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Savaitės
Įvykiai
■

Karo laivų ir lėktuvų ugnies
pridengti, 200 JAV marinų buvo
išgabenti iš Tang salos ir taip pa
sibaigė veiksmai prekybos lai
vui Mayaguez ir jo įgulai išlais
vinti. Per veiksmus 15 JAV ka
rių žuvo, 3 dingo ir 50 buvo su
žeistų. Pagrobtojo laivo vadovy
bė pranešė, kad Kambodijos ka
riai pagrobė iš laivo seifo $5000
ir apiplėšė laivo įgulą. Besiren
giant vaduoti pagrobtąjį laivą,
Tailande nukrito JAV malūn
sparnis, ir žuvo 23 kariai. Va
duojant pagrobtąjį laivą, Tailan
de be vyriausybės žinios buvo
išlaipinta 1000 JAV marinų. Dėl
to ten vyko demonstracijos, rei
kalavusios, kad JAV atsiprašy
tų. JAV pareiškė apgailestavimą.
Irano teroristai Teherano
gatvėj nužudė 2 JAV karininkus,
dirbusius
Irano
ginkluotų pajėgų štabe kariniais
patarėjais.
40 iš Zaire atvykusių ginkluo
tų afrikiečių Tanzanijoj pagrobė
3 JAV studentus, dirbusius žvė
rių tyrimo stoty.
Laos vyko studentų demonst
racijos, per kurias buvo paimta
amerikiečių įkaitų. Demon
strantai reikalavo uždaryti Intemational
Development
įstaigas.
Sirija sutiko atnaujinti paliau
bų priežiūros Golan aukštumose
mandatą 6 mėn*.
Prez. Fordas, prieš išvykda
mas į Europą, numato paskelb
ti energijos taupymo planą, nes
kongresas iki Šiol tokio plano
dar nepateikė.
76 JAV senatoriai pasiuntė
prez. Fordui laišką, prašantį,
kad vyriausybė būtų palanki Iz
raelio prašymam karinei ir ūki
nei pagalbai gauti. Izraelis prašo
1.8 bil. dol. kariniam ir 700
mil. dol. ūkiniam reikalam.
Lankydamasis V. Berlyne,
valst. sekr. Kissingeris pareiškė,
kad Berlynas sudaro principinį
JAV politikos tikslą.
Valst. sekr. Kissingeris buvo
susitikęs su Soy. S-gos užs. reik,
min. Gromyko ir tarėsi strategi
nių ginklų apribojimo, Europos
saugumo konferencijos ir Žene
vos konferencijos reikalais.
JAV atstovų rūmai, nenorė
dami prisidėti prie JAV politi
kos netikrumo, didele balsų
dauguma nutarė nemažinti JAV
įgulų užsieny.
Sov. S-gos kom. partijos sekr.
Brežnevas sveikatos sumeti
mais keliom savaitėm pranyks iš
politinio horizonto.
Popiežius Paulius VI paskel
bė atsišaukimą, “Gaudėte in
Domino”, kuriame nurodo, kad
materialinis pasitenkinimas ne
teikia tikrojo Tvėrėjo duoto
džiaugsmo, todėl ragina siekti
skaistybės ir pašventintos mei
lės, gerai atlikto darbo, pasiten
kinimo pareigą gerai atlikus, pa
tarnavimo, pasidalijimo ir pasi
aukojimo džiaugsmų.
Amerikos valstybėų organi
zacijos konferencija savo gen.
sekretoriumi išrinko Argentinos
pasiuntinį JAV Alejandro Orfila
ir nutarė Kubos sankcijų reika
lą svarstyti liepos m.

Portugalijos komunistai užėmė socialistų dienraščio Republica patalpas, o vyriausybė
nutarė dienraštį uždaryti. Socia
listų ministeriai graso nedaly
vauti kabineto posėdžiuose tol,
kol laikraštis bus uždarytas.
P. Vietnamo kariuomenės li
kučiai veda partizaninį karą
centrinėse aukštumose ir Mecong upės deltoj, o Saigone
vykstąs gyventojų plėšikavimas
ir pradedama akcija buv. JAV ir
P. Vietnamo vyriausybės bend
radarbiam išaiškinti.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 14

VLIKO PROTESTAS
EB LEIDYKLAI
Naujojoj Encyclopedia Britan
nica laidoj nėra Lietuvos, o yra
tik “Lithuanian Soviet Socialist
Republic” (Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika). Protes
tuodamas prieš tai, Vlikas pa
siuntė EB leidyklai tokį laišką:
“Naujojoj Encyclopedia Bri
tannica laidoj išspausdintas
K. A. Meškausko parašytas
straipsnis, antrašte “Lithuanian
Soviet
Socialist
Republic”.
Straipsnis yra pilnas klaidų (ku
rias mielai išvardinsim, jei to
pageidautumėt) ir propagan
dinio tono. Faktiškai jis niekuo
nesiskiria nuo tipiškos
infor
macijos su suklastojimais, kurią
galima rasti Didžiojoj Sovietų
Enciklopedijoj. Ar Encyclo
pedia Britannica tikslas yra
duplikuoti
sovietinę propa
gandą? Be to, jau pati straips
nio antraštė yra blogai parink-

nigus į atlaidus. Ji maloniai pa aktas, teisiškai reguliuojantis
aiškino, kad už ją esanti aukš kokius nors visuomenės san
tesnė valdžia įvairius potvarkius tykius”, o LTSR Konstitucija
duodanti tik žodžiu, o ji irgi tik aiškiai sako: “LTSR Aukščiau
žodžiu perteikianti kunigams. sioji Taryba yra vienintelis Lie
Be to, man turi būti žinoma, tuvos TSR įstatymų leidimo or
kad įstatymų, kurie liečia baž ganas” (21 str.), kad tik “LTSR
nyčią, pas mus neskelbia. Ji man Aukščiausios Tarybos Prezidiu
patarė nusipirkti brošiūrą apie mas leidžia įsakus (31 str.), kad
tarybinius įstatymus, kurie lie “Įstatymai skelbiami lietuvių ir
čia religiją ir sąžinės laisvę, rusų kalbomis” (25 str.). Reiš
ir perskaityti. Jos patarimo pa kia, yra tokie įstatymai, jie turi
klausiau, bet nei A. Veščikobūti LTSR Aukščiausios Tary
1974 birželio 19 buvau kvies- • vo
“Tarybiniai
įstatymai bos ar jos Prezidiumo išleisti
tas pas Ignalinos rajono Vykdo apie religinius kultus” (Vil ir viešai paskelbti. Nepaskelb dėti be civilinės valdžios leidi
mojo komiteto pirmininkę A.
nius, 1953), nei J. Aničo ir J. tas įsakymas ar 'įsakas nesaisto. mo?
Gudukienę, kuri mane kaltino,
Be to, reikia prisiminti, kacj
Rimaičio “Tarybiniai įstatymai Kas išleido tokį įsakymą ar įkad aš nesilaikąs įstatymų ir be
apie religinius kultus ir sąžinės saką, draudžiantį kunigams be ir Bažnyčia turi savo juridinį
rajono leidimo kviečiąs kunigus
laisvę” (Vilnius, 1970) nekalba rajono leidimo kviesti kunigus į Kodeksą, vyskupijos savo Sino
į atlaidus, ir prašė parašyti pa
apie virš minėtą draudimą. Be atlaidų talką? Ar įstatymų leidė dus, kurie kunigus įpareigoja
siaiškinimą, kodėl aš taip darąs.
to, brošiūros apie tarybinius į- jais yra minėtų brošiūrų ir ateis gausesnių žmonių susibūrimų
Į tai atsakiau:
metu pakviesti daugiau kunigų,
statymus ir religinius kultus nė tinių straipsnių autoriai?
Per pokalbį pirmininkę pa
ra įstatymas, o tik propagandi
1918 sausio 23 Lenino dekre kurie patenkintų tikinčiųjų dva
klausiau, kas ir kada išleido įnė pagalbinė medžiaga ateistui tas “Dėl bažnyčios atskyrimo sinius poreikius. Pavyzdžiui,
statymą,
draudžiantį
kuni
lektoriui. Netgi iš minėtų bro nuo valstybės ir mokyklos nuo galima pažiūrėti Vilniaus Arki
gams be rajono vykdomo
šiūrų turinio neaišku, kieno bažnyčios”, susidedąs iš 13 vyskupijos Sinodo nutarimų
jo komiteto leidimo kviesti kuir kada išleistus įstatymus punktų, visai nekalba apie ku 22-jį, 381-jį ir 389-jį straipsnius.
ar įsakus autoriai komentuoja. nigu pareigą prašyti rajonų vyk
Prašau didžiai gerbiamą Reli
Jie
kalba, kas kunigui ir tikin domųjų komitetų, kad jie leistų
Lebanone, Beirute vėl prasi
gijų reikalų tarybos Įgaliotinį
dėjo susirėmimai tarp dešinių tiesiems leidžiama ir kas drau pakviesti kunigus į talką, o prie paaiškinti, ar Ignalinos rajono
jų ir Palestinos išlaisv. org -jos. džiama, bet kokiais įstatymais šingai, 2-me šio dekreto punkte vadovybė, reikalaudama leidi
Federaliniai agentai tardo remiantis tai daroma, nepasako. sakoma: “Respublikos ribose mo, kviečiant kunigus į atlaidus,
Kalbant apie įstatymus, reikia draudžiama leisti bet kokius
Newl Orleans ir Houston javų
elgiasi pagal įstatymą? Jei taip,
prisiminti,
kas jie yra. “Dabarti vietinius įstatymus, varžančius
elevatorių pareigūnus, kad jie
tai pagal kokį, kieno ir kada iš
už kyšius pakraudavo netin nės lietuvių kalbos žodynas” ar apribojančius sąžinės lais leistą?
kamus javus, nusukdavo svorį ir (Vilnius, 1972) žodį “įstatymas” vę . . .” Ar tai nėra sąžinės lais
Kun. K. Žemėnas
leisdavo javus pakrauti į netin šitaip aptaria: “Įstatymas — vės varžymas, jei net kunigas N. Daugėliškis, 1974.VI.22
kamus laivus. 5 privatūs inspek aukščiausias valstybės valdžios kunigui atlaiduose neeali patoriai prisipažino kalti.
Sov. S-gos baldų gamybos di
rektorius Juri S. Sosnovsky buvo
nuteistas mirti už gautus iš va
karų firmos kyšius, o tos firmos
atstovas šveicaras Walter Haeflin — 10 m. kalėjimo.
Nepaisydami
biudžetinių
sunkumų, Nevv Yorko atstovų
rūmų nariai savo tarnautojų skai
čių per 3 mėn. padidino nuo 625
iki 1882. Dirbdami tik 4 d. per
savaitę ir 6 mėn. per metus, 9
tarnautojai gauna po $40,000,
25 — $30,000 ir 85 — $20,000 al
k
gos.
JAV vyriausybė iškėlė JAV
" ' . .. ■ .
ambasados Saigone tarnautojui
ir 2 Hong Kong firmom 4.3
mil. dol. civ. ieškinį už nepri
statytą P. Vietnamo karo aviaci
jai benziną.
Saudi Arabijos ministerių ta
ryba patvirtino 140 bil. dol. 5
m. ūkio planą, kuriam vykdyti
bus importuota pusė mil. techni
kų, įmonių vadovų, mokytojų
ir darbininkų.
JAV vyriausybė pirmą kartą
Kings kolegijoj, Wilkes-Barre, Pa., vyko etninių grupių meno paroda. Dalyvavo lie
leido į Sov. S-gą išvežti uranijų
tuviai, lenkai, rusai, slovakai ir ukrainiečiai. Lietuvių skyrius atrodė turtingiausias. Prie
atominės energijos gaminimo
lietuvių stalo iš kairės: prof. dr. Bronis Kasias, Moterų klubo prezidentė J. Antanaitienė,
reikalam.
parodos lietuviško skyriaus vedėja Anelė Bayoras, atlikusi šios parodos paruošiamuo
Apie trečdalis emigruojančių
sius darbus, prof. Vaclovas Romanas, dr. Clement L. Valletta, etninių grupių pro
iš Sov. S-gos į Izraelį žydų įsi
gramos direktorius ir Demetrios Serfes. Nuotr. Frank Kashuda
kuria kitose valstybėse, dau
giausia JAV.
Gulf Oil corporacijos pirmi
Prez. Fordas antrą kartą veta
Portugalijos karo aviacijos
Prez. Fordo žmona aplankė ninkas prisipažino davęs 5 mil. vo anglies kasimo įstatymą.
virš. gen. Narciso Mendes Dias
P. Vietnamo pabėgėlių stovyklą dol. kyšį įvairiom užsienio
Saudi Arabija numato kitą buvo marksistų pašalintas iš
Pendleton, Calif., ir pasikalbėjo valstybėm ir 5 mil. dol. — JAV mėn. pakelti aliejaus kainas dėl posto ir revoliucinės tarybos.
su buv. viceprez. Nguyen Cao politinėm partijom.
JAV dolerio vertės kritimo.
Norima karo aviaciją išvalyti
Ky.
Ispanija skundžiasi, kad Manuo dešiniųjų.
Olandų valdomoj P. Amerikos rocco kariai puldinėja Ispanijos
V. Vokietijoj prasidėjo BaadIndijos parlamentas ir prekolonijoj Surinam prasidėjo te Saharos sritį ir grobia jos karius. er-Meinhof teroristų gaujos va
zidentas formaliai įteisino Sikroro veiksmai tarp norinčių ir Čia yra dideli fosfatų ištekliai.
dų byla. Jie kaltinami žudy kim karalijos įjungimą į Indiją.
nenorinčių nepriklausomybės.
nėmis, bankų plėšimais ir bom
Sov. S-gos mokslininkas ViaJAV karo aviacijos serž. Ray- bų sprogdinimais.
Olandija šiai kolonijai siūlo ne
česlav
Kovalev pabėgo nuo so
mond De Champlain, pagautas
priklausomybę.
vietų
okeanografinio
laivo HoVengrijos min. pirm. Jono
Sęn. Thomas F. Eagleton, šnipinėjant Sov. S-gai Tai
nolulu
uoste
ir
paprašė
JAV
akcijos prezidento teisėm siau lande, buvo nuteistas 10 m. ka Foch atsistatydino sveikatos su azylio teisių.
rinti pradininkas, vėl siūlo pre lėjimo ir išmestas iš ka metimais. Jo vietą užėmė jo pa
dėjėjas ir ūkinio planavimo eks
zidento teises dar labiau apribo riuomenės.
PASKIRTA LIET.
Turkija ir Graikija pradėjo de pertas Gyorgy Lazar.
ti taip, kad 1) prezidentas, prieš
RAŠYTOJŲ
DRAUGIJOS
JAV senatas taip pat paskyrė
panaudodamas kariuomenę, tu rybas esamiem nesusipratimam
PREMIJA
rėtų įsitikinti, kad pagrobtieji išlyginti dėl Kipro salos ir dėl 405 mil. dol. P. Vietnamo pabė
aliejaus
gamybos
teisių
Egejaus
gėlių
reikalam.
yra laikomi prieš jų valią su pa
Jugoslavijos spauda pradėjo
Gegužės 25 Chicagoj Liet. Ra
grobėjų vyriausybės žinia; kad jūros salose.
Egipto
prez.
Anwar
el-Sadat
pulti
Austriją,
kad
ji
nesilaiko
šytojų
Draugijos 1000 dol. pre
tikrai yra pavojus pagrobtųjų
mija
paskirta
Alfonsui Nykai-Nipareiškė,
kad
pasitarimuose
su
taikos
sutarties,
globoja
teroris

gyvybei; kad jiem vaduoti būtų
prez.
Fordu
jis
atstovaus
visom
liūnui
už
poezijos
knygą “Vy
tines
serbų
organizacijas
ir
ne

naudojama minimali jėga; 2)
arabų
vallstybėm
ir
reikalaus,
no
stebuklas
”
.
Komisiją
sudarė:
suteikia
lygių
teisių
Korintijos
kad prieš panaudodamas jėgą,
kad
Palestinos
išlaisv.
org.-ja
A.T.
Antanaitis,
kun.
V.
Bagdaslovakam.
prezidentas turi gauti kongreso
Ženevos
konferencijoj
suda

navičius,
P.
Gaučys,
N.
JankutėKinijos
min.
pirm,
padėjėjas
pritarimą ir 3) kad šis įstatymas
Tent Hsiao-ping davęs suprasti, Užubalienė ir dr. R. Šilbajoris.
būtų taikomas ir JAV civiliniam rytų atskirą delegatūrą.
JAV
senatas
nutarė
atnaujinti
kad karas tarp Kinijos ir Sov. S- Premijos mecenatas Lietuvių
ginkluotiem pareigūnam, kaip
karinę
pagalbą
Turkijai.
Fondas.
gos esąs neišvengiamas.
ČIA.

RELIGIJŲ
REIKALŲ
TARYBOS ĮGALIOTINIUI,
IGNALINOS R A J. VYKDO
MOJO KOMITETO PIRM.
A. GUDUKIENEI, VIL
NIAUS KURIJAI KUN. K.
ŽEMĖNO, GYV. IGNA
LINOS RAJ., N. DAUGĖ
LIŠKYJE,
PAREIŠKIMAS
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ta. “Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos” iš viso nėra.
Visų pirma, ta “respublika” nėra
“Lietuvos”, nes visi ją liečią
svarbesnieji sprendimai daromi
Maskvoj. Ji nėra “sovietų”, t.y.
darbo žmonių tarybų, valdoma,
o komunistų partijos administ
ruojama. Ji nėra ir “socialisti
nė”, jei socializmas suprantamas
kaip aktyvus darbo žmonių daly
vavimas krašto tvarkyme ir pro
dukcijos priemonių valdyme.
Pagaliau, ji nėra nė “respubli
ka”, arba “commonvvealth”, nes
ir vėl ne patys žmonės, o sveti
mos valstybės policijos organai
nustato, kaip kraštas turi būti
administruojamas.
Jūs tikrai žinot, kad tiek Jung
tinės Valstybės, tiek Kanada,
tiek Pietų Amerikos valstybės,
tiek ir daugelis Europos valsty
bių nepripažįsta neteisėtos Lie
tuvos aneksijos ir jos įjungimo į
Sovietų Sąjungą. Daugely šių
kraštų tebefunkcionuoja nepri
klausomos Lietuvos valstybės
pasiuntinybės ir konsulatai. Pa
gal tarptautinę teisę Sovietų Są
junga neturi teisės tarptautinėse
organizacijose atstovauti Lietu
vai ir kitom Baltijos valstybėm.
Lietuva turi savo ilgą istoriją,
kurioj jos dabartinė padėtis tėra
pereinamas
epizodas.
Ar
nebūtų todėl tikslinga Enciklo
pedijoj rašyti “Lietuva”, o šiuo
laikinį jos sovietinį pavadinimą
tepaminėti kaip laikinį? Kata
strofiškas straipsnis apie Lietuvą
yra kur kas žemesnio lygio,
negu įprasta matyti Encyclopedia Britannica. Jo pasirody
mas yra juo mažiau1 supranta
mas, kai pagalvoji apie tai, kad
Amerikoj ir Europoj yra daug
mokslininkų, kurie yra Lietuvos
ir Baltijos kraštų reikalų specia
listai. (Tarp kitų galėtumėt susi
tarti su Lituanistikos Institutu,
Ine., 119 Woodside Lane, Arlington, Mass. 02174, kurio pir-4
mininkas yra dr. Jurgis. Gimbu
tas.) Kodėl vietoj to pasirinkot
policinės valstybės pareigūną
šiam darbui atlikti, yra visiškai
nesuprantama.
Šis Encyclopedia Britannica
straipsnis apie Lietuvą yra ne tik
įžeidimas lietuvių Jungtinėse
Valstybėse ir jų tėvynėj, bet ir
blogas patarnavimas jūsų šalti
niais besinaudojantiem studen
tam ir mokslininkam. Malonėkit
painformuoti mus, kaip jūs ren
giatės atitaisyti tuos grubius ne
tikslumus ir pakeisti juos moks
liniais daviniais. Kol tai bus pa
daryta, mes dėsim visas pastan
gas informuoti viešumą apie tik
rovės iškreipimus EB tome,
kuriame buvo išspausdintas
straipsnis apie Lietuvą, o taip
pat raginsim boikotuoti jį kaip
nesutinkantį su moksliško ob
jektyvumo standartu. (Elta)

MIRĖ
PREL. DR. ZENONAS
IGNATAVIČIUS
Prel. dr. Zenonas Ignatavi
čius, kurį laiką negalavęs širdi
mi, gegužės 21 Romoje eidamas
gatve buvo ištiktas širdies smū
gio. Palaidotas gegužės 23 Ro
moj.
Velionis buvo gimęs 1909
sausio 1 Vilkijoj, Kauno apskr.
Baigęs Vytauto D. universite
to teologijos fakultetą, kunigu
įšventintas 1934 gegužės 26.
Nepriklausomoj Lietuvoj dir
bo Kauno arkivyskupijos kurijoj,
buvo kunigų seminarijos prefek
tas. Karo metu buvo lietuviškų
dalinių kariuomenės kapelio
nas. Per Vokietiją atvykęs Ita
lijon, 1947 Romoj įsigijo baž
nytinės teisės daktaro laipsnį.
Iš Romos 1951 išvyko į Bra
ziliją. Profesoriaudamas Rio de
Janeiro kunigų seminarijoj, ap
tarnaudavo ir to miesto lietuvius
— laikė pamaldas, vedė radijo
valandą. 1962 grįžo Romon ir
kurį laiką buvo šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos vicerektorius.
Velionis rašė lietuvių, italų ir
brazilų spaudoj. Išleido tarny
bos kariuomenėj atsiminimus
itališkai 1967 — “Sabaot —
Dio degli eserciti” ir ispaniškai.
1968 — Yo vi”
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TIKINTIEJI NIEKAM
NEGALI SKŲSTIS
(atkelta iš 1 psl.)

P.S. Ignalinos rajono Vykdo
mojo komiteto pirmininkė A.
Gudukienė prašė parašyti pasi
aiškinimą birželio 19 ir tą pačią
dieną iki 17 vai. įteikti. Jį pa
rašiau tik šiandien, nes norėjau
susipažinti su jos rekomen
duotomis brošiūromis. Kun. K.
Žemėnas.
(LKB Kronikai dar nežinoma,
ką atsakė kun. K. Žemėnui .Re
ligijų reikalų tarybos Įgaliotinis
— Red.)
-o-

TSKP CK GENERALI
NIAM SEKRETORIUI L.
BREŽNEVUI, TSRS RELI
GIJŲ REIKALŲ TARYBAI,
LTSR AT PREZIDIUMUI,
LTSR RELIGIJŲ REIKALŲ
TARYBOS ĮGALIOTINIUI,
VILNIAUS ARKIVYSKU
PIJOS VALDYTOJUI —
KUN. VLADO ČERNIAUS
KO, GYV. IGNALINOS
RAJ., MIELAGĖNUOSE
PAREIŠKIMAS
Mielagėnų parapijoje daugiau
kaip trisdešimt metų dirbo kun.
V. Miškinis. Jis buvo visiškai
senas ir ligotas, todėl bažny
čios remonto darbams vadovauti
negalėjo. Parapijos komitetas rū
pintis ir vykdyti bažnyčios re
montą visiškai neturi sąlygų:
vieni dirba valdiškuose darbuo
se, iš kurių, ypač bažnyčios rei
kalams, neišleidžia nė vienai
dienai, kiti bejėgiai senukai
pensininkai. Mielagėnų bažny
čios komitetui prašant, galėčiau
padėti remontuoti, bet civilinė
valdžia taip trukdo, jog remon
tuoti visiškai neįmanoma.
1974 m. sausio mėn. Ignali
nos rajono pirmininko pavaduo
tojas J. Vaitonis, įteikdamas
man registracijos pažymėjimą,
pasakė: “Jei ką remontuosite,
surašykite ir man atsiųskite.,
Mes apsvarstysime ir leisime”.
Taip ir padarėme. 1974 kovo 5
parašėme Vaitoniui pareiškimą,
kuriame išskaičiavome visa, ką
žadame remontuoti. Negavome
ne tik leidimo, bet ir atsaky
mo į šį pareiškimą. Kadangi baž
nyčios grindys vietomis visiškai
supuvusios, jomis net vaikščioti
pavojinga, jas remontavome.
Išgirdę apie mūsų darbus, 1974
balandžio mėn. atvažiavo Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinio
pavaduotojas, Ignalinos rajono
pirmininko pavaduotojas J. Vai
tonis ir Mielagėnų apylinkės
pirmininkas Švarcas. Jie barė,
kodėl be leidimo remontuojame
grindis.
Netrukus Ignalinos rajono
Vykdomasis komitetas atsiuntė

raštą, kad jį pasirašytų Mielagė
nų bažnyčios komiteto pirmi
ninkas ir klebonas. Rašte sako
ma, jog bet kokie bažnyčios re
montai be leidimo draudžiami.
Praslinkus maždaug mėnesiui
nuo įgaliotinio Tumėno pažado,
Mielagėiių apylinkės pirmi
ninkas Švarcas, gavęs leidimą
kai kuriems mūsų bažnyčios
remonto darbams, jį užlaikė.
Sklido gandas, kad Mielagėnų
apylinkės taryba dabar leisian
ti remontuoti savo nuožiūra, kas
galima ir kas ne.
Mūsų bažnyčia mūrinė. Lietui
lyjant, nuo stogo bėgdamas van
duo plauna bažnyčios pamatus;
sienos sudrėksta net bažnyčios
viduje. Bažnyčią reikia nedel
siant remontuoti, gelbėti. Lei
dimo neduoda, o laukti ne
galima. Pradėjome dirbti be lei
dimo. Tikintieji dirbo tik vaka
rais, užbaigę darbą kolūkyje, ir
nedarbo dienomis — šeštadie
niais. Vieną šeštadienį, tik pra
dėjus darbą, atėjo “Naujojo ke
lio” kolūkio pirmininkas Matkėnas ir barė bei gąsdino, jog atei
tyje jie negausią kolūkio trans
porto, kadangi po darbo
va
landų kolūkyje dirbti nenori, o
prie bažnyčios dirbą.
Pensininkai ir invalidai (Jonas
Bačelis — invalidas, Adolfas Ki
sielius ir D. Girdžiūnas — pen
sininkai) dirbo bažnyčiai suolus.
Sužinojusi apie tai kolūkio va
dovybė, davė jiems darbo, kad
tik jie negalėtų dirbti bažny
čiai.

1963 gruodžio 6 Krikonių kai
mo gyventojai pareiškime LTSR
Ministrų Tarybos pirmininkui
Šarauskui rašė: “Anykščių staty
bos montavimo valdyba baigia
elektrifikuoti visą Mielagėnų
apylinkę, o bažnyčią išskyrė ir
neelektrifikuoja . . . Elektrą turi
karvių ir kiaulių fermos, o baž
nyčiai užginta įvesti . . . Miela
gėnų bažnyčios komitetas, sako,
padavė riet penkis prašymus,
bet atsakymo iš niekur nega
vo . . .” Taip mielagėniškiai var
go apie 10 metų: rašė pareiški
mus ir patys važiavo į įvai
rias aukštąsias valdžios įstaigas.
Vien tik 1971, parašęs pareiš
kimą Anykščių statybos-montavimo viršininkui, bažnyčios ko
mitetas Važiavo į Anykščius še
šis kartūsf kol 1972 gruodžio
pabaigoje gavo leidimą.
Ignalinos
elektros
tinklų
elektrikai P. Štukėnas ir M.
Černiauskas, padirbėję bažny
čioje porą dienų, daugiau
nebesirodė, vėliau atsisakė, nes
jų viršininkai jiems pasiūlė: “jei
norite dirbti bažnyčioje, rašyki
te pareiškimus atleidimui iš
darbo, tada būsite laisvi ir ga
lėsite dirbti, kur tik panorėsite”.
Mūsų bažnyčia iki šiol buvo
vietinės reikšmės architektūri-

nis paminklas. Tai liudija ant
bažnyčios sienos esanti iškaba:
“Lietuvos TSR MT Architektū
ros valdyba, Jono bažnyčia ar
chitektūros paminklas, 1779,
saugomas valstybės. Paminklo
sužalojimas baudžiamas įsta
tymu”.
Kaip valdžiai rūpi architek
tūros paminklų globa, aiškiai
kalba virš suminėtieji faktai:
neduoda leidimų būtiniausiems
remontams ir trukdo dirbti. Be
to, sprendžiant apie bažnyčių
architektūrą, rajonų vykdomųjų
komitetų pirmininkų pavaduo
tojai yra didesni autoritetai,
negu Architektūros reikalų val
dyba. 1974 balandžio mėn. pa
vaduotojas Vaitonis pareiškė,
jog Mielagėnų bažnyčia nėra ar
chitektūros paminklas, architek
tūrai priklausančios tik kai ku
rios detalės.
Kam naudingas šis ideologi
nės kovos būdas, nukreiptas
prieš tikintį darbo žmogų, kurio
prakaitu aplaistyta duona stipri
nasi visi tautos vaikai, o jis skau
dama širdimi žiūri į savo šven
tovę, negalėdamas jos nei re
montuoti, nei gražinti? Kam
naudinga tokia tikinčio žmogaus
diskriminacija?
Jau beveik metai, kai sten
giuosi įsivesti vandenį į savo
butą iš miestelio
vandentie
kio, bet ir šiandien jo neturiu.
Tuo tarpu valstybės nusavinto
je klebonijoje gyvenanti parduo
tuvės vedėja, komunistė-ateistė Kaveckienė be jokio vargo
seniai turi vandenį. Tiesa,
“Naujojo Kelio” kolūkio pirmi
ninkas vandenį įvesti leido, o
Kaveckienė užprotestavo, ir visi
nutilo.

1974 liepos mėn. iš 16 į 17
naktį į Mielagėnų bažnyčią įsilaužė piktadariai: išmušė lan
gą, išplėšė tabernakulį ir išne
šė apie 600 konsekruotų komunikantų. Tai pranešėme Mie
lagėnų milicijos įgaliotiniui Dėdelei, kuris tik sekančią dieną
iškvietė Ignalinos raj. milicijos
leitenantą Rimiškį. Atvykęs
nieko nefotografavo, nepaėmė
pirštų nuospaudų, nedarė tyri
mų ir dargi prikišo, kodėl nenuėmėme neštuvų, kurių pagalŪa
plėšikas išlipo iš bažnyčios, ir
kitų daiktų, susietų su įsilauži
mu. Milicijos leitenantas į šį
įvykį žiūrėjo visiškai abejingai.
Jo nuomone, mažai padaryta ma
terialinių nuostolių.
Taip baisiai išniekinti Švč.
Sakramentą galėjo tik fanatiš
kiausi ateistai. Dar baisiau, kai
milicijos pareigūnai jų neieško
— reiškia, jiems pritaria.

Mielagėnų vidurinės mo
kyklos medžio darbų mokyto
jas Bernardas Misiūnas iš
Buckūnų
kaimo
dalyvavo
Sekminių šventės procesijoje —
nešė vėliavą. Po to jam buvo įsakyta parašyti pareiškimą, kad
jis savo noru išeinąs iš darbo.
Nuo to laiko Bernardas mo
kykloje nedirba. Ar šitie įvykiai
nieko nekalba apie tikinčiųjų
diskriminavimą ir ateistų privi
legijas? Šitaip yra ne tik Miela
gėnuose, bet ir visoje Lietuvo
je. Iliustracijai pareiškimo prie
de priminsiu įvykius S. Tra
kuose, kur man teko klebonauti
nuo 1970 iki 1973.

Šiai tikinčiųjų diskriminaci
jai pritaria net aukštosios val
džios įstaigos. Visi pareiškimai,
rašyti į Maskvos ar Vilniaus
aukštąsias įstaigas, yra grąžina
mi į rajonus ar net į apylin
kes. Nesuprantama, kuriam tiks
lui egzistuoja aukštesnės val
džios įstaigos, jei visi baž
nyčios reikalai pavedami rajonų

GĘSTA JAV
ŽVAIGŽDĖ

Clevelando atrankos komisija ir atstovai į pasaulio lietuvių
jaunimo kongresą. Iš k. J. Malskis, V. Lenkauskaitė, kun. G.
Kijauskas, S.J., M. Lenkauskienė, V. Gaižutytė, N. Kernauskaitė, U. Stašaitė, Lenkauskaitė ir K. Žiėdonis. Nuotr. V. Bace
vičiaus

Kalbėdamasis su žurnalistais,
valst. sekr. Kissingeris nusi
skundė, kad JAV diplomatinė įtaka visame pasaulyje smunka:
Portugalijos, Turkijos, Viet
namo, Kambodijos ir Art. Rytų
problemų sprendimas nesi
duoda Amerikos spaudimui. So
vietų S-ga, tai matydama, būklę
išnaudoja savo tikslam, o ir pati
Kinija nėra dėl to linkusi gerin
ti santykių su Washingtonu.
JAV kongresas palinko į izo-

vykdomiesiems
komitetams,
apylinkių taryboms ar net vieti
niams ateistams. Praktiškai ti
kintieji niekam negali skųstis,
jie yra tarsi rajonų vykdomųjų
komitetų ir apylinkių tarybų
vergai; pareigūnai, kaip nori,
taip ir elgiasi.
Prašome TSKP CK Generalinį
Sekretorių patvarkyti, kad galė
tume laisvai ir viešai išpažinti
savo tikėjimą ir niekas netruk
dytų remontuoti bažnyčias.
Mielagėnų bažnyčios admin.
kun. Vladas Černiauskas
Mielagėnai, 1974.XI.14

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

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------ —------ ;-----į.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir oaorastus.
Pilnas patarnavimas jdėdanf naujas daH$.~Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, 426

Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
Priedas prie 1974.XI.14 pa
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
reiškimo:
1970 buvau paskirtas S. Trakų
bažnyčios
administratoriumi. RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
Bažnyčios stogą radau visai pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avekiaurą: lietui lyjant, bažnyčioje Jqjue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
būdavo klanai vandens. Bažny
čios komitetas prašė Trakų rajo JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
no vadovus leisti remontuoti mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutuai Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
bažnyčią.
Raštiško
leidimo
vai.;
šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
nedavė, bet 1917 gegužės 10
11421; VI 7-4477
Senųjų Trakų apylinkės pirmi
ninkas Jasulevičius pranešė, kad
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
galima remontuoti. Kai dalį sto Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
go nuplėšėme, tas pats pirminin
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mals
kas pradėjo vaikyti darbininkus, iąs prieinama kaina.
o man liepė pasirašyti įspėjimą,
draudžiantį bet kokius remon SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tus.
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. —* 43-04 Junctlon Blvd., Corona,
Paskui viena po kitos pradėjo Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.
lankytis įvairios komisijos: 1971
gegužės 18 atvyko penkių žmo MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by nių komisija, vadovaujama rajo SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y
no VK pirmininko Akanovičiaus, 10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — i nu
gegužės 19 — trijų žmonių ko pertu o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk
misija, geg. 20 — keturių žmo nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
nių komisija, vad. Akanovičiaus, cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
geg. 21 ta pati komisija su Re kinsite!
ligijų reikalų tarybos įgaliotiniu LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
Rugieniu. Ir jokių rezultatų. Tik nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
Akanovičius pagrasino darbi las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
ninkams paromis, o iš manęs direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,Woodhaven, N.Y. 11421.
paėmė darbo sutartį, kurią buvo Telef. Ml 7-6637.
pasirašę darbininkai su bažny
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
čios k-tu.

WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-

Po to bažnyčios k-tas du kar 8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
tus važiavo pas Religijų reikalų Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
tarybos įgaliotinį, kartą į Kultū
ros ministerijos architektūros NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
skyrių ir tris kartus į rajoną, bet FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.
nieko nelaimėjo, tik nei iš šio,
nei iš to S. Trakų bažnyčia ta
BOSTON, MASS.—WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. S. M la
po
architektūros
paminklu.
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
Iki remonto ji jokiuose doku
mentuose architektūriniu pa
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
minklu nebuvo laikoma. Ša
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
lia bažnyčios, beveik po vienu
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
stogu stovi kultūros namai, anks
čiau buvęs benediktinų vienuo
Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
lynas. Šį pastatą raj. pareigūnai
šibntiniam į Lietuvą.
perdirbinėjo savo nuožiūra, ne
(Polyester-Knits y ardas 2.50,
silaikydami jokių architektūros
Arnel Jersey jardas 89 c. )
įstatymų. Vartai, stovėję prieš
bažnyčią ir vienuolyną, sugriau
AMERICAN FABRICS
ti, jų nė pėdsako neliko. Val
55-35
Myrtle
Avė. (Putnam kampas)
džios organai, išgirdę apie baž
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
nyčios remontą, S. Trakų baž
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
nyčią priskyrė prie architektū
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus
rinių paminklų. Iki remonto nie
Monika Macežinskaltė. sav.
I
kas šiuo “paminklu” nesirūpino. f
Kodėl tos pačios komisijos ne
71
važinėjo anksčiau, o pamatė tik
Lietuviško stiliaus paminklr
tada, kai mes ruošėmės remonto
sukuriami
ir veltui pristato
darbams?
mi į visas kapines New Yorkį
New Jersey^ ir Connecticut
Galima manyti, kad tokios
f JUOZAS V
valstijose
i 1900 t 1972 f'
“globos” tikslas buvo palaukti,
kol bažnyčia pradės griūti, kad
. . ".X ? ‘ '
ją, kaip esančią avarinėje būklė
je, būtų galima uždaryti. Kadan
gi dalis stogo jau nuplėšta, 1971
rudenį pavaduotojas Akanovi
čius remontui leidimą davė. Už
66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
baigę stogo remontą, 1973 ba
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
landžio mėn. pasiuntėme pra
(212) DAvenport 6—3150
šymą LTSR Kultūros ministeri
jos Muziejų ir kultūros pa
— Tai yra mūsų vienintelė vieta
minklų apsaugos valdybos virši
Gausi parodų salė
ninkui J. Glemžai ir Paminklų
.
. .......... ■■■■■■■■.■
I W
konservavimo instituto direkto
riui G. Gailiušiui dėl baž
Lietuviška
nyčios išorės ir vidaus dažymo,
KELIONIŲ
nes bažnyčia daugiau kaip pen
kiasdešimt metų nedažyta. At
AGENTŪRA
sakymo negavome nė iš vienos
įstaigos. Kun. VI. Černiauskas.

I

Fasolino

Memorials CO.

VYTIS

liacionizmą, nenori padėti valsty
bėm, kovojančiom prieš komu
nizmą, ir nekreipia jokio dėme
sio į įvykius kitose valstybėse,
kaip, pav., Portugalijoj. Š. Viet
namas, pamatęs, kad kongresas
nesirūpina P. Vietnamu, pasi
ryžo P. Vietnamą sukapoti puoli
mais, siųsdamas čia savo karei
vius tik vieną mėnesį juos apmo
kęs. Sirija taip pat mano, kad po
kelerių metų JAV Izraeliui ne
padės, o Izraelis, susirūpinęs
Irano santykiais su Iraku, bijo
grąžinti Egiptui aliejaus laukus
ir pasitikėti Iranu.
į

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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Ar būsime atiduoti?
Praeitą savaitę paskelbtas
New York Times pasikalbėji
mas su Amerikos konsulu Le
ningrade yra nauja mūsų bylos
fazė. Amerika švelnina politiką
Baltijos valstybių klausimu.
Švelnina ta prasme, kad lei
džia kultūrinius mainus ir pati
jau kitaip viešai kalba apsispren
dimo klausimu. Taip pamažu
veda į padėties pripažinimą.
Kodėl štai ima ir atsisako lais
vės gynėjo vaidmens toji valsty
bė, kuri buvo visų bėglių prieglostis, visų laisvių pagrindinis
simbolis? Kodėl? Kodėl taip el
giasi grubiai, tartum laisvės jau
nebereikėtų, tartum nebebūtų
nuskriaustų ir pavergtų tautų?
Kadaise, prieš pirmąjį pasau
linį karą, Amerikoj buvo kito
kios nuotaikos. Buvo ugdomas
idealistinis žmogus. Vienas
mokytojas, išeidamas į karą,
pasakė: mes turime kariauti už
pavergtuosius. Ir dėl vieno pa
vergto žmogaus reikia kariauti.
Tąsyk Europoj buvo daug
monarchijų, buvo ir pavergtų
tautų. Amerikos laisvės princi
pai leido tom tautom sukurti
savas nepriklausomas valstybes,
leido plačiau išvystyti demo
kratiją.
Dabar Amerikos kalboje yra
kita dvasia. Ieškoma geresnių
santykių su ponu Sovietu, nori
ma jam įtikti, norima su juo
pelningai prekiauti. Kaip tokiu
atveju prisiminsi pono Sovieto
užgrobtas ir pavergtas tautas?!
Taip išduodami laisvės princi
pai, išduodamos tautos, taip pra
dedama nauja vergijos era.
Galime tai apgailėti, kad visa
tai vyksta mūsų laikais ir mūsų
akyse. Bet apgailėjimo neužten
ka. Reikia kiekvieno mūsų veik
los, apdairumo ir budrumo. Rei
kia ir toliau laiškais, telegra
momis spausti kongresą, vyriau
sybės narius. Reikia ieškoti
draugų kongrese ir valdžios
žmonėse, abiejų partijų viršūnė
se. Nejaugi ten nerastume žmo
nių, kurie drįstų ginti paverg
tuosius, taikyti laisvės principus

visiem, o ne tik vienai grupei.
Tegu pritaiko tuos pačius Afri
kos tautų laisvės principus ir se
nom Europos tautom! Tegu iš
drįsta apie tai kalbėti!
Toks mūsų spaudimas padėtį
uždels. Valdžios žmonėm, jų
pirkliam nebus taip patogu imti
ir pripažinti. Jie klausimą paliks
lyg pamiršę, o patys toliau imsis
gerinti santykius, ims glaudžiau
bendradarbiauti, mėgins ir pre
kiauti.

Už Lietuvos ribų gyvena tiek
daug lietuvių, moka kalbų, yra
neblogai įsikūrę. Tai yra didelė
jėga. Ar negalima iš tų žmonių
surinkti specialias sumas mūsų
laisvės kovų reikalam, mūsų
politiniam reikalam. Jei sugebė
jome sutelkti milijoną Lietuvių
Fondan, kuris rūpinasi kultūri
niais reikalais, tai juoba galima
suorganizuoti kitą panašų fondą.
Šį vaidmenį atliktų ir vadinama
sis Tautos Fondas. Tegu jis tik
plečia savo veiklą ir tegu kuo
plačiausiai paremia visus laisvės
kovotojus!

Bet kokiu atveju neleiskime,
kad dulkės užklotų mūsų bylą.
Išlaikykime ją gyvą, degančią.
Ir vieną kartą reikalai pajudės.
Pajudės, kai bus sprendžiami
kitų tautų panašūs reikalai, pa
našios situacijos. Europa negi
taip liks išduota ir suskaldyta.
Tad dar labiau turime veikti,
kad visur ir visada mus prisi
mintų ir mūsų reikalavimus su
prastų. O mes reikalaujame tik
taip mažo daikto — laisvės Lie
tuvai !

Buriuotojo įspūdžiai
_________________________________________ B. STUNDŽIA

Tur būt, po metų garsus pran
cūzų tyrinėtojas De Bougainville, matyti, nežinodamas apie
anglo Wallis žygius, paskelbė,
jog salą paimąs Prancūzijos val
džios žinion.
Labiausiai salą išgarsino ka
pitonas Cook. Jis atsivežė būrį
mokslininkų, kurie stebėjo pla
netos Veneros kelionę pro sau
lės rutulį. Sakoma, kad Cook
laivas stovėjo Matavai įlankoj, o
Veneros stebėjimas vyko iš Venus iškyšulio. Mačiau prikaltą

DIDĮJĮ VYSKUPĄ PRISIMENANT
**■

Šimtas metų nuo vysk. M. Valančiaus mirties
Paulius Jurkus

surašyti lietuvių tautosaką, kad
išliktų bent toks paminklas apie
buvusią tautą.
Tais tamsiausiais, sunkiau
siais laikais ir atėjo į tautą Mo
tiejus Valančius, pats iš tos liau
dies kilęs ir tapęs aukščiau
siu dvasiškiu — vyskupu.
-oJis buvo gimęs 1801 vasario
16 Nasrėnų kaime, Salantų para
pijoj. Jo tėvai buvo valstiečiai,
ūkininkai. Mokėsi Žemaičių
Kalvarijos domininkonų mokyk
loj, Varnių kunigų semina
rijoj. Vilniaus universiteto dva
sinėj akademijoj. Kunigu įšven
tintas 1828 Vilniuj. Buvo mo
kyklos kapelionu Mozyriuj, Gu
dijoj, paskui persikėlė kapelionauti į Kražių gimnaziją. Iš
ten buvo pakviestas profesoriau
ti į Vilniaus dvasinę akademi
ją. Akademiją paskui perkėlė į
Petrapilį. Drauge ir jis išvyko.
Dėl sveikatos atsisakęs profesū
ros, grįžo į Žemaitiją, buvo Var
nių seminarijos rektorius.

Ieškokime draugų ir kitų tau
tų tarpe. Išnaudokime situacijas,
kad kiti mus primintų ir mūsų
reikalą iškeltų Jungtinėse Tau
tose. Juk ir Jungtinės Tautos
čia pat, pasiekiamos ranka. Ir
čia galime mėginti surasti drau
gų. Visi, kas tik pavergtuosius
užstos, kas už jų laisvę kalbės,
bus mūsų draugai.

IŠVAJOTOS SALOS VANDENYNE

Atrodė, kad jachtos kapitoną
įkando vabalas. Bent taip galvo
jo gydytojas. Prirašė jam daug
ampulių vitamino C ir dar kaž
kokių vaistų iš buteliuko. Turė
čiau atsiminti, kadangi pats bu
vau vaistinėj ir viską jam par
nešiau.
Taigi išplaukti negalėjom.
Reikėjo laukti, kol kapitonas at
sistos an ant kojų.
Pasinaudojęs ta proga, nuta
riau susipažinti su Tahiti ir kai
myninėmis salomis.
Jei galima pasitikėti istori
niais daviniais, tai atrodo, kad
Tahiti pirmasis iš europiečių
aplankė kapitonas S. Wallis. Tai
įvyko 1767. Sala buvo paskelbta
Britanijos nuosavybe.

Gegužės 29 sueina 100 metų,
kaip mirė vysk. Motiejus Valan
čius. (Senuoju stiliumi mirė ge
gužės 17). Palaidotas Kauno ka
tedros rūsyje.
Jo mirtis rusų valdininkam
buvo maloni naujiena, nes mirė
jų didžiausias priešas, didžiau
sias pavergto krašto autoritetas,
kuriuo turėjo skaitytis. Lietu
vių tautai tai buvo liūdna ži
bia, nes tais sunkiais laikais
vysk. Valančius buvo vienintelis
jos vadas.
Ir kai šiandien po 100 metų
prisimename jo mirtį, tai liudija,
kad jis buvo didis žmogus, pa
likęs tautai didžius darbus.
Anuo metu Lietuvoj buvo turtin
gų didikų, ponų, bajorų, dvari
ninkų, bet jie — užmiršti, nes
jie gyveno tik sau, o ne savo
tautai. Išliko tik tas iš liaudies
kilęs vyskupas, savo gyvenimą
atidavęs Lietuvos žmonėm.
Jis gyveno ir veikė tais lai
kais, kai lietuviškoji liaudis bu
vo likusi viena. Lietuvių tautą
buvo ištikusios dvi didelės ne
laimės. Jos šviesuomenė, aristo
kratai, nutautėjo, sulenkėjo ir
lietuvių tautos reikalais nebesi
rūpino. Ir antra nelaimė, kad
1795 kraštą okupavo rusai. Pa
tekusi į vergiją, nemokyta liau
dis buvo lyg pabertas smėlis.
Buvo skirta išnykti, pražūti. Taip
manė ir visi kaimynai, skubėjo

metalinę lentą, sakančią, kad čia
yra tas iškyšulys, bet jokio iš
kyšulio kaip ir nebuvo maty
ti. Tur būt, iš Matavai įlankos
dabar yra padarytas uostas, o
ant iškyšulio stovi uosto sandė
liai.
Tahiti didžiausias miestas yra
Papeete, turįs daugiau kaip
50,000 gyventojų. Miestas yra
prancūzų Ramiojo vandenyno
administracinis centras, laivyno
bazė ir atominių bombų bandy
mų vadovietė. Uoste stovi kele
tas karo laivų, pasimaišo sunkiai
pakrauti prekybiniai laivai.
Didžiausią laivyną sudaro
jachtos, kurių yra iš viso pasau
lio. Gal tokia jau buriuotojų
tradicija. Jei nesi užsukęs į Tahitį, tai beveik neužsiskaito, kad
esi buriavęs pietiniame Ra
miajame vandenyne.

i VACANČ1US
1875

Truputis istorijos

Grįžtu vėl prie Tahiti istorijos.
Gal labiausiai Tahiti išgarsino
istorinis laivo Bounty apsilanky
mas.
Laivas, vadovaujamas kapito
no W. Bligh, vieno iš geriausių
tų laikų navigatorių, atplaukė į
salą duonmedžių.
Tuos augalus buvo galvota
persodinti Vakarų Indijos salose
ir jų vaisiais maitinti juodus ver
gus, dirbančius cukrašvendrių
plantacijose.

Bounty laivas išbuvo saloj
apie penkis mėnesius. Jūreiviai
po kelionės, trukusios ilgus mė
nesius, tarėsi saloj radę rojų.
Juos žavėjo salos klimatas, aug
menija, o labiausiai draugiškos
salos moterys. Kelionė atgal jų
neviliojo, nes jie žinojo, kad vėl
reikės pasiduoti žiauriai draus
mei, valgyti apgedusį maistą,
sirgti skorbutu ir grįžti į vargšam
nesvetingą Angliją.
Kapitonas Bligh nebuvo iš tų
karininkų, kurie suprato sunkią
anų laikų jūreivių dalią. Be to,

nepasižymėjo mandagumu ir
taktu. Jis sugebėjo net dalį laivo
karininkų nustatyti prieš save.
Kelyje kilo maištas. Kapitonas
Bligh ir jam ištikimi jūreiviai
buvo susodinti į gelbėjimosi val
tį ir su trupučiu maisto ir van
dens, bet be ginklų palikti atvi
rame vandenyne.

Bounty laivas, vadovaujamas
vieno iš Bligh karininkų —Fletcher Christian, grįžo į Tahiti.
Palikęs saloj dalį įgulos — tuos,
kurie netilpo į valtį su Bligh ar
nenorėjo toliau plaukti, papildęs
įgulą šešiais Tahiti vyrais ir dvy
lika moterų, išplaukė iš salos.
Fletcher Christian vadovauja
mas būrys žmonių 1790 pasiekė
negyvenamą Pitcairn salą, sude
gino laivą ir ten pastoviai apsi
gyveno.
Kilus vaidam dėl moterų, per
dvidešimt metų vieni kitus išžu
dė. Liko priaugą vaikai, moterys
ir vienas anglas. Pastarasis pasi
darė tos mažos kolonijos vado
vas. Nors pats buvo maištinin
kas, bet pasenęs mokė visus tai
kiai gyventi ir gražiai elgtis.
Kapitonas Bligh parodė savo
navigatoriaus sugebėjimus. Su
nedengta valtim, perpildyta
žmonių, be ginklų ir su trupu
čiu maisto bei vandens jis nu
plaukė 3600 mylių ir pasiekė Ja
vos salą. Iš ten jis pasiekė Ang
liją ir pranešė admiralitetui apie
maištą Bounty laive. Tuoj buvo
pasiųstas karo laivas, kuris turė
jo surasti maištininkus ir prista
tyti juos į Angliją. Laivas nesu

Iki to laiko jis buvo ramus
ir taikingas žmogus, pamėgęs
mokyklą, parašęs dviejų tomų
istorinį veikalą “Žemaičių vys
kupystė”. Rusam jis ir atrodė,
kad gali būti ramus vyskupas,
kurs jų klausys.

kai niekas nelankė parapijų, ne
teikė sutvirtinimo sakramento.
Visas kraštas buvo paskendęs
stagnacijoj, be jokios prošvais
tės, nemokytas, suvargęs, bau
džiavos prispaustas, pasimetęs.
Pradėjęs tvarkyti vyskupiją,
Valančius drauge tvarkė visą gy
venimą ir taip lietuvių tautai jis
atliko keletą labai didelių darbų.

Žemaičių vyskupija
Žemaičių vyskupija buvo įPirmas demokratas
kurta 1413 paties Vytauto Di
Vyskupai buvo didikai, kuni
džiojo. Jos ribos baigėsi Nevė
žiu. 19 amžiuje, kai Lietuvą val gaikščiai. Sunku buvo prie jų
dė carai, buvo savotišką padėtis paprastiem prieiti. Į savo vys
— vyskupai buvo dar likę kupo pareigas nežiūrėjo taip uo
iš senosios Lietuvos. Kai jie iš liai. Gyveno ne Varniuose, kur
mirė, naujų niekas nebeskyrė. buvo vyskupijos raštinė, kurija,
Paskutinis vyskupas buvo Juo bet savo dvare Alsėdžiuose.
zapas Arnulpas Giedraitis, miręs
Tą dvarą — ežerą buvo pa
1838. Jis buvo kunigaikštis ir jo
dovanojęs
dar Vytautas. Ir jau
pagelbininkas buvo Simonas
vyskupas
Motiejus
iš Topolio,
Giedraitis. Labai norėjo, kad ir
lenkas,
vyskupiją
valdęs
1463toliau būtų vyskupai kunigaikš
1471,
apsigyveno
Alsėdžiuose.
čiai Giedraičiai.
1847 caras pasirašė konkorda Čia įkūrė savo dvarą. Čia ir
tą su popiežiumi. Pagal tą kon gyveno vėliau visi žemaičių vys
kordatą turėjo būti paskirti vys kupai.
kupai visom vyskupijom, kur jų
nebebuvo. Rusų administracija
Valančius paliko vyskupų rū
turėjo vieną savo patikimą žmo mus — dvarą Alsėdžiuose ir ap
gų kun. Joną Krizostomą Ginti- sigyveno Varniuose, kad čia pat
lą. Labai norėjo, kad būtų būtų kurija, kad kuo geriausiai
jis vyskupas, bet jis nepraėjo pro galėtų tvarkyti vyskupijos admi
popiežių. Tada rusai į kandi nistracijos reikalus.
datų sąrašą įrašė ramų semina
rijos rektorių — Motiejų Valan
Varniuose jis atidarė duris vi
čių. Jis ir buvo paskirtas vys
siem.
Jis pats kasdien katedroje
kupu. Į vyskupus buvo įšventin
klausė
išpažinčių, aukojo mišias
tas 1851 vasario mėnesį Petra
ir
tuoj
pat kalbėjosi su žmonė
pily.
mis.
Kiekvienas
galėjo prie jo
Jį priėmė caras, apdovanojo.
prieiti.
Visi tikėjo, kad jis į Lietuvą iš
važiuoja kaip jų patikimas žmo
gus. Bet įvyko visai priešingai.
Jis nuo pat vyskupavimo pra
Jo didieji darbai
džios pradėjo teikti sutvirtinimo
Tuo laiku, kai Valančius tapo sakramentą. Kiekvieną vasarą
vyskupu, buvo sudaroma Kauno važiavo ir važiavo. Pats patyrė,
gubernija. Pagal gubernijos ri kaip gyvena kunigai, kaip atrodo
bas buvo priderinta ir vyskupi bažnyčios, kokie žmonės..
jos ribos. Žemaičių vyskupija
buvo padvigubinta, buvo iš Vil
Jo kelionės per kraštą buvo la
niaus atimti aukštaičiai ir pri
bai
iškilmingos. Raiteliai lydėjo
jungti prie Žemaičių vyskupijos.
nuo
bažnyčios iki kitos parapi
Taip Valančiui teko valdyti vys
jos
ribų.
Ten vėl laukė raiteliai
kupiją, kuri ėjo nuo Palangos iki
ir
vėl
lydėjo.
Nė vienas rusų val
Zarasų. Tai buvo beveik visa
dininkas
taip
nekeliavo per kraš
Lietuva, išskyrus Suvalkiją.
tą,
kaip
šis
liaudies
vyskupas.
Valančius buvo konkretus
Prie
miestų
buvo
statomi
vartai,
žmogus, ne koks romantikas sva
vainikuojami
žalieji
“
bromai
”,
jotojas. Jis darė tai, kas buvo rei
kalinga. Pirmiausia jis šventai su procesijom, su būgnais, vėlia
suprato savo pareigas ir uoliai vom jį pasitikdavo ir palydėda
vykdė. Buvo praėję net 12 metų vo.
nuo Giedraičių mirties. Tai
Husai skundė aukštesnei ad
vyskupas buvo visur laukiamas. ministracijai, ir Valančius turėjo
Giedraičiui nusenus, po 1831 aiškintis, kad tai ne jo noras,
metų sukilimo rusai buvo jam taip darą žmonės iš pagarbos
uždraudę valdyti vyskupiją. Tai vyskupui.
gi buvo net 20 metų praėję*,
(Bus daugiau)

rado Fletcher Christian būrio,
tik sukaustė geležimis likusius
Tahiti saloj maištininkus ir ne
tilpusius į Bligh valtį jūrininkus.
Po teismo Anglijoj visi pripažin
tieji kaltais buvo laivo stiebe pa
karti.
Apie maištą Bounty laive
buvo parašyta nemaža knygų, o
Hollywoodas susuko keletą
filmų.

Vėlesni laikai

Po tyrinėtojų į Tahiti salą at
vyko misionieriai, o vėliau ra
šytojai ir menininkai.
Buvojo ten L. Stevenson, P.
Lotti, S. Maugham; vėliau —
Nordhoff ir Hali, kurių romanas
“Maištas Bounty laive” buvo St.
Vainoro išverstas į lietuvių
kalbą.
Žymusis dailininkas P. Gauguin garsino salą su teptuku.
Ir lietuvis dail. J. Rimša ten
piešė.
Labai nustebtų praeito šimt
mečio rašytojai pamatę Tahiti
dabar. Papeete mieste gatves
užtvindo automobilių ir mo
tociklų srautas; didžiuliame
aerodrome dūzgia tolimojo skri
dimo sprausminiai lėktuvai, o
margos turistų minios slankioja
po krautuves. Susidarė naujas
tahitiečių tipas — mišinys iš polineziečių, europiečių ir kinų.
Prancūzai turėjo bėdų su salos
užvaldymu. Kišo koją anglai, ku
rių valdymo pageidavo salos ka
raliai ir karalienės. Susikivir
čijo net protestantų ir katalikų

misionieriai. Anglų misionieriai
pasirodė saloj pirmieji ir stengė
si užkirsti kelią katalikų misio
nieriam iš Prancūzijos. Turėjo
progos atplaukti prancūzų karo
laivas ir padaryti “tvarką”. Ka
ralienė Pomare buvo pakeista
regentu; vėliau monarchija buvo
pakeista į gubernatoriaus valdy
mą.
Šiuo metu atrodo, kad tautie
čiai norėtų prancūzus išmainyti
į amerikiečius. Sala dabar turi
savivaldą, bet norėtų būti labiau
savarankiška. Įdomu tai, kad pu-'
sė salos gyventojų yra nusistatę
prieš turizmo plėtimą, o ki
ta pusė yra už. Balsavimo,
jei toks buvo, davinių nema
čiau, tik girdėjau amerikiečius
taip šnekant.
Bendrai, prancūzai sugeba
kolonijose šeimininkauti: ne
vengia su vietiniais maišytis,
bendrauti, nežiūri į juos iš
aukšto. Tai pastebėjau net ir Ka
ribų jūros prancūzų valdomose
salose, kur gyvena ir savo kas
dieninius reikalus tvarko juodi
“prancūzai”.
Salos vidury beveik nėra ke
lių, todėl ir neteko jų pamaty
ti. Bet praktiškai tenai niekas
ir negyvena, nes kalnai ir
tarpekliai vietinių nevilioja. Jie
mėgsta gyventi prie lagūnų ir
upelių, kur gali maudytis ir
žvejoti.
Jachtoj patvarkiau būtiniau
sius dalykus, pasidariau valgyti
ir vėl išvykau pasižvalgyti.
(Bus daugiau)

4 • DARBININKAS • 1975 gegužės 30, nr. 22

Philadelphia, Pa.
Pirmoji komunija
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioj gegužės 11 buvo iškilmių
diena, nes Motinos diena sutapo
su vaikų pirmosios komunijos
švente.
Pirmąją komuniją priėmė:
Audra Dainoraitė, Teresė Gaconi, Paulius Klemas ir Myko
las Matjošaitis.
Mišias aukojo ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė klebo
nas kun. J. Degutis.
Mažieji prie Dievo stalo arti
nosi su degančiomis žvakėmis
rankose. Po komunijos juos ku
nigas palaimino ir įteikė religi
nes dovanėles.
Lituanistinės mokyklos
parengimas
Lituanistinės mokyklos tėvų
komitetas gegužės 10 Lietuvių
Namuose suruošė gražią kultū
rinę vakaronę, pakviesdamas
programą atlikti Perkūno vyrų
chorą iš New Yorko ir Malūno
tautinių šokių grupę, kurią su
daro Baltimorės ir Washingtono
šokėjai.
Koncertas pradėtas vyrų choro
dainomis. Pirmoj daly padai
nuota: Ramovėnų maršas — E.
Gailevičiaus, Užaugo berželis
— J. Strolios, Oi, kad išauštų
— J. Žilevičiaus, Naktis graži —
A. Ivanausko, Daina, daina —
J. Gaidelio. Antroj daly: Keturi
ratai — J. Strolios, Į kovą — A.
Račiūno, O dalele — B. Vasi
liausko, Kur bėga Šešupė —
Aleks. Kačanausko, Šaltyšius —
J. Gaidelio. Paskutinėj daly:
Kove galingas (iš Gražinos ope
ros) — J. Kamavičiaus, Vienu
ma — Brahmso, Studentų cho
ras (iš Hoffmanno pasakų ope-

ros)—J. Offenbach, Gyveno sau
baritonas—G. O’Hara; aplodis
mentais išprašytas dar vienas
kūrinys — Keleivių daina.
Dainose solo partijas atliko:
P. Tutinas, A. Česnavičius, V.
Daugirdas, P. Dulkė, M. Ilgūnas
ir P. Pagojus.
Choro vadovas ir dirigentas —
muz. V. Strolia, asistentas —
V. Daugirdas. Pastarasis diriga
vo dvi dainas. Choras daro labai
malonų įspūdį. Gerai susidaina
vęs. Visos dainos klausytojų
buvo priimtos šiltai. Atrodo, kad
geriausiai praskambėjo Šalty
šius, publikos išprašytas pakar
toti.

Baltimorės-Washingtono tau
tinių šokėjų grupė Malūnas
dviem išėjimais pašoko: Vaka
ruškų polką, Kepurinę, Oželį,
Pradės aušrelė aušti, Pakeltkojį,
Jonkelį, Aštuonnytį ir Malūną.
Šiam šokėjų sambūriui vado
vauja N. Dulytė-Kaltreider ir D.
Balčiūnienė.
Akordeonais
akomponavo P. Baltakis ir G. Ži
lionis. Vienetas neblogai susišokęs, dinamiškas, puikiai žino
šokio raštą. Tik gal turėtų vyrai
daugiau kreipti dėmesio į savo
išvaizdą — plaukų šukuoseną.
Šokėjai turi atsiminti, kad ir
scena turi savo reikalavimus ir
dažnai čia tenka “dienos madą”
apkarpyti.
Programos pranešėja I. Veblaitienė, kaip visada, buvo spal
vinga, įdomi ir turininga.
Pasibaigus koncertui, tėvų ko
miteto pirmininkas V. Šalčiūnas padėkojo programos atlikė
jam, gi mokyklos mokinės vyrus
papuošė gyvų gėlių žiedais, o

JŪROS SONATA — FINALE
Paprastai sonata turi 4 da
lis, bet Čiurlionio tapybinė
Jūros sonata teturi tik 3 dalis.
Čiurlionis praleido Scherzo. Ir
kodėl?
Trečioji sonatos dalis papras
tai būna gyvastinga, judri, šokio
pobūdžio. Seniau buvo menue
tas. Ta žaisminga šokio nuo
taika nesiderino į jo temą. Gi
savo tema jis pavaizdavo jūros
didybę ir paslaptingumą. Pirmo
je dalyje jūra sujungia du pa
saulius — sausumą ir gelmes,
antroje dalyje — atskleidžia jū
ros paslaptingumą ir mistiką,
drauge susiedamas ir su žmo
gaus gyvenimu.
Po tokių dviejų dalių pereiti
į žaismingą šokį jam nesiderino.
Jis praleido Scherzo ir sukūrė
ketvirtąją sonatos dalį Finale.
Muzikinėje sonatoje finalinė
dalis yra gyva arba iškilminga,
greito tempo (allegro, presto),
rondo formos (kur pagrindinė
dalis nuolat kartojama ).
Pažvelgę į Čiurlionio Jūros
sonatos Finale, pamatome ne
paprastą didybę ir iškilmingu
mą. Žiūrovą tiesiog prirakina ta
visa paveikslo sąranga, jo kon
cepcija. Kažkas nepaprasto —
didelė galinga banga ateina
šniokšdama ir užlieja. Ir ką už
lieja? Laivelius!
Paveikslo centre matome di
delę didelę bangą. Ji pasikelia iš
tamsios gilumos. Pati paveiks
lo apačia yra tamsi, dramatiš
kai įvedanti į temą. Viršuje jau
putoja bangos ir kelias ta di
džioji banga. Ji siekia net pa
veikslo viršų. Čia ji užlūžta
ir jau rengiasi pulti žemyn.
Žemai matome besisupančius
laivelius. Kairėje trys laiveliai
sudaro vieną grupę. Dešinėje
yra tik vienas laivelis. Jis
jau pagautas bangos, keliamas
į viršų ir tuoj bus apverstas
ir užpiltas.
Ant tos didžios bangos,
lyg ant kokios sienos, mato
me
suputojusias
juostas.
Įsižiūrėkime. Juk tai raidės M K,
aukščiau dešinėje — Č. Tai Čiur
lionio inicialai!
Taip dailininkas ir muzikas

poniom įteikė gyvų gėlių puokš
tes.
Tuojau buvo pranešta, kad
Perkūno choras iš savo kuklaus
honoraro 50 dol. paskyrė litua
nistinei mokyklai.
Toliau vyko viešas lituanisti
nės mokyklos mokytojų pagerbi
mas. Jie buvo iškviesti prie
scenos. Jiem padėkota. Visi bu
vo papuošti gražiais pavasario
žiedais.
Programai pasibaigus, pra
sidėjo vaišės ir šokiai.
Buvo turtinga loterija. Laimė
jimuose buvo dail. R. Viesulo
paveikslas, skulpt. P. Vaškio
vaza, J. Skladaičio medžio droži
niai. Fantų dar paaukojo A. Česonienė, Sakalauskienė, A. Šalčiūnas ir J. Gaila.
Šis parengimas išsiskyrė iš
kitų parengimų gausumu daly
vių. Jų buvo 250 su viršum.
Daug buvo vietos ir iš kitur at
vykusio jaunimo. Parengimo
nuotaika buvo šilta ir dinamiška.
Didysis festivalis
Gegužės 11 Philadelphijoj vy-.
ko didelio masto festivalis, su
traukęs apie pusantro milijono
dalyvių. Tai buvo JAV 200 metų
sukakties minėjimo pradžia.
Programos vyko net 52 vieto
se. Visa tai buvo išsidėstę 18
blokų ilgy ir 7 blokų ploty
su magistrale Benjamin Franklin Parkvvay.
Visa didžiulė, plati gatvė
(Parkway) buvo išpuošta Ameri
kos ir etninių grupių tautinėmis
vėliavomis. Jų tarpe plevėsavo
ir Lietuvos vėliava.
Programa prasidėjo 12 valan
dą ir tęsėsi iki gerų sutemų.
Programų turinio nusakyti ne
įmanoma, nes jis buvo labai
plačios apimties. Vargu kas iš
dalyvių galėjo tas programas pil
niau pamatyti, nes minios srau
tas varžė judėjimą, o didoki ats
tumai ir nuovargis žmones pri
stabdė.

Lietuviai šiame festivaly dalyJ
vavo aktyviai.
11 vai. Šv. Petro ir Povilo
katedroj vyko visų etninių gruj
pių (katalikų) pamaldos. Mūsij
lituanistinės mokyklos moki
niai, pasipuošę tautiniais drabu;
žiais, atstovavo lietuviam. Jie
mišių metu sugiedojo lietuviši
kai giesmę “Sutelk mus, Vieš-Į
patie, būrin”. Jiem vadovavo ii
juos giedojimui paruošė Oi
Pliuškonienė.

LB Vidurio Vakarų apygardos atstovų suvažiavimas. Nuotr. A. Gulbinsko

PO CHICAGOS
DANGUM
LB suvažiavimas
Jaunimo Centre gegužės 4
įvyko LB Vidurio Vakarų apy
gardos apylinkių atstovų su
važiavimas, kurį pradėjo apygar
dos pirm. Romualdas Kronas.
Kun. Petras Patlaba sukalbėjo
invokaciją, minutės susikaupi
mu pagerbti apygardos mirusieji
nariai, sugiedotas Lietuvos him
nas.
Sudarius prezidiumą, man
datų ir rezoliucijų komisijas,
sveikino PLB pirm. inž. Br. Nai
nys. Jis pasidžiaugė vieninga
jaunimo veikla ruošiant trečią
jaunimo kongresą. Mūsų pareiga
jaunimo darbus remti. Mūsų
bendras tikslas — nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mas. Jo kalba palydėta gausiais
plojimais.
Malonu pastebėti, kad beveik
pusė atstovų buvo jaunesnės
kartos, aukštuosius mokslus bai
gę žmonės.
Išsamų pranešimą padarė apy
gardos pirm. R. Kronas. Darbo
sąlygos buvo sunkios. Apygar
dos ribose atsirado reorganiza
cinės bendruomenės kūrėjai,
kurie suskaldė Lietuvių Bend
ruomenę ir trukdė veiksnių kon
ferenciją. Vis dėlto valdyba nu
veikė daug naudingų darbų.
Jaunimo atstovas valdyboj
Mindaugas Pleškys pranešė
apie jaunimo kongreso ruošą.
Rugpiūčio 11-22 Ohio valstijoj,
prie Kent, ruošiama jaunimo
lituanistinė stovykla su aukšto

pajautė savo gyvenimą ir taip
vaizdžiai išreiškė. Jo menkas lai
velis jau supamas, jau kelia
mas, didžiulė likimo banga jau
užpila. Drauge tai yra ir visų
likimas — visi plakasi kaip tie
Vienas iš skaitytojų (lektorių)
laiveliai, kur juos pagauna ban buvo lietuvis — stud. Virgus
ga ir užpylusi sulamdo.
Volertas. Tikinčiųjų maldą skai
Ir kaip šiurpiai jis pajautė sa tė kiekvienos tautybės atstovas deonistam už tą vargą priklauso
vo likimą. Tai buvo 1908 metų savo gimtąja kalba. Lietuviš nuoširdžiausia padėka.
Gal sunkiausias uždavinys
vasara, kai jis sukūrė šią Jūros kai šią maldą skaitė D. Murašbuvo
suorganizuoti lietuviškų
sonatą. Tuo metu, kaip minėjo
kaitė. Mišias aukojo kard. J. valgių stalą. Vis dėlto energin
me, atostogavo Palangoje. Tai
Krol, dalyvaujant kiekvienos
buvo liepos ar rugpiūčio mėne tautybės atstovui —- kuni gos V. Šalčiūno pastangos ir
nuoširdi lietuvių talka sudarė
siai. O po trejų metų, 1911
gui. Lietuviam atstovavo kun. tas sąlygas, kad stalas buvo pui
kovo
mėnesį,
Rasų
kapi
Kajetonas Sakalauskas.
kiai suorganizuotas ir turtingas.
nėse Vilniuje jau buvo supiltas
Programoj lietuviam atstovavo
Prie maisto stalo dirbo: M.
jo kapas. Jau buvo Finale!
Baltimorės-VVashingtono šokėjų Sušinskienė, O. Šalčiūnienė, J.
Prisiderindamas prie muziki
grupė. Pašoko, rodos, aštuonis
nės sonatos sampratos, šį Finale šokius. Jiem šokant, gausiai tel Jurskienė, O. Pliuškonienė,
jis padarė judrų. Apačioje ho kėsi žiūrovai, ir atrodo, kad Šnipienė, Karaškienė ir kitos.
Atleis, kurių paminėti nespėjau
rizontaliai eina viena banga,
mūsų tautiniai šokiai jiem labai ar nepastebėjau.
paskui įstrižai kerta antros ban
patiko. Reikia pastebėti, kad
Visas maistas buvo išparduo
gos juosta, kairėje viršuje mato
programos laikas buvo net du tas, o pelnas teks lituanistinei
me tris besiritančias bangas. Jos syk pakeistas ir tai labai vargino
mokyklai.
stiprina pirmųjų bangų įspūdį ir
šokėjus. Vadovei, šokėjam, akorAd. G.
žvilgsnį nuveda į tamsias tolu
mas, į rūstų jūros paviršių.
Rondo formą čia galime pa
iliustruoti bangų putelėmis. Jos
kartojasi ir kartojasi, eina ruo
žų ruožais, lyg kokie muzikos
tonai. Ir šias putas — burbu
liukus taip kruopščiai padaryti
ir suvesti į visumą juk tikrai bu
vo didelis darbas.
-oŠis paveikslas parodose susi
laukė didelio dėmesio. Pirma,
— jis buvo lengviausiai supran
tamas, pajaučiamas, kad čia vaiz
duojamas žmogaus
likimas,
vaizduojamas taip originaliai ir
įspūdingai. Antra, — čia taip
vaizdžiai sujungta muzika su ta
pyba. Jis negalėjo sujungti garso
su spalva, bet jis sujungė muzi
kos nuotaiką, muzikinio kūrinio
struktūrą su tapybiniais pergy
venimais ir tai temperos dažais
perkėlė į plokštumą, į popierių.
Tai ir parodė Čiurlionio geniališkumą, drąsumą ir jėgą. Drau
ge ir didelę nuostabą.
Čia lyg koks orkestras, lyg ko
kie galingi garsai kyla ir veržia
si ir taip iškilmingai ir drauge
labai sodriai baigia kūrinį
Jūros sonatą, (p.j.)
M. K. Čiurlionis — Jūros sonata — Finale, 1908 m., tempera.

lygio akademine programa. Ją
išklausę ir egzaminus išlaikę,
stovyklautojai gaus užskaitas,
galiojančias visuose universi
tetuose.
Švietimo vadovas mokyt. J.
Plačas pranešė apie švietimo ir
lituanistinių mokyklų veiklą. D.
Dundzilienė referavo apie apy
gardos finansus. A. Regis prane
šė apie Šv. Kazimiero lietuvių
kapinių padėtį. Kontrolės komi
sijos pranešimą padarė K. Doč
kus. Visi pranešimai buvo pa
tvirtinti.
Pietus parūpino bendruomenininkės, vadovaujamos Iza
belės Stončienės.
Po pietų pertraukos išklausyta
apylinkių pirmininkų bei atsto
vų pranešimų. Veik visose apy
linkėse
veikia
lituanistinės
mokyklos, didesnėse apylinkėse
veikia chorai, tautinių šokių gru
pės, rengiami vakarai ir kt.
LB Vidurio Vakarų apygardos
apylinkėse bendruomenės na
riai gyvai reagavo į susidariu
sią politinę padėtį: JAV prezi
dentui, valstybės sekretoriui, se
natoriam ir kongresmanam pa
siuntė 11,767 protesto telegra
mas bei laiškus. Apygardos val
dyba prašo ir toliau tęsti laiškų
rašymą kitiem atstovų rūmų na
riam.
Iš pranešimų išryškėjo, kad
LB veikla yra gyva, puoselėja
lietuvišką tautinę kultūrą ir pri
sideda prie Lietuvos laisvinimo
darbų. Skaidymasis vyksta tik
dviejose apylinkėse: Cicero ir
Marąuette Parko, kitur jo nėra.
Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos. Leista visiem pasisa
kyti. Buvo kaltinimų ir kritiškų
pasisakymų. Nuosaikūs atstovai
siūlė nekreipti dėmesio į spau
dos piktus išpuolius bei į LB
skaldytojus, bet dirbti ir toliau
kultūrinį pozityvų darbą bei
kaupti jėgas Lietuvos laisvės ko
voj. Išsikalbėjus ir išsiaiškinus,
nuomonės suartėjo ir išsilygino.
Buvo priimtos rezoliucijos. Su
važiavime iš 12 apylinkių daly
vavo 113 atstovų ir 37 svečiai.
Pabaigoj inž. Bronius Juodelis
pranešė apie penktą tautinių šo
kių šventę, kurią rengia LB.
Šventėj 1976 rugsėjo 5 Chicagoj
dalyvaus JAV, Kanados, Pietų
Amerikos ir kitų kraštų šokių
grupės.

Programos pabaigoj kun. A.
Kezys, SJ, parodė skaidres iš
prel. J. Karaliaus kultūrinės ir
religinės veiklos, o žurnalistas
VI. Būtėnas papasakojo apie
Shenandoah lietuvių kultūrinę
ir tautinę veiklą.
J. Kaunas
Trijų Pabaltijo tautų vakaronė
įvyko kovo 1 Oak Parke, evan
gelikų parapijos mokyklos salėj.
Ją šais metais rengė latviai, o
kitais metais rengs lietuviai
Jaunimo Centre. Sveikinimo
žodį tarė visų tautybių atsto
vai. Iš Altos dr. K. Bobelio
vardu sveikino stud. Kazė Brazdžionytė. Meninėj daly pasirodė
JC sekstetas, kuriam dirigavo
Em. Pakštaitė. Tautinių šokių
grupė pašoko kelis šokius. Balys
Pakštas ir Vaitkevičius padū
davo, pritariant kanklėmis R.
Pakštaitei. Sol. V. Stankienė
padainavo. Jūratė Jasaitytė skai
tė paskaitą. Lietuvių grupė pasi
rodė labai gražiai. Latviai daina
vo, estai šoko.

Ramovės veikloj
L.K.V.S. Ramovės skyriaus
nariųsusirinkimą balandžio 20
Jaunimo Centre sušaukė naujoji
valdyba. Nariai dalyvavo gau
siai, tuo pabrėždami, kad jie nė
ra tik pasyvūs stebėtojai organi
zacijoj, bet ilgisi veiklos.
Susirinkimą atidarė pirm. A.
Tveras pavergtos Tėvynės prisi
minimu. Susikaupimu pagerbti
mirusieji; a.a. gen. St. Dirmantas, a.a. Leonardas Šimutis, a.a.
pik. A. Balsys, a.a. pik. A. Banėnas, a.a. maj. J. Čėsna.
Pristatyta 1975 valdyba: pirm.
A. Tveras, vicepirm. J. Vilutis,
sekr. V. Diminskas, parengimų
vadovas K. Leknicka^s, ižd. Ged.
Janula. Pateiktas 1975 m. veik
los planas. Valdyba prašė, kad
nariai gausiai dalyvautų susirin
kimuose ir parengimuose.
Tarp sumanymų ir klausimų
.buvo iškelta mintis, kad ramovėnai labiau darbuotųsi savo
organizacijos rėmuose, laiky
damiesi statuto ir nutarimų, o ne
“išeidami į plačiuosius vande
nis”, kuriuose ne visada išlaiko
mas organizacijai reikiamas oru
mas. Siūlyta susirinkimus paį
vairinti karinio turinio ir aktua
lijų paskaitomis bei prisimini
mais iš praeities kovų ir įvykių.
Stiprintinas
ir
informacinis
skyrius. Iškelta mintis, kad raŽurnalistų vakaronė
movėnai dalyvautų Lietuvos vy
Jaunimo Centro kavinėj ba
čių organizacijoj, dirbančioj Lie
landžio 25 buvo suruoštas “Žur
tuvos laisvės siekime.
nalistikos” pristatymas. Pir
S.J.
miausia pagerbti mirę sąjungos
nariai: kun. dr. J. Bičiūnas, L.
LAVVRENCE, MASS.
Šimutis, L. Barauskas, J. Vaidelys.
Šv. Pranciškaus parapijoj
Pirm. Tėv. J. Vaišnys, SJ,
apibūdinęs P. Daužvardžio var
Balandžio 3 vakare lankėsi
do fondą jauniesiem žurnalistam Bostono vyskupas-pagelbininruošti, pakvietė prof. dr. Joną kas John J. Mulcahy. Jis su vie
Puziną pristatyti naują veikalą tos klebonu kun. Jansoniu auko
“Žurnalistiką”.
Profesorius jo mišias, o po mišių suteikė 49
aukšto lygio paskaitoj įdomiai jaunuoliam sutvirtinimo sakra
aptarė kiekvieną knygos autorių, mentą. Po bažnytinių apeigų pa
kurių buvo virš 30.
rapijos salėj buvo susipažinimo
Už muzikinių parengimų kri su vyskupu pobūvis.
tikas prof. muz. V. Jakubėnui
Gegužės 4 parapijos mokyklos
buvo suteiktas garbės žurnalisto mokytojų-sesučių paruošti 27
vardas ir įteiktas pažymėjimas.
vaikučiai priėmė pirmąją ko
Sąjungos c.v. vykd. vicepirm. muniją. Mišiom pasibaigus,
J. Janušaitis,
pagerbdamas
buvo suruošta Dievo Motinos
mecenatus ir geradarius, įteikė garbei procesija, apvainikuota
po dovaną — žurnalistikos kny
Dievo Motinos statula, sugie
gądota keletas Marijos garbei gies
Meninę programos dalį atliko mių.
skautės. Vilija Vakarytė perskai
Šventuosius metus minint ke
tė iš “Žurnalistikos” humoristi turis
sekmadienius,
prade
nį eilėraštį. Aušros Vartų skau dant gegužės 11, po pirmųjų
čių tunto skautės padainavo mišių (8:30 v.) laiminama Šven
keletą gražių dainų. Pritarė gita čiausiuoju Sakramentu.
romis.
J. Sk.
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BROCKTON, MASS.
Mokinių paroda
Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos erdvi salė balandžio 17
pavirto meno galerija, mokslo
priemonių auditorija. Išstatyta
tūkstantis su viršum marga
spalvių paveikslų, tapytų įvai
riais būdais. Paveikslai vaizdavo
šventės, žmones, jų darbą, gam
tą, gyvulius, augalus. Septinto
skyriaus mokiniai buvo nupiešę
savo motinų portretus. Vyres
nių klasių mokiniai išstatė ir įvairius modelius iš pereitų meto
kurso.
Miesto mokyklų departmento komisija, apžiūrėjusi šią gau
sią parodą, gražiai įvertino ir
kelis darbus premijavo.
Išskirtinai pažymėtini darbai:
8 skyr. mokinės E. Mazgelytės
“Bičių gyvenimas” (bičių gyve
nimo studija su piešiniais, mo-

E"Geros žinios! Žemiausios"siun-|
timo išlaidos! Jokia kita firma]
neturi žemesnių kainų kaip
INTERTRADE
EXPRESS
i CORP. Tai reiškia, kad jūsų
'giminės gaus didesnę vertę
(negu anksčiau Užsakykite
dabar per
i
INTERTRADE
j
EXPRESS CORP.
. GERIAUSIA DOVANA į
LIETUVĄ SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Su specialiais rublių pažymėji- .
mais jūsų giminės gali įsigyti
, ką tik nori už dalelę regulia-‘<
rios kainos.
•
Tai yra panašu, lyg kad eitu
mėte į krautuvę su 100 dolerių
ir gautumėte prekiif už 200 dol.,
300 dol. ar net už daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai,
taip pat gali būti iškeisti į re
guliarius rublius, naudojantis
aukščiausiais tarifais.
Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas

Pažymijimai pristatomi jūsų gi-'
minėm maždaug per 3 savaites.Vieno specialaus rublio vertė j
2.63 dol. Ši vertė yra galutinė.
Jokių kitų primokėjimų.
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.
Fifth Floor

>ew York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
'LABAI SVARBU
' AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS

J

Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
••Pasirinkite iš šių
į nauju modelių

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
i Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagorr
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ;
968 $2 368.00
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

deliais, schemomis), 6 skyr. Juo 1-2 skyr. — sės. Estelle ir dvi
zo Čepkausko “Sliekas”, Tado pasaulietės mokytojos: 7 skyr.
Kulbio “Cukrinė liga”, 6 skyr. Elz. O’Donnell ir vaikų darže
Povilo Bizinkausko “Augalų lį p. Baley.
Mokinių auklėjimas, tikyba ir
daiginimas”, 8 skyr. Marytės
Bizinkauskaitės “Žemės dre mokslas šioj mokykloj yra
aukšto lygio.
bėjimai”.
Matėsi ugniakalnių modeliai,
E. Ribokienė
elektros išgavimo aparatai, ast
Šalpos pusryčiai
ronomijos platus pasaulis, zoolo
Lietuvių Katalikų Religinės
gijos modeliai. Tai busimieji gy
dytojai, inžinieriai, išradėjai, ku Šalpos Brocktono komitetas bir
rie savo laisvalaikį panaudoja želio 15 rengia bičiuliškus pus
ryčius paremti persekiojamai ir
žiniom gilinti ir pritaikyti.
Tai nuopelnas energingų, ga kenčiančiai Bažnyčiai okupuotoj
bių pedagogių mokytojų, klebo Lietuvoj.
no kun. Petro Šakalio, pačių
Tą dieną 10 vai. Šv. Kazi
mokinių ir jų tėvų, kurie nuošir
miero
bažnyčioj
Brocktone
džiai bendradarbiauja su moky
bus atlaikytos pamaldos už nu
tojom.
Šv. Kazimiero parapijos mo kankintus kunigus ir kovotojus
kykloj 8 skyriai ir vaikų darže už religiją. Po pamaldų tos pa
lis, viso 180 mokinių. Mokyklai čios Šv. Kazimiero bažnyčios pa
vadovauja Nukryžiuotojo Jėzaus rapijos salėj bus bičiuliški pus
seselės, vedėja sesuo Dovydą, ryčiai, trumpos paskaitos ir pro
energinga ir didelė pedagogė. grama. Yra sudaromas garbės ko
Ji moko 5-6 skyrius, mokyklos mitetas, į kurį įeina prel. Pran
chorą ir šokius. 8 skyrių moko ciškus Juras, sesuo Margarita,
gabi pedagogė lietuvaitė sesuo Brocktono majoras David CrosElžbieta, 3-4 skyr. — sės. Ona, by, Julia Jakavonis ir kiti.

Kadangi toji diena sutampa
su žiauriais birželio išvežimais,
tai tikimasi gausaus visuomenės
atsilankymo ir tikslo parėmimo.
V. Senuta

PADĖKA
1975 balandžio 14 po ilgos ir sunkios ligos mirė
mūsų mylimas vyras, tėvas, tėvukas, brolis ir dėdė

JUOZAS VALIUŠAITIS
Palaidotas balandžio 16 Šv. Jono kapinėse, Stam-

ford, Conn.
Dėkojame visiem a.a. velionį lankusiem asmeniš
kai, guodusiem jį telefonu ar laiškais sunkioj ligoj,
tuo suteikiant ir mum moralinę paramą skaudžioj ne
laimėj.
Nuoširdžiai dėkojame visiem dalyvavusiem šer
menyse ir palydėjusiem į amžino poilsio vietą.
Nuoširdi padėka kun. Antanui Račkauskui ir kun.
Jonui Pakalniškiui už sukalbėjimą rožinio laidotuvių
koplyčioj. Ačiū kun. J. Pakalniškiui už gedulingas mi
šias, prasmingą pamokslą ir palydėjimą į kapines.
Ačiū draugam ir organizacijų atstovam už atsi
sveikinimo žodžius, ačiū visiem už Šv. Mišias, už
gėles, už užuojautas asmeniškai ir paskelbtas laik
raščiuose, už aukas Kultūros Židiniui, “Laisvajai Lie
tuvai” ir Tautos Fondui. Ačiū mieliem draugam už
straipsnius apie a.a. velionį “Laisvoje Lietuvoje”,
“Darbininke” Ir “Tėvynėje”.

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.
Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.
INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

Išnuomojamas Namas Maple
Shade, N.J., statytas prieš 5 me
tus, pusiau plytų ir betono
(brick and frame), vieno
aukšto RANCHER, ant tri
jų pėdų aukščio stulpų (crawl
space), 3 miegamieji, židinys,
elektros apšildymas, termostatas
kiekvienam kambary, PELLA
langai, automatiškai besivalanti
krosnis, indam plauti mašina,
skalbykla su plovimo ir džiovi
nimo mašinomis, apsaugotos
nuo žiurkių grindys per visą
namą, prijungtas garažas, apie
vieno akro sklypas, aptvertas 6
pėdų tvora, daug medžių, evergreens ir paukščių, vienas blo
kas nuo autobuso, bažnyčios ir
krautuvių, 20 min. iki Phila
delphijos; pageidaučiau trijų su
augusių lietuvių. Nuoma 400
dol. mėnesiui. Skambinti 609667-1124 ar rašyti: Mrs. James,
121 Elm Avė., Maple Shade,
N.J. 08052.

Liūdinti Valiušaičių
Seimą čia ir Lietuvoje

5th ANNUAL

JrisR festival
Saturday, June 14,1975
Garden statė Arts Center
Garden Statė Parkway-Exit #116
Holmdel, N.J.

------------------------ PROCRAM------------------------Host Dennis Day
Popular, leprechaun-like veteran entertainer in movies, on the stage, on radio and TV with the Jack Benny
Show for 24 years is the next thing to St. Patrick’s Day and will be Master of Ceremonies and featured performer at this year’s irish Festival Among his contributions to a glorious irish Day will be bis rendition of
both the American and irish National anthems.

Exhibition of irish Football

• irish Pipe Band Competition

• Holy sacrifice of the Mass

FESTIVAL SCHEDULE
1
2
3
5
7

PM
PM
PM
PM
PM

OPENING EXIBITIONS
GALIO FOOTBALL
IRISH TYPE BAND COMPETITION
MASS FOR PEACE
STAGE SHOW

Plūs Numerous exhibits of Irish Culture and achievements.

RefTeshments are available-picnicing and tailgating
are vvelcome on the spacious Art Center grounds

OPEN TO IRISHMEN OF ALL NATIONALITIES AND OF ALL AGES
TO:

IRISH FESTIVAL. New Jersey Highway Authority. Garden Stale Parkway, VVoodbridge. N. J

07095.

Enclosed please find my check made payable to the GARDEN STATĖ ARTS CENTER FUND
for the following tickets to The Irish Festival on Saturday, June 14. 1975.

Lietuvos istoriją primenanti prasminga dovana
jaunimui. Tai Lietuvių Fondo išleisti sidabriniai me
daliai: 3-jų Lietuvos Prezidentų ir Karaliaus Mindau
go. Ypač tuos medalius mėgsta moksleiviai, baigę mokslą
ar perėję į aukštesnę klasę. Medaliai viena iš gražiausių
ir vertingiausių dovanų kitiem jų gimtadienio, varda
dienio ar vestuvių proga. Medaliai labai tinkama ir
prasminga dovana ir kitataučiam, kada juos norima pa
gerbti už jų gerus darbus Lietuvai. Medalių kainos:
Prezidentų $12.50, Mindaugo $15.00 ir reprezentacinės
dėžutės $3.00. Pašto išlaidoms pridedama 70c. Kreditan
medaliai nesiunčiami. Medalius galima gauti asmeniš
kai LF būstinėj arba užsakant paštu, — adresas:
Lithuanian Foundation, 2422 West Marquette Rd.,
Chicago, IL 60629, tel. 312 925-6897.

SECTION

PRICE

Box Seats

$7.50

A

6.00

B

5.00

C

4.00

Lawn

2.00

CHILDREN

ADULTS

TOTAL PRICE
$

CHILDREN UNDER 12. VVITH ADULT HALF PRICE IN B 4 C SECTIONS

ORGANIZATIONS PURCHASING 50 OR MORE ADULT TICKETS IN THE BOX SEATS.
SECTION A, B OR C, ARE ENTITLED TO A DISCOUNT OF $1.00 PER ADULT TICKET PURCHASED
AMOUNT ENCLOSED S

TOTAL TICKETS

I cannot altend būt enclosed is my check in the amount of $.................................. made
payable to the Garden Statė Arts Center Fund as a contribution to this worthy cause.
ADDRESS

NAME

CITY

all

ZIP

Contributions to the garden statė

PHONE

arts center fund are tax deductible

For Informalion call (201) 442-8600 - 9:00 A M. to 4:30 P.M Monday through Friday.

JiČ

visurĮ

— Dr. A. Damušis paskaitą
tema “Socialinė krikščionių
doktrina perspektyvinėje atei
tininkų veikloje” skaitys jubilie
jinėj ateitininkų stovykloj Dai
navoj rugpiūčio mėn.
— Prof. Justinas Pikūnas iš
rinktas ir patvirtintas Detroit,
Mich., universiteto psicholo
gijos fakulteto dekanu.

— Rašytoja Janina Narūnė,
Miami Beach, Florida, gegužės
17 atšventė 80 metų amžiaus
sukaktį.

—Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos metinis sąskrydis —
gegužinė rengiama birželio 28,
šeštadienį pas p. Česnulius, 70
Main St., Paris, Ont., Kanadoj.
Pradžia 12 vai. Iki birželio 25
pranešti p. Česnuliam apie da
lyvavimą ir nakvynės reikalą.
Susirinkimo tikslas — rezis
tencija. Kviečia V.K.L. S. Kana
dos krašto valdyba.
— Prel. Mykolo Krupavičiaus
paminklui statyti komitetas pra
neša, kad paminklo šventinimo
iškilmės
įvyks
Chicagoj,
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
gegužės
30,
penktadienį,
10:30 vai. Mišias prie a.a. prel.
M. Krupavičiaus kapo au
kos vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sakys prel. J. Balkū
nas, P.A.
— Kęstutis Skrupskelis, So.
Carolinos universiteto profeso
rius, skaitys paskaitą “Marksiz
mo grėsmės šaknys krikščioniš
kajai civilizacijai” jubiliejinėj
ateitininkų stovykloj. Ji prasidės
rugpiūčio 24 Dainavoj.
— Pennsylvanijos lietuvių
diena įvyks rugpiūčio 17 Lakewood Park, Pa. Rengiamosios
komisijos susirinkimas įvyko
gegužės 12 Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, St. Clair, Pa. Per
60 metų tą dieną ruošdavo apy
linkės dvasiškija. Dabar į talką
kooptuoti ir pasauliečiai. Ko
misijos sekretore išrinkta Elena
Ambrozevičiūtė. Simas Kudirka
pakviestas pagrindiniu kalbė
toju.
— Vida Naujelytė gražiu raš
tu parašė Lietuvos Kankinių
koplyčios Vatikane aukotojų
knygą. Knygos originalas bus
paliktas Vatikano archyve, o ko
pijos Washingtono ir lietuvių ar
chyvuose. Knygos originalas lie
tuvių visuomenei pristatytas
gegužės 25 Chicagoj, Jaunimo
Centre, kur vyko pamaldos už
visus lietuvius.

IF YOU’VE NEVER BEEN TO A REAL IRISH
PARTY, HERE'S THE BIGGEST BY FAR

PADĖKA
New Yorko tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Jadvygos Ma
tulaitienės gegužės 10 dieną at
šventė 25 metų veiklos sukaktį.
Koncertas — balius praėjo su di
deliu pasisekimu, dalyvaujant
arti 400 žmonių. Šiam vakarui
surengti daug laiko ir darbo bu
vo įdėta.
Dėkojame visiems prisidėjusiems: Kęstučiui Čerkeliūnui,
redagavusiam leidinį, Tadui
Alinskui, tvarkiusiam šviesas ir
garsiakalbius, Dalei Bagdžiūnaitei ir Česlovui Janušui už sa
lės papuošimą, Laimai Šileikytei ir Astrai Bilerienei už
gėlių papuošimus, Loretai Vai
nienei už maisto priežiūrą, vi
som poniom už tortus, visiems
padėjusiems virtuvėje ir prie
baro.
Rengimo Komitetas

— Vasaros atostogom artėjant,
Seselių vienuolyno sodyboj Putname vyksta pasiruošimo dar
bai, kad būtų galima maloniau
priimti buvusius ir naujai at
vykstančius svečius. Prašoma
kaip galima greičiau pranešti at
vykimo laiką adresu: Sisters of
the Immaculate Conception
Convent, Sr. M. Rita, Putnam,
Conn. 06260. Tel. 928-5828. •
— Masinės Australijos baltų
demonstracijos ruošiamos birže
lio 13 Melboume. Demonstraci
jų šūkis — išlaisvinti Sovietų
pavergtus kraštus.

Religinės šalpos Brocktono
komitetą sudaro klebonas kun.
Petras Šakalys — dvasios vadas,
dr. Petras Bizinkauskas — pir
mininkas, Liuda Senutienė —
vice pirmininkė, Stasė Jančauskienė — iždininkė, Stasė Gofensienė — sekretorė ir Vaclovas
Senuta — narys informacijos
reikalam.

— Kun. dr. P. Gaida, Tėviš
kės Žiburių redaktorius, skaitys
jubiliejinėj ateitininkų stovykloj
paskaitą apie Lietuvos Bažny
čios Kroniką kaip žmogaus lais
vės šauklį ir herojinės krikščio
nių kovos liudytoją. Stovykla
prasideda rugpiūčio 24. Jau yra
laikas registruotis norintiem joj
dalyvauti.
— Kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ottawos kalėjimų kapelio
nas ir koordinatorius, gegužės 89 dalyvavo Ottawos kalėjimų pa
reigūnų ir kapelionų kon
ferencijoj Ontario parlamento
rūmuose Toronte. Kalėjimų
kapeliono pareigose kun. Skilandžiūnas dirba jau treji metai.
Jis yra ir Ottawos lietuvių kape
lionas.
— J. Meiliūnas, Australijos
Lietuvių Fondo pirmininkas,
sulaukė 65 m. amžiaus, išėjo
pensijon ir išvyko 3 mėn. kelio
nei į Ameriką. Jo pareigas eina
Fondo valdybos narys dr. K.
Zdanius.
— Hamiltono lituanistikos
mokyklą baigė 10 mokinių. 10tojo skyriaus mokytoja buvo A.
Mikužienė. Mokyklos steigėjas
globėjas prel. dr. J. Tadarauskas įteikė pažymėjimus.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Bartkus, Shirley, Mass.,
J.G. Rūtenis, Chesterfield, Mo.
Užsakė kitiem: V. Balten, Huntington Valley, Pa. — V. Balta
kis, La Šalie, Canada. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėdėkojam užsakytojam. Naujiem
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 8 dol.
Atnaujinant prenumeratą visiem
10 dol. metam.
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FEELEY’S HOTEL
St. James Place
•t Bro*dw*lk and Ocean

R.H. DRUKKER CONTRACTING

CEMENT PAVING
Brick, Block & Stone VVork
Call Mr. Thompson
(212) 493-4310

ASPALT PAVEMENT SPECIALISTS COMMERCIAL
RESIDENTIAL
COMPLETE
CONSTRUCTION
RESURFACING, COLOR COATING LARGE AND
SMALL JOBS. FREE ESTIMATES. (201) 529-5511

ANT AND ROACH PROBLEMS
INSECTS OR RODENTS
Call (201) 365-2285 For Appt.
Free Estimates
Serving Northern NJ.

Atlantic City, N.J.
The Hotel Is the first from the Beach and Boardwalk and ia located near all the Entertalnment Plers and Churchea. We provlde 24-hour
elevator servfca.
Single rooms: $7.00 per nlght $36.00 per week
Double rooma from $5.00 per person per nlght
$30.00 per peraon per woek
Family rooma: 15.00 per nlght $90.00 per week
American Plan Includss fui course breakfast and
dinner. Steaka, chops aeafood.
Aduits: $4.90 daly; $34.00 weekly
Chlldren $3.50 daily; $24.00 weekly
Our Irlsh Pub features nlghtly entertalnment
dlrectfrom Irsiand.

10% dlacount on ai hotel ratea durlng montha of
May, June & Sept.
Forfurther Information call Cathy Burka, Marta ger
609 344-9063

OCEAN CITY
RENTALS
VVrlte for Free Brochure
NICOLL REALTORS
76th Street Ocean City, Md. 21842
or Call (301) 289-5161

NEURELL MOVING

KING WATERS CONSTRUCTION
24 Hour Serv Ice We Repą ir Old Into
Nevv Homes Reasonable Prices All
VVork Guaranteed Ca II212 633-1938

INC

TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONABLE
24 HOUR SERVICE

CHARMGLOVV BARBECUE

ROOFING

POVVNAL, VERMONT MOBILE HOME

We do our own work. No subcontractlng. Resldent’l & indust’l. New roofs, re-roofing shlngles
& hot tar roofs. Seamless gutters, leaders, addltlons, alterations, gen’l contractlng. Alum,
slding & paintlng. Fully Insured. Free estimates.
CaR Mr. Johnson, (201) 372-5427.

12x44. FURNISHED FULL ALUMINUM. AWNING.
ON CONCRETE SLAB. INSULATED GARAGE
W(TH VINYL SIDING, OVER ACRE OF LAND.
EXCELLENT FOR ALL SPORTS. THREE MILĖS
FROM GREEN MOUNTAIN RAČE TRACK $14,900
1-203-668-7656

ALM PLUMBING SUPPLY
8728 18th Avenue
Visit Our Showroom
Phone: 256-8775

JOSEPH’s PAINTING
INTERIOR & EXTERIOR. BRUSH, ROLLER AND
SPRY. ALSO FIRE RETARDING PAINT FOR
BASEMENT CEILINGS ALL WORK INSURED
CALL FOR FREE ESTIMATE
(201) 451-2609

N.Y. H.I.C. LIC. No. 734245

CARPENTRY—PAINTING-—PLAS TERING ?
-Repairs—Alterations from Cellar to Ceiling
Call fer Dennis (212)*5$-5547 *r
<212)

458-50N

24 ttoen

Ging's Nursery

v
Completejine of
Ouaiity Grown Nursery Stock

i

Burnt River, near Cameron Lako, Upper Kawarthaa. Houaekeeping cottages, three bedrooma,
acreened porch, eleetrie rango, food refrlgoretor, wood auppllod for livlng room heater. Indoor
convenlences. Clean, qulet, accesslble country
area. Shopping centera, hlatorlcal altea, wlld life,
good flahlng, basa, pickorel, lunge. Brlng b lankote
llnens, cutlery, boat rantais avallablo. For artlsts,
natūra lovers, wrltera, tlred peoplo. Daily mali.
$75 and 70 weekly. Mrs. How*rd Wllson R.R. 1
Fonelon Falls Ontarlo Canada KOM INO TEL.
1-705-454-8459.

INSIDE — OUTSIDE PAINTING
BONDED. FULLY INSURED MOST HOMES UNDER
$100 VVITHOUTTRIM FRĖE ESTIMATES
CALL FRANK N0W FOR SPECIAL MAY RATES
(201)838-1669

TAKI DOWN
ii Maine
MMthneC^lle|eCiB|»
OUTSTAHDING Coachn
JULYgO-28 BOYS 10-18
Wr/fo.‘ Camp Takadown
Caatina, Maine 04421

2i
MARMION
Strong College Prep
Boarding and day hlgh school. Benedlctlne
trad Itlon of family atmosphere. Small claaaea. 97%
of graduates enter college. ROTC. Elght new
building*. 350 acre csmpus. Vsrslty and intramural Sports. Indoor pool. 42nd Year. 45 minutes
from Chicago.

Father Vincent OSB, Director of Enrollment
106 Butterfield Rd.
Aurora, III 60504 (312) 897-6936

1 EiSURE PLACES

Stay'at sente OCEAN GROVE, N.J?
'A blk to beach, t>dwlk, restaurants,
Asbury Pk amusements conventlonfacilities & NY bus. All beaut radec
rooms. Per week slnole occup $35,
double $55, monthly $110 & $180,
^son $350 8. $450. Call (201) 77»-.

NEED A GOOD
ELECTRICIAN?
Licensed violątion specialist.
Aistriai, Commerical, Residential
įėe Estimates, Reasonable rates.
CALL NOW.(281) 546-2544

"S
f”
Try'
RED UMBRELLA INN

4E0RGIAN BAY FISHING

forfun

JUST 4 H«S KOUTH 0F NUGARA FALLS

American Plan friendly reroH in the
Highlondi of Haliburton on beautiful

Home of Trophy Northerns, Wslleyes, Musky
S Bsss. Besutifully proteeted island waters,
good bosts & motors. 0eluxe all eleetrie
cedar housekeeping cottages. Private baths,
T.V., etc. $95.00 to $155.00 per week.

Twelve Mile Luke. All conveniences,
lodge and catvnj,
cdbini, heated pool. Boatr
toate
and motors. Riding, dancing and
ond goll
gofl .
nearby. For free brochure wri»e of
phoriė
Minden,
Con.

R9JCK

41st season. Šame management 207 aeres.
Sports, trips, swimming. canoelng. sailing.
handeraft, tennis. Tutorlna. Teen-age program.
Resident M.D. and R.N. We aim to build Christian charactėr. 3% weeks $300; 7 weeks $550.
Write Chaplain Wyeth VVIIIard, Box 302
Wdtham, Mass. 02154. Tel: (617) 893-8521.

ALTERATIONS & CARPENTRY
also Masonry, Plumbing, Indoor,
Outdoor Paintlng, Addtions, Big or
Small Jobs.
Call (201) 344-9717

Kay Garren, Camp Mgr.
gStar Rt. 1 Box 19-C, Dept D
®
Xeorgetdm,
ž
phone 803 546-8544.

CALL 479-0559

(516) 473-1828

Separato camp* for boy* and giri* 6-16

FRANTON CONSTRUCTION CO.
Brlck Steps and All Brick VVork
Concrete, Sldewalks & Drlveways
Free Estimates. Fully Insured.
Call Sal (201) 247-5486

Contact

ALLTYPESOF REPAIR
FREE ESTIMATE &DESIGN

Route25A-MillerPkxe

CARL’S THE BEST
CLIFFORD BROVVN
Call (212) 860-8821

NEW AND OLD REPAIRED, GUTTERS, LEADERS,
STORM WINDOWS AND DOORS VVORK AND
MATERIAL GUARANTEED TO SATISFACT1ON
FREE ESTIMATES. CALL (201) 945-0318

Owner, Skip Inman,
Greenfield Plantation

hST CONCRETE & BRICK VVORK

M. C. MAZIQUE

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

LAKESIDE LODGE
American Plan resort on beautiful Lake Rosseau, featuring three dellclous meals daily. A
friendly lodge awalts you wlth cottages, natū
rai stone fireplace, eleetrie heat, broadloom,
prtvate bath. Rooms In lodge and suites.
Large recreational area wlth all summer sports.
Clay tennis court, shuffleboard courts, water
skiing, safe swimmlng. Golf and rldlng nearby.
Special honeymoon and family rates. Child
supervlslon. For free colour brochure write or
phone
ROBERT & CAROLINE BURNS, DEPT. D.-'
MINNETT, MUSKOKA, ONTARIO POB IGO (705)
765-3380

COVINO & SONS CONSTRUCTION
Concrete VVork $1.10 Sq. Ft. 4 Inches
Deep Block Brick Tlle VVork, 3
Carpentry, Fully Insured
(Call (201) 863-1611
į

A BETTER PAINT JOB?
Exterlor — Interior
Reasonable & Clean Call
201 741-4558

to spend a relaxlng weekend or vacation
in the Cotoctin Mountains. All Camping
& Recreational facilities Swlmming &
Fishing

i
r

Magnif Icentiy located at Tln Cup, Colorado. Rock
CHmblngBackpacklng.SurvIvalSklIls, Wlldernees
Camping. For Young and Women 15-21
Yrs. Old. Baslc and Advanced Course* In all
phases of mountaineerlng. All equlpment fumlehed. Expert proferalonal leadership. Wrlte for
brochure and schedule: Bob Balch, 4117 Rothlngton Rd, Ft. Worth, Tex. 76116

77-01 JAMAICA A\EtWE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER
MIchigan 2-4130

FREE«HIG«mSTIIUCTIM
OlCAMF-OHfltEDHORSES

WEEKLY
ptuscanteen, insurance. laundry.
• SpecM ratas for Fui) Season. o
CaN eeSKfc (M7) 855-2SO2

CettkfN

Loch Sheldrake, N.Y. 12759

NICK GRECO & SON’S

DEAL DIRECT OUALITY COLOR SHOP FOR
OUOTES AND INFORMATION T& R OFFSET 119
W 23 ST. CALL 924-9020

$15.00 P®r day. P-P- M.A.P.
dble occ. (50 out of 150 rooms)
Family Budget Rates *Low, Low
Rates for all Groups.

SCHRAGER’S

CALL COLLECT: 914-647-4468
914-647-6044

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),
Nevv York City
Tel.: TR 9-0400

iuynūes

Mokėjimo

Ovornlght Rldea, rida up tno Mt. & Camp under
the staro meals 4 muslc Incl.

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
sąlygos
pagal pirkėjo pageidavimu

Rte. 2 Crozet Va. 22932 804-823-5202

•""S-

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno- ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

KOA

Interstate 64 - Bottoms Bridge Exit

135 ĖkCĖLLĖtaT SITES

A FAMILY MOTEL — 2
room Suites, Efficiency and
Motei Units, Color TV, AirConditioned
Heated,
Heated
Swimming
Large
Recreation
ONLY STEPS TO
BEACH. VVrite or Phone for
Brochure or Reservations.

4h

Ml

idbsiha—dfcMdi

• One of Virgmis's Lar gest
Campground SwtiTunrng pools
• Vending Marh.nes
• Hiking and Nafure Trails
• 250 Aeres of VVoodland
•Large Teen-Age and Adutt
Recreation Rooms (one for eachi

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9064
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

BERT L McLAUGHUN,
ROUTE 1,80X120
Tel. (104) $32-4776

KENLViROiNU

>

BRESSAR CONSTRUCTION CO.
GENERAL CONTRACTOR
Concrete Carpentry and Masonry
Free Estimates
Call (201) 437-1648

Atties, BaSements Cieanlng
Garages & Yards. Lite VVrecklng &
Haul Ing Constructlon Šito Cleanups
Free Estlmate (201) 481-3070

TOUC H DOWN
ON MARITIME COLLEGGE CAMPUS
OUTSTANDING COACHES JULY 13TH — 19TH
BOYS 8-18 VVRITE CAMP TOUCHDOWN COSTINE,
MAINE 04421

Care for the Elderly In Privalė Home
by Nurses Seashore Area Home Likę
Atmosphere Temporary or
PermanentCatholic Church In Area
Call (201) 681-6554

SPAN LAWN
CARE AND LANDSCAPING
The Best at the Least
Complete Professional Lawn Care
(201) 289-6589

CORTLEIGH EAST APARTMENTS
OPEN ALL YEAR HOTEL ROOMS & APARTMENTS
AIR CONDITIONED & HEATED POOL WALK TO
BEACH & POPE PIUS CHURCH WRITE OR
PHONE 2100 NE. 33 AVĖ. FORT LAUDERDALE,
FLA. (305) 564-5868 or (305) 563-3921

LIFE STYLE
LIMOUSINE
SERVICE
24 Hours — Special Rates
Call 212 MU 7-6477 or 787-2982-3

CARPENTRY

YAVVGER BROOK RIDING CAMP
HORSEMANSHIP SCHOOL FOR BOYS & GIRLS
English & VVestem, Horee Car, Stable Management, Swlmming, Indoor Area
Summer Camp Program — June 28-Aug. 23
Forfurther information contact Gary Gunnlngham

BENHAM RD., RD. 3, AUBURN, N.Y.
13021 (315) 252-8969
MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS, FRONT END VVORK — ELECTRICAL
VVORK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO
REPAIRS SKILLED MECHANICS. SHELL BAY
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ
INSPECTION SYSTEM. PHONE: (609) 465-5607
CAPE MAYCOURT HOUSE

Open 7 Days A VVeek Equipment Fumlshed
Free Mt. Airy Rd. RD 2
NEVVBURGH, N.Y. (914) 564-9913

COMMERCIAL — RESIDENTIAL NEVV
KITCHENS — BATHROOMS — ADDITIONS
ALL VVORK PERSONALLY GUARANTEED
CALL MIKE LOMBARDI (201) 752-4738

(516) 472-3681

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

Swimming

Forget-Me-Not Rd.
and Seaview Avė.
Wildwood Crest, N. J. 08260
Phone 609—522-0333

Household Movers
CAREY MOVERS
4844 Broadway (near 204 St.)
LO 9-9000
PIANOS MOVED

GENERAL CONTRACTING VVORK
CONCRETE BRICK VVORK CARPENTRY
FREE ESTIMATES

AASCO ROOFING

BELLVVOOD PARK
Par 3 Gold Course 9 Holes

CALL (212) 392-2606

AGENCY OUALITY COLOR SEPS.
STRIPPING PLATĖS & PRESS WORK

SPECIALIZING IN SLATE & TILE LOVVEST PRICES
FINEST VVORK, FREE ESTIMATES FULLY
INSURED. CALL (201) 438-4976

SCENIC OZARK RANCHES
From small retlrement farms up to cattle ranches
of 7000 aeres. A mlld 4 season cllmate, unpolluted alr, streams and lakęs, plūs a slow tem
po of life wlth unlimlted outdoor recreation, make
thls one of the unspolled areas to llve. Smith
& Co. W. Highway 60, Mtn. Grove, Mo. 417
926-5552 or 926-3203 evenlngs.

24 HOUR TOVVING ALL VVORK GUARANTEED

SUSPENDED CEILINGS
10 X 10 ROOM — $95
FREE ESTIMATES
Call 914-337-6276

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGERS

Indoor Pool, Health Club, Enfmnt
in Oasis Nite Club, All Sports,
Day Camp-Teens, Dietary Laws

8 Milės from

AUTO BODY VVORK VVIND SHIELDS, AUTO LOCKS,
AIR CONDITIONING

PLUMBING AND HEATING
STEVE PAUL
Residential Speclallst Repairs &
Alterations Free Estimates No Job
Too Small
201 238-2532 LIC NO 4993

GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DECORATIOH DAY & JUNE WKHDS

Campgroimd

153 VVEST LINDSLEY ROAD CEDAR GROVE
NORTH JERSEY NEVV JERSEY 07009 STATĖ
LICENSED WILL DO PLUMBING OR HEATING
JOBS NO JOBS TOO SMALL OR TOO LARGE
VVILL VVORK ANY TOWN CALL 201 256-2214

SCHRAGERS
Moderniausius baldus!

899

Abe Steinhorn & Jerry Slutsky

RetatotkeBeutftl

TONY PORZIO

UŽEIKITE IR PAMATYKITE

• FULL SPORTS PROGRAM •
• CRAFTSADRAMATICS •
• CO-ED, AGES6-16 •

KARMEL HOTEL

43-09 Vernon Blvd.

Serving Yss Is My Business

Wlnd9or, New York

and Harpero Ferry 10 minutes to Elteabeth
Ann Seton Shrlne Brochure on request

CAR—NU—VILLE COLLISION INC.

MARIO’S AUTO INSPECTION
SERVICE

pine cottages

OPEN ALL YEAR
Statė & Federal Paries next door. Explore
Gettysburg Hlstoric Frede riek, Antletam

Reservations Invited

(212) 389-3569

DYKMAN STREET AREA — FORT
TRYON VICINITY FOR RENT
Four Large Brlght Rooms In Very
Oulet Exceptionally Clean Building.
Reasonable Rent. Call Evenlngs
781-9746

INSTRUCTIONAL FOOTBALL CAMP
PAPER HANGING & PAINTING
DONE EXPERTLY
Reasonable Rates
Free Estimates
Call Franz (201) 265-3724

---------- —ATp^ntreR---------------

CROW*S NEŠT LODGE
CAMP GROUND

THE PLACE

Demolition & Minor Repairs

EXPERT ROOFING COMPANY

PRICE BREAK

^705-489-2462,

Thurmont Md. 21788 301 271-7632
on Maryland Rt. 77 1 Mile VVest of
Thurmont

Peaceful Camping Full Hookups 12 Mi. VVest of
Shubenacadle, Nova Scotla, Off Hwy. 14—R.R.
1—Elmsdale, N.S. Mr. & Mrs. T.E. Lelghton
Ph: (902) 883-2617—Camp. Ph.: (902) 883-9531
Residence

MOVING — LOCAL OR LONG
DISTANCE

•Western & English
horseback riding
• Water skiing
• Swimming Pool
• Meals by owngourmet che!
• Ūualilied instructors
• Indoor arena
• Western bunk house

CHARLIS CIRNY & CO.
Paintlng & VVallpapering Expertly
Dono Rellable Clean VVork at
Reasonable Prices 932-5029
Evenlngs

GREEN VALLEY
TENT & TRAILER CAMPGROUND

MASON VVORK

Georgetovvn, S.C.

UCENSE No.lSM

DON & JEANIE’S SUNOCO
Minor Repairs Road Service Tune Up Tires &
Accessorles Member A.A.A., Satisf ied Customero
are Our Best Ads.
THIRD & OXFORD ST. BELVIDERE, N.J.
CALL 201 475-4527
MR. DON & JEAN STULL OVVNERS

PAINTING ROOFING LEADERS & GUTTERS
GENERAL REPAIRS FULLY INSURED. FREE
ESTIMATES MR. LADIKU (201) 676-4745

Camp Greenfield
Summer Camp

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR
7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204
449-7340
Ali Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Dellvery in Brooklyn

LICENSED, BONDED & INSURED

SMALL ’’D''
’
GENERAL CONTRACTING CO.

ALSO CARPENTRY. MASON WORK — FREE
ESTIMATES — CALL NOW FOR SEASON
LOW RATES.
(201) 374-1100 PAT SALERNO

SALES PARTS AND ACCESSORIES IN STOCK

G8R MOVING & TRUCKING
LOWLOWRATES
Call (212) 846-2321

PAINTING — GENERAL
CONTRACTING

CARPENTER
DOES IT ALL
From Burnt Out Apfs
to Basements
Call 212 281-3417 or 690-1068

BOB’S RELIABLE TREE
REMOVAL SERVICE
STORM DAMAGE EMERGENCY SERVICE
Speclallzlng In Pruning Trlmmlng Topplng
Removal & House Clearance. For prompt service
& reasonable rates, call day or nlght free esti
mates Fully Insured
(212) 846-2370 (212) 738-9338

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis,.radio, spalv. TV, compiuterlal,įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Ba/ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę Ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

I

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! ▼
KELIONES VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, Nevv York 11418
Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.

i
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APREIŠKIMO
PARAPIJOS
ŽINIOS
Pamaldos už išvežtuosius ir
nukentėjusius lietuvius bus bir
želio 15, sekmadienį. Per koncelebracines mišias giedos parapi
jos choras ir solistai. Mišias už
žuvusius ir kenčiančius per
sekiojimą užprašė Simo Kudir
kos šaulių kuopos nariai.
Lietuvių diena — gegužinėpiknikas — visų susitikimo ir
bendravimo lietuviška popietė
— išvyka į gamtą — bus rug
piūčio 3, sekmadienį, gražiame
Plattdeutsche Parke, Franklin
Sąuare, L.l. rengiama plati ir įdomi programa.
Parapijoj maldomis atsimena
mi mirusieji, ypač paskutiniu
laiku mirusieji: Veronikos Va
lavičiūtės, Eleonoros Juozapaitienės, Ievos Kazakevičie
nės, prel. Zenono Ignatavičiaus

vėlės pavedamos Dievo gai
lestingumui ir tikinčiųjų mal
dom.
Birželio mėnuo skiriamas
pamaldumui į Švč. Jėzaus Širdį.
Metinė šventė-birželio 6. —
KR.

PADĖKA
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo
lietuvių parapijos choro gegužės
m. 10 d. rengtasis komp. J. Stan
kūno kūrinių koncertas praėjo
su pasisekimu. Choro vedėjas V.
Mamaitis ir choro valdyba nuo
širdžiai dėkoja koncerto globė
jui klebonui kun. Petrui Žemeikiui, žodį tarusiam Amerikos
Lietuvių Vargonininkų-Muzikų
S-gos pirmininkui Alg. Kačanauskui, solistam Irenai Stankūnaitei-Silvai, Angelei Kiaušaitei, Onai Zubavičienei ir Liu
dui Stukui. Ačiū komp. J. Stan
kūnui už stambesnę auką cho-

rui. Dėkojame salės papuoši
me, o vėliau ir banketo metu
patarnavusiem: Mrs. M. Beržanskis, Mr. & Mrs. Keturvitis
ir Mrs. Lakasky. Nuoširdus ačiū
V. Butnikui, pardavinėjusiam
bilietus. Dėkojame įvairiomis
aukomis prisidėjusiem prie lo
terijos: kun. J. Pragulbickui,
Mrs. O. Budnikas, Mr. Mrs. Mogenis, Mrs. A. Normantas, Mrs.
Raudys, Mrs. Sliazis. Mrs. Stan
kūnas, Mr. Staknis, Mr. Mrs.
Beržanskis ir Mrs. R. Kidžius.
Pagaliau nuoširdus ačiū visiem,
kurie vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie šio koncerto pasiseki
mo, o taip pat ir gausiai atsilankiusiem svečiam.
Choro Vedėjas
ir
Choro Valdyba

Aidai —
vienas geriausių kultūros
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

VISIT THE NEW

FREE DELIVERY IN

BUCKINGHAM
INN
ĄVON, NEW JERSEY

NEIGHBORHOOD
849-8930

J. & J. FISH MARKET,
INC.

nW KedecasOTMFhotet
and Motei Rooms

CLAM BAR

Air Conditioning, All Chanell TV, Refrlgerators, Refreshirig Pool and
Poolside Chaises, Fine Food, Swinging Lounges, Bob McKevitt and
his Orchestra.

85-03 JAMAICA AVĖ.

A step to the Beach, Golf, Fishing, Boatlng, Tennis, Horseback
Riding, Monmouth Rače Trac.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

SPECIAL GROUP RATES FOR A LIMITED TIME
Information & Reservations: (201) 775-5022

Aleksandro Kalzitnilero. Ramin
THE PLANTATION
tos motina Kazimiera Kalėdienė
Deluxe Camping
ta proga atvyko iš Kolumbijos.
10 ml. W of Kentvllle
Elena ir Juozas Kuncaičiai
Off Hwy. 1 (at Watervllle)
lankėsi Brazilijoj. Tai buvo John
Hancock bendrovės, kur Kun- 50 FT. Swimming Pool — Wading Pool
Į jaunimo kongresą Bostono caitienė dirba, ekskursija.
Laundromat — Group Facilities
Insect
Control—Deep Sea Fishing
apygardoj išrinkti: Rima PataKazys Merkis, Bostono lietu
šiutė iš Bostono, Dalius Vasys vių šachmatininkas ir Darbinin
RES. R.R. 2 BERWICK BOX 453
iš Dedham ir Eduardas Meilus ko bendradarbis, dalyvavo rytų
N.S. CANADA PH: (902) 538-3634
iš Shrewsbury (Worcesterio). apygardos šachmatų varžybose
Visi jie studijuoja ir yra veiklūs. Rochestery. K. Merkis įveikė dr.
Jų amžius — 20 metų.
G. Skučą, o su D. Morkūnu su
Jaunimo kongresui telkiant lė žaidė lygiomis.
šas, Bostono apygardai skirta su
Ypatingam Tautos Fondui Al
rinkti 3487 dol. Bostono LB apy dona Andriušienė aukojo 50
gardos valdyba balandžio 28 dol., o Juozas Šilimas 15 dol.
posėdy šią sumą paskirstė pagal (jis taip pat aukojo ir 20 dol.
trijų paskutinių tarybų rinkimų Keleivio mašinų fondui).
duomenis taip: Bostono apylin
Garso Bangų radijo gegužės
kei 1400 dol., Brocktono — 800, 9 minėjo Čiurlionį. Komentarus
Worcesterio — 1000, Cape Cod skaitė Perkūnas Krukonis. Buvo
Skaityk ir platink
— 150, Providence — 150.
perduota ir įrekorduotos Čiur
Neseniai tragiškai mirusio lionio muzikos.
Darbininką!
nuo bandito kulkos Vito Ulevi r-*—■' 1 .. ......................
čiaus šeimai paremti gegužės
17 surengtas vakaras su meni
Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės Nevv
ne programa. Ją atliko solistas
Jersey
Atlanto pakraščio gražiame kurorte „ ‘
Norbertas Lingertaitis, Bostono
vyrų sekstatas, vadovaujamas
komp. Juliaus Gaidelio.
OCE AN
Algis ir Raminta Mockai su
silaukė
pirmągirųio
sūnaus

LB Bostono apylinkė rugsėjo
20 rengia vysk. Motiejaus Va
lančiaus ir Mikalojaus K. Čiur
lionio minėjimą.
Stepono ir Valentinos Minkų
vedamos radijo programos gegu
žinė įvyks rugpiūčio 10 Romu
vos Parke, Brocktone.

GO lAf ILD!

— Boys and Girls 5 to 14 —

f

5 DAY RESIDENT CAMP
M0N thru FRI.
a ccepting children for as little
as 1 week periods
June 23 thru Aug. 15

Take a Family Safari to
Deepest,Darkest
Ontario

For over 85 yeairs the Franclscan Brothers have delighted the
hearts of youngster^ and teenagers with sports of every nature. The warmth and friendliness make Alvemia the idėal camp for your boy ■
or giri. Three age groups. Separate actlvities for boys and girls.

DARĖ YOU!

All land & vvater sports; Boatlng, Sailing, Ufesaving, Baseball, Football, All Racket'sports, Hiking, Track. Arts & Crafts, Pool & Water- I
front Swlmmlng, etc. Special activities for rainy days. Registered •
I4uise aiways on duty. Under the supervision of experienced educators. Conducted by the Franclscan Brothers. Escort service provided from L.l.R.R. to camp at 2 locations: Atlantic Avė., Brooklyn,
and Jamaica, Queens.
Wr»te: Camp Alvernra
Phone: (51 S) 2Rt *5730
Prospėct Road, Centerport, N.Y. 11 721 .

Kaina nuo $739.—

giraffe, camels, ostrich,
antelope, rare white
rhino, monkeys galore
and much, much more.
Drive through in the
comfort and safety of
yourown car or bus.

Joint Commission on Accreditation of Ho«p9ols

4tz ',’L

COUNCIL OF LONG TERM FACIL1TY
A Now Mod««n Concopt jkf Heelth Care
RANGING FROM INTENSIVE NURSING CAUK
TO RESIDENTIAL ACCOMMODATIONS
ĮMatatd NurtavlA Heurt
• *N Suparvimon
MTfhampėMtk O«ihrntb»h«yiii • (aflar LhIUM«« i *
““
f4 Seevty A Bariu r Shap eė feahR
• Aceammadaifon* for Caapt**

HAVE A ROARING GOOD TIME!
A short hour s drive from
Toronto. London, or Niagara Falls.

• Oiftlhap
• Pv8 Urna loctal Womar

761-2100

TORONTO -

25 FANNING ST., STATEN ISLAND 10314
______ofl Staten liUnd Egpresnray, 3'mHes from Verrause Bridge

African
LionSafari
Playground • Picnic Area
Cafeteria • Souvenir Shon

HOLY YEAR 1975

Journey of Faith

NIAGARA FAllS

TO THE

Ali new campground wlth
complete facilities.

OPEN EVERY DĄY OF THE YEAR except Christmas Day
July and August — 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Daily
All other months — 12:00 noon to 4:30 p.m. Weekdaya
10:00 a.m. to 4:30 p.m. VVeekends

Holy Land
SPONSORED BY

ST. JtHN'S UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
NEWARK, NEW JERSEYUNDER THE SPIRITUAL DIRECTION OF

®ur &lace
MODERN ITALIAN AMERICAN VACATION RESORT
All modern air condition rooms with private bath,
3 meals daily, all sport facilities, large filtered pool,
live enterfainment and stage shows, plūs planned
activities day & nite. Free brochure, write “Our
Place”, Paul Saxe Road, R.D. 1, Box 62, Catskill,
N.Y. 12414 or call NYC 212 597-4781 or 518 943-2077

Our inspiring pilgrimage begins with a 4 day tour of Rome,
highlighted by an audience with His Holiness, Pope Paul VI,

8. days in the Holy Land (Jerusalem, Nazareth, Tiberias, Tel

Greece. A stimulating

spiritual experience is yours forever!

colorful

and

brochure

Keybida,

19

detailed

itinerary

Rutgers St., Maplewood,

call

N.

or

J.

ivrite;

07040.

TeL (201) 762-2827

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS

<^/f^rketcDinercIįestaurant
VVEST 43rd STREET • 1 lth*ĄVENUE • 244-6033

MOTEL

Corey Avė.
S t. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513

3 blocks from Lincoln TunneI • 1 block from West Side Highway

FREE AMPLE PARKING
FOR OVER 100 CARS

OPEN 24 HOURS 'A DAY
7 DAYS A VVEEK

Complete Menu • Finest Food • Moderate Prices
Cocktail Lounge & Bar • Bakery on premisės • Credit Cards

y^FROM A SNACK TO A MEAL • MANHATTAN’S BEST DEALiy

X3XESS33£KSSDSBCęCE
Horse Crazy Girls
Residential Camp
Ages 7 thru 17
Tv/o-Week, Four-Week
and Six-Week Sessions
HORSEMANSHIP
plūs swimming, arts and crafts
day tūps. Reading aid optional.

Phone for taur appointment or brochure

MOOFPRINT HILL STABLES. INC.
MANAKIN, SABOT, VA. 23103 PHONE (804) 704-5742

SEK

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tai. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
Air fares subject to Government approval

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

KV/\V/\V/\VAV/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\V/

VERY REV. PAUL MALUGA, CSsR, PastotFIFTEEN INSPIRING DAYS
DEPARTIHG JULY 9
RETURNING JULY 23
ah
All-indusive rcund trip price from and to New
$ 12/0 York — via ALITALIA — meals at first class
hotels and all fees induded.

Andrew

rugsėjo 3
birželio 25
rugsėjo 19
liepos 18
lapkričio 21
rugpiūčio 20
gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu: pav., vykstamiem iš
Chicagos
119.00
Cleveland
88.00
betroito
81.00 daugiau

ROCKTON, ONTARIO,

(519) 823-2620

For

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —

* Baavtlfvl Ganiom
o
Mah
• RacroaMon * Iritortaimnenf FrogdHn*
BROCHURE ON REUUEST >

and 2 days in ancient Athens,

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

I

and Hėalth Related Facllity

Aviv)

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

SEE ROAMING FREE

Oove Lokes Nursing Home

t

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis
kainuoja tarp 50 dol. ir 70 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

Jonas Jasinskas •
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė
Ocean City, N. J. 08226

/a\/a\/a\/a\/a'

FRANCISCAN BROTHERS CAMP

CITY

‘

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gulf of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
CAPE COD’e, Massachussets, prie pajūrio, pušy
ne išnuomojami kambariai vasarotojam.
Dėl laiko ir sąlygų prašom susitarti iš anksto: tel. 617
583-7722 arba 617 775-7465 tarp 7-10 vai. vak., laišku T.
MECIUTE, 64 -Wedgewood Drive, Centerville, Barnstable, Mass. 02632.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI
Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai
Kojlnės-Kelnaltės. (Tlghts) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

$ 5.00

$ 6.50
$45.00
$2.50
$ 2.50
$10.00
$10.00
$ 3.50
$ 7.50
$17.50

Šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo išlaidas.
$17.00

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo nailono medžiagos, 1 blluskutė, 1 vyr. išeiginiai
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu ir visomis
persiuntimo išlaidomis kainuoja
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparėtų ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių Iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba Įsigyti savo nau
dojimui “Olympla” rašomąsias mašinėlės su lietuvišku
šriftu.
*
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais Į
Lietuvą arba kitas šalis.

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.
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Redakcija ....... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

UBA-BATUNo metinė konfe
Ramovėnai, birutietės ir šau
rencija
šiemet šaukiama šešta
liai gegužės 31, šį šeštadienį,
dienį,
gegužės
31, BATUNo
prisimins mirusius artimuosius
įstaigos
patalpose,
2789 Schurz
ir bičiulius. Ta intencija 10:30
Avenue,
Bronx,
N.Y.
Registra
v.r. pranciškonų koplyčioje bus
cija
—
12
vai.
dienos
metu.
Kon
atlaikytos pamaldos. Po pamal
ferencijos
posėdžiai
prasidės
1
dų visi vyksta į Cypress Hills
vai.
p.
p.
Šioj
konferencijoj
daly

kapines aplankyti artimųjų ka
vaus
ir
Simas
Kudirka.
Šioj
kon

pų. Iš kapinių sugrįžus, bus su
sirinkimas, kurio metu įvyks ferencijoj bus išrinkta nauja
tradicinis “sargybų pasikeiti UBA-BATUNo vadovybė ateimas”, skyriaus valdybų pareigų nantiem veiklos metam. Visi
perdavimas ir perėmimas. Žodį konferencijos posėdžiai yra vie
tars Tėv. dr. Viktoras Gidžiū ši, ir svečiai maloniai laukiami.
nas, OFM. Pabaigoj kavutė.
UBA-BATUNo
šeštasis
Vyr. skaučių židinio Vilija Baltijos Festivalis šiemet į įvyks
sueiga bus birželio 2, pirmadie šeštadienį, rugpiūčio 16, Plattnį, pas Mirgą Šulaitienę, 4 High deutsche
Parke,
Franklin
Elms Lane, Glen Cove, L.I.
Sąuare, Long Island, N.Y.
išleratžymėti
Liet. Dantų Gydytojų draugi Festivaliui
jos susirinkimas buvo gegužės džiamas specialus leidinys su
18 pas dr. Janiną Snieškienę. programa. Leidinio spausdini
Dr. Antanas Snieška skaitė pa mo išlaidom padengti yra renka
skaitą apie kraujo spaudimą ir mi skelbimai. Kas norėtų šiame
tuberkulozę. Perrinkta ta pati leidiny pasiskelbti ar pareikšti
valdyba, į kurią įeina Janina linkėjimus šiam festivaliui, pra
Maurukienė, Janina Snieškienė, šoma kreiptis į UBA-BATUNo
įstaigą, 2789 Schurz Avenue,
Aldona Svalbonienė.
Bronx, N.Y. 10465 — Tel. (212)
828-2237.
Atlanto pakraščio mokytojų
ir švietimo darbuotojų suva
Dail. Adomo Galdiko mono
žiavimas rengiamas šį rudenį
grafijos
pristatymas rengiamas
Kultūros Židinyje. Suvažiavimo
birželio
22
Putname, Conn., se
programą parūpina Rytų apygar
serų
vienuolyno
sodyboj. M.
dos mokyklų inspektorius Anta
Galdikienės
rūpesčiu
išleista
nas
Masionis.
Numatomi
monografija
lietuvių
kalba.
Lie
pranešimai apie atskirų mokyk
tuviškoji
laida
panašį
į
angliš

lų veiklą, mokytojų prieauglio
kąją
laidą,
nes
panaudotos
tos
klausimas, vadovėliai, progra
mos ir k. Suvažiayimą globoja pačios spalvotos iliustracijos.
Lietuviškai laidai tekstus parašė
LB New Yorko apygarda.
, Leonardas Andriekus, Viktoras
Vizgirda ir Voldemar George.
LB New Yorko apygardos su
Suredagavo dr. J. Girnius. Kny
važiavimas įvyko gegužės 24,
gos pristatyme bus 12 vai. pie
šeštadienį, Kultūros Židinyje.
tūs, 1 vai. parengimo atidary
Dalyvavo apylinkių ^valdybų at
mas, redaktoriaus dr. J. Girniaus
stovai. Padaryti veiklos prane
žodis. Apie monografiją kalbės
šimai. Pasisakyta apie apygardos
dail. Telesforas Valius. Leidėjos
valdybos sąstatą. Apygardos val
M. Galdikienės žodis. Bus pa
dybai leista kooptuoti žmonės
rėdytas filmas ir skaidrės apie
atskiriem uždaviniam atlikti.
A. Galdiko kūrybą.

Muzikas Algirdas Kačanauskas perėmė Muzikos Žinių re
dagavimą. Praėjusiame muzikų
seime, V. Mamaičiui pasitrau
kus iš redaktoriaus pareigų, re
daguoti buvo sutikęs Vytautas
Strolia, bet jis, būdamas ap
krautas įvairiais darbais ir dėl
kitų techniškų kliūčių negalėjo į
redagavimo darbą įsitraukti.
Naujas Muzikos Žinių numeris
jau atiduotas rinkti spaustuvei.
Iki liepos mėn. išeis dar du
Muzikos Žinių numeriai.

PARENGIMAI
KULTŪROS
ŽIDINYJE
Birželio 6, penktadienį —
pianistės Aldonos Kepalaitės
mokinių koncertas.
Birželio 7, šeštadienį —
skautų-skaučių sezono užbaigi
mas.
Birželio 8, sekmadienį, 1 vai.
— Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas.
Birželio 15, sekmadienį —
birželio trėmimų minėjimas,
prof. E. Putvytės paskaita apie
Sibirą, Elenos Juciūtės knygos
“Pėdos mirties zonoje” pristaty
mas. Rengia S. Kudirkos šaulių
kuopa.
Rugpiūčio 23, šeštadienį —
Lietuvos vyčių banketas.
Rugsėjo 13, šeštadienį — sol.
Kazio Jakučio koncertas.
Rugsėjo 20, šeštadienį — vyr.
skaučių Vilijos subuvimas apa
tinėj salėj.
Rugsėjo 21, sekmadienį —
Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė.
Rugsėjo 27, šeštadienį, pianis
tės Aldonos Kepalaitės kon
certas.
Rugsėjo 27 ir 28 — paroda.
Rengia vyr. skaučių židinys Vili
ja.

J. Pliauskas, Darbininko skai
tytojas iš Bayside, N.Y., 80 metų
amžiaus buvo atvykęs į Kultū
ros Židinį, apžiūrėjo vienuoly
ną, salę, Darbininko įstaigas. Pa
sidžiaugdamas naujom patal
pom, paliko pranciškonų kultū
rinei veiklai remti 50 dol. Kartu
atvykusi jo podukra Ann Oesreicer, irgi iš Bayside, N.Y., pri
dėjo 20 dol. Abiem aukotojam
dėkoja Darbininko administra
torius Tėv. Petras Baniūnas.
Spalio 4, 5 — patalpos rezer
vuotos Liet. Moterų Klubų Fe
deracijai.
Spalio 12, sekmadienį — re
zervuota Liet. Fronto Bičiuliam.
Spalio 18, 19 — M. K. Čiur
lionio minėjimas. Bus iškilmin
ga akademija, paskaitos apie jo
muziką ir dailę, ir sekmadienį
— koncertas su chorais, instru
mentalistais. Rengia specialus
komitetas.
Spalio 25, 26 — paroda apati
nėj salėj. Rengia birutininkės.
Lapkričio 1,2 — paroda. Ren
gia vyr. skaučių židinys Vilija.
Lapkričio 8, šeštadienį —
židiniečių vakaronė.
Lapkričio 9, sekmadienį —
pianisto Albino Prižginto kon
certas.
Lapkričio 15 ir 16
taisvės Žiburio vaidinimai.
Lapkričio 22, šeštadienį —
Darbininko laikraščio 60 metų
sukakties minėjimas ir koncer
tas.
Lapkričio 23, sekmadienį
— pianistės Julijos RajauskaitėsPetrauskienis koncertas.
Lapkričio 29, 30 — Vliko su
važiavimas ir koncertas.
Gruodžio 7, sekmadienį —
dekoratyvinės dailės paroda.
Rengia skautės.
Grupdžio 14, sekmadienį —
Vaižgahtb Kultūros Klubo po
pietė. 7-

30

Suffolk County lietuvių klubo
piknikas-gegužinė bus birželio
22 Antanaičio sodyboj, 454 Meadow Road, Kings Park; L.I.

viljonas,
kuriame,
reikalui
esant, galima pasislėpti nuo lie
taus arba saulės. Netoliese yra
žaidimų aikštelė mažiukam vai
kam ir daug lauko krosnelių
kepimui gamtoj. Reikia tik pasi
imti anglių ir uždegimo priemo
nių. Prašoma taip pat atsivežti
savo maistą ir gėrimus, nes vie
toj bus galima nusipirkti tiktai
sodės.
Galima spręsti, kad sporto
šventė bus pravesta daugiau
gegužinės, negu sporto atmosfe
roj, todėl ne tik vaikai ir tėvai,
bet ir kiti giminės bei pažįsta
mi kviečiami šventėj dalyvauti.
Mokyklų sporto programoj nu
matyta skyrių konkurencija bė
gimuose, šuoliuose ir metimuo
se, o komiški bėgimai ir žaidi
mai žemesniem skyriam. Kvie
čiami dalyvauti visų skyrių ir
taip pat darželio mokiniai.
Mokyklos,
pageidaujančios
programą papildyti dainomis,
šokiais bei kitokiais pasiro
dymais, prašomos apie tai iš
anksto pranešti. Tikimasi, kad ši
mokyklų sporto šventė taps nuo
latinis sportinis bei kultūrinis
pabendravimas, sunkiem moks
lo metam pasibaigus.
Mokyklų vedėjai-jos arba pa
vieniai tėvai apie dalyvavimą
šioj sporto šventėj prašomi sku
biai pranešti Rytų Sporto apy
gardos vadovui Pranui Gvil
džiui, 93 Wheeling Avė., Staten
Island, N.Y., 10309, tel. 212-3567871, nes reikalinga iš anksto
žinoti bent apytikris dalyvių
skaičius.

Giedra Kregždytė ir Gene
Eagle gegužės 25, sekmadienį,
susituokė Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčioj Maspethe. Su
tuoktuvių apeigas atliko kun. Jo
nas Pakalniškis. Nuotaikinga
vestuvių puota vyko Kultūros
Židiny. Bažnyčioj ir salėj grojo
jaunuolių orkestras.

Skautų sporto šventė šiemet
įvyks birželio 28-29 naujai atsta
tytame Maironio parke Worcestery, Mass. Programoj Atlanto
rajono skautų ir skaučių varžy
bos tinklinio, krepšinio, stalo te
niso ir lengvosios atletikos srity
se. Vilkiukam ir paukštytėm taip
pat bus pritaikyta sporto progra
ma.

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ
SPORTO ŠVENTĖ
Sporto šventė šeštadieninių
mokyklų vaikam įvyks šešta
dienį, birželio 7, Dūke Island
Parke, Somerset County, Bridgewater Township, New Jersey.
Vietovę galima pasiekti važiuo
jant New Jersey Tpke. iki 287
kelio, iš kurio pasukti į Rt. 22
vakarų pusėn. Pasiekus Rt. 206,
sukti į pietus ir po “traffic
circle” tęsti toliau ant Rt. 206
iki pirmųjų šviesų. Somerset
St. sukti į dešinę, kuri vėliau
vadinasi Old York Rd. Ta gat
ve važiuoti iki Dūke Island
Park ir pastatyti mašinas aikštė
je “A”. Važiuojant iš Nevv Yor
ko, kelionė užtrunka apie pus
antros valandos.
Sporto šventės pradžia 9:30
vai. ryto gražioj, didelėj pievoj,
kuri labai tinka sportui ir žaidi
mam. Ten pat yra uždengtas paDr. Marija Žemaitienė, Leonia, N.J., birželio 1 išvyks
į Chicagą, kur dalyvaus gydyto
jų suvažiavime ir tobulinsis savo
profesijoj Cook County ligoni
nėj. Kartu išvyks ir jos vyras
Aleksandras Žemaitis, kurs ap
lankys Chicagoj gausius savo
draugus ir pažįstamus.

-O-
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NAUJAS LIETUVIS GYDYTOJAS
Kazimieras Snieška, New Yor
ko lietuviam gerai žinomų dak
tarų Antano ir Janinos Snieškų sūnus, išlaikė egzaminus ir įsigijo gydytojo teises New Yor
ko valstijoj.
Kazimierą pažįstame kaip
gerą mokinį, malonų jaunudlį,
uolų studentą.
1960 jis baigė Blessed Sacrament pradinę mokyklą ir Litua
nistinę Maironio mokyklą New
Yorke. Dalyvavo mokyt. Jadvy
gos Matulaitienės vadovaujamo
je New Yorko tautinių šokių gru
pėj ir dažnai šokėjam pritardavo
akordeonu. Buvo veiklus skau
tas, vėliau skautas akademikas.
Baigęs Regis High School
New Yorke ir Boston College
išvyko Meksikon, kur baigė Uni-

MASPETH, N.Y
Muziką
Antaną
Visminą
gegužės 1 naktį ištiko širdies
priepuolis. Atvykus daktarui, iš
kviestas ambulansas, ligonis iš
vežtas į Jackson Heights dak
tarų ligoninę. Išbuvęs ten de
šimt dienų, jis pagerėjo.
A. Visminas ilgai vargoninin
kavo Maspetho lietuvių para
pijos bažnyčioj pas prel. J. Bal
koną. Jis buvo veiklus ir judrus,
mėgo rengti vaidinimus, statyti
operetes. Maspethe jis 1952 su
rengė dainų šventę, kurioje
dalyvavo 14 chorų. Dirigavo
prof. J. Žilevičius, Alg. Kačanauskas, M. Liuberskis. Su
savo choru yra atlikęs Th. Dubois kantatą “Septyni paskuti
nieji Kristaus žodžiai”. Yra pa
statęs operetę “Consilium facultatis”, Kaminkrėtys ir ma
lūnininkas, surengęs įvairių
koncertų, surežisavęs vaidini
mus “Slidžiuoju keliu”, “Piloto
duktė”. Kai čia 1964-65 buvo
rengiama pasaulinė paroda, jis
buvo uolus rengimo komiteto
narys, buvo muzikos programos
koordinatorius, chorų vadovas.
Paskui, susilpnėjus sveikatai, iš
ėjo į pensiją. Dabar gyvena
Maspethe, N.Y.
Visi parapiečiai apgailestauja,
kad jis susirgo. Visi linki jam
kuo geriausios sveikatos, kad
greit pasveiktų ir dar ilgai ilgai
gyventų.
Ilgametis choristas

Maralin Niska, Metropolitan ir New York City operų pri
madona, kartu su savo vyru smuikininku ir kompozitorium
William Mullen koncertuoja šį šeštadienį, gegužės 31 d., 8 vai.
vak. Kultūros Židinyje.
Magdalena Barauskienė, Los
Angeles, Calif., mirusiai Chicagoj buv. savo bendradarbei Lie
tuvoj — mokytojai a.a. Marijai
Sirutytei pagerbti vietoj gėlių
aukojo 10 dol. Darbininkui.
Nuoširdus ačiū.
Savo gausesne auka, po 10
dol., parėmė Darbininko spau
dos darbus šie mūsų geradariai:
P. Baltuonis, La Šalie, Que.
Canada, G. Grajauskas, Rich
mond Hill, N.Y., S. Karmazinas,
Woodhaven, N.Y., I. Kazlauskas,
Great Neck, N.Y., A.M. Ma
cams, Hagar Shores, Mich. Jiem
visiem nuoširdžiai dėkoja Dar
bininko administracija.

versitad Autonoma de Guadalajara medicinos mokslus.
Jacųuelyne Silver, pianistė,
Grįžęs Amerikon, gydytojo
akomponuos šį šeštadienį
praktiką (intemship) atliko WilKultūros Židinyje įvyksian
GIESME
son ligoninėj, Johnson City,
čiame Maralin Niska ir vyro
Kun. L. Budreckas parašė
N.Y. Ten šiuo metu ir dirba. Ža
William Mullen koncerte. J.
da kurį laiką specializuotis vi giesmę autentiškam maldos.
Silver, sėkmingai baigusi
tekstui “Sveika Marija” ir
daus ligų srity.
Julliard muzikos mokyklą,
Nebodamas
ilgų
sunkaus “Šventoji Marija”, mišriam cho
yra koncertavusi įvairiuose
JAV miestuose, o taip pat
mokslo valandų, Kazimieras rui a cappella arba su vargonų
per radiją ir televiziją. Va
nesustojo rinkęs pašto ženklus ir palyda. Šį veikalą dedikavo Ap
sario mėnesį Miami, Flori
parapijos
chorui
turi didoką rinkinį. Taip pat Ka reiškimo
doj,
dalyvavo
National
Brooklyne, N.Y. Drauge su šia
zimieras nepamiršta ir muzikos.
Chopin
piano
konkurse
kaip
Džiugu, kad sulaukėm dar giesme išleidžia anksčiau sukur
teisėja.
vieno jauno profesionalo ir lin tą “Kalėdų nakties bernelių
kini Kazimierui sėkmingai dar giesmę”, mišriam chorui, a cap
buotis įsigytoj profesijoj. Taip pella.
734 Ocean Avenue, 1 bedrm.
pat tikimės, kad, nors ir ne New
Šių giesmių išleidimą sutiko
Yorke gyvendamas, nepamirš finansuoti prel. Juozas A. Kara and 2 bedrm apts available.
See Super on premises.
mūsų. —R.
lius.
r

METROPOLITAN OPEROS
IR NEW YORK CITY OPEROS
PRIMADONOS MARALIN NISKA IR
JOS VYRO SMUIKININKO
WILLIAM MULLEN

DIDYSIS PAVASARIO KONCERTAS
Įvyks š.m. gegužės 31, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny.
Po koncerto bus vaišės ir pasisvečiavimas su ponais Mullen.
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam — 3 dol.
Vietas prašom rezervuotis pas:
Dr. A. Radzivanienę, telef. 441-9720
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477
Ireną Alksninienę, telef. TU 6-5695
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980
Ireną Veblaitienę, telef. 201 687-4943
Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių visas pelnas
skiriamas koncertiniam Steinvvay pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai jau yra
pasižadėję atlikti: ponai Mullen, sol. K. Jakutis, muzikas A. Prižgintas, pianistė
J. Rajauskaitė-Petrauskienė, pianistė A. Kepalaitė.
Paaukoję šiam tikslui 100 dol. ar daugiau, tampa pianino mecenatais ir gauna
nemokamai bilietus sau ir savo šeimai į visus šiam tikslui rengiamus koncertus.
Visos aukos atskaitomos nuo valdžios mokesčių. Aukas prašom siųsti: Franciscan
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

