono lankytojai buvo pa
vaišinti kugeliu, šaltais barščiais, 
ausiukėmis.

Tuo pačiu metu be pertraukos 
įvairios tautybės šoko savo tauti
nius šokius. Šoko ir lietuviškasis 
jaunimas ir buvo publikos labai 
šiltai sutiktas.

Toks tautybių pasirodymas 
buvo pirmas Daytono miesto is
torijoje. Turėjo didelį pasiseki
mą, aplankė per 40,000 žmonių.

Daytoniškiai labai dėkingi 
tiem, kurie organizavo, dirbo bei 
rėmė šį didžiulį užsimojimą — 
tinkamai atstovauti Lietuvai ir 
jos tautinėm vertybėm. Lankė 
daug lietuvių iš plačios apylin
kės, atvyko net 40 svečių iš Pitts- 
burgho.

Panašus pasirodymas jau 
užplanuotas ateinantiem metam.

N.D.

— Lietuvos laisvinimo reika
lam balandžio mėn. per Tautos 
Fondą 25 dol. ir daugiau auko
jo šie asmenys: po 50 dol. — 
kun. A. Stašys (Chicago, 111.), 
dr. L. Kriaučeliūnas (Palos Park, 
III.); po 25 dol. — Putnamo Se
selės (Putnam, Conn.), J. Liepo
ms (Lemont, 111.), J. Jankaus
kas (St. Petersburg, Fla.), J. Jurs- 
kis (Philadelphia, Pa.), Snieguo
lė Jurskytė (Philadelphia, 
Pa.), M. Ulinskaitė (Rochester, 
N. Y.). Visiem aukotojam Tautos 
Fondas nuoširdžiai dėkoja. Visi, 
paaukoję 25 dol. ir daugiau, jei 
pageidauja, gali gauti Eltos biu
letenius vieneriem metam. (E)

— Balfo įstatų komisija spar
čiai ruošia įstatų pertvarkymą. 
Komisiją sudaro: Albinas Dzir- 
vonas (pirm.), Adolfas Balionas, 
Vita Baleišytė ir Vytautas Kas- 
niūnas. Komisijai talkina teisi
ninkai: Jonas Našliūnas, Kazys 
Kasakaitis ir Norbertas Turulis.

— Dr. Juozas Girnius kalbės 
ateitininkų sendraugių stovykloj 
Kennebunkporte tema “Kos
mopolitinė ir sovietinė tautos 
samprata”. Stovykla vyks rug- 
piūčio 18-25. Registruotis dar ga
lima adresu: Rev. Superior, 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunkport, Maine 04046.

— Šeštoji III PL jaunimo kong
reso studijų diena Sao Paule pra
vesta gegužės 25. Brazilijos LB 
tarybos sekr. Alfonsas D. Petrai
tis pravedė pokalbį apie siste
mingą veiklos planavimą. Suda
ryta programa jaunimo studijų 
dienom liepos 5-7. Jos įvyks 
netoli Sao Paulo. Per pirmąsias 
penkias studijų dienas, ruoštas 
nuo 1973 lapkričio mėn., daly
vavo iš viso 60 jaunuolių.

—Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, susidedąs iš 60 narių, 
vadovaujamas muziko ir solisto
V. Verikaičio, rugpiūčio 23 dai
nuos Hamburgo universiteto di
džiojoj salėj. Tas pats choras su
stos porai dienų ir Muenchene. 
Rugpiūčio 25 koncertuos 
Kuenstlerhaus salėj. Šį koncertą 
organizuoja Alina Grinienė.

— XXI lietuviškų studijų sa
vaitė Europoj šiemet rengiama 
rugpiūčio 4-11 Morschache ties 
Brunneno kurortu, Keturių 
Kantonų ežero pakrantėje. Pasi
rinktas pranciškonų išlaikomas 
Antoniushaus. Moderniški rū
mai skirti kongresam ir konfe
rencijom. Iš anksto registruotis 
adresu: Frau Irena Kaestli, 
CH—3006 Bern, Giacomettistr. 
33a. Šiemetinėj studijų savaitėj 
bus minimas išeivijos trisdešimt
metis, lietuvių spaudos atgavimo 
septyniasdešimtmetis, bus pa
skaitų ir helvetinėmis temomis. 
Numatoma Vak. Europoj gy
venančių lietuvių dailininkų pa
roda Luzerne ir kiti renginiai.

— Aura Ošlapaitė, New Yorko 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkė, talkino Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraš
to valdybai ir paruošė naujus val
dybos blankus. Ji nupiešė ALJS 
oficialų simbolį. Tai Vytis 
Amerikos žemėlapio fone.

— 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Plepys, K. Jurgėla, K. 
Steponkus, K. Palčiauskas, S. 
Bakutis, St. Grušas, A. Urbonas 
— visi iš St. Petersburg Beach, 
Fla. Užsakė kitiem: Balfas, Chi
cago, III. — J. Pyragas, Luebeck,
W. Germany, V. Vebeliūnas, 
Richmond Hill. — P. Vebeliū
nas, Putnam, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Darbininko prenu
merata pirmiem metam naujiem 
skaitytojam tik 8 dol. Atnaujinant 
prenumeratą visiem 10 dol. me
tam.
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Darbininkui 
paremti 
aukojo

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratą, prisidėję 
savo aukomis už kalendorių ar 
šiaip spaudai paremti:

20 dol. — Aušra M. Zerr, 
Glenside, Pa.

Po 10 dol. — kun. F. Juce
vičius, Montreal, Queb., V. 
Tomkus, Juno Beach, Fla., U. 
Kraus, Woodhaven, N. Y., J. 
Skladaitis, Philadelphia, Pa., T. 
ir P. Walles, St. Petersburg 
Beach, Fla.

Po 5 dol. — T. Paknienė, J. 
Stankus, Brooklyn, N. Y., A. Bal
sis, Rego Park, N. Y., A. Mila
ševičius, Long Island City, N.Y.,
N. Bražėnas, Sparkill, N. Y., A. 
Žvinys, Great Neck, N. Y., V. 
Levanas, Waterbury, Conn., J. 
Stankūnas, Elizabeth, N. J., O. 
Skurvydienė, Harrison, N.J., 
J. Tamašauskas, Fair Lawn, N.J., 
kun. V. Katarskis, Dayton, Ohio,
O. Urbonas, Philadelphia, Pa., 
V. Tursa, Linden, N. J.

Po 4 dol. — Ž. Ratas, Ozone 
Park, N. Y., M. Totoraitis, Rye, 
N. Y.

Po 3 dol. — A. Ilgutis, Mas- 
peth, N. Y., A. Diskėnas, May- 
wood, N. J., V. Roman' Allen- 
town, Pa., V. Tuskenis, Santa 
Monica, Calif.

Po 2 dol. — kun. A. Senkus,. 
Lake Worth, Fla., A. Pikutis, 
Fla., U. Varnackienė, Los Ange

les, Calif., Z. Gavėnas, W: Hart
ford, Conn., P. Levendauskas, 
Naugatuck, Conn., A. Ustjanaus- 
kas, W. Hartford, Conn., A. Braz
džionis, Oakville, Conn., F. Po
vilaitis, Waterbury, Conn., S. 
Griganavičius, So. Boston, 
Mass., A. Brown, Methuen, 
Mass., V. Balsys, Douglaston, 
N. Y., F. Dimas, Ridgevvood, 
N. Y., A. Bender, Amityville, 
N. Y., A. Jurgėla, Glendale, 
N. Y., P. Rasimas, Lindenhurst,

N. Y., A. Povilauskas, Woodha- 
ven, N. Y., A. Visockis, Pater- 
son, N. J., A. Strazdas, Roselle, 
N. J.

Po 1 dol. — J. Gerdvilis, 
Woodhaven, N. Y., J. Juodvalkis, 
Chicago, III., S. Boroskas, 
Brockton, Mass., O. Andriuš
kevičius, Trenton, N. J., E. Kve- 
deris, Pittsburgh, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

PADĖKA
Šiemet Rytų Sporto Apygardai 

teko pareiga surengti metines 
Šiaurės Amerikos lietuvių spor
to žaidynes. Nesuklydau, pasi
rinkdamas New Yorką tam už
daviniui įvykdyti. Čia turime 
puikų sporto klubą, kuris tuoj 
šoko į pagalbą, apsibūdamas 
šeimininkauti ir sutelkdamas 
žmones atsakomingom parei
gom atlikti. Ypač buvo vertin
gas patyrusio klubo darbuotojo 
inž. Igno Gasiliūno įnašas. Jis 
kruopščiai ir efektingai vadova
vo plačiam žaidynių organizaci
niam komitetui, kuris atliko ne
paprastai didelį ir komplikuotą 
uždavinį, sėkmingai išnarp
liodamas visus žaidynių paruo
šimo ir eigos darbus. I. Gasiliū- 
nui talkino šie asmenys: vice
pirmininkai V. Steponis ir J. 
Rauba,sekretorius V. Kulpa ir iž
dininkas S. Prapuolenis. A. Šil
bajoris rūpinosi spauda ir rėk-

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika 
anglų kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg. 
$9.00

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 
žodžių). $8.00

Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius. $6.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas. $9.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Tannenberg, by C. Jurgėla. $3.00.
A. Galdikas — A Color Odyssey. $16.00
Lithuanian Folk Talės. $4.50
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00
We Will Conąuer the VVorld, by L. Dovydėnas. $5.00
History of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00
Vytautas the Great-Grand Dūke of Lithuania, by J. Končius. 

$2.00
Map of Lithuania. $3.00
A Priest in Stutthof, by* Stasys Yla. $8.00
Awakening Lithuania, by Dr. J. J. Stukas. $3.00
Simas, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Timeless Lithuania, by Owen J. C. Norem. $4.00
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. 

$6.00
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25
The Refugee, by K. C. Cirtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas. Romanas. Kietais viršeliais. $4.00 
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus 

kūriniai. $5.00
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas, Vaikam istorija. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro malda

knygė lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato. $4.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers. $5.00
Lithuania, by V. Augustinas. Lietuvos vaizdų albumas. $6.00
The Lithuanian National Revolt of 1941, by A. Budreckis. 

$4.00
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas. $3.50
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio. $12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės. $3.00
Five Posts in the Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
The Religions of no Admittance, by D. Sealy. $4.00
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00 
Rejuvenation of Siegried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius. 

$5.00
Noon at a Country lnn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimhlefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus, $4.00
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M.

Zobarskas. $3.50
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. 

$3.00
Eleven l ithuanian Artists in Australia. $5.00
The Way of the Nation, by J. Juodis paveikslų albumas. $7.00
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Essay in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00
The Winnowing Winds, by Railev. $4.00.
Modern Stories from Many Lands, ed. by Charles Angoff. $8.00 
A Statė of Almost Happiness, a novel by Bryn Beorse. $5.00

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos:
DARBININKO ADMINISTRACIJA

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

lama, o R. Kezys nakvynių suor
ganizavimu. D. Šilbajorienė, 
apart RSA iždo ir žaidėjų regist
racijos tvarkymo, taip pat va
dovavo sportininkų vakarienės 
ir šokių vakaro Kultūros Židiny
je darbam, o I. Jankauskienė 
rūpinosi maisto tiekimu kitose 
žaidynių salėse. Ypatingą už- 
uždavinį puikiai atliko K. 
Čerkeliūnas, suredaguodamas 
XXIV žaidynių specialų leidinį 
ir išsamiai aprašydamas žaidy
nių eigą Darbininko pusla
piuose. Dr. Marija Žukauskienė 
apsiėmė ir be priekaištų atliko 
vieną iš sunkiausių paruošimo 
darbų — piniginių aukų rinki
mą žaidynių išlaidom padengti. 
Šie organizacinio komiteto sek
cijų vadovai, be abejo, turėjo sa
vo pagelbininkus ir darbuotojus, 
kuriuos visus būtų sunku išvar
dinti. Čia ypač reiktų paminėti 
visas moteris, kurios, nebo
damos nuovargio, sunkiai dirbo 
virtuvėje, maisto tiekime ir salės 
paruošime šokių vakarui. Pa
dėka ir visiem kitiem tvarkda
riam, bilietų pardavėjam, baro 
darbininkam, transporto pagel- 
bininkam ir kitų uždavinių vyk
dytojam. Be jų visų darbo ir pa
siaukojimo žaidynės nebūtų ga
lėjusios įvykti.

Varžybiniam komitetui teko 
ieškoti žmonių ir iš kaimyninės 
New Jersey valstijos. Komiteto 
pirmininko darbą rūpestingai 
atliko dr. R. Vaičaitis, vicepirmi
ninko — A. Šilbajoris. Krepšinio 
sekcijai vadovavo A. Andrulis, 
tinklinio — S. Birutis ir šachma
tų — E. Staknys. Šiam puikiam

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.

komitetui taip pat padėjo būrys 
pagelbininkų, kurie turėjo atlik
ti daugybę įvairių darbų: pa
ruošti sales, tvarkyti rungtynių 
eigą, žymėti taškus ir pasekmes, 
organizuoti teisėjus ir atlikti 
kitus, kartais netikėtus ir sun
kius uždavinius. Žaidynių var
žybiniam komitetui ir jo pa-- 
gelbininkam taip pat reiškiu 
nuoširdžią padėką.

Nereikia užmiršti ir globos ko
mitetą: gen. konsulą A. Simutį, 
dr. J. Kazicką, A. Vakselį, dr. K. 
Valiūną, tėv. Paulių Baltakį, 
OFM, K. Brazauską ir J. Kliveč- 
ką, kurie moraliai ir materialiai

parėmė sporto žaidynių darbą. 
Medicinos personalas, su I. 
Skeiviu, M.D., priešaky, visur 
budėjo ir gelbėjo sportininkus 
susižeidimų atveju.

Dar kartą noriu pabrėžti, 
kad nesuklydau, pasirinkdamas 
New Yorką XXIV žaidynėm pra
vesti. Nevvyorkiečių entuziaz
mas ir gera valia prašoko mano 
viltis ir lūkesčius. Tiek daug 
darbščių ir gerų žmonių nesiti
kėjau rasti New Yorko visuome
nėj. Visiem dar kartą sportiš
kas ir broliškas ačiū.

Pr. V. Gvildys
R.S.A. Vadovas

O SPORTAS

L.A. KLUBO ŽINIOS

Birželio 7 Kultūros Židiny į- 
vyko Lietuvių Atletų Klubo 
valdybos posėdis. Pirmininkas 
V. Steponis padarė bendrą klu
bo veiklos pranešimą, po to sek
cijų vadovai trumpai apžvelgė 
sekcijų veiklą. Klubo iždas šiaip 
taip laikosi, nors pajamos yra 
menkos. Labai sumažėjus narių 
skaičiui, nutarta pagyvinti klubo 
narių verbavimą, raginant spor
tuojančių vaikų tėvus stoti į 
Atletų klubą.

Sportinė veikla buvo labai gy
va, ypač Šiaurės Amerikos ir Ry
tų apygardos žaidynių New Yor- 
ke dėka. Atletų klubas gerai rep- 
rezentavosi rungtynėse ir sutei
kė didelę talką didžiųjų žaidy
nių rengimo darbe.

Atletų klubo ir pagelbi
ninkų vedamos ketvirtadienių

Bingo sesijos vyksta labai sėk
mingai, teikdamos gražias pa
jamas Kultūros Židinio statybos 
ir išlaikymo išlaidom padengti. 
Klubo valdyba pageidauja vy
resniųjų sportininkų aktyvaus 
prisidėjimo Bingo darbuose.

Futbolo sekcija šiais metais 
pergyvena krizę, kurią sukėlė

futbolininkų prieauglio trūku
mas. Persitvarkius futbolo sekci
jos vadovybei, tikimasi geresnių 
rezultatų. Pirmos komandos va
dovas Giedrius Klivečka ir re
zervinės vadovas Evaldas Re- 
meza išreiškė pagrįstą pageida
vimą pasilikti organizuoto fut
bolo Premier lygoje, kur yra bū
tina dalyvauti su dviem koman
dom — pirmąja ir rezervine. 
Pirmoj komandoj, kaip ir anks
čiau, reikės ieškoti kitataučių 
žaidėjų pagelbos, norint išlaiky
ti žaidimo lygį. Rezervinę ko
mandą bus stengiamasi sudaryti 
grynai lietuvišką. Tam tikslui 
bus bandoma pritraukti vyresnio 
amžiaus jaunius įsijungti į lie
tuvišką futbolą. Iš rezervinės 
bus tikimasi prieauglio pirmajai 
komandai, o papildymui taip pat 
bus atgaivinama jaunių ir jaunu
čių futbolo programa. Futbolo 
treniruotės vyksta kiekvieną tre
čiadienį, 7 vai. vakaro Victory 
Field, Woodhavene.

Alg. Š.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

NAUJI SUVENYRAI
Lietuvos Vytis su JAV ir Lie

tuvos vėliavomis ir Lietuvos Vy
timi. 7 spalvų derinys. Lipinu- 
kas (decal) lipinamas automobi
ly iš vidaus arba išorėj. Kaina 1 
dol.

Saga (button) su lietuviška tri
spalve ir įrašu: Kiss me, I am 
Lithuanian. Kaina 50 c.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Taip pat gaunamos Kalėdų, 
gimimo, vardinių ir kitokių pro
gų lietuviškos sveikinimo korte
lės, lietuviškos muzikos ir dainų 
plokštelės, lietuviškos knygos, 
albumai bei kiti suvenyrai. Di
desnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida.

■Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

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 ............................................... 4.50
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
Valgių gaminimas, virš 500 psl. knyga ................................. 8.00
Kiškio pyragai, J. Mingėlos ......................................................... 3.50
Gabriuko užrašai, J. Gilienės .................................................... 3.00
Peliukai ir plaštakės, B. Pūkelevičiūtės .................................. 1.50
Daržovių gegužinė, B. Pukelevičiūtė .........................................1.50,
Kalėdų dovana, B.Pūkelevičiūtės .............................................. 150
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.P0
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 ........................................... 16.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pūkelevičiūtės 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.

O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ..................... 6.00
Trys berneliai, 15 muzikos-šokių dainų .......   5.00
Klonių aidai, 12 lengvos muzikos kūrinių ........................................... 5.00
Devynbalsė, 15 lengvų muzikos-šokių ................................................. 5.00
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus .................................................. 5.00
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ..................... 6.00
Clevelando vyrų oktetas, Nr. 2. 18 dainų, stereo .............................. 6.00
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ........................ 6.00
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių .............................. 16.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ............................... 6.00
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių .................................. 5.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo .................................... 6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ....................................... 6.00
Lithuanian Language Record Course su tekstu .................................. 6.00
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..................... Stereo 5.00
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ............................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainos-šokiai (2 pi.) ........... Stereo 8.50
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių ........... 5.00
Lietuvių pasakos, Barausko, Stempužis, Lapinskas ................. Stereo 6.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės .................................................... 6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos .................................. 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ..................................................... 5.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainų-šokių ......................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ......... a........................ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika      Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ........... 5.00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .............................................. 5.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų ......... 6.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ................. 6.50
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ..................... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .............................................. 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės .................................. 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ........ 5.00
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) ....................... 6.00
7 Kristaus žodžiai, Šv. Kazimiero parapijos choras ............................ 4.00
Svajonių žemė, 13 modernių dainų stereo .......................................... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....................  Stereo 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ............... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ................ 3.00
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų......................................Stereo 5.00
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ................................................ 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 5.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 5.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 5.00 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .....   5.00
Lietuvos' kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 5.00 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ............................ Stereo 5.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid..................Stereo $5.00 2.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ................................................ 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų.................... Stereo 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ....................................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų .......................... 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės .................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ........................................ 5.00
“Motule mano, T. Serapinienės dainos ................................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ...................... 5.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ............................................... 10.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo............ 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................... Stereo 4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ........................................ Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................... Stereo 5.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 5.00 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ......................................... 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo .................................... 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers .................................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis ........................................... 5.00
Grojame Jums, Neo-Lituanų 6 šokių dainos ....................................... 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės ............................................................. 5.00
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės ........................................................ 5.00
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės ..................................................... 5.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ........................... 5.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ........................... 6.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų .............................. 5.00
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo .............................. 5.00
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ............................. 6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ..............   6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .................................................... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ................................................... 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................. 5.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo .................................... 6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo .......................................... 6.00
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo ............. 6.00
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ...................... 6.00
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .............. 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ................... 5.00
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ................................. 5.00
Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. “Baltija” ............. 6.00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................... Stereo 6.00

Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų ....................... 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)



LEISKIM MOKINIUS I VASARIO
16 GIMNAZIJA

Mokiniai iš J. Amerikos 
Valstybių

Vasario 16 gimnazija jau ke
leli metai turi mokinių iš Jung
tinių Amerikos Valstybių. Šiais 
mokslo metais jų yra 7. Pora 
mokinių yra lankę ir iš New Yor- 
ko ar jo apylinkių.

Nors mokymosi sistema Euro
poje yra skirtinga, vistiek mūsų 
gimnazijoje galima mokytis 
nesutrukdant mokslo čia, Ame
rikoje. Išeiti dalykai yra už
skaitomi Amerikos gimnazijose. 
Anglų kalbą, pavyzdžiui, moko 
.amerikietė mokytoja pagal High 
School programas. Gal svarbiau
sia, kad Vasario 16 gimnazijoje 
lietuvių kalbos ir literatūros iš
mokstama daug daugiau nei 
Amerikos lituanistinėse mo
kyklose, nes jos mokoma žemes
nėse klasėse po 6-7 savaitines 
pamokas, aukštesnėse — po 4. 
Išeinama lietuvių literatūros 
tiek, kiek mūsų gimnazijoje ne
priklausomoj Lietuvoj. Per
skaitomi visų mūsų literatūros 
fklasikn veikalai.

Vasario 16 gimnazija Vakarų 
Vokietijoje, netoli Heidelbergo, 
yra vienintelė lietuvių gimna
zija laisvajame pasauly. Joje ga
lima įsigyti privačią lietuvišką ir 
valstybinę vokišką abiturą.

Šiuo metu gimnazijoje yra 85 
mokiniai. Jų išlaikymą dviem 
trečdaliais padengia vokiečiai. 
Jie betgi reikalauja vieno trečda
lio lėšų iš pačių lietuvių. Ypač 
dabar yra reikalinga gimnazijai 
■didesnė finansinė parama, nes 
[1973 metus baigėme su 25,000 
'dolerių trūkumu. Mat, vokiečiai 
nedavė lėšų baldam naujam 
mergaičių bendrabučiui. Teko 
skolintis pinigų iš banko.

Rėmėjų būreliai, kurių dar 
prieš porą metų apie 100, miršta 
vienas po kito. Ypač daug suny
ko būrelių Chicagoje, pasimirus 
didžiajam gimnazijos geradariui 

!kun. B. Sugintui.S - .....  ’ " ✓t . . . *.4*
Mokiniam iš Amerikos kartu 

yra puiki proga išmokti vokie
čių kalbos, pamatyti Europą, pa
žinti jos gyvenimo būdą ir jos 
kultūrą. Už pragyvenimą 
bendrabuty, knygas ir mokslą 
temokama tik 150 markių per 
mėnesį, t. y. apie 55 dolerius. 
Nuskridimui į Frankfurtą, nuo

<3 /(ateities
v aušra

Mačiau, girdėjau
— Moksleivių vasaros stovyk

los įvyks Neringoje rugp. 11- 
24, ir Dainavoje — vyresniųjų
— birž. 16-30, jaunesniųjų — 
birž. 30 — liepos 14. Anketas į 
abi stovyklas galima gauti rašant 
šio skyriaus redaktorei.

— NY studentai at-kai nuo
širdžiai dėkoja dr. Domui Jasai
čiui už jo dosnią auką mūsų 
veiklai paremti.

— NY moksleiviai at-kai yra 
išleidę kuopos laikraštėlio “Jau
nystės keliu” naują numerį. Jį 
galima įsigyti rašant arba skam
binant Danutei Norvilaitei, laik
raštėlio redaktorei: 19 Chestnut 
St., Brooklyn, New York 11207. 
Tel. 212 TA 7-2629.

— Kolegė Monika Vainiūtė susi
tuokia su Benediktu Budrevi- 
čium, birželio 29 Atsimai
nymo bažnyčioje. Linkime jiem 
daug džiaugsmo ir laimės naujo
je Floridos gyvenvietėje.

— SAS CV-bą sudaro: pirmi
ninkas — Linas Sidrys, vice
pirmininkas — Jonas Lieponis, 
iždininkas — Pijus Stončius, 
sekretorė — Loreta Radvilaitė, 
užsienių reikalų vadovė — Lo
reta Leščinskaitė, nariai — Sau
lius Girnius ir Saulius Kuprys, 
aplinkraščių redaktorius — Li
nas Kojelis. Sąjungos dvasios 
vadas — kun. A. Tamošaitis, 
S.J. Valdybos adresas: 915 East 
53rd, Chicago, Illinois 60615.

kurio gimnaziją yra netoli, lėktu
vų bendrovės teikia didelius 
papiginimus.

Stoti gimnazijon galima jau po 
4 pradinės mokyklos skyrių. 
Daugiausia stojama po 8 pradi
nės mokyklos skyrių. Tada ame
rikiečiai mokiniai paprastai pri
imami į IV, o jei gerai moka 
matematiką, tai ir į V klasę. 
(Gimnazija turi 9 klases).

Mokinių iš Amerikos gimna
zijoje galėtų būti ir daug dau
giau nei dabar, net iki 30. Yra 
galima joje įsigyti ir privačią abi- 
tūrą, po kurios priima Amerikos 
universitetui, peršokant per vad. 
junior college.

—Vasariol6gimnazijoj moks
lo metai baigiami liepos 6. Mo
kiniai į namus išvažinėja tą die- 
nė nuo 11 vai. Naujieji mokslo 
metai prasideda rugsėjo 9. Į 
bendrabutį suvažiuojama rug
sėjo 9. Jau priimami prašymai 
įstoti gimnazijon. Prie prašymų 
būtinai reikia pridėti išeito 
mokslo pažymėjimą. Prašymus 
siųsti adresu: Priv. Litauisches 
Gymnasium, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld. W. Germany. Te- 
lef. 06256-322.

ŠEŠI VASARIO 
16 GIMNAZIJAI 
REMTI 
BŪRELIAI

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos pirm. I. Banaitienė, pra
eitų metų rudenį buvodama Vo
kietijoje, aplankė Vasario 16 
gimnaziją. Gimnazijos direk
torius V. Natkevičius su keliais 
mokytojais aprodė jai visas pa
talpas. Patys gimnazijos rūmai 
be priekaištų; klasės šviesios, 
visur švara. Žinoma, dar trūksta 
net reikalingiausių baldų, be ku
rių, nors sunkiai, bet vis dar ap- 
seinama. Mergaičių bendrabu
tis daro gerą įspūdį; kambarė
liai jaukūs, visur tvarka. Berniu
kų bendrabutis, dar sename 
dvaro pastate, palieka skurdų 
įspūdį. Būtinai reikalingos nau
jos patalpos.

Parkas labai didelis, gerai pri
žiūrėtas, nors dar reikalinga vie
na kita aikštelė, tačiau moks-

— Studentų vasaros stovykla 
įvyks Ohio valstijos centre rug- 
piūčio 24 — rugsėjo 1 d.d. Pra
šome iš anksto registruotis per 
SAS CV-bą.

— SAS suvažiavimas įvyks 
spalio 5-6 dienomis Union Pier, 
Toronte.

— SAS CV-ba skelbia herbų 
konkursą, kurį kiekvienos drau
govės ribose praveda draugo
vės valdyba. Herbai suprojek
tuojami ir pristatomi CV-bos pir
mininkui iki liepos 31 d.

ŠVENTĖ
(atkelta iš 4 psl.)

jų — Dalia Jasaitytė, Dalia Vai
čekauskaitė. Studentų — Linas 
Vaitkus, kuris pasižymėjo savo 
uolumu ir atvirumu paruošda
mas ir pristatydamas egzamina
vimo medžiagą.

Kandidatus egzaminavo šie 
asmenys: Tėv. Paulius, Birutė 
Lukoševičienė, R. Juzaitis, K. 
Razgaitis, A. Razgaitis, Algis 
Norvilą, Petras Tutinas ir R. Na
vickaitė.

Įžodininkų vardu kalbėjo D. 
Vaičekauskaitė ir L. Vaitkus. To
liau buvo sveikinimai, kurie, 
nors ir ilgiau užsitęsė, buvo 
nuoširdūs.

Posėdžio pravedėja moksl. 
pirm. Aura Ošlapaitė pristatė 
dienos paskaitininką — kun. K. 
Pugevičių. Jisai savo žodyje api
budino šiandieninius įvykius 
lietuvių katalikiškoje veikloje.

Sugiedojus ateitininkų himną 
ir užbaigus iškilmes, vaišinomės 
sendraugių ir moksleivių mamų 
skoningai pagamintomis vai
šėmis.

Pasisotinę ir pasistiprinę išsi
skirstėme į namus — paben
dravę, pasilinksminę ir gal pasi
mokę.

red.

mokiniai

leiviai turi kur pasilakstyti, 
pažaisti. Pietauti moksleiviai 
susirenka į gimnazijos valgyklą, 
kur pietauja su mokytojais. Prieš 
valgį ir po valgio kalbama mal
da.

Mokinukai mandagūs, mer
gaitės daro net kniksiukus. Pa
mokas mokiniai ruošia klasėse, 
koridoriuje budint keliems 
mokytojams. Vakare nustatytu 
laiku moksleiviai turi būti savo 
bendrabučiuose.

Labai džiugu, kad šioje gim
nazijoje mūsų jaunimas ne tik 
mokosi, bet gauna gerą prie
žiūrą ir auklėjimą, ko visada pa-

PADĖKA

New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovės valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką visiems, 
kurie prisidėjo prie šių veiklos 
metų pasisekimo.

Dėkojame prelegentams, ku
rie sutiko praleisti savo penk
tadienio vakarus su mumis pa
sikalbėti, pamokyti ir pasidalin
ti mintimis. Fairleigh Dickinson 
kolegijos profesoriui ir rašyto
jui Algirdui Landbergiui už jo 
pokalbį: Kūryba dviejose kal
bose. Pokalbio metu ir mums 
visiems teko pagvildenti šio 
klausimo kliūtis ir nuopelnus. 
Manhattano kolegijos kun. prof. 
Antanui Rubšiui už jo vaiz
džiai pristatytą temą: Dievo sam
prata išreikšta religinėje archi
tektūroje. Skaidrių pagalba ke
liavome aplink pasaulį stebė
dami žmogaus sukurtas grožy
bes Dievo ar Aukštesnio Gėrio 
garbei. Muzikui Vytautui Stro- 
liai už jo paskaitą apie “Lietu
vių liaudies instrumentalinę mu
ziką”. Paskaitos mintys ir me
lodijos mus visus šia tema su
domino.

Dėkojame NY sendraugiams 
ir ypač valdybai už jų nuolan
kią, nuoširdžią ir visuomet pri
einamą pagalbą, patarimus ir 
moralinę paramą praktiniuose 
veiklos siekiuose.

Tenka tarti ačiū ir draugo
vės nariams, kurie šiemet en
tuziastiškai prisidėjo prie visų 
projektų ir užsimojimų ir pa
darė šiuos metus vienus iš dar
bingiausių.

Tad linkime visiems smagiai 
praleisti atostogas, ir iki pasi
matymo sekančiais veiklos me
tais!

N Y stud. at-kų draugovės 
valdyba

valgykloje

Vaizdai iš Vasario 16 gimnazijos išleisto informacinio lapelio. 
Kairėje direktorius Vincas Natkevičius, toliau mokiniai, val
gykloje, parke, sporto aikštėje.

sigendame šio krašto mokyk
lose.

Dir. V. Natkevičius labai pra
šė lietuvių paramos. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija krei
pėsi specialiu raštu į savo klu
bus Amerikoje, kad jie savo apy
linkėse steigtų Vasario 16 gim
nazijai remti būrelius. Visi mo
terų klubai atsiliepė palankiai. 
Šiais metais veikia 6 LMKF 
klubų Vasario 16 gimnazijai 
remti būreliai: New Yorko klu
bo, Chicagos klubo, New Haven 
klubo, Paterson klubo, Water- 
burio klubo, New Jersęy klubo.

BALTIMORĖ

Birželio tragiškus įvykius 
Baltimorės lietuviai prisiminė 
8:30 vai. mišiose pereitą sek
madienį, Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Jaunimas, dėvįs tautinius dra
bužius, įnešė vėliavas. Gražiai 
giedojo vyrų choras, o kun. A. 
Dranginis pasakė pritaikytą pa
mokslą. Mišias užprašė LB Bal
timorės apylinkė.

Lietuvių Melodijos radijo va
landėlė birželio surengė Con- 
rad Ruth Vilią parke metinę 
gegužinę. Svečiai buvo pavai
šinti. Lietuviška muzika ir dai
nos skambėjo po parką. A. Juš
kus ir K. Laskauskas, radijo va
landėlės vedėjai, per radiją pa
dėkojo visiems dirbusiems ir 
dalyvavusiems.

Vyrų choras Daina ir šeimų 
nariai birželio 23, sekmadienį, 
vyksta į gegužinę-pikniką Alfon
so ir Daratos Adomaičių vasar
vietėje Bodkins Creek, Pine- 
hurst, prie Chesapeake Bay 
vandenų. Bus atšvęstos Joninės 
su lietuviškomis dainomis.

Lietuvių Svetainės metinis 
piknikas-gegužinė bus liepos 7, 
sekmadienį, Conrad Vilią Ruth 
parke, kur jų piknikai vyksta 
kiekvienais metais. Pradžia 1 
vai. popiet, baigsis 6 v.v. Šo
kiam gros geras orkestras, bus 
ir loterija, šeimininkės svečius 
pavaišins austrių sriuba ir ki
tais skaniais valgiais.

Šv. Alfonso mokyklos baigimo 
aktas buvo birželio 9 d. 3 v. 
popiet. Prieš tai graduantai 8:30 
v.r. dalyvavo mišiose, kurias au
kojo klebonas prel. L. Mende- 
lis. Po mišių graduantai nusifo-
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Kiti LMKF klubai šiais metais 
gimnazijai yra pasiuntę, vien
kartines aukas. Būrelius sudaro 
po 10 narių, kai kurie yra dides
ni. Mokama į mėnesį po 1 dol. 
nuo asmens. Kitais metais nu
matoma šių būrelių aukotojus 
pakeisti kitais, taip, kad kiekvie
nas lietuvis po truputį galėtų 
paremti šią gimnaziją ir nepajus
tų apsunkinimo.

Aukas siųsti adresu: Dir. V. 
Natkevičius, Litauisches Gym
nasium. Schloss Rennhof. 684 
Huettenfeld b. Lampertheim, 
West Germany.

tografavo su parapijos kunigais. 
Baigimo aktas buvo 3 v. popiet 
mokyklos salėje. Prelatas išda
lijo graduantam diplomus ir pa
žangiesiem mokiniam dovanas. 
Mokiniai atliko ir visą programą.

Vincas Kezenius, naujos kar
tos lietuvis, kuris gyvena Balti
morės priemiestyje, Market 
Cafe savininkas, prie savo na
mų turi didelį ir gražų rožių 
daržą. Ne vienas praeivis susto
ja ir pasidžiaugia jo rožėmis.

Kazys Ozel-Ožala, gimęs ir 
augęs Baltimorėj, staiga mirė 
nuo širdies smūgio birželio 8 
Šv. Agnietės ligoninėj. Velionis 
buvo pirmo karo veteranas ir 
Amerikos legionierių organiza
cijos ilgametis narys. Jis ne tik 
buvo Lietuvių Posto 154 ko- 
mandierium keletą metų, bet 
buvo ir to posto vienas iš stei
gėjų. Kazys buvo malonaus bū
do, susipratęs lietuvis, visad pa
siruošęs padėti savo artimui. 
Lietuvių postas neteko vieno iš 

■populiariausių veikėjų. Jo ge
ras draugas kun. A. Dranginis 
aukojo mišias už jo sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj birželio 11. 
Palaidotas Baltimorės National 
kapinėse. Nuliūdime liko duk
ra Norma su vyru Roger ir anū
kė Ona, sesės Nellie, Lucy ir 
Constance ir brolis Andrius.

Jonas Obelinis

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę: 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

Maironis

---------- —r

.Atsiųsta 
paminėti .. * ’ *

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 
kultūros žurnalas. Nr. 6. Chica
go. 1973-74. Leidėjai: Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporaci
ja Neo-Lithuania ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Re
dakcinė kolegija: dr. Jonas Ba
lys (pirm.), Aleksas Laikūnas. ir 
dr. Bronius Nemickas. Šis nu
meris — 120 psl. Prenume
rata: 5 dol. metam (arba už, du 
numerius). Atskiras numeris — 
3 dol. Administracijos adresas: 
7150 So. Spaulding Avė., Chi
cago, III. 60629.

Šio numerio straipsniai: E. 
Čekienė — Mūsų bendrieji sie
kimai, J. Puzinas — Lietuvos 
universitetų vaidmuo lietuvių 
tautinei kultūrai, J. Švoba — 
Gruodžio 17 perversmo prie
žasčių apžvalga, A. Budreckis — 
Vilniaus “Vairas” ir jo tautiška 
linkmė, J. Balys — L. Rėza ir 
jo dainos, A. Budreckis — Vol
demaras ir Vilniaus byla, A. 
Gustaitis — Lietuvis prieš tris 
šimtmečius išrado raketas, J. Ju
revičius — Dr. Steponas Biežis.

Yra šie apžvalginiai sky
riai: Naujos knygos, Lietuviškoji 
veikla, Šiame krašte, Spaudoje 
pasižvalgius, Bibliografija.

Numeris iliustruotas. Viršelį
piešė dail. A. Tamošaitis.

AGRICULTURAL PRODUC- 
TION COOPERATIVES IN 
INDEPENDENT LITHUANIA 
1920-1940. Summary. DAS 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 
PRODUKTIONS - GENOS- 
SENSCHAFTSWESEN IN 
UNABHAENGIGEN LITAU- 
EN 1920-1940. Zusammenfas- 
sung. Išleido Lithuanian House 
Limited. London, 1974. Paruošė 
Vladas Bublys. 80 psl. Kaina 3 
dol. Gaunama: Mr. J. Glemža, 
7262 Hirsau, Conventrain 33, 
W. Germany.

Anglų ir vokiečių kalbomis^ 
apžvelgiami nepriklausomos 
Lietuvos žemės ūkio kooperaty
vai ir jų vystymasis. Laida lietu
vių kalba buvo išleista Londo
ne 1972.

J
i Alfonsas Tyruolis — DIEME- 
į DŽIO PAUNKSMĖJE. Sonetai. 
; Išleido Šaltinis, 16 Hound Rd., 
i West Bridgford, Nottingham 
‘ NG2 6AH, England. 1974. Virše- 
, lis dail. Ados Korsakaitės-Sut- 
į kuvienės. 36 psl. Kaina 2 dol.
» Žinomo autoriaus klasiškai ei- 
į! liuoti 22 sonetai, dedikuoti “ne- 
š' mariam brangiosios žmonos Ele- 

nutės dešimtmečio amžinybėje
> atminimui (1963-1973)”.
! LIETUVOS ŠAULIŲ SĄ- 
į JUNGOS TORONTO VL. 
į PUTVIO KUOPOS DVIDE-
■ ŠIMTMETIS (1954-1974). To- 
| ronto, Ontario, 1974. Išleido L. 
į Š.S.T. Toronto VI. Putvio kuopa. 
» Redagavo Pranys Alšėnas. Virše- 
Mį ir skyrių antraštes piešė kun.

J. Staškus-Staškevičius. Tech-
■ ninė priežiūra — St. Dargio. 
i Didžioji nuotraukų dalis — St. 
į Dabkaus. 48 psl.
| Gausiai iliustruotas apžvalgi

nis leidinys.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
ŽINYNAS. Paruošė BLB Aka
deminis sambūris. Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės leidi
nys. 1973. Redagavo Antanas 
Saulaitis, SJ. Viršelis — Ramutis 
Idika. Skyrių piešiniai — Janete 
Nikitin. 102 psl.

“Žinynas”, sakoma jo įvade, 
“yra praktiško pobūdžio, be il
gesnių aprašymų ar enciklopedi
nių žinių. Nemaža dalis skirta 
laisvojo pasaulio lietuvių įstai
goms, organizacijoms ir veiklai.”

Informacija teikiama lietuvių 
ir portugalų kalbomis. Yra šie 
skyriai: Pasaulio Lietuviai, Reli
ginės įstaigos, Ryšiai, Švietimas, 
Jaunimas, Organizacijos, Profe
sijos. Skyriuose gausu sąrašų ir 
adresų. >
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Pavasario daina, Romualdo Kisieliaus nuotrauka, R.C.A. me
tinėje fotografijos parodoje laimėjusi antrą premiją.

pagal aktą buvo rasta' vedama 

LB NEW JERSEY APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

ELIZABETH, N.J.

Gegužės 19 čia įvyko metinis 
apygardos suvažiavimas, kuris 
pagal LB įstatus turėjo išsirink
ti ir apygardos valdomuosius ir 
kontrolės organus.

Suvažiavimui pirmininkauti 
buvo išrinktas dr. Stasys Skrip- 
kus, o sekretore — Birutė Po- 
ciuvienė.

1973 m. suvažiavimo protoko
lą perskaitė valdybos sekreto
rius Jonas Zubavičius. Proto
kolas buvo patvirtintas be patai
sų.

Apie valdybos atliktus darbus 
kalbėjo jos pirmininkas Kazys 
Jankūnas. Be apygardos atstova
vimo įvairiuose LB ir kitų or
ganizacijų suvažiavimuose, apy
gardos valdyba rūpinosi jos glo
boj veikiančia tautinių šokių 
grupe Liepsna, organizavo PLB 
seimo atstovų ir septintosios LB 
tarybos narių rinkimus, kurie 
apygardoj praėjo labai sklan
džiai ir parodė kas kartą vis 
didėjantį rinkimuose dalyvau
jančių žmonių skaičių. Paskuti
niuose rinkimuose balsavo per 
800 žmonių, nors, žinoma, ir šis 
skaičius NJ valstijoj gyvenančių 
lietuvių skaičiaus neatvaizduo
ja, nes pagal paskutinius gy
ventojų surašymo davinius lie
tuviais pasisakė net per 22,000 
žmonių. Tad Lietuvių Bendruo
menei čia augti ir stiprėti dar 
tebėra labai platūs laukai.

Valdyba lietuvių visuomenei 
surengė literatūros ir dainų 
vakarą, kurio programą atliko čia 
gyvenantieji poetai ir rašytojai ir 
solistai, tik gaila, kad lietuviai 
šiam vakarui parodė maža dė
mesio. Buvo surengtas ir jaunų
jų talentų vakaras, kurio progra
mą atliko tautinių šokių grupė 
Liepsna ir kitas jaunimas, be
sistengiąs tobulinti įvairius me
ninius palinkimus. Be įvairių 

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

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

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

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

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

muzikos instrumentų, čia buvo 
atiduota duoklė ir lietuviškai 
minčiai: buvo padeklamuota ei
lėraščių ir paskaityta lietuviškos 
kūrybos. Be to, talkinta praeitą 
vasarą įvykusiam Baltų tautų 
festivaliui.

šiaip valdyba rėmė vietinę 
šeštadieninę mokyklą, siuntė 
jaunimą į tautinių šokių kursus, 
rūpinosi Pasaulio Lietuviu, raši
nėjo įvairiomis progomis laiškus 
įsaviem JAV senatoriam ir At
stovų Rūmų nariam, rinko me
džiagą NJ valstijoj numatomam 
Tautinių mažumų įstatymui pri
imti. Daro žygių, kad per JAV 
200 metų sukaktuvių iškilmes 
galėtų aktyviai dalyvauti ir lietu
viai su savo menininkais, solis
tais, juostų audėjais, kiaušinių 
margintojais, šiaudinukų daryto
jais, tautiniais šokiais ir kt.

Būsimajai valdybai buvo siū
lyta pasirūpinti pagyvinti Lietu
vių Fondo vajų, nes čia tik dvi 
apylinkės yra peržengusios jom 
nustatytą kvotą; suaktyvinti lie
tuvių reikalų kėlimą amerikinėj 
spaudoj, įstaigose; suorgani
zuoti PL Jaunimo sąjungos sky
rių ir NJ delegaciją, lankant JAV 
senatorius ir Atstovų Rūmų na
rius birželio 5-6.

Nors suvažiavime dalyvavo 
apie 30 atstovų, bet jie iš savo 
tarpo naujos apygardos valdybos 
sudaryti nepajėgė. Į valdybą 
buvo išrinkti čia dalyvavę 4 bu
vusios valdybos nariai — Ka
zys Jankūnas, Antanas Pocius, 
Julius Veblaitis ir Jonas Zuba- 
vičiūs, o kitus valdybai reikalin
gus asmenis suvažiavimas įga
liojo išrinktuosius pasikviesti. 
Kontrolės komisija buvo palikta 
ta pati: Vytautas Jokūbaitis, Jo
nas Vaičkus ir Antanas Vitkus.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė jos pirmininkas A. Vitkus. 
Piniginė atskaitomybė ir val
dybos posėdžių protokolų knyga

ROMUALDAS

KISIELIUS
LAIMĖJO DVI

FOTOGRAFIJOS

PREMIJAS

Romualdas Kisielius kaip fo
tografas dirba R.C.A. bendro
vėje Somerville, N. J. Bendrovė 
kasmet rengia savo fotografijos 
parodą. Šių metų paroda baigė
si gegužės 31. Šioje parodoje 
R. Kisielius buvo išstatęs tris 
didelio formato nuotraukas, vi
sos juoda-balta. Toje parodoje jis 
gavo pirmą ir antrą premiją.

Pirmoji premija paskirta už 
nuotrauką — Superstar. Čia 
vaizduojamas stoginio tipo baž
nyčios vidus ir gale didelis 
Kristaus veidas, matomas už 
lango.

Antroji premija paskirta už 
nuotrauką — Pavasario daina. 
Nuotrauka vaizduoja du jaunus 
paukštukus lizdelyje.

Praeitais metais jis taip pat 
dalyvavo bendrovės parodoje ir 
laimėjo pirmąją premiją.

jant, valdybos iždininkas smul
kiau paryškino valdybos padary
tas išlaidas.

Suvažiavimą savo atsilanky
mu pagerbė LB tarybos nariai 
Valentinas Melinis ir Algis Šau
lys ir LB krašto valdybos vice
pirmininkas organizaciniam rei
kalam Balys Raugas, kuris į su
važiavimą tarė ir žodį, paryš
kindamas kai kuriuos LB veiklos 
bruožus ir mažosiose apylin
kėse.

K.J.

Haven CoiHl.n^° amžiaus žmonėms. Klebonas
v-vy/il T C n Vi 11 C i »• xrirm('viin

LB apylinkės metinis 
susirinkimas

Mažojoj parapijos salėj balan
džio 27 įvyko metinis-visuotinis 
LB New Haveno apylinkės na
rių susirinkimas. Atvyko 19 na
rių.

Susirinkimui pirmininkauti 
pakviesta dr. Elona Vaišnienė, 
sekretoriavo Jonas Šaulys.

Pernykščio susirinkimo proto
kolas priimtas be pataisų. Pirm. 
A. Gruzdys savo pranešimuose 
paminėjo, kad Lietuvių Fondo 
mum skirta kvota dar nebaigta: 
trūksta $1,500. Kontrolės komi
sijos aktą perskaitė dr. H. Lu- 
kaševičius. Pačių komisijos na
rių susirinkime nebuvo.

Birželio trėmimų minėjimas 
ruošiamas birželio 16. Kaip į- 
prasta, pradedamas 10:30 vai. 
lietuviškomis pamaldomis, tai 
dienai pritaikytu pamokslu ir 
giesmėmis. Po pamaldų padeda
mos gėlės prie lauke esančio lie
tuviško kryžiaus. Būna trum
pos kalbos anglų, kartais ir lie
tuvių kalba. Dr. E. Vaišnienė 
pasiūlė paminėti trėmimus ir 
anglų kalba esančiose pamal
dose. Anot jos, mes apie tai ge
rai žinom, o anie ne. Susirin
kimas minčiai pritarė ir nutarė 
kleboną prašyti, kad visose pa
maldose primintų okupanto 
žiaurumus anomis dienomis. 
Lietuviškose pamaldose pa
liekama sena tvarka.

Valdybos rinkimai visada su
daro sunkumų. Daugumas seno
sios valdybos narių pasilikti ne
benori, o nauji kandidatai nesi
duoda išrenkami. Vis dėlto Au- . 
gustinui Ramanauskui, ilgame- 
čiui valdybos nariui, rodos, ir 
buvusiam pirmininkui, iš valdy
bos pasitraukti pasisekė. Jo vie
ton į valdybą įėjo dr. Henrikas 
Lukaševičius. Kontrolės komi
sija palikta ta pati.

Į Connecticut apygardos me
tinį suvažiavimą atstovais išrink
ti A. Ramanauskas ir dr. E. Vaiš- 
nienė.

Ieškota atsakymo, kodėl tiek 
maža LB narių atvyksta į susi
rinkimus. Logiškai atrodo, kad į 
klausimą galėtų atsakyti tik tie, 
kurie susirinkimų nelanko, nes 
jie žino, kodėl nelanko. Turiu

-M

Romualdas Kisielius su savo nuotrauka, kuri foto parodoje lai
mėjo pirmąją premiją. Nuotr. E. V. Colella

NEVVARK, N.J.
Švč. Trejybės 

parapijos žinios

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Švč. Sakramento pagarbini
mas buvo birželio 2. Prasidėjo 
12 vai. Vakare buvo iškilmin
gi mišparai giedojo Šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Klemenso Bagdonavičiaus.

Mr. Mrs. Petras Basi] gegu
žės 5 paminėjo savo vedybinio 
gyvenimo 45 metų sukaktį. Jų 
intencija mišias aukojo kun. Juo
zas Barkus, OSB.

Lietuvių moterų klubas gegu
žės 5 surengė pusryčius vyres-

prel. J. Scharnus ir vyresnio 
amžiaus žmonės nuoširdžiai dė
koja klubui.

Adelė Skudžinskaitė gegužės 
11 ištekėjo už Richard Stompf. 
Sutuokė prel. J. Scharnus, asis
tavo kun. Joseph Barkus, OSB, 
giedojo Charles Laurinaitis, var
gonavo Klemensas Bagdonavi
čius. Vaišės tuoj buvo po sutuok
tuvių parapijos salėje.

F.V.

— Chess Olympiad, t.y. pasau
lio komandinės pirmenybės, 
prasidėjo birželio 6 ir truks iki 
birželio 30 Nicoje (Prancūzija). 
Dalyvauja 80 valstybių su savo 
komandomis. Daugiausia vilčių 
turi Sovietų S-gos komanda (Kar- 
pov, Korčnoj, Spaskij, Petrosian, 
Tai, Kuzmin). Stipriausi varžovai 
Jugoslavija, Vengrija ir kt. Jei 
JAV komandoje žaistų pasaulio 
pažiba Bobby Fischer, tai ameri
kiečiai galėtų varžytis dėl pirmos 
vietos, dabar teks tenkintis kuk
lesne vieta.

— Moterų pasaulio pre
tendenčių dvikovą Rygoje lai
mėjo tbilisietė Nana Aleksand
rija, įveikusi lvovietę Marta Šul- 
5 1/2-2 1/2. Kita pora preten
denčių kovoja Kislovodske, bū
tent Irina Levitina ir Valerija 
Kozlovskaja. Po keturių ratų abi 
turėjo po 2-2.

— Danijos didmeistris Bent
• Larsen ir JAV didmeistris Walter 

Brovvne su kitais žymūnais daly
vaus World Open turnyre liepos 
3-7 New Yorke. I vietos laimė
tojui paskirta $3,000, antros — 
$1,500 ir trečios $1000. Viso 
prizams numatyta $17,000. Did
meistris Larsen atvyksta į JAV ir 
birželio mėn. nuo 20 iki 30 
duos visą eilę simultanų: New 
Jersey, New Yorke, N. Haven,

pabrėžti, kad tai nėra vien mūsų 
kolonijos klausimas. Procenta- 
liai imant, mes esam stipresni 
už kitas kolonijas ir esam jaut
resni. Mažutėj kolonijoj kiekvie
nas narys labai vertinamas, o jo 
nustojimas labai jaučiamas.

Šis pokalbis dar tęstas ir po 
susirinkimo prie kavutės.

Albina Lipčienė

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phonę: 991-0001; 991-7260

MOKA

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 5y4>
$10,000

6V2

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 Į
...... ..... ......... .. .................... . , ............. ....

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

SAVI, PAS SAVUOSIUS 

Long Island, Philadelphijoje, 
Wąshingtone ir liepos 8 vėl New 
Yorke.

— Bostonietis Norman Wein- 
stein, Amerikos Open, p-bių lai
mėtojas, šį mėnesį gaus tarptauti
nio meistro titulą iš FIDEs kon
greso. Birželio 23 įvyks jo simul
tanas Bostone Boylston klube. 
Mokestis po 6 dol. nuo dalyvio.

— The Douglas Aircraft CC 
turnyrą savo klasėje laimėjo Al 
Stančius. Turnyras įvyko Lake- 
wood, Calif.

— P. Puškorius laimėjo savo 
sekcijoje JAV korespondencinį 
Class Tournament, surinkęs 6:0.

— Lietuvos moksleiviai gegu
žės mėn. laimėjo penkių respub
likų komandines varžybas, įvy
kusias Kligene (Latvija). Lietu
viai įveikė Estiją 6-4, Ukrainą ir 
Latviją po 5.5-4.5, ir Moldaviją 
7.5-2.5. Tiek pat taškų (24.5) su
rinko ukrainiečiai. Treti mol
davai — 20.5, toliau latviai 16.5 
ir estai 14 tš. Iš pavienių ge
riausiai pasirodė vilnietis Gor- 
čanikovas 4-0, panevėžiečiai Z. 
Einoris, D. Jakimavičius ir kau
nietė Poznerytė po 3.5 taško.

— Estas Sarapu ir Garbett 
pasidalijo pirmą vietą Naujosios 
Zelandijos pirmenybėse, abu 
surinkę po 9.5-2.5 tš.

— Bostono šešių meistrų tur
nyrą, įvykusį gegužės 23-27 
Boylston Š. klube, laimėjo John 
Peters, surinkęs 3 1/2-1 1/2
taško, kitas Bostono žymūnas 
John Curdo su pora kitų pel
nė po 3 taškus. Stiprus New 
Yorko meistras Orest Popovych 
liko priešpaskutiniu su 2 taš
kais. Savo laiku Popovych žaidė 
Bostono MET lygoje už Cam- 
bridge komandą; mūsų Gedimi
nas Šveikauskas buvo dukart su
sitikęs su juo ir abu kartus bai
gė lygiomis.

Žinios iš šachmatų olimpiados
Dalyvauja 74 komandos, 8 gru

pėse. Iš kiekvienos grupės dvi 
pirmosios komandos pateks į 
baigmę. I grupėje pirmauja so
vietų komanda; dėl antros vie
tos varžosi Wales, Mongolija, 
Lenkija ir Brazilija. II — už
tikrintai vyrauja JAV komanda, 
priešaky Kanados ir Anglijos. 
Pirmose rungtynėse prieš Ka
nadą nelauktai suklupo JAV did
meistriai L. Kavaiek ir W. Lom- 
bardy. Rungtynės baigėsi 2-2. 
Toliau amerikiečiai sausai įvei
kė Rodeziją, Daniją ir Pana
mą po 4-0. Taškų pelnė: Ka- 
valek 1-1, Robert Byme 3-0, 
W. Browne 3-0, Lombardy 2-1, 
Reshevsky 3-0 ir Taijan 2-0. 
III gr. Kuba ir Jugoslavija 
priešaky kitų. IV — Vengrija, 
Čilė ir Belgija; V — Pietų Af
rika, Hongkong ir Vak. Vokie
tija; VI — Čekoslovakija, Nor
vegija ir Rumunija; VII — Bul
garija ir Filipinai, o VIII — Ar
gentina, Graikija ir Austrija.
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HARTFORD, CONN.
Dainų vakaras

Hartfordo Lietuvių klubo di
džiojoj salėj gegužės 19 įvyko 
koncertas. Ora<pasitaikė gražus 
ir traukė žmones į gamtą. Kon
certo salėj publikos irgi prisi
rinko nemažai.

Klubo pirmininkas Juozas Ta
rnas, atidarydamas pobūvį, pa
sveikino klubo narius ir sve
čius. Jis pranešė, kad progra
mą atliks Hartfordo moterų cho
ras bei solistai Irena Petkaitie- 
nė ir dr. Izidorius Alis. Vado
vaus muzikas Jurgis Petkaitis.

Pirmoji į sceną išėjo I. Pet- 
kaitienė, padainavo “Kur bakū
žė samanota” ir kitas dainas. Jos 
skambiu dainavimu publika bu
vo sužavėta.

Taip pat buvo malonu klausy
tis Petkaitienės ir sodraus bari
tono dr. Alio duetų. Į sceną iš
ėję du kartus juodu padainavo 
aštuonis įvairių kompozitorių 
kūrinius.

Moterų choras scenoj pasiro
dė irgi du kartus. Padainavo 
apie dešimt įvairių kompozito
rių dainų, tarp jų porą sukom
ponuotų J. Petkaičio. Choro dai
nos skambėjo labai maloniai.

Po koncerto klubo nariai, sve
čiai, choristės ir solistai apatinėj 
salėj sėdo prie vaišėm paruoštų 
stalų. Klubo pirmininkas J. Ta

rnas, džiaugdamasis pobūvio pa
sisekimu, dėkojo choristėm, so
listam ir ypač J. Petkaičiui už 
jų pasišventimą ir atliktą darbą 
klubui palaikyti. Taip pat dėko
jo visom ir visiem, prisidėju- 
siem darbu ir gėrybėmis. Ypa
tingai dėkojo E. Miniukienei, 
įdėjusiai daug darbo, sumanumo 
ir gėrybių.

Beužkandžiaujant E. Miniu- 
kienė išdalino lapelius su popu
liarių dainų žodžiais. Jai su pia
ninu pradėjus, visi dainavo. Ir 
senesnio amžiaus moterys 
sklandžiai derino savo skambius 
balsus. Ilgai skambėjo sutarti
nės.

Pobūvio pabaigoj pirminin
kas J. Tarnas pareiškė, kad klu
bui palaikyti bus ruošiama ir 
daugiau parengimų.

Dalyvis

Mirė M. Armaitienė
Hartfordo ligoninėj (Hartford 

Hospital) balandžio 21 mirė Ma
rija Šataitė-Armaitienė (Arma- 
nienė), sulaukusi 76 metų am
žiaus. Buvo pašarvota Karlono- 
Molloy koplyčioj. Prie jos 
karsto buvo daug gėlių vainikų 
ir puokščių.

Antradienio vakarą į koplyčią 
atvykęs klebonas kun. Juozas 
Matutis ir Švč. Trejybės seserys 
sodalietės su čia esančiais sukal
bėjo dalį rožančiaus.

Trečiadienio rytą velionė 
buvo nulydėta į Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčią, kur kun. J. 
Matutis aukojo mišias ir kitas ge
dulingas pamaldas, pasakė ir pa
mokslą.

Paskui a.a. Marija Armaitienė 
buvo nulydėta į Saint Mary ka
pines New Britaine, Conn., ir 
ten palaidota amžinam poilsiui. 
Į kapines ją palydėjęs kun. J. 
Matutis ten sukalbėjo maldas, 
Angelas Dievo ir su visais su
giedojo Marija, Marija.

Po laidotuvių buvo surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo daug 

žmonių — giminių ir pažįsta
mų.

Velionė Marija Šataitė su savo 
vyru Albinu Armaičiu (Armanu) 
buvo susituokusi 1921 liepos 4 
Hartfordo Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioj. Mogerystės sakra
mentą palaimino prel. J. Amboto 
asistentas kun. Vaškelis.

A. a. Marija Armaitienė visą 
savo gyvenimą nei fabrike, nei 
įstaigoj nedirbo, o dirbo tik na
mie, kaip šeimininkė ir motina. 
Jos vyras Albinas, atvykęs į šį 
kraštą 1914, Pratt Whitney išdir
bo 40 metų, o 1961 išėjo į pen
siją. Hartforde juodu išgyveno 
53 metus.

Begyvendami čia, juodu įsigi
jo gražius namus ir susilaukė 
dukters France s, kurią gražiai 
užaugino ir išleido į mokslą. Da
bar jų duktė yra ištekėjusi ir už
auginusi sūnų Gary Ostroske, 
kuris yra studijavęs Hartfordo 
universitete, baigęs bakalauro 
laipsniu Vermonto universitetą, 

o Connecticuto universitete įsi
gijęs magistro laipsnį, dabar tu
rįs gerą darbą Stamforde, Conn.

Velionė yra dar palikusi brolį 
Jurgį Šatą, gyvenantį New Bri
taine, Conn.

Našlių ratelio banketas
Hartfordo LAP klubo antrojo 

aukšto salėj gegužės 5 buvo 
puikus Našlių ratelio banketas
— pietūs. Susirinko nariai ir 
daug svečių; buvo ir iš toliau
— iš New Britaino, net iš New 
Yorko.

Vaišių vedėja buvo Ona Yu- 
sinienė. Ji padėkojo nariam ir 
svečiam už atsilankymą ir atsi
prašė, jei kas buvo ne taip, kaip 
reikiant. Pažymėjo, kad šio ra
telio įkūrėja buvo Agnė Stanke
vičienė. Šešerių metų mirties 
proga ji pagerbta atsistojimu.

Vaišių vedėjai paprašius, ta
rė žodžius ir kiti: Jonas Ber
notas, Eleonora Minukienė . . . 
Kalbėtojai pasidžiaugė Našlių 
ratelio veikla. Jis visada suren
gia Kalėdų ir Velykų (ar pa
vasario) vakarienę ar pietus. 
Praeitais metais buvo dar su
rengta ir pora išvykų — į New 
Londoną, prie Atlanto, ir pas 
Putnamo seseles. Šiais metais 
vėl yra numatyta įdomių išvy
kų. Pageidauta, kad ratelio val
dyba apie savo išvykas pra
neštų visuomenei, tai būtų 
daugiau ekskursantų.

Paskui banketo vedėja sumi
nėjo ir darbščiąsias šeiminin
kes: Katariną Degutienę, Ka- 
tariną Kasmonaitienę, Oną Kal- 
leson ir Oną Yusinienę. Padė
kojo ir kitiem, prisidėjusiem 
prie banketo savo darbu: Juo
zui Bakšiui, Dianai Yusinienei, 
Jonui Yusinui, Onai Ambrasie- 
nei . . .

Pirmininkė Ona Žilinskienė 
padėkojo visiem, kurie banke
tui ką nors paaukojo. Tų au
kotojų tarpe buvo Ona Medo- 
nienė, Ona Yusinienė, Ona 
Kalleson, Diana Yusinienė, Ka- 
tarina Kasmonaitienė, Elzė Vai
tiekūnienė, Ona Žilinskienė.

Linkėtina Našlių ratelio val
dybai ir visiem nariam taip ir 
toliau darbuotis, džiaugiantis 
patiem ir teikiant džiaugsmo 
visiem.

Jonas Bernotas

Ramovėnų pavasario 
balius

Hartfordo ramovėnai ba
landžio 20 Amerikos Piliečių 
Klubo salėj surengė šaunų pava
sario balių.

Pirmininkas Simanauskas, 
atidarydamas balių, pasveikino 
svečius ir pristatė retesnius ar
ba iš toliau atvykusius žymes
nius organizacijų atstovus. O 
svečių susirinko tikrai gausiai. 
Buvo matyti lietuvių iš Bostono, 
Worcesterio, Waterburio, New 
Haveno, New Britaino ir kitų ar
timesnių apylinkių.

Meninę programos dalį atliko 
šioj apylinkėj pagarsėjęs New 
Britaino moterų sekstetas Svajo
nė, vadovaujamas muz. J. Beino- 
rio. Koncertas susidėjo iš dviejų 
dalių, daugiausia liaudies dainų 
ir ištraukų iš žinomų operų. Pub
lika su malonumu klausėsi. Net 
reikėjo keletą dainų pakartoti. 
Pabaigoj muz. Beinoris paaiški
no, kad seksteto narės yra labai 
pasišventusios lietuviškai dai
nai, nes, nežiūrint jų įsipareigo
jimų šeimose, jos visada randa 
laiko drausmingai dalyvauti pa
rengimuose arba išvykose į kai
mynines kolonijas. Pirm. P. Si
manauskas nuoširdžiai padėkojo 
Svajonei ir pakvietė gausiai 
šiame parengime dalyvaujančio 
jaunimo atstovus studentus Re
giną Aleksandravičiūtę ir Juozą 
Stankaitį įteikti sekstetui pa
dėkos gėles, o publika savo 
pritarimą išreiškė gausiu plo
jimu.

Po programos buvo šiltų val
gių vakarienė. Čia ramovėnai 
drausmingai patarnavo prie stalų 
savo svečiam.

Jaukiai besišnekučiuodami, 
svečiai, nė nepajuto, kad. links
mai grojąs Radionovo orkestras 
juos kviečia nuotaikingiem vaka
ro šokiam. Šokiai buvo paįvairin
ti dainomis, žaidimais, loterija.

lenką pažymėti, kad Hartfor-

Lietuvių grupė po lietuviškų pamaldų Šv. Vaitiekaus bažnyčioje. Kairėje po medžiu 
kun. A. Rūkšta.

do ramovėnai yra viena iš ne
daugelio organizacijų, kurios su
geba surengti iškilmingus vaka
rus, sukviesti daug žmonių, su
jungti jaunimą, čia gimusius vy
resnius, vėlesnės ir ankstesnės 
kartos lietuvius bei jų draugus. 
Atrodo, kad jų sėkmingos kultū
rinės veiklos paslaptis yra jų 
drausmingumas, darbštumas, 
prisidėjimas prie kiekvienos 
lietuviškos veiklos ir gausus lan
kymas vietinių bei kaimyninių 
kolonijų parengimų.

Šiuo metu Hartfordo ramo
vė nam vadovauja kultūrinėj 
veikloj prityrę vyrai: P. Sima
nauskas, J. Šimanskis, V. Juralis, 
A. Mockus ir J. Žilys. Todėl rei
kia tikėtis, kad jie ir ateity su
rengs panašių iškilmių.

Alf. St.

AUKOS 
KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Paskutiniu laiku Kultūros Ži
diniui aukojo:

1000 dol. — N. N., Richmond 
Hill, anksč. 302.

Po 200 dol. — M.K.F. New 
Yorko klubas, Velykų stalo pro
ga, anksč. 765.

Po 100 dol. — A. M. Rudžiai, 
Chicago, 111.; P. E. Razgaičiai, 
Seven Hills, Ohio.

Po 50 dol. — N. N., Brook
lyn, N. Y., anksč. 1350; J. Bur- 
dulis, Shirley, N. Y., anksč. 870.

37 dol. — A. J. Biručiai, R. 
Hill, N. Y., a.a. Rimantui at
minti.

25 dol. — J. K. Kučiauskai, 
Baltimore, Md., anksč. 100.

Po 10 dol. — Ona Kraulaitis, 
Maspeth, N. Y.; J. Uždavinys, 
So. Boston, Mass., anksč. 100; 
Mr. Mrs. J. Lucas, West Oran- 
ge, N. J., anksč. 125; A. Ra- 
džius, Baltimore, Md., anksč. 
210.

5 dol. — Ona Kulinauskaitė, 
Kingston, Pa., anksč. 25.

2 dol. — Teresė Bakas, Hart
ford, Conn., anksč. 100.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
aukotojam. Aukos siunčiamos 
adresu: Franci scan Fathers,
Lithuanian Cultural Center, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

—O—
Liet. Karių V.S. “Ramovė”, 

New Yorko skyriaus ramovėnui 
Vytautui Čėsnai mirus, vietoj 
gėlių Kultūros Židiniui aukojo:

Po 10 dol. — Luchina ir Vy
tautas Vilkutaičiai; Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai; Elena ir 
Justinas Liaukai; Stefa ir Vin
cas Savukynai; J.P. Kunigėliai.

Po 5 dol. — M. J. Juodžiai; 
J. L. Tutinai; Vytautas Šventorai- 
tis.

Velionies artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
aukotojam lietuvišką ačiū.

-o-

Lauklama aukų ne tik grynais 
nlgais, pasižadėjimais, bet ir užra
šais testamentuose. Aukas siųsti: 

Franciscan Fatners 
Building Fund 

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y., 11207

PAS LENKIJOS
Lenkijoje daugiausia lietuvių 

yra vadinamame Punsko krašte, 
apie Seinus. Ten visa sritis yra 
lietuviška. Paskui lietuvių gy
vena Varšuvoje ir kituose mies
tuose.

Lietuvių yra ir buvusios Prū
sijos žemėse. Verta priminti, kad 
šiame krašte dažnai sutinkami 
ir lietuviški vietovardžiai. Tai 
visiem primena senąsias prūsų 
gentis ir jų buvusią kultūrą.

Nemaža lietuvių gyvena Vroc
lave, kuris vokiškai buvo vadi
namas Breslau. Ten jie turi 
savo draugiją, tautinių šokių 
grupę. Tai draugijai pirminin
kauja dr. Vytautas Markavičius. 
Yra ir lietuviškos pamaldos Šv.

Lietuviai po pamaldų prie Šv. Vaitiekaus bažnyčios. Po medžiu, 
profiliu į dešinę, dr. Vytautas Markavičius, lietuvių draugijos pirmi
ninkas.

Šv. Vaitiekaus bažnyčia Vroclave, Lenkijoje. Šioje bažnyčioje lietu
viai turi savo pamaldas.

LIETUVIUS
Vaitiekaus — domininkonų baž
nyčioje. Tas šv. Vaitiekus buvo 
čekas, atvykęs į Prūsiją, krikš
tijo žmones. Sambijoje, Prūsų 
vienoje dalyje, jis buvo nužudy
tas. Jis įėjo į prūsų šventąją 
girią, ir už tai jį nužudė. Vėliau 
jis buvo paskelbtas šventuoju, 
dabar jo garbei yra ir bažnyčia 
pastatyta.

Čia įdedame tris nuotraukas 
iš Vroclavo lietuvių gyvenimo. 
Jas fotografavo Antanas Glu- 
šauskas ir atsiuntė Petrui Mont
vilai į Woodhaveną, N.Y. Nuo
traukose — lietuviai po lietuviš
kų pamaldų Šv. Vaitiekaus baž
nyčioje.

— Lietuvių Studentų Są
jungos centro valdybos pirmi
ninkas Gediminas Mikalauskas 
ir vicepirmininkas Vytautas Jur- 
gėla birželio 5 Washingtone da
lyvavo LB-ALJS surengtame 
JAV Kongreso narių lankyme ir 
kėlė Lietuvos reikalus. Jiem teko 
aplankyti ne tik eilę New Yor
ko, bet ir tolimesnių valstijų 
kongresmanų įstaigų.

— Inž. Stasys Bačkaitis, JAV 
Transportacijos departamente 
skyriaus vedėjas, išvyksta į Ita
liją dalyvauti Tarptautinės Stan
dartų Sąjungos mokslinių komi- 

* tetų konferencijoj, kuri įvyksta 
Torino mieste birželio 17-26. 
Čia jis referuos apie mokslinius 
ir tyriminius darbus, atliekamus 
JAV automobilinio eismo saugu
mo srityse, liečiančius greičio
ir pagreitėjimo matavimus, me
chaniškų simuliacijų išvystymą 
ir panaudojimą žmogui avarinėj 
aplinkoj, ir naują metodiką me
džiagų užsiliepsnojimo atspa
rumo tyrimuose.

— 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.

— Ieškomas vargonininkas, 
kuris galėtų atlikti pareigas lie
tuviškai ir angliškai. Alga gera. 
Kreiptis raštu ar telefonu: St. 
Andrew Church, 396 Church 
St., New Britain, Conn. 06051. 

J Tel. 203 224-0341.
— Jonas Stukas, prieš 20 metų 

pradėjęs industrinės keramikos 
fabriką su dviem darbininkais 
Campo Largo, Parana, Brazilijoj, 
šiandien jau turi 450 darbininkų, 
dirbančių ne tik keramikos, bet ir 
metalinių dalių skyriuje. Šiais 
metais įstatytoji ketvirtoji kros
nis dieną ir naktį degina įvai
rias elektros laidam ir jung
tukam reikalingas porcelano da
lis. Firma vadinasi Porcelana In- 
dustrial Paranaense, jo pusinin
ku yra Lorenzetti firma. J. Stu
kas yta ir viso fabriko industrinis 
vedėjas.

— Aloyzo Barono romanas 
“Paaudžu megzlos” (lietuviškai 
Abraomas ir sūnus), išverstas į 
latvių kalbą ir išleistas “Grama- 
tu draugs” leidyklos JAV, 
sėkmingai platinamas Vakarų 
Vokietijoj gyvenančių latvių 
tarpe.

— Beržoras yra maža vietovė 
prie Platelių, Žemaitijoj. Ten yra 

i labai senos kapinaitės su koply
čiomis. 1972 rugsėjo 17 didžioj 
kapų koplyčioj buvo paminėta 
jos 225 metų sukaktis. To minė
jimo nuotraukos gautos dabar 
Brooklyne. Šią koplyčią kadaise 
piešė dail. A. Galdikas, paveiks
las buvo reprodukuotas spal
vose.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Chicagoj renka me
džiagą apie lietuvių įsikūrimą 
Chicagoj ir visoj Illinois valsty
bėj. Ryšium su Jungtinių Ameri
kos Valstybių 200 metų 
sukaktimi sudaromas specialus 
komitetas, kuris rinks atitinka
mą medžiagą ir ją parodys kita
taučiam.

— Rašytojas Anatolijus Kairys 
išrinktas į JAV LB krašto valdy
bą kultūros tarybos pirmininku.

— Vytas Volertas, Jr., LB Piet
ryčių apygardos vicepirminin
kas jaunimo reikalam, prisidėjo 
prie LB-ALJS surengtos politi
nės akcijos Washingtone. Jis ap
lankė savo valstijos kongres- 
manus ir taip pat suorganizavo 
platesnę laiškų rašymo akciją 
jaunimo tarpe Philadelphijos ir 
pietinės New Jersey apylinkės 
ribose.

— Ieškomas: Antanas Mažei
ka, sūnus Igno, dingęs per II-jį 

! karą Vokietijoj. Ieško sūnus An- 
| tanas-Eugenijus Mažeika iš Kau- 
į no, Angariečio g-vė 5-1.
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r-----------------
... ii j i AIRLESS SPRAY — BRUSH PAINTING WATER-

Palaikyk lietuvišką spaudą. proofingbasements,slateroofspraying. 
Skaityk Darbininką! ALSO L|QHT hauling. odd jobs. reasonable

J RATES, FREE ESTIMATES, COMMERCIAL OR
____________ RESIDENTIAL (201) 478-8153

LARGE APARTMENTS
SIX ROOMS AND BATH SLEEPS 9 PERSONS. 
ALSO CLEAN COMFORTABLE HOTEL ROOMS. 
ONE BLOCK TO BEACH. CLOSE TO EVERYTHINGI 
A FRIENDLY HOTEL THAT WELCOMES FAMILIES.

CHRISTINE HOTEL
4300 Ada ntlc Avė Dept M Wlldwood, N.J.

(609) 522-5241

AMERICAN PLAN IN WIL0W00D 
TW0 MEALS EVERYDAY INCLUDEDI

SANDY SHORES MOTEL 
HOTEL ROOSEVELT & RESTAURANT 
L0W RATES START AT $68.00 PER WEEK MEALS 
INCLUDED. CLOSE TO BEACH AND BOARDWALK 
FREE PARKING 26th & ATLANTIC AVĖ., WILDW00D,

N.J. 08260 — DEPT. M (609) 522-7422

ISLAND REEF GUEST HOUSE
29 NORTH WATER ST„ NANTUCKET, MASS 02554 

$11-$14 PER DAY PER PERSON
ALL PRIVATE BATHS

BUILT 1717 IN HISTORIC DISTRICT
617 228-2156

GOLF — 50FT. POOL TENNIS
FOR TW0. CHILDREN FREE

(
PRO5PECT HOUSE
ANO BOMOSEEN GOLF CLUB I

Sixty guests, 9-hole golf cnurs«, ■' 
beach, boats, fishing, tennis; win» 
and dine in new Club House; EP, sgl., ■ 
dbl. Bnx'9B Bomoseen Vt 05732. ■

$15-18 PER DAY
IN ŠAME ROOM. MEALS AVAILABLE. LOWER 
WEEKLY RATES.

SPRING/FALL. JUKE BOX, POOL ROOM ETC.
IRON MOUNTAIN HOUSE 

Jackson 100, New Hampshire 03846 
(603) 383-6388

GOLF GROUPS WELCOME

ROGER’S CAMPGROUND
OFFERING ONE OF THE FINEST VIEWS IN THE 
WHITE MTS. FOR TENT AND TRAILER CAMPING 
GENERAL STORE, RESTROOMS, SWIMMING POOL 
REC. HALL, FIREWOOD (CHARGE) AND PLAY- 
GROUND. SNACK BAR, LAUNDROMAT, BOTTLE 
GAS, 162 PULL-THRU SITES WITH FULL HOOKUPS 

Between Santa’s Village and Lancastar 
US Hwy. 2, 2 Milės East of Junctlon 
Hwys. 243 Ph.: (603) 788-4885 Hosts: 

Roger and Bertha Choquette 
Lancaster, NH 03584

i----------------------------------------------------------- r
PHOTOGRAPHY 

SERVICE & PROFESSIONAL 
FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 

IN YOUR HOMES, SCHOOLS 4 OFFICE8 
J IMI KEYS

į 212 749-0357 — PL 7-3995

REPAIR ALL TYPES 
SEWING MACHINES 

IN OUR SHOP OR YOUR HOME 
REASONABLE PRICE 
CALL 212 756-8605

EXTERMINATORS FLOOR SANDING >
A—A KELLY CUSTOM VVORK

End Roaches, Ants, Mlce ANTIOUE FLOOR FINISHING

2 Year Guarantee GALU
24 Hour Service, Open Sunday SOUARE SANDERS TODAY

914-375-0666 212 675-5000

Harbor House.

r*

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

fe

BOILER CLEANING OIL BURNER 
REPAIR

Work done by Expert Mechanics. 24 Hour 
Service. Call 212 756-6907 or 941-4425

EDDLETON’S GUEST HOUSES
2-3 CHESTNUT ST. NANTUCKET 617-228-0049 
2 LARGE GUEST HOUSES CENTRALLY LOCATED. 
PRIVATE & SEMI-PRIVATE BATHS, IMMACU- 
LATELY CLEAN CATERING TO A OUIET CLIENTELE 
EACH HOUSE HAS A GUEST SITING ROOM WITH 
TV. VACATION ON NANTUCKET WHERE YOU MAY 
BYCYCLE & LEAVE YOUR CAR AT HOME. RATES 

AVAILABLE UPON REOUEST DEPT. 100

CASH IN ON HIGH FOOD COST NOW 
>$12,500 to $50,000 requlred for Turn-Key Ope-į 
Iratlon in food productlon on your site. Ideaf for 
:relocatlon. Full trainlng and marketlng. For detalia 
wrlte: Hydroponics Internatlonal Ine., 116, 2121 
Corporate Square Blvd., Jacksonville, Florida 
32216 or call Mr. Gardner collect 904 721-1780

FREE VACATION OFFERS
ONE CHILD (UNDER 10) FREE WITH FAMILY. ___ 
INCLUDES ALL FOOD LODGING AND ACTIVITIES 
PLŪS MANY FREE ATTRACTIONS AND SERVICES

DELL—O—LODGE & MOTEL
Alton Bay, New Hampshire 03810

(603) 873-6400

LAURENTIAN
Motei & Apartments

New motei units — Kltchenettes
Apartments — 2 to 6 persona. Heated. Free 
Parking — Color TV. Heated Swlmming Pool 

Center of Beach. Call or wrlte for 
reservations:

24 Ashworth Avė. (at A Street) 
Hampton Beach, New Hampshire 

Lucille 4 Jean Drolet, Ovvners
(603) 926-5565

On 
US

MOUNTAIN TOP INN

INN AND GOLF CLUB 
WARREN, N. H. 03279

Phona: i-603-764-8590

SAVE GAS VACATION 
SEE THE BEST OF VERMONT 
V/ITHOUT DRIVING A MILE 

AFTER YOU ARRIVE

Onthe Isle, 
away.

Not far from 
Boston. Nantucket.

An uncommonly beautiful 
spot, yetvvith realistic 

rates. Mornings—a 
continental breakfast. 

Evenings—frefsh fish, or 
sirloin steak eut to your 
personai taste, and the 
island's most bountiful 

Salad Bar. Entertainment 
in the lounge. Season from 

June 20 to September 2 
(lower rates in July). 

Write to learn more, or 
call (617) 228-1500.

DEPT. 100_ 
HORBOR HOUSė 

NBntucket Island, Massachusetts 02554

MOTOR LODGE
COFFEE SHOPPE 

Comfilete!/ renovaTed 
In the heart of Cape Cod's vaca- 
tionland
Luxurious accommodations for 
the discriminating tra.veler. 
Color Cable TV
2 Pools — 1 heated
Efficiency Units Available

$12.00(effec. 6/28) ;
. _ parson dbL oca

UNDfR MANAGEMENT'
On Route 28, Bass River

CAPE COD, MASS.
BOX 100 Tek (617) 398-2681

CHARLOTTE INN, charmlng old hIstorio Inn wlth 
vary unlque atmoaphere In the heart of Edgar- 
town on Martha'a' vineyard Island, a block from 
the harbor, near everythlng, yet on a lovely 
peaceful aide atreet. Contlnental breakfast served 
to gueata all year. Luncheon and afternoon tea 
on the garden terrace In aummer months. Rea
sonable rates. Reserve now for aummer vaca- 
tlon. Send for brochure. CHARLOTTE INN, S. 
Summer St, Edgartown, Maas. 92539 (617)
627-4751.

EXP. OPERATORS ON SINGER & MERROW 
MACHINES SECTION OR PIECE VVORK ON 

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

MITCH HOME IMPROVEMENT 
All Brick Cement Work 

Free Estimates Guaranteed 
Pre Season Prices Call 446-6636

EMERALD 
MOVERS 

All Boroughs, Low Rates, 
Overseas, Shipping 

Call 212 796-3200

GERALD WHITE
1530 TOWNSEND AVĖ. BRONX 

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
REFRIGERATION SERVICE & REPAIRS 

CALL 868-3330

CAPTURE THE DISTANT MEMORIES 
EXCELLENT PORTRAITS TAKEN OF 

YOU AND YOUR LOVED ONĖS. DISTINCT PHOTO 
COVERAGE, CALL N0W 

(201) 436-3125

ADVENTURE
Here isthe perfect chance for all youngsters 
ages 12 to 15 to have a Back-Packlng Ad
ventu re onthe AppalachianTrall.Experience 
or equipment not necessary. Three ex- 
perlenced Guide/Counselors for a group of 
nlne. Food and equipment supplied. One 
week or two week sessions startlng July 7th. 

For information call or wrlte
KENNETH BELL

34 Farmstead Road, Storrs, Conn. 
06268 (203) 429-3587

COTTAGES AND CLUB
600 aere resort with all of the actlvitles of 
Summer: Boatlng, Sailing, Fishing (Lake Just 
stocked with 33,000 Trout), Heated Pool, 
Tennis, Pltch’n’Putt Golf, Horseback Riding, 
Hlklng, Cookouts, Guided Slghtseelng and 
Antiquing Tours, Summer Theatre parties, 
and good old fashion Relaxing. Write for 
free color brochure. Write or call collect for 

reservatlons. 802 -483-2311
BOX CN

Chlttenden, Vermont 05737

DEPT. 100

OOSILAUKEE
MOVING — BROOKLYN

ONE ROOM TO HOUSEFUL VAN & TVVO MEN — 
$15 HOUR TRUCK & THREE MEN $26 HOUR 

BROOKLYN MOVERS
778 6130 8 AM TO 7 PM — 7 DAYS

HIGGINS M ACH INN
Scsrborough, Ms. 04074 

Informal, homsy Inn . .
Clssn, unspoilsd tsndy bssch, 

7 milai So. of Porfland. 
Homa cookad meali 

Daily and v/aekly ratai.
Broch. (207) 883-4684

‘b^ArįaN’ Gastle
INN tCASTLE TENNIS CLUB

An unexp«ctcd pleaaure

Vermont’S amallest, moat com
plete 4-season resort ln the 
aettlng of a landmark manslon.

CFUNSTOCKACEES
ONLY 93 MILĖS 
FROM BOSTON!

Private chalets accommodating up to 8 
people. including living room with fireplace. 
kitehen, dining area and wall to wall car- 
peting. Available facilities include indoor 
svvimming pool. sauna, eoektail lounge. 
snack bar. beach. and recreation lacllitiea 
on Lake VVinnipesaukee. Reservations 
should be made two to four weeks in ad- 
vance by calling 603/293-2008 or write: 
Rentai Agent, c/o Gunstock Acres, R.F.D. 
4. Laconia, N.H. 03246.

Clay courts, tournamentt, In
struction. Swlmmtng pool. Golf 
nearby. Or Just Relax.
Complete restaurant menu by 
and for people whd take foocl 
serlously. Yet week long rates 

from $115.
For Information Wrlte Bos 157-C 

Proctoravllle, Vermont 05153 
(802) 226-7222

fe

BLUE ACRES 
CAMPGROUNDS

0, uountry Inn ostab. I909. Mountaln 
J snttlno on nvt. lake. Numeroiis outdoor 
X activitles. Congcnial and relaxing 
Jj atmosphere. 2>/į hrs. from " "N.Y. City. 

^ėpt7iooTHE INN AT 
J STARLIGHT LAKE

Starlight, Pa. 18461.'>117-798-2519

• Houselcheping Lodget* Ateomt2 te'10 
r on CONN. RIVER

Attr., ipacioui, heated, elec. kitehens, 
fireplaces. Fun with L«wn Sport*, Bar- 
bequet, Rec. Hali. Fishing, Boating, 
Scenic Trails, Filtered' Pool. LOW OFF 
SEASON RATES! Bklet. Box I62N, 
Brattleboro, VA Tel: 403-256-6127.

I

OVERLOOKING NANTUCKET 8OUND 
Secluded . . yet elose to Cape's many 
resort actlvitles.. Erlvte beach, heated 
pool. color TV, coffee shop. ~
Free color brochure: Dept. C, gtandish 
Way, W. Yarmouth, MA 02613

CLOSEST PRIVATE CAMPGROUND TO FAMOUS 
HORSENECK BEACH. NEARBY ATTRACTIONS: 
NEW BEOFORD WHALING MUSEUM, LINCOLN 
PARK AMUSEMENT CENTER FALL RIVER MARI- 
TIME MUSEUM NEWPORT NAVAL BASE & MAN- 
SION SOUTHEASTERN MASS UNIVERSITY GOOD 
SHOPPING FACILITIES CHURCHES FISHING ANO 
OTHER OUTDOOR SPORTING ACTIVITIES IN THE 
NEIGHBORHOOD A CLEAN GUIET CAMPGROUND 
WITH LARGE SHADED SITES & VERY CLEAN 
RESTROOMS FOR RESERVATIONS WRITE TONY 
ALMEIDA BLUE ACRES CG, P.O. BOX S—1 DEPT.

100 WESTPORT, MA. 02790 PH: (617) 636-2091

LAKE VVINNIPESAUKEE 
RENT FOR ENTIRE SEASON!

TWO-BEDROOM. FIREPLACE, BUILT-IN 
STEREO, MODERN KITCHEN WITH COMBINATION 
REFRIGERATOR-FREEZER, DISHWASHER AND 
DISPOSAL UNIT. ALL ELECTRIC HEAT, WALL- 
TO-WALL CARPETING. CONVENIENT TO STORES 
AND CHURCHES. LOCATED RIGH ON LAKE FRONT 
WITH SANDY BEACH AND DOCK. $2,750 FOR 
SEASON. CALL LILLIAN BRODEUR (603) 253-6516 
OR WRITE BOX 465, CENTER HARBOR, NEW 

HAMPSHIRE, 03226

JEANNE’S SUN & 
SURF MOTEL

PONO RIDGE MOTEL
WiST WOODSTOCK, VT.

13 Qulet, attractive unitą away from 
boIm 91 trafffc. AM, 14. sgl, U 4M. 
BANK AMERICARD, Matter Clierge 

A.A.A. approved-.
Nenatn and Friscilla BayntM 

Tai. 802 457-1130

On a figtil budget?
'So are we. Stare our country home ln the < 
Whtte Mountains. Peaceful, scenlc ant) 
famlly style. $5.00 p.p. or $25 wkŪ-' 
Wlth contl. breakfart.

SLEIGHBELL LODGB ,
(03-837-9340 RFD <1. Whlhrt««. *«•

1800 feet high in the White Mh. 
Enjoy Golf, Swimming, Tennis, our 
Rec Room, Excellent Dining, Cocktail 
leunge, Dancing & Enterteinment. 
17 Area attractions. lt can be yours 
fdr at ilttle a$ $16 per day or' $96 
per wk, PP Dbl Occ, MAP.

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

NEEDED. Principais only. C Marile 516-732-8633
JULIO DORCELY CONTRACTOR 

SIDING, ROOFS, MASON CARPENTER, ADDITIONS, 
REPAIRS, ALTERATIONS

103 MALTA STREET, BROOKLYN, N.Y.
CALL: 257-6150 OR 257-4587

PARKWAY KOA
2292 N. DuPont Hwy.

DOVER, DE 19901 DEPT 100 
Famlly Camping Year ’Round 

Store — Laundry — Dumplng Statlon 
— Pet Kennel — Wooded Sltes

RECREATION:
POOL 30 x60 FT. — KIDDIES PLAYGROUND — 

VEST1BULE WITH TA8LES 4 BARBECUK — 
RECREATION ROOM (EOUIPPED) FAMILY GAMĖS 
PROVIDED — BIKE RENTAL — COVERED BOAT

STORAGE

. NEARBY RECREATION:
CRABBING—FISHING, FRESH 4 SALT WATER — 
MAJOR SEA SHORES — 3 RAČE TRACKS — 
CAR RACING — HISTORICAL SITES — MAJOR 

RESTAURANTS — HUNT1NG

FOR RESERVATIONS PH: 
(302) 734-2567

Visit the Statė that Started 
the Nation

Skaityk ir platink Darbininką!

AYERS LAKE CAMPGROUND
SMALL & SCENIC

FISHING — EXCELLENT CANOElNG 
IDEAL BATHING FOR SMALL CHILDREN 
NO RECREATION HALL — NO GROUPS 

EVA &DOUGLAS STEVEN8ON
ON US HWY. 202, ROCHESTER, N.H.

603 332-5940

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasl, B. S 
77-01 JAMAICA AVEmJB

(Cor. 77th Street) r.
Woodhaven, N.Y. 11421 

WK DELTVER 
Mlchigan 2-4130

i

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTlir

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

JOHN BUCKNER TOWING
180-19 Llnden Blvd.

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

CALL 212 528-1900

NURSING HOMES 
EDGECOMBE Nurslng Home 40 Sunset Avė., 
Lenox Mass. 01240 is Located in the 
“Heart Of The Berkshires,” famlly owned 
and operated, now accepting appl Icatlonsfor 
malė and female patients. Brochure im- 
mediately mailed upon request.

EMMANUEL PAINTING
&

PAPER HANGING
EXTERIOR OR INTERIOR DECORATING 

CALL FOR FREE ESTIMATES
212 352-8116

OTIS CHESTNUT 
Tractor — Owner Operator 
Desires Steady Accounts

Call 212 585-9105

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

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

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

Unique Cape Cod Farm
NEAR SPRING—FED 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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Llthuania, 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—La isvės Žiburys, sekm. 9-1 Ovai, ryto WHB1105.9 FM. 
R. Kazys, 62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379. Tel. (212) 
TW 4-1288.

*

“Old Cape Cod ”is alivc and well-preserved here

rfmy’s

Freetown, Maasachusetts

FAMILYRESORTAREA —UNSPOILED & 
UNCROWDED BEACHES TENNIS BOATING GOLF 

SURF CASTER'S HAVEN IVRITE BOX 2C 
CHARLESTOWN, R. I. 02813 (401) 364-6012 

HOLMES RESORT MOTEL 
U.S. 1 & 1A

27 MODERN UNITS CERAMIC TILE BATHS SOME 
WITH KITCHENETTES. SWIMMING POOL TV ON 
OCEAN SIDE OF BLVD. CONV. TO RESTAURANTS 

WRITE FOR RATES & RESERVATIONS: , 
528 OCEAN BLVD., HAMPTON BEACH

DEPT. M TEL. 603 926-9756

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

Ocean tront resort, Deluxe 
occom., dooI, continental bkfst.

60 Surf Drive 
Faltnouth, MA. 02540 

(617) 548-397S

FAMILY FUN RESERVE 
FOR THIS 
SUMMER

CAMP AT

■» INOOOR
POOL
Childrta's
R»l«« ’ Bot 52b. nį, o
Deli cinus Muli Slroodsborf 9 Fo.

Writ« or )koit (717) 629-2410

n End Kentucky Avė., Atlonfic City
Vi Block from Boardwalk 
Air Cond- Rooms Awil. 
e PRIVATE BATHS 
e ELEVATOR
• ALL OUTSIDE ROOMS 

2 lobbtes. Spscious
• Porch, Centai Lncstion 

FREE PARKING Write for Free color brochtre 
t BATHING Ph. Atl. City 609-345-1618

There Is no better time to 
savor the'charm and flavor of 
“Old Cape Cod,r than the glor- 
ious early weeks of Summer. 
And no. better place than at 
this delightful, očean-front club 
resort.-

Wychmere Harbor attracts 
the kind of people who cherish 
the things you do...and enjoy 
the many activities we offer. 
Swimming from our 1100 foot 
private beach or in our heated, 
Olympic-size pool. Putting 
Green. Shuffleboard.- Saunas.

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.

LITAS

Off I-195, Exit 18 onto Faunce 
Corner Rd (3V1 mi. N); left onto 

High Hill Rd. (2 mi.) to Am/s
We Are Centrally Located—Visit:

• Cape Cod
• New Bedford
• Fall River 
e Newport
e Boston

• Salt Water Beaches (Nearby)
Reservations—wrile to:

A. C. Paquef 
2831 N. Main St. 

Fall River, MA 02720
Or Call:

Ph: (617) 995-9434

PINE RĘST 
MOTEL 
UN0ttNEW

MANAGEMENT
RENT N0W, NICE CLEAN 
ROOMS & COTTAGES FOR 
RENT. SALT WATER POOL ON 
PREMISES ONE MILE TO 
SEASIDE HEIGHTS & 
BEACHES.
CAUNONFORRESaVATIONS

201 244-0692

FOR A UNIOUE VACATION 
CHARLESTOVVN—BY—THE—SEA 

complete relaxatlon In country quiet. Only 1 1/2 
Hours from Hartford New Haven Area

Sailing, boating, fishing readily available. Little people’splayground.
Dining at Wychmere Harbor is a delight. Choose from an 

abundant menu. Superb hors d’oeuvres served at the cocktaii 
hour. And dancing and entertainment in The Blue Room, under the 
direction of Lou Colombo. It’s all here... why ūse gas and spend 
time to find everything we have to offer?

EARLY SUMMER SPECIAL RATES
JUNE 30th to JULY 19th

any 7 DAYS/6 NIGHTS any 4 DAYS/3 NIGHTS
from $17950 from $8950
Ali rates per person, double occu/jancy, Slightly high.er over Jtdy 4th.
plūs taxes and gratuities

DEPT. 100
Rates include full breakfast and

gourmet dinner daily and ūse of all our facilities 
FOR RESERVATIONS, Tel. (617) 432-1000

ENJOY A GREEK NITE
Every night in the week
Continuous Greek Dancing, Music & Songs 

FROM MOTHER KRITIKOS KITCHEN 
Complste Moussaka 
Dinner "s c I i L I Seu’lal11*3 I Dinner O | Dinner

All Dinntrt indudt: Grtek Salad, Coffe*, Desterf 
with a glau of beer or wina for aach perton. 

Evary party of. aight has cAoice of a boftlo of champagna.

29-21 23rd Avė. Astoria, N.Y 
Restaurant Resv. 728-9782

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas lnvesting Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

Litas Travel Service,

1

•X .

87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N.Y. 11418
VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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LB QUEENS APYLINKĖJE
LB Queens apylinkės metinis 

susirinkimas buvo balandžio 28 
pas Česę Sodaitienę, Woodside, 
N. Y. Apylinkė yra gana veikli, 
surengia ne tik susirinkimus, bet 
ir iškylas į pajūrį. Ir jos narių 
skaičius nuolat didėja. Dabar tu
ri per šimtą nariui Į susirinkimą 
buvo atsilankę per 30.

Pirmininkavo apylinkės pir
mininkas Albertas Ošlapas. Kaip 
įprasta tokiuose susirinkimuose, 
pirmiausia padaryta veiklos ap
žvalga, pagerbti mirę du apylin
kės nariai — Vaclovas Sidzi
kauskas ir dr. Juozas Pajaujis. 
Besiklausant svečio teisėmis 
tų pranešimų, pasiliko atminty
je štai kas, — kad apylinkė 
gyvai reaguoja į dabartį. Ji savo 
aukomis remia lituanistinę mo
kyklą, prisidėjo ir prie K. Židi
nio statybos ir kitų svarbių rei
kalų.

Valdybos rinkimai
Metiniai susirinkimai turi ap

tvarkyti apylinkės vadovybę. Šie
met veikia nauji nuostatai: pusė 
valdybos renkama dvejiem me
tam, pusė — vieneriem metam.

Perrinkta ta pati valdyba iš 
penkių žmonių. Jei būtų kokių 
sunkumų lygiai padalinti val
dybos žmones, pririnktas šeštas 
asmuo.

Iš senosios valdybos perrinkti 
visi: Albertas Ošlapas, Elena Le- 
geckienė, Rožė Mainelytė, Jur
gis Zabielskis, Adalbertas Mila
ševičius, Pririnkta — Česė So- 
daitienė.

Valdyba pati pasiskirstys, kas 
pareigas eis vienerius metus, 
kas dvejus.

Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: Jonas Šlepetys, Viktorija 
Čečetienė ir Marija Jasėnienė.

Apylinkės atstovais į apygar
dos suvažiavimą išrinkti trys: V. 
Koppas, E. Bublaitienė, dr. P. 
Legeckis. Suvažiavime su bal
savimo teise dalyvauja visa 
valdyba ir kontrolės komisija.

ŽINIOS

PADĖKA

Lankydama savo brangios ma
mytės a.a. Stasės Krapovickie- 
nės kapą, negaliu pamiršti tų 
žmonių, kurie sunkiausiose 
mano gyvenimo dienose parodė 
daug nuoširdumo man ir mano 
mamytei.

Ypatinga padėka p. L. Pocie
nei, p. V. Zitikienei, p-lei G. 
Simonaitytei ir p-lei V. Šeiby- 
tei už dažną lankymą mano ma
mytės ir už paguodžiančius žo
džius ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkoju mano krik
što tėvams dr. B. Radzivanui 
ir poniai už globą. Dėkoju vi
siems, padėjusiems gėles bei 
vainikus, už užprašytas šv. Mi
šias, už lankymą koplyčioje ir 
palydėjimą į paskutinę poilsio 
vietą. Dėkoju visiems mano 
draugams ir draugėms už su
teiktą man paguodą ir globą.

Didi padėka gerb. Apreiški
mo parapijos klebonui kun. Pr. 
Raugalui už atkalbėtą rožančių 
koplyčioje ir atlaikytas Mišias 
bažnyčioje, taip pat kunigams 
A. Račkauskui ir St. Railai.

Sveikinimai sukaktuvininkam
Pirmiausia buvo pasveikinti 

trys sukaktuvininkai. Net iš rašto 
skaitė ir minėjo, kokios jų su
kaktys, kokie darbai. Pirmasis 
buvo paminėtas Jonas Šlepetys, 
sulaukęs 80 metų. Jam įteikė Vil
niaus ženkliuką ir knygą. Tiek 
pat metų sulaukė ir kooperati
ninkas Jonas Pakalka. Jo susirin
kime nebuvo, tai jo žmonai buvo 
įteiktas Kauno ženkliukas ir 
sveikinimo kortelė su visų para
šais. Ponia Koppienė šiais metais 
mini 75 metų sukaktį. Buvo ir šia
proga pasveikinta, įteikta svei-' 
kinimo kortelė su parašais ir 
gėlė.

Apie Baltrušaitį
R. Mainelytės iniciatyva buvo 

suorganizuotas poeto Jurgio 
Baltrušaičio prisiminimas. Buvo 
prisimintos dvi jo sukaktys — 
šimto metų gimimo (suėjusi 
1973) ir 30 metų mirties. Apie 
jį pakalbėjo DARBININKO re
daktorius Paulius Jurkus. Pusva- 
daktorius Paulius Jurkus. Pusva
landį užtrukusioje kalboje prisi
minė Baltrušaičio gyvenimą, jo 
padarytus vertimus į rusų kalbą, 
jo simbolistinę poeziją. Paskaity
ti trys eilėraščiai.

-o-
Į susirinkimą buvo atsilankiusi 

dail. Natalija Jasiukynaitė. Ji at
nešė net dovanų valdybai — 
paveikslą, kurį gali išleisti loteri
jom Pirmininkas jai specialiai 
padėkojo. Taip pat buvo atsilan
kęs ir LB apygardos pirminin
kas A. Vakselis su žmona. Po 
susirinkimo visi buvo pavaišinti 
užkandžiais, kava. Gražiai į- 
rengtame rūsyje buvo suorgani
zuoti ir šokiai, (p.j.)

Tai buvo prieš 50 metų. 1924 birželio 23 60 abiturientų baigė Panevėžio gimnaziją ir gavo bran
dos atestatus. Iš tos laidos trys gyvena New Yorke, Woodhavene. Tai B. Jundzilaitė —Re- 
ventienė — viršuje antroje eilėje, pažymėta kryžiuku, V. Rastenis, —pačiam viduryje viršum 
gimnazijos rūmų, A. Koncė — žemai kairėje, pažymėtas kryžiuku. Minėdami šią 50 metų su
kaktį, jie sveikina kitus, baigusius tą pačią laidą.

ŠAULIŲ ŠVENTĖ NEW YORKE
Sibiro tremtinys kalbėjo apie žiaurią tremtį

Simo Kudirkos šaulių kuopa Mečislovas Razgaitis sugiedo- 
New Yorke birželio 9 suren- Jo Amerikos ir Lietuvos him- 
gė savo kuopos šventę ir drau
ge paminėjo didžiuosius birže
lio trėmimus ir pagerbė visus 
ištremtuosius.

Jų šventė buvo surengta Kul
tūros Židinyje. Prasidėjo 4 vai. 
popiet. Žmonių atsilankė apie 
250. Iškilmes pradėjo kuopos 
pirmininkas Julius Kumpikas, 
visus pasveikindamas ir pakvies
damas į garbės prezidiumą: Lie
tuvos gen. konsulą A. Simutį, 
Tėv. Barnabą Mikalauską, OFM, 
svečią kalbėtoją Joną Kreivėną, 
dr. J. Kazicką, A. Reventą, ka
rių ramovės valdybos atstovą 
J., Liaukų, birutiečių pirmininkę 
M. Klivečkienę, savanorių kū
rėjų atstovą L. Virbicką, pirmą
jį sužeistą Lietuvos laisvės ka
ruose — J. Kiaunę.

■

Nuoširdi padėka p. M. Šalins- 
kienei už motinišką globą ir 
patarimus, taip pat už nuošir
dų sutvarkymą laidotuvių koply
čioje ir kapuose.

Dėkoju ir p. V. Beleckui už 
paruoštus lietuviškus pietus.

Visiems jums prašau Aukš
čiausiojo palaimos.

Duktė Roma Krapovickaitė

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo
kamiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambliū
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
mals tie g. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 9 dol..

Buvusių amerikiečių karių 
—veteranų dėmesiui

The American Legion Lithua- 
nian Memorial Post No. 1763, 
dabar prisiglaudęs “Orbit” pa
talpose, 525 Grand St., Wil- 
liamsburge, Brooklyn, N. Y., per
gyvena egzistencijos krizę.

Šiais metais daugumai jo na
rių palikus New Yorką, postas 
atsidūrė kritiškoje padėtyje ir 
yra American Legion vadovybės 
spaudžiamas jungtis su kitu vie
netu. Toks susijungimas reikštų 
ne tik postą įsteigusių mūsų 
senesnių ateivių pastangų ir 
darbo neįvertinimą, bet ir dar 
vienos lietuviškos organizaci
jos Amerikoje sunaikinimą.

To mes padaryti negalime. 
Kad to išvengtume, mum reikia 
naujų, dar lietuviškai galvojan
čių ir jaučiančių narių. Todėl, 
susidarusios padėties paskatin
ti, mes kreipiamės į visus buvu
sius karius, ragindami juos 
kuo greičiausiai registruotis į 
savo tautinį postą. Taip pat mes 
kreipiamės ir į visus Darbinin
ko skaitytojus, prašydami, kad 
paskatintų pažįstamus buvusius 
karius būti mūsų posto nariais.

Jūsų buvusių karių — vete
ranų lietuviškumo jausmas ir pa
reiga nulems tolimesnę šio pos
to egzistenciją. Tikimės, kad ne
būsime apvilti.

Į mūsų postą gali registruotis 
visi asmenys, tarnavę Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuome
nėje šiuo laiku:

Pirmasis pasaulinis karas — 
1917 balandžio 6 — 1918 

lapkričio 11, antrasis pasaulinis 
karas 1941 gruodžio 7 — 1945 
rugsėjo 2, Korėjos karas 1950 
birželio 25 — 1953 liepos 27,

nūs. Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, OFM.

Įnešta šaulių vėliava, kurią pa
lydėjo jaunos mergaitės, ant pa
galvėlių nešdamos šaulių žvaigž
dės ordinus.

Oia pirmininkas Julius Kum
pikas pakvietė Lietuvos gen. 
konsulą uždegti žvakę, kaip re
zistencijos simbolį, drauge pa
gerbiant visus ištremtuosius į 
Sibirą ir ten žuvusius. Toji žva
kelė, apsupta gėlių, degė visą 
laiką.

Įteikiami šaulių žvaigždės 
ordinai

Pirmininkas J. Kumpikas pa
kvietė Lietuvos gen. konsulą 
Ą. Simutį įteikti šaulių žvaigž
dės ordinus. Jie buvo įteikti 
dr. J.' Kazickui ir A. Reventui.

Dr. J. Bkhzickui, šauliui, už ’ į 

y* karaL!9_64 ™g!’ia5iO •«»&' visuomeninę, “kultūrinę
veiklą. Nepriklausomos Lietu
vos laikais jis buvo vienas iš 
atsargos karių ramovės organi
zatorių, šaulys, Vilniaus šaulių 
rinktinės karinio paruošimo dės
tytojas. Čia Amerikoje labai ak
tyviai pasireiškė telkdamas lė
šas Lietuvių Fondui, pats tam 
Fondui aukodamas stambias su
mas. Kai buvo rengiamas ant
rasis pasaulio jaunimo kongre
sas 1971, jis buvo to kongre
so finansų komisijos pirmininkas 
ir sutelkė per 150.000 dol. kong
resui. Kai praeitais metais S. 
Kudirkos šaulių kuopa šventino 
vėliavą, jis su žmona Ale bu
vo tos vėliavos krikšto tėvai.

5 iki karo veiksmų sustabdy
mo (oficiali data nepaskelbta).

Nario mokestis tik 5 dol. Le
giono nariai gauna mėnesinį 
žurnalą “The American Le- 
gion”, pirmenybę patekti į ve
teranų ligonines ligos atveju ir 
kitokias privilegijas.

Registruotis prašome tiesio
giai skambinant posto vadui 
John Lisauskui c/o Orbit, die
nos metu (212) 388-0249, vakare 
(212) 387-3816.

Arba raštu adresuojant:
The American Legion, Lith- 

uanian Memorial Post No. 1763, 
c/o Orbit, 425 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211. ,

f;

$

įįųopelnus šauliams, už ekono-

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte.

Kambarius rezervuotis:

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011
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CAPE COD, VASARV. BANGA

A. A. 
Antanui Dlčmonui

mirus, jo dukrai Albinai, žentui Vytui, sūnui Andriui su 
žmona liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

Simonaičių šeima

Antanui Reventui — už ilga
metę šaulišką veiklą. Į šaulius 
jis įstojo 1920, būdamas tik 15 
metų. Aktyviai reiškėsi šaulių 
sąjungoje. Centro valdybos pir
mininkas Vladas Putvis jį siun
tė organizuoti Biržų-Pasvalio 
rinktinės. Labai sunkiomis sąly
gomis pasiekė Biržus, ten su
šaukė 7 būrių atstovų suvažia
vimą, buvo tos rinktinės sek
retorius. Kaip Biržų-Pasvalio 
šaulys, savanoriškai dalyvavo 
Klaipėdos atvadavimo žygyje 
1923. Visą laiką veikė šaulių 
sąjungoje, kol atėjo bolševikai.

(nukelta į 12 psl.)

Izidoriaus Vasyliūno mokinių 
koncertas bus birželio 20 7 v.v. 
Brookline aukštesniosios mo
kyklos salėje, o birželio 22 3 
v. popiet Bostono Gommunity 
muzikos mokyklos salėje. Tose 
mokyklose jis dėsto muziką.

Bostono kolegijos mokslo 
metai baigti gegužės 19. Mišios 
buvo sporto rūmuose — McGuin 
salėje. Giedojo studentų choras 
su orkestru ir elektrinių vargonų 
palyda. Dirigavo kompozitorius 
A. Palaąuin. Buvo giedamos jo 
sukurtos mišios. Ypač gražiai 
praskambėjo Gloria. Išdalintas 
rekordinis skaičius diplomų — 
3,100. Šioj kolegijoj mokosi ne
maža lietuvių.

Algis Makaitis birželio 2 Bos
tono universitete baigė teisės 
mokslus ir gavo daktaro laips
nį. Liepos mėnesio sesijoj jis 
laikys advokato egzaminus, kad 
galėtų verstis teisės praktika. 
Vasaros pabaigoj pereis į Ame
rikos kariuomenės teisininkų 
gretas. Bakalauro laipsnį Algis 
yra gavęs Harvardo universite
te. Tada kaip atsargos karinin
kas buvo paimtas į kariuomenę. 
Iš jos paleistas kapitono laips
niu. A. Makaitis yra veiklus 
lietuviškame gyvenime. Jis yra 
JAV LB tarybos narys, garbės 
teismo narys, Bostono lituanis
tinės mokyklos mokytojas, 
LB Bostono kultūros klubo val
dybos narys, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos iždininkas.

Frontbonne akademiją Milto- 
ne baigė Asta Danasaitė, Vili
ja Eikinaitė, Daiva Kleinaitė ir 
Reda Veitaitė. Ši privati aukš
tesnioji mokykla yra labai aukš
to mokslo lygio. Į šią akademi
ją po konkursinių egzaminų yra 
priimta Daiva Veitaitė.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
mokyklos mokslo metų užbai
gimas įvyko birželio 7 Šv. Pet
ro bažnyčioj. Lietuvos vyčiai, 
Algirdo 17-ji kuopa iš So. Bos
tono įteikė keturias stipendi
jas. Jas gavo mokiniai: Donna 
Ruseckas, Richard Zuzevich, 
Andrius Keturakis, Mark Yel- 
mokas. Klebonas kun. A. Balt- 
rushunas aukojo mišias, pa
sakė pamokslą, įteikė diplomus 
ir pažymėjimus. Jau vienuolikti 
metai kaip Joseph Casper ga
biam mokiniui teikia 100 dol. 
stipendiją. Šiemet ją gavo Pat- 
ricia Kelley. Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus pažymėjimus 
gavo Mark Yelmokas ir Patri- 

„ čia Kelley.
Rekolekcijos vyram ir mote

rim įvyks birželio 28-30 Tėvų 
pranciškonų vienuolyne Kenne- 
bunkport, Maine. Pradžia penk
tadienio vakarą ir pabaiga sek
madienį tuoj po pietų. Rengia 
apskrities Lietuvos vyčiai. Kam
barius užsisakyti pas Aleksand
rą Akule telefonu 1-233-3734, 
Saugus, Mass.

Išnuomojama vasarvietė Cape 
Code, Centerville, netoli nuo 
pliažo Greigville. 1330 Bumps 
River Rd. Namas iš 7 kamba
rių, didelis kiemas apaugęs 
medžiais. Prašau kreiptis šiuo 
adresu: 33 Windsor Rd., Quin- 
cy, Mass. 02171. Tel. 328-7277.

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 Gult 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

O
Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš

kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P. O. Box 188, Centerville, 
Mass.. .02632. Telef. 617 775-4633.

siūlo atskirus namukus, paruoštus patiems gaminti valgius.

L.

SOUTH BOSTO.N SAVINOS BANK

CAPE CODE 
CENTERVILLE, MASS.

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

J. Ulpienė
39 Hayes Rd.
Centerville, Mass. 02632
(617) 775-^10

- • . * . ■ ' <1^4 & •. > . '• . • * .; f

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, Sou+h Bos+on 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
• Regula? a/c — 5*4 % • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily --------
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M RT"B B B I B IB I B Onutė ir Viliamas Adams au-
I mLBI B JP B 9^1 B IBI BL k°j° Kultūros Židiniui 30 dol.UrAKMII>IWwM3ai.±,.p"' vy“ 

K A. a. Evai Paknienei atminti 
2 Kultūros Židiniui aukojo: 40 dol. 
į J. Paknys; po 25 dol. — V.A. 
q Steponiai, Marytė Šalinskienė. 
2 Velionės artimiesiem reiškiame 
- nuoširdžią užuojautą, o aukoto

jam lietuvišką ačiū.
A.a. A. Dičmonui atminti Kul

tūros Židiniui aukojo 25 dol. 
Marytė Šalinskienė. Nuoširdus 
ačiū.

A.a. Baliui Šarkeniui prisimin
ti Ramutė ir Algirdas Česnavi- 
čiai aukoja 25 dol. Kultūros Ži
diniui. Nuoširdus ačiū.

A.a. Vytautui Čėsnai atminti 
Onutė ir William Adams auko
ja 30 dol. Kultūros Židiniui.

Metinis parapijos piknikas ir 
bazaras, ruošiamas Šv. Mykolo 
parapijos naudai, įvyks birže
lio 30, sekmadienį, gražiajam 
parapijos parke, 15 East 23rd 
St., Bayonne, N.J. Pradžia 2 
vai. popiet. Bus įvairių laimė
jimų ir užkandžių, šokiam nuo 
5 v.v. gros orkestras. Klebonas 
kun. Albertas Matutis nuošir
džiai kviečia parapiečius ir kai
mynus dalyvauti.

A.a. Jurgio Sirgėdo mirties 
metinių proga už jo vėlę mi
šios bus aukojamos pranciškonų 
koplyčioj liepos 6, šeštadienį, 
9 ir 9:30 vai. ryto.

TELL — Togethemess Es- 
tonian Latvian Lithuanian — tai 
estų, latvių ir lietuvių jaunimo 
sambūris, organizuojąs liepos 
5-7 suvažiavimą su paskaitomis, 
šokiais ir ekskursija į pliažą. 
Suvažiavimas vyks Priedainėj 
— Howell Township, N.J. Kon
certe iš lietuvių dainuos Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield, jai akom- 
ponuos Albinas Prižgintas. 
Penktadienį lietuvių,latvių-estų 

■ simpoziumas “Etninio savitumo 
išlaikymas”. Šeštadienį popiet 
diskusijos “Baltiečių vienybė”, 
o vakare tautinių drabužių de
monstravimas.

Redakcija ....... .
Administracija . 
Spaustuvė ........ <
Vienuolynas .... 
K. Židinio salė

ŠAULIŲ ŠVENTĖ

Liet. gen. konsulas A. Simutis 
birželio 10 su žmona dalyvavo 
Portugalijos gen. konsulo su
rengtame priėmime Portugalijos 
karinių jėgų garbei.

Prel. J. Balkūno pagerbimas 
rengiamas šį sekmadienį, bir
želio 23, 5 vai. v. Kultūros Ži
dinyje.

Lietuvos vyčių puslapis bus 
spausdinamas kitame Darbinin
ko numeryje. Puslapį redaguo
ja Vytas Radzivanas.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, kuris nuo kovo 15 
yra išvykęs ilgesnių atostogų, 
grįžo iš Floridos ir keletą die
nų praleido Brooklyno vienuo
lyne, truputį talkindamas spaus
tuvei. Atostogų tęsti išvyksta 
į šiaurę.

Prano Naujokaičio parašyta 
Lietuvos literatūros istorija, pir
masis tomas, gaunama Darbi
ninko administracijoje. Tomas 
turi 606 puslapius, kaina 10 
dol. Įrišta į kietus viršelius.

Dail. K. Žoromskis nuo lie
pos 1 visai vasarai išvyksta į 
Kennebunkportą atostogauti tė
vų pranciškonų vasarvietėje.

Maironio lituanistinės žemes
niosios ir aukštesniosios mokyk
los mokslo metų baigtuvės buvo 
birželio 15 Kultūros Židinyje. 
Pirma buvb mišios, paskui moks
lo metų baigimo aktas, atžymė
ti geriausi mokiniai, išdalyti pa
žymėjimai tiem, kurie baigė aš
tuonis skyrius — žemesniąją mo
kyklą. Iškilmėse viso dalyvavo 
apie 300 žmonių. Po progra
mos buvo surengta vakaronė aš
tunto skyriaus mokiniam. (Pla
čiau kitame Drb. nr.)

Alkos muziejaus kuratorių po
sėdis buvo birželio 14, penk
tadienį, 2 vai. popiet Alkos 
muziejuje Putname. Iš New Yor
ko buvo nuvykę posėdžiauti ku- 
ratorijos pirmininkas prel. J. 
Balkonas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis ir kuratorijos na
rys P. Jurkus. Svarstyta muzie
jaus patalpų klausimas. (Plačiau 
kitame Drb. nr.)

Prof. J. Stuko vadovaujamos 
radijo valandėlės Lietuvos atsi
minimų piknikas buvo birželio 
16 latvių parke Priedainėje, 
N.J. Piknikas praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Rožė Gudzinskienė, 99 m. 
amžiaus, gyvenusi N. Beach, 
Md., mirė birželio 16, laidoja
ma iš Šv. Jurgio bažnyčios 
Brooklyne birželio 20. Paliko 
liūdinčią dukrą Mary ir kitus 
gimines. Šermenimis rūpinosi 
Shalins Funeral, Ine. Wood- 
havene.

Prof. Antanas Vasys mirė 
birželio 18 Philadelphijoje. Lai
dojamas birželio 22, šeštadie
nį, 10 vai. iš Šv. Andriejaus 
bažnyčios. Velionies pageida
vimu vietoj gėlių autoti Vasa
rio 16 gimnazijai.

Birželio tragiškieji įvykiai 
New Yorke bus minimi birželio 
23, sekmadienį, 12:30 vai. po
piet prie lietuviško kryžiaus 
buv. New Yorko parodos sode 
(Garden of Meditation, Flush- 
ing Meadow-Corona Park). Da
lyvaus gubernatoriaus atstovas, 
New Yorko burmistro atstovas, 
latvių, estų ir lietuvių organi
zacijų vadovybės, karo vetera
nai. Petro C. Wytenus vadovau
jamas lietuviško kryžiaus komi
tetas kartu su Lietuvių Bend
ruomene ir Lietuvos vyčiais 
kviečia visus didžiojo New Yor
ko lietuvius šiame minėjime 
gausiai dalyvauti.

Dalė Bulvičiūtė, Darbininko 
rinkėja, šį pavasarį Queens ko
legijoj baigė anglų literatūros 
studijas Bachelor of Arts laips
niu. Šia proga savo bendradar
bę sveikina Darbininko redak- 
ja. Šį rudenį toj pačioj kole
gijoj ji pradės bibliotekų moks
lo studijas įsigyti magistro laips
niui.

Eglė Sodaitytė-Reventienė 
baigė Hunter kolegijos studijas, 
kurias buvo nutraukusi, atsidė- 
dama šeimai. Studijavo meną ir 
gavo Bachelor of Arts diplomą. 
Rudenį žada studijas tęsti toliau, 
nori gauti meno istorijos ma
gistrės laipsnį. Eglė ir Jonas Re- 
ventai gyvena Millvvood, N.Y., 
augina mokyklinio amžiaus tris 
vaikučius.

(atkelta iš 11 psl.)

Čia kilus minčiai atgaivinti 
šaulius, buvo vienas iš organi
zatorių ir pirmasis S. Kudirkos 
šaulių kuopos pirmininkas, jai 
vadovavęs dvejus metus.

Įteikus žvaigždžių ordinus, žo
dį tarė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, prisimindamas tau
tos rezistenciją, tikėjimo perse
kiojimą, sveikindamas šaulius 
už jų pastangas kovoti dėl tau
tos laisvės.

Iškilminga dalis baigta šaulių 
priesaika. Į sceną buvo pakvies
ti šauliai, kurie dar nebuvo da
vę šauliškos priesaikos. Tekstą 
skaitė Tėv. Barnabas Mikalaus
kas, OFM.

Priesaikos metu fone aidėjo 
graži “Lietuva brangi”, kuri, pa
sibaigus priesaikai, sustiprėjo į 
galingą giesmę.

Išnešta vėliava ir tuo baigta 
iškilmių dalis.

Poezija apie tėvynę ir 
ištremtuosius

Antrai daliai vesti buvo 
statyta Vida Jankauskienė. Sce
noje jau buvo didelė gėlių 
puokštė, kuri buvo skirta pa
gerbti tremtiniam ir žuvusiem 
Sibire. Taip pat buvo pastaty
ta ir deganti žvakelė.

Sibiro tremtiniai prisiminti 
poezijos ir garso montažu, kurį 
parengė dr. V. Paprockas. Iš 
garsinės juostos per garsiakal
bius perduota įdeklamuoti eilė
raščiai: Kur bėga Šešupė — Mai
ronio, Vargingos tėvynės vargin
gi vaikai — Putino, Tėviškė — 
Inčiūros, Paskutinis birželis — 
B. Pūkelevičiūtės (deklamavo 
pati autorė) ir Užtrauksim nau
ją giesmę broliai — Maironio. 
Pabaigai maršas — Leiskit į 
Tėvynę. Įskaityta buvo aktorių

pri-

profesionalų. Geriausiai skam
bėjo B. Pūkelevičiūtės įskai
tytas jos pačios eilėraštis Pasku
tinis birželis ir palydėtas mu
zika. Visa garsinė juosta užėmė 
20 minučių.

Toliau Vida Jankauskienė 
gražiai ir aiškiai paskaitė Nelės 
Mazalaitės “Pasakojimą apie 
kareivį Joną” ir specialiai bir
želio tremtiniam pagerbti Leo
no Virbicko eilėraštį.

J. Kreivėnas pasakoja apie 
žiaurumus Sibire

Tada į sceną buvo pakvies- 
yas Jonas Kreivėnas, atvykęs iš 
Philadelphijos specialiai šiai 
paskaitai. Jis pasakojo, ką jis 
patyrė Sovietų kalėjimuose ir 
Sibire. Pirmose okupacijos die
nose jis pateko į Marijampolės 
kalėjimą, buvo nuteistas 8 metų 
sunkiųjų darbų stovyklon, buvo 
išvežtas į Sibirą, kur išbuvo 
viso 16 metų. Pradžioje dirbo 
prie geležinkelio tiesimo. Visi 
kaliniai dėl blogų sąlygų mirė, 
bet jis išlaikė, nes turėjo gerą 
sveikatą. Paskui dirbo žemės 
ūkyje, vėl buvo Sibiro vergų 
stovyklose, kol galų gale po 16 
metų pasisekė sugrįžti į Lietu
vą.

Jo kalboje gal nebuvo nie
ko naujo, ko nežinome. Buvo 
apie jį ir jo pergyvenimus pla
čiai spaudoje rašyta, bet buvo 
gyvas liudininkas, kuris bylojo 
apie Sibiro vargus ir tremtį, 
apie šiurpų ir baisų gyvenimą. 
Ir to jau tikrai užteko, kad čia 
kalba gyvas anų dienų ir įvy
kių liudininkas. Kalbėjo jis tik 
30 minučių. Tada dar buvo po
ra klausimų iš publikos.

Gale pirm. J. Kumpikas pa
dėkojo visiem, kurie prisidėjo 
prie šios šventės rengimo ir 
pasisekimo, pakvietė kavutės į 
žemutinę salę. Ten dar praleis-

---- ----------------------------------------- ta gera valandėlė, (p.j.)

Į Lietuvių Dieną-pikniką Ken
nebunkporte liepos 7-tą Bosto
no, Worcesterio ir Providence 
lietuviai organizuoja ekskur
sijas autobusais.

Jonas Kreivėnas, išbuvęs 16 me
tų Sibiro tremtyje, šių metų 
pradžioje atvykęs pas savo šei
mą į Philadelphiją, šaulių šven
tėje kalba apie trėmimus į Si
birą ir gyvenimą Sibire. Nuotr. 
L. Tamošaičio

Woodhavene išnuomojami 2 
kambariai antrame aukšte. Tei
rautis tel. 647-2940.

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

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

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

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I skyriaus metinis na
rių susirinkimas bus birželio 22, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. Ta proga bus parody
ti dr. B. Venciaus ir K. Karpiaus 
filmai. Prašoma dalyvauti šiame 
priešatostoginiame susirinkime.

Balfo 100-jo skyriaus valdy- 
bon buvo išrinkti trys asmenys: 
Jane Gerdvilienė, dr. Anastazija 
Goeldnerienė ir Petras Mont
vila. Kooptavę dar du žmones, 
pareigom pasiskirstė taip: pirmi
ninkė Jane Gerdvilienė, vice
pirmininkė dr. A. Goeldnerienė, 
sekretorius Jonas Jankus, iždi
ninkas P. Montvila, valdybos 
narys — Jurgis Lukoševičius. 
Šimtojo skyriaus adresas yra iž
dininko adresas: 85-66 98 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Ten 
prašom siųsti visus skyriui ad
resuotus laiškus ir aukas.

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS DRAMINIS KŪRINYS

KARŪNA
Istorinė trilogija-poema iš Mindaugo laikų

I dalis — KARŪNOS PAVASARIS, 3 v. 9 p. legenda 
II dalis — KARŪNOS ŽIEDAI, 3 veiksmų 9 paveikslų drama 

III dalis — KARŪNOS VAISIAI, 3 veiksmų 9 paveikslų 
tragedija

KARŪNA tinka vaidinti skaityti ir deklamuoti 
mokyklose, susirinkimuose, parengimuose, minėji
muose. Tai vertinga dovana atostogų, mokslo 
baigimo ar bet kuria kita proga. Viso trilogijoje 
yra 9 veiksmai, 27 paveikslai, prologas ir epilogas, 
320 puslapių, kietais drobės viršeliais su aplanku, 
gražiai išleista ir iliustruota. Kaina — $6.50, o už
sakant 2 ar daugiau egz. $5.50 už kiekvieną. 
Siųskite užsakymus šiuo adresu: Dialogas, 8457 
S. Pulaski Rd., Chicago, III. 60652

Prašau atsiųsti KARŪNOS egz., Įdedu $

Vardas ir pavardė

N r. ir gatvės

Miestas, valstybė, zip code

Malonėkite nedėti Į voką grynų pinigų

MASPETHO ŽINIOS
Prel. Jono Balkūno pagerbimo 

proga birželio 23, sekmadienį, 
11 vai. bus laikomos koncelebra- 
cinės mišios Maspetho V. Atsi
mainymo bažnyčioje. Pamokslą 
sakys pranciškonas Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas. Kviečiame lietu
vių visuomenę šiose mišiose 
gausiai dalyvaut

Vincas Abojas po sunkios ope
racijos sveiksta namuose.

Henrikas ir Valerija Zitikai 
birželio 4 minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 24 metų sukaktį. 
Vaišėse dalyvavo giminės ir 
draugai. Gi birželio 5 Valerija 
Zitikienė paminėjo ir savo gim
tadienį.

Į prel. J. Balkūno pagerbimo 
vakarienę birželio 23 Kultūros 
Židinyje organizuojasi nemaža 
grupė parapiečių. Visi nori pa
rodyti savo dėkingumą už jo pa
sidarbavimą Maspetho parapijai.

Marytė ir Petras J. Šlapikai 
birželio 19 minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 45 metų sukaktį 
pas savo sūnus. Šiemet sueina 50 
metų, kaip jiedu suorganizavo 
Lietuvos vyčių 110 kuopą. Abu

VISI Į PRANCIŠKONŲ

t

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.

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.

Cape Cod, Centerville — 
Hyannis rajone, tarp 28 kelio 
ir Craigville Beach, parduoda
mas arti pusės akro gražus staty
bai patvirtintas rezidencinis 
sklypas. Prieš atiduodant agen
tui, proga pasinaudotislietu- 
viams — galite sutaupyti agento 
uždarbį. Teirautis: Mr. A. Dei- 
kis, 202 High Clear Dr., Stam- 
ford, Conn. 06905. Tel. (203) 
322-7747.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

Įvyks
1974 birželio 23, sekmadienį, 12:30 v. popiet 

prie lietuviško kryžiaus buv. New Yorko parodos parke 
Garden of Meditation

Flushing Meadovv — Corona Park
Queens, N.Y.

Dalyvaus New Yorko gubernatoriaus ir 
burmistro atstovai, latvių, estų ir 

amerikiečių organizacijų atstovai.

Minėjimą rengia ir visus kviečia

yra daug pasidarbavę vyčių or
ganizacijai.

Parapijos bazaras tęsėsi birže
lio 14, 15 ir 16 dienomis. At
silankė nemaža žmonių. (Vieti
nis)

•m

Lietuviško Kryžiaus Globos Komitetas
Lietuvių Bendruomenės Neto Yorko apygarda 
Lietuvos Vyčiai

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
liepos 7 dieną, 1974

11:00 — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo Grotoje
12:00 — Pietūs

4:00 — Meninė programa: tautiniai šokiai — vado* 
vaujant p. Onai Ivaškienei, So. Boston, Mass.

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS atsilankyti 
šiame lietuviškame sambūvyje pailsėti atostogų 
krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti 
su draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę 
Įvairiuose žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei 
gėrimų.

KVIEČIA TĖVAI PRANCIŠKONAI

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA KARTU SU ESTŲ 
IR LATVIŲ JAUNIMU RENGIA 

LATVIŲ VASARVIETĖJE, PRIEDAINE, 
HOVVELL TOVVNSHIP, N.J.

TELL SAVAITGALĮ
(Togethemess E.L.L.) 

liepos 5, 6, 7

Programa:
Penkt., liepos 5; 6 vai. paskaita, po to 

šokiai prie orkestro muzikos.
Šešt., liepos 6; 11 vai. sportavimas su premijomis,

1 ir 4 vai. dvi paskaitos, 6 vai. koncertas, 
po to šokiai, grojant dviem orkestram 

Sekm., liepos 7; ekskursija į pliažą.

Palapinių nuoma: visam savaitgaliui 8 dol., penktadie
niui 4 dol., šeštadieniui 5 dol. Dėl rezervacijų skam
binti Vyt. Jurgėlai 441-4794, Ged. Mikalauskui 846-4041.

Kaip pasiekti: N.J. Tpke arba Rt 9 iki R 33 į ry
tus — 5 mylios už Freehold.
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