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Savaitės
įvykiai
Egipto prez. Anwar ei- Sadat,
kaip ir buvo žadėjęs, atidarė
Suezo kanalą laivybai. Nors
oficialiai ir neskelbiama, bet ti
kima, kad bus leidžiama gabenti
krovinius į Izraelį ne jo lai
vais.
Prez.
Fordas
ir Egipto
prez. Anwar el-Sadat paskel
bė, kad jų susitikimas buvęs
svarbus taikai Art. Rytuose pa
siekti ir kad buvęs pasiektas pa
grindas ilgalaikei šių valsty
bių draugystei. Prez. Fordas
sutiko tinkamu laiku pasiūlyti
JAV planą derybom tarp Egip
to ir Izraelio iš mirties taško
išjudinti.
Izraelis, atsiliepdamas į Sue
zo kanalo atidarymą, sumaži
no savo kariuomenę ir tankus
prie
skiriamosios
linijos
per pusę, o artileriją ir rake
tas atitraukė į gilumą. Įtempimas
dėl to atslūgo, bet pagrindi
nės problemos pasilieka.
Prez. Fordas įtikinėjo At
lanto sutarties narius priimti
ir Ispaniją į šią sąjungą, bet
buvo sutiktas šaltai. Jausdama
savo izoliaciją nuo V. Euro
pos, Ispanija padidins savo
reikalavimus už JAV bazių pali
kimą savo teritorijoj.
Graikijos ir Turkijos min.
pirmininkai sutarė, kad tarp šių
valstybių esą konfliktai turi
būti sprendžiami taikingai.
Portugalijos konstitucinis par
lamentas susirinko konstitucijos
surašyti. Normalaus parlamen
to rinkimai įvyksią kitų metų
paskutiniame ketvirtyje. Konsti
tucija įteisinsianti lygiagrečius
civilinį ir karinį parlamentus.
Europos vadai yra patenkinti
susitikimu su prez. Fordu. JAV
ir Europos solidarumas šiuo su
sitikimu buvo vėl aiškiai pade
monstruotas.
Einąs Laos gynybos ministe
rio pareigas įsakė kariuomenei
nutraukti visus ryšius su ameri
kiečiais. Iki šiol 46,000 dešinių
jų armija buvo apmokoma ir ap
rūpinama amerikiečių, o 36,000
Pathet Lao komunistų armija —
Š. Vietnamo.
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KOMITETAS LIETUVOS BYLAI
AUSTRALIJOJ
Iki 1972 federalinių rinkimų
Australijoj baltai laikas nuo lai
ko, ypač įvairių tautinių šven
čių progomis, buvo vyriausy
bės narių (Liberal-County Party
koalicijos)
užtikrinami,
kad
Australija nenumatanti keisti
tuometinės politikos Baltijos
kraštų atžvilgiu. Tačiau po 23
metų, 1972 gruodžio mėn., federalinius rinkimus laimėjo
darbo partija (Australian Labor
Party), ir atrodė, kad padėtis
greit gali pasikeisti. Oficialiai at
sakingi naujos vyriausybės na
riai (įskaitant ir min. pirm. Mr.
Whitlam) tebekartojo buvusių,
vyriausybių nusistatymą, bet
užkulisiuose jau buvo rengiami
kitoki planai. Dar gerokai prieš
rinkimus (1972 vasario mėn.)
keletas darbiečių parlamentarų
(jų tarpe ir busimasis užs. rei
kalų min. šen. Willesee) lankėsi
Prieš kurį laiką į Hong Kon
gą atvyko 10 buv. tautinės Kini
jos karininkų, 26 metus išlaiky
tų Kinijos kalėjime ir vėliau
amnestuotų, bet tautinė Kinija
nesutinkajų įsileisti į Taivaną.

Suomijos ministerių kabi
netas atsistatydino dėl augan
čios krašte infliacijos ir padidė
jusio prekybos deficito.
Atstovų rūmai nepajėgė pri
imti prez. Fordo vetuoto 5.3
bil. dol. įstatymo naujiem dar
bam sukurti.
JAV senatas priėmė pre
zidento Fordo pasiūlytus 25
bil. dol. ginklam parūpinti ir 110
mil. dol. raketom tobulinti įsta
tymus, nors liberalai ir stengė
si juos bent apkarpyti.
P. Vietname prasidėjo agitaci
ja, kad jaunimas būtų supažin
dintas su Ho Chi Minh ideolo
gija.
Saigonas ištrėmė 3 JAV spau
dos korespondentus.
Iranas pasirašė su Amerikos
Rockwell International korpo
racija kelių mil. dol. sutartį
Persijos įlankos komunikacijų
žvalgybos sistemai įrengti ir
pasamdyti jai aptarnauti valsty
binės saugumo ir karo aviaci
jos tarnybos saugumo pareigū
nų.
Filipinuose vii prasidėjo ka
riuomenės susirėmimai su mu
sulmonų partizanais.
Egiptas nuteisė 3 žmones mir
ti ir 29 įvairiomis kalėjimo baus
mėmis už prie§ 13 mėn. įvyku
sį pasikėsinimą prieš prezi
dentą.
Tautinės Kinijos parlamentas
priėmė amnestijos įstatymą, su
mažinantį bausmes politiniam ir
kai kuriem kriminaliniam ka
liniam.
Sov. S-ga sutiko Libijoj įreng
ti 2 megatonų pajėgumo atomi
nį reaktorių.
Eisaku Šato, buvęs Japonijos
min. pirm, ir Nobelio premijos
laureatas, mirė, sulaukęs 74 m.

Maskvoj, o iš ten buvo nuvy
kę į Vilnių, buvo karštai priim
ti vadinamo Lietuvos užsienio
reikalų
ministerio
Zinke
vičiaus, lankė miesto meno,
mokslo įstaigas ir t.t. Ši kelio
nė Australijoj nebuvo viešai
skelbiama ir apie ją beveik nie
kas nežino.
Naujosios vyriausybės veidas
pradėjo ryškėti tuojau po rin
kimų, kai paskubomis buvo pri
pažįstamos komunistinės vy
riausybės Azijoj ir Europoj, su
artėta su Šiaurės Vietnamu; po
šiltų santykių ir abišalių vizitų
su Jugoslavija ■ pradėta grubiai
traktuoti kroatus, daryta nak
tinės kratos ir t.t. Baltijos kraš
tų klausimas jau, aišku, buvo ne
viešoj australų ir sovietų dip
lomatijos dienotvarkėj, bet jam
iškilti viešumon sutrukdė vi
daus padėtis — grėsė nauji rin
kimai. Bet kai per antruosius
rinkimus (1974 gegužės 18) vy
riausybė (nors susilpninta) vėl
buvo grąžinta, jau nebuvo kliū
čių su planais išeiti viešumon.
Ir visu šiurkštumu ir veidmai
niškumu tie planai buvo at
skleisti, — oficialiai pripažinta
Sovietų Sąjungos įvykdyta Balti
jos kraštų aneksija.
Baltų ir jiem prijaučiančių re
akcija buvo nepaprasta: protesto
telegramos vyriausybės ir par
lamento nariam; mitingai, de
monstracijos; 5000 žmonių mi
nia su plakatais, šūkiais užplūdo
sostinę Canberrą; kai kurie žmo
nės atvažiavo iš už kelių šimtų
kilometrų. Klausimas opozicijos
buvo iškeltas parlamente ir
buvo plačiai diskutuojamas se
nate. Bet šių visų įvykių eigoj
ir diskusijų metu senate išryškė
jo vienas apgailėtinas dalykas:
net ir mūsų siekimam simpati
zuoją
parlamentarai
nebu
vo tinkamai su Baltijos byla su
sipažinę, jie neturėjo pakan
kamai objektyvios medžiagos ir
faktų, kuriais būtų galėję ope
ruoti, smerkdami vyriausybės
veiksmus. Iš baltų pusės buvo
daroma viskas, kas per tą trumpą
laiką buvo įmanoma, bet daug
ko nebuvo įmanoma suspėti pa
daryti.
Nors išjudinti baltai ir jiem
prijaučiantieji visą laiką budi
ir kiekviena proga pareiškia sa
vo valią demonstracijomis, pro
testais, bet to nepakanka, ypač
šiuo metu, kai vyriausybės pa
dėtis nėra tikra (nedarbas, in
fliacija . . .) ir naujų rinkimų
galimybė negali būti ignoruoja
ma, reikalingas ypatingas budė
jimas. Reikia rūpintis Baltijos
bylą tinkamai išpopuliarinti ir
pateikti jos gynimui faktus bei
kitą medžiagą, kad rinkimų duo
menim pakrypus į kitą pusę,
būtų laimėtas teisingas Baltijos
kraštų bylos supratimas ir pada
rytos tinkamos išvados. Šiem
tikslam siekti prie ALB Sydney
apylinkės jau pačioj nelemtų
įvykių pradžioj buvo sudarytas
ALB Sydney komitetas Lietuvos
bylai. Komitetą sudaro žymūs
mokslo žmonės, kultūros dar-

V. Vokietijos kraštutiniai ko
munistai (maoistai) savo puoli
mų nauju taikiniu vieton JAV
pasirinko Sov. S-gą, kaip augan
tį V. Europos nepriklausomybės
priešą.
Š. Vietnamo min. pirm. Pham
Van Dong pasiūlė sunormalinti
santykius su JAV, jei jos “rim
tai vykdys 1973 m. duotą paža
dą teikti ekonominę pagalbą
Š. Vietnamui”, bet Valst. d-tas šį
pasiūlymą atmetė.
JAV sutiko atitraukti iš Tai
lando visus B-52 ir F-lll bom
bonešius ir sumažinti savo ka
riuomenę 4500 karių. Visos
amerikiečių įgulos bus iš krašto
atitrauktos iki ateinančio kovo
m.
JAV šiuo metu yra 1083 sovie
tų diplomatai ar prekybos atsto
Ugandos prez. Idi Amin išlei
vai, bet prieš 10 m. jų buvo tik
do
dekretą, nacionalizuojantį vi
456. Bent 40% iš jų yra KGB
sas
krašto žemes.
agentai, turį karinius laipsnius,
bet gaunantieji 5 kartus dides
nį atlyginimą už tokio pat laips
nio reguliarioj
kariuomenėj
VILNIUJ ĮLŪŽO TILTAS
esančius karius.
Belgija kartu su Norvegija,
t ačiau žinios patenka į užsie
Balandžio 12 Vilniuj po sporto
Olandija ir Danija numato pirkti
žaidynių sugriuvo Neries tiltas, nį, į Vakarus. Žinia buvo pa
iš JAV už 2 bil. dol. F-16 naikin
kuris ėjo tiesiai į stadijoną. Žmo skelbta New Yorke, Times
tuvų. Belgijai paskatinti JAV su
nės tuo metu dideliu būriu ėjo Square, kur apie bokštą eina
tiktų iš jos pirkti kulkosvaidžių iš rungtynių. Žuvusių labai naujausios žinios. Pasitaikė tuo
už 30 mil. dol.
daug, apie 80-120, o gal ir dau metu lietuvių, ir šie nustebę
Kinija pareiškė, kad ji neuž- giau.
skaitė, kad Lietuvoj sugriuvo til
megs su JAV diplomatinių san
Palaidoti viešai tebuvo tik tas. Paskui N.Y. Times buvo ieš
tykių tol, kol JAV atitrauks savo pora, kurių tėvai yra aukšti val kota žinios ir nerasta. Kai kur
įgulas iš Taivano ir nutrauks su dininkai. Kiti buvo palaidoti be buvo paskelbta, kad sugriuvo
tautine Kinija diplomatinius jokio ženklo.
keltas. Bet tai neteisybė. Sugriu
santykius.
Kaip įprasta pavergtoj Lietu vo tiltas.
Tą žinią patvirtino vienas tu
Laos raudonieji kai kuriuo voj, tokių žinių neskelbia nei
ristas,
kuris pats savo akimis Vil
spauda,
nei
radijas.
Žinia
eina
se miestuose įsakė registruotis
niuj
matė
tilto griuvėsius.
tik iš lūpų į lūpas.
buv. dešiniųjų pareigūnam.

buotojai, visuomenininkai. Ko
mitetas visuomenėj turi pasiti
kėjimą ir yra remiamas.

Komiteto veiklos programoj
įrašyti ir jau vykdomi toki už
simojimai:
1. Teikti visokeriopas infor
macijas parlamentaram, žurna
listam, partijų atstovam ir apla
mai australų visuomenei;
2. Rinkti peticijom parašus;
3. Užmegzti glaudžius ryšius
su vietinės spaudos, radijo ir te
levizijos žurnalistais;
4. Siųsti delegacijas pas sena
to ir parlamento narius;
5. Kviesti parlamentarus ir se
natorius ir juos priimti į savus
parengimus;
6. Ruošti demonstracijas;
7. Tinkamai pasirengti prieš
rinkiminei kampanijai, kad Lie
tuvos byla būtų plačiai prista
toma;
8. Glaudžiai bendradarbiauti
su Baltijos tautų komitetais.
Čia suminėtų užsimojimų są
rašą, reikalui esant, papildys gy
venimo reikalavimai. Pvz., ko
mitetas jau renka Baltijos kraš
tus (ypač Lietuvą) liečiančias
spaudos iškarpas, nuotraukas,
spaudoj pasirodžiusius paveiks
lus — net šaržus, karikatūras ir
t.t. Ši medžiaga, kaip informaci
nė ir dokumentinė, bus klasifi
kuojama ir laikoma bylose, kol
iškils reikalas ja naudotis. Ko
mitetas, pagal galimybę, rea
guos laiškais į įvairius svetimoj
spaudoj pasirodžiusius Lietuvą
ir Baltijos kraštus liečiančius ne
tikslumus ir pan. — laikraščiuo
se, žurnaluose, knygose, encik
lopedijose ir t.t. Jis jau išlei
do pirmą seriją vokų su australų
politikų kalbų atitinkamomis ci
tatomis. Jei vokus visuomenė
plačiai naudos, bus leidžiamos
kitos serijos su atitinkamo
mis citatomis, liečiančiomis tau
tų apsisprendimą, žmogaus tei
ses ir pan. Išleistais vokais jau
susidomėjo ir kituose kraštuose
gyveną lietuviai ir prašė jų pa
vyzdžių.
Komitetui bendraujant su
kitų pavergtų tautų panašiomis
organizacijomis gal ateityje pa
vyks sudaryti vieningą politinę
jėgą, kuri galėtų reikšmingai
prabilti krašto rinkimuose.
—S.L.

Okupuotos Lietuvos kronika
Partija ir valdžia. Savo laiku
po Stalino mirties sovietuose
buvo nuolat prisimenamas Stali
no asmens kultas ir kaip atsvara
tokiam asmens kultui buvo nuo
lat pabrėžiama kolektyvinė par
tijos vadovybė. Tačiau jau kuris
laikas vietoj partijos kolektyvi
nės vadovybės vėl atsirado as
mens kultas, Brežnevo kultas.
Beveik kiekvienas rašinys turi
cituoti Brežnevą. Nors Brežne
vas dar netituluojamas vadu, tė
vu ir mokytoju, bet poslinkis
nuo partijos kolektyvinės vado
vybės į asmens kultą jau yra vi
sai aiškus. Gal tuo galima pa
aiškinti ir sovietinio centraliz
mo “kultas”, kurio pavyzdžiu
gali būti ir š.m. gegužės m.
Sovietų Sąjungos kompartijos
centro ir ministrų tarybos bend
ras nutarimas “Dėl priemonių
žemės ūkio produktų derliui
nuimti ir paruošoms užtikrinti
1975 metais”. Tuo nutarimu
Kremlius smulkmeniškai nu
rodo ne tik “respublikų” val
džiom, ką jos turi daryti, bet in
struktuoja ir kolchozus bei sovchozus, kaip organizuoti der
liaus nuėmimą ir jo nustatyto
kiekio pristatymą į Sovietų Są
jungos valdžios aruodus. Iš to
nutarimo eina, kad visos “res
publikos” tolygios dvaram, priklausantiem Brežnevui. Tik ir
išmintingas
dvarininkas dau
giau savarankiškumo leido savo
dvarų užvaizdom.
Ūkis. Sovietų Sąjungos kom
partijos 25-jo suvažiavimo šau
kimas yra naujas botagas darbi
ninkam ir kolchozininkam prie
vartauti, kad daugiau, geriau,
pigiau dirbtų to suvažiavimo
garbei. Suvažiavimui pagerbti
organizuojamos specialios soc.
lenktynės.
Gegužės 25-29 Vilniuje vyko
sovietinių respublikų ir Čeko
slovakijos, Lenkijos, Vengrijos ir
abiejų Vokietijų avalynės eks
pertų mokslinė-techninė konfe
rencija avalynės gamybos tobu
linimo klausimais.
Kadangi
okup. Lietuvos gaminama avaly
nė lig šiol yra labai prastos ko
kybės, atrodo, sąmoningai į Vil
nių buvo sukviesti avalynės eks
pertai, kad padėtų padėtį
taisyti.
Birštono šaltinių mineralinio
vandens pilstytojai skundžiasi,
kad jiem labai apsunkina darbą
trūkumas dėžių pilniem bute
liam pakuoti ir kad todėl “pa
mainos neretai sugaišta ištisus
pusdienius”. Dėl to soc. lenk
tynių nėra, nes “kaipgi lenkty
niausi, jeigu turi stabdyti konve
jerį vien dėl to, kad nėra kur
dėti butelių”.
Okup. Lietuvos ministrų tary
ba įpareigojo atitinkamas įstai
gas plėsti komiso parduotuvių
tinklą, steigiant komiso parduo

Lituanistikos Instituto suvažiavimo atidarymas. Kalba Institu
to pirmininkas dr. J. Gimbutas. Toliau iš k. K. Žiedonis, kun.
G. Kijauskas, S.J., M. Lenkauskienė, prof. J. Puzinas, prof.
R. Šilbajoris. Nuotr. V. Bacevičiaus

Lituanistikos Instituto kalbotyros sekcija. Iš k. prof. dr. A.
Klimas, kalba prof. dr. William R. Schmalstieg, L. Dambriūnas, sekcijos pirm. Nuotr. V. Bacevičiaus

tuves Druskininkuos, Akmenėj,
Ignalinoj, Lazdijuos, Pakruojuj,
Šalčininkuos, Širvintose, Šven
čionyse, Trakuos, Varėnoj ir Za
rasuos.
Žemės ūkis. Gegužės m.
okup. Lietuvos periodikos kas
dieninė ir pagrindinė tema —
šienapiūtė. Kuris faktinis tokios
“kampanijos” poveikis šienapiūtės darbam, sunku pasakyti,
bet, matyt, tai eina iš pačios
sovietinės ūkio sistemos.
Okup. Lietuvos ministrų tary
ba pasisakė “Dėl priemonių su
perkamo pieno ir pieno produk
tų kokybei gerinti bei jų asor
timentui plėsti.”
Kai kurie kolchozai pradėjo
gaminti naują galvijam pašarą —
šiaudainį. Kombaino iškultų
javų šiaudai susmulkinami, pi
lami į betono tranšėjas, laistomi
vandeniu ir traktoriais suslėgiami.
Statyba. Okup. Lietuvos so
vietinės spaudos duomenimis
kas trečių stambiaplokščių namų
sienos, ypač palangės, pralei
džia lietų. Esą laimingas naujų
namų buto naujakurys po dides
nio lietaus kai kuriose buto sie
nų vietose pastebi tam tikras dė
mes, kurios pamažu didėjan
čios. Susijaudinęs naujakurys
skuba į namų valdybą, bet ten
jam paaiškina, kad tai namų sta
tybos kombinato reikalas. Nau
jakurys drožia į kombinatą, ku
ris tikrai jam pažada sienas pa
taisyti, bet sykiu paaiškina, kad
tai pačioj sienų konstrukcijoj
esanti yda, atseit, statytojai
nieku dėti, nors faktiškai tai esąs
apsileidimas plokščių gaminto
jų, kurie neprižiūrį plokščių lie
jimo formų, nesilaiką matavimų,
nepataisą transporto metu įvy
kusių sužalojimų. Gal būt, kad
stambiaplokščių siūlės neatlaiko
ir drėgno Lietuvos klimato.

Švietimas. Paskutiniais metais
pasireiškusios pastangos, kad
mokykla pirmiausia ruoštų kva
lifikuotus apatinės grandies darbininkus-amatininkus, susiduria
su rimtais sunkumais. Tos rūšies
mokyklom sunkiai vyksta su
telkti pakankamą kiekį moki
nių, o be to mokslo metų ei
goj ir sutelktųjų nemažas kiekis
nubyra, iš mokyklos pabėga.
Blogiau, kad tokie nubirėliai ne
grįžta nė į bendrojo lavinimo
mokyklą ir todėl neišeina priva
lomo autuonmečio mokymosi.
Profesinės technikos mokyklos
neteikia bendrojo vidurinio išsi
lavinimo, ir todėl jų mokiniai
lygiagre čiai turi lankyti vakari
nes bendrojo lavinimo mokyk
las. Tačiau kai kurios profe
sinės technikos mokyklos “de
zinformuoja rajonų liaudies
švietimo skyrius”, pasiųsdamos
fiktyvius pažymėjimus, kad jų
mokiniai lanko vakarines bend
rojo lavinimo mokyklas, nors
faktiškai nelanko.
Kultūra. Gegužės 19 Vilniuje
vyko Teatro draugijos suvažiavi
mas. Kompartijos sveikinimas
suvažiavimui priminė, kad “re
žisierių ir aktorių pareiga — ir
toliau stiprinti idėjinį-auklėjamąjį teatro poveikį”, kad, “įgyvendinant partijos liniją me
ninės kūrybos srityje, būtina gi
liai suvokti, jog teatro meno
partiškumą ir liaudiškumą iš
reiškia ne tik dramos veikalas,
bet ir aktoriaus, režisieriaus politinė-visuomeninė pozicija.”
Po II-jo pasaulinio karo okup.
Lietuvos kompozitoriai yra para'
šę 21 operą: pirmoji A. Ra
čiūno “Marytė”, vėliausioji—A.
Barkausko “Legendos apie mei
lę”. Sceną išvyko 19. Komp.
Juzeliūno “Sukilėliai” ir “Avari
ja” buvo išcenzūruotos. Patys
sovietiniai tų veikalų vertintojai
pripažįsta, kad “daugelis sto
koja muzikinės dramaturgijos”
ir kad “muzika tik siužetą iliust
ruoja”. Tatai tik dar sykį patvir
tina taisyklę, kad kūryba be lais 
vės dūsta.
Kaip sunku kūrėjui pataikyti į
koją su partija ir įsirikiuoti į
partijos liniją, rodo ir okup. Lie
tuvos filmų gamyba. Partija
spaudžia, kad filmai liestų da
bartį. Kino studija pamėgino.
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VAISTAIS GYDO MINDAUGO TAMONIO
ĮSITIKINIMUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 12
VILNIUS
1974 rugpiūčio 27 didelė gru
pė Valstybinio saugumo darbuo
tojų, vadovaujamų saugumo pa
pulkininkio Petruškevičiaus, pa
darė kratą vilnietės Nijolės Sadūnaitės bute (Lazdynai, Archi
tektų g. 27-2). Krata užtruko ke
letą valandų. Jos metu paimta:
rašomoji mašinėlė, pradėtas ra
šyti LKB Kronikos 11-sis nu
meris ir dar keletas LKB Kro
nikos numerių. Nijolė Sadūnaitė buvo suimta ir iki šiai die
nai tebelaikoma saugumo ka
lėjime Vilniuje, Lenino pr. 40.
Ji kaltinama LTSR BK 68 str.
— antitarybinė agitacija ir pro
paganda. Į saugumo objektyvą
Nijolė Sadūnaitė pateko per
kun. A. Šeškevičiaus teismą, ku
rio metu ji buvo sulaikyta ir
tardoma.
N. Sadūnaitė ilgą laiką (iki jo
mirties) globojo kun. P. Raudą.
-o“LKB Kronikos” 10-me nu
meryje buvo patalpintas techni
kos mokslų kandidato inžinie
riaus Mindaugo Tamonio pa
reiškimas, kuriuo jis atsisakė
restauruoti Kryžkalnyje pastaty
tą paminklą tarybinei armijai.
M. Tamonio reikalavimas pasta
tyti paminklą nukertėjusiems
Stalino kulto laikais, nepripaži
nimas prievartinio Lietuvos įjungimo į TSRS sudėtį tiek pa
veikė aukštuosius valdžios pa
reigūnus, kad jie ryžosi neeili
nei avantiūrai.
Darbovietėje M. Tamonis ad
ministracijos buvo kaltinamas,
jog pritariąs Čilės chuntai.
— Čilės chuntai aš nepritariu,
nes jų elgesys prieštarauja krikš
čioniškajai etikai, — paaiškino
M. Tamonis.
, — Tai tu krikščionis?
— Taip.
— Tikintis?
— Taip, — patvirtino užklaus
tasis.
Jam buvo pasiūlyta susirasti
kitą darbą, nes Paminklų restau
ravimo institute dirbti negalė
siąs.
Po kurio laiko pas Mindaugo
tėvus apsilankė saugumo dar
buotojas, pasivadinęs “dak
taru”.
— Ar jūs žinote, kas laukia
Mindaugo? — užklausė atvykė-

lis ir, nudavęs geradarį, pasiūlė
išeitį. — O gal jį būtų galima
padaryti ligoniu ir gydyti na
muose? Ar jūsų namuose niekas
nesirgo psichine liga? Gal Min
daugo elgesyje pastebėjote ką
nors keisto?
Tokiu būdu įbauginti tėvai
kartu su “daktaru” pradeda ieš
koti Mindaugo elgesyje kokių
nors “keistenybių”.
Greitai Mindaugas gavo iš
kvietimą prisistatyti į karinį ko
misariatą “eiliniam medicini
niam patikrinimui”. Vienas gy
dytojas, patikrinęs rankų ir kojų
refleksus, nukreipė M. Tamonį į
Psichoneurologinį
dispanserį
Vilniuje, Vasaros gatvėje. Medi
cinos sesuo M. Tamoniui paaiš
kino, kad jai įsakyta atvykėlio
neišleisti . . .
Tokiu būdu M. Tamonis, iš
drįsęs garsiai pasakyti tarybinei
valdžiai tiesą apie Lietuvą, buvo
patalpintas psichoneurologinėje
ligoninėje, panašiai kaip gene
rolas Grigoręnko, Medvedevas,
Pliuščas ir kt., kuo nors neįti
kę dabartiniam valdžios reži
mui.

Okupuotoj Lietuvoj
(atkelta iš 1 psl.)

Buvo susuktas Aramino filmas
“Laimingas laimės neradęs” ir
Dausos — “Kur iškeliauja pa
sakos”. Partijos kritika abu fil
mus taip įvertino: “Šios juostos
įrodė, kad maža pasukti kamerą į
dabartį. Būtina rasti tų kamerų
poziciją . . . Prie kino kameros
turi atsistoti menininkas-pilietis, žinantis, ko jis atsistojo
prie kameros, žinantis, apie ką
jis nori kalbėti su žiūrovu, mo
kantis ir kasdieninėje gyvenimo
tėkmėje surasti didžiąją mūsų
gyvenimo poeziją, heroiką, gy
venimo tiesą.” Ogi faktiškai tai
yra partijos poezija, partijos he
roika, partijos tiesa.
Apdovanotieji rusai Lietuvoj.
J. Lomonosov, Radviliškio “Lie
tuvos žemės ūkio technika”;
V. Lopatin, Šalčininkų “Lietu
vos ž.ū. technika”; V. Černyšev,
Kauno I autotransporto ko
lona;
N. Drozdenka, Vii niaus autobusų parkas; B. Teo-

ANGLIJOJ MIRĖ PETRAS BULAITIS
Gegužės 31, šeštadienį, Lon
done, Anglijoje, mirė ilgametis
veikėjas ir organizatorius Petras
Bulaitis, neseniai atšventęs savo
80-jį gimtadienį. Tik iš vakaro
atvežtas į ligoninę, kitą dieną
dar ramiai tarėsi įvairiais reika
lais su savo šeima, su klebonu
kun. J. Sakevičium ir po valan
dos tyliai, ramiai užmigo amžinu
miegu.
Jis buvo pašarvotas mažojoje
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Į
šios lietuvių parapijos organiza
vimą jis buvo įdėjęs daug triūso,

Petras Bulaitis, Anglijos lie
tuvis, visuomenininkas, ba
landžio 19 kalba savo 80
metų sukakties šventėj Šv.
Kazimiero parapijos salėj
Londone.

ilgus metus buvo tos parapijos
komiteto pirmininku.
Nuliūdime liko žmona Ona ir
gausi šeima. Laidotuvėse bir
želio 5, ketvirtadienį, dalyvavo
sūnus Jonas, prelatas, Vatikano
diplomatinio korpuso narys, da
bar einąs pareigas Kenijoje, Af
rikoje.
A. a. Petras Bulaitis dar prieš
pirmąjį pasaulinį karą atvyko į
Angliją iš Lietuvos. Nors sąly
gos buvo sunkios, bet po kiek
laiko jam pavyko Londone įkurti savo siuvimo dirbtuvę —
siuvyklą, kurią tvarkė sumaniai,
gerai siuvo drabužius.
Jis pasižymėjo savo veikla,
veikė ir Škotijos ir Anglijos lie
tuvių bendruomenėse, buvo
choristas, dramos ratelio na
rys. Stropiai sekė Amerikos lie
tuvių veiklą, prenumeravo jų
spaudą. Per visą savo gyvenimą
jis rūpinosi, kad Didžiosios
Britanijos lietuvių vardas gar
bingai skambėtų. Pats buvo kuk
lus, nuoširdus, ramaus būdo.
Buvo visų mylimas ir gerbiamas.
Prieš trejetą metų su žmona
Ona, kilusia iš Škotijos, minėjo
auksinę vedybų sukaktį. Pobūvį
pravedė dukra Rozalija Černie
nė, kuri yra modernios katalikų
mokyklos vedėja. Dalyvavo ir
kita dukra, vienuolė seselė Kazi
miera iš Jamaicos salos ir visi
Bulaičių vaikai, vaikaičiai ir arti
mieji draugai.
Balandžio 19 Šv. Kazimiero
parapijos salėje Londone buvo
paminėtas jo 80-tas gimtadienis.
Buvo linksma nuotaikinga puo
ta. Svečių tarpe buvo Elena Ga
gas, iš Brooklyno. Velionis buvo
jai dėdė. Ji buvo specialiai nu
vykusi į šias iškilmes.

Gydytoja Vaičiūnienė (rusė)
griebėsi intensyvaus “gydymo”.
Mindaugui Tamoniui pradėjo
leisti tokias dideles insulino do
zes, kad jos iššaukė šoką: jis ne
teko sąmonės, paskui, sulei
dus gliukozę, pradeda ją atgauti,
blaškosi, ir dėl to kelioms
valandoms pririšamas prie lo
vos. Toks “gydymo” būdas svei
ko žmogaus psichikai gali palik
ti nepašalinamų pasėkų. M. Ta
moniui yra duodami ir kiti pre
paratai, kurių pavadinimai nėra
žinomi.
Kai Tamonis bandė atsisakyti
priimti vaistus, jam pareiškė,
jog būsiąs perkeltas į pirmąjį
skyrių, kur vaistai suleidžiami
prievarta.
Šio gydymo pasėkoje sutriko
pas Tamonį medžiagų apykaita
— greitu laiku priaugo apie
17 kg svorio, pradėjo kankin
ti nemiga, visiškai negali skaity
ti.
M. Tamonis turėjo atsakyti į
anketą, susidedančią iš 564
klausimų, liečiančių jo asmeni
nį gyvenimą, politiką, religiją —
ar tiki Dievą, ar lanko bažny
čią ir t.t.
fanov, Klaipėdos autotransporto
įmonė; K. Gadžij, Akmenės ke
lių statybos medžiagų įmonė;
N. Kazmin, Vilniaus autobusų
parkas; S. Marenkov, Vilniaus
auto remonto įmonė; N. Michejev, Panevėžio autobusų par
kas; J. Motygin, Vilniaus autobu
sų parkas; J. Pavliuščenko, Šiau
lių autotransporto įmonė; V.
Petrov, Klaipėdos autotrans
porto įmonė; P. Potapov, Vil
niaus kelių eksploatacijos valdy
ba; P. Smirnov, Vilniaus auto
remonto įmonė; K. Sokolov,
Kauno X kelių statybos valdyba;
V. Žigunov, Kauno autotrans
porto įmonė; A. Kovalenka, Uk
mergės tarpkolūkinės statybos
organizacija; D. Serdcev, Jo
navos tarpkolūkinės statybos or- .
ja; I. Stvol, Švenčionių tarpkolūk. statybos or-ja; S. Marčenka, Vilniaus lėktuvų vadas; J.
Daciuk, Vilniaus duonos kepi
mo susivienijimas; I. Dakševic,
Vilniaus aliejaus fabrikas; V.
Markin, Vilniaus teritorinė re
monto statybos val-va; A. Parochnenka, Vilniaus projektavi
mo konstruavimo biuras; I.
Balalajev, Statybos montavimo
trestas Nr. 7; A. Balanov, Klai
pėdos požeminių statybos darbų
trestas; P. Gladyšev, Jonavos
statybos trestas; M. Kudriašov,
Kauno namų statybos kombina
tas; V. Lavrentov, Klaipėdos na
mų statybos kombinatas; P. Motrič, Elektros montavimo darbų
valdyba; I. Much, Vilniaus pa
rodomasis namų statybos kombi
natas; E. Posnova, Kauno me
džio apdirbimo kombinatas; A.
Ročkin, Kauno statybos val
dyba Nr. 3; A. Tolkačiov, Vil
niaus statybos valdyba Nr. 2;
S. Gumeniuk, Vilniaus spec.
mechanizuota kolona; A. Ježikov, Lietuvos VRE; P. Nifatov,
Lietuvos VRE; S. Ryžkov, Klai
pėdos VRE; M. Sorokin, Rekyvos VRE; N. Timofejev, Šiau
lių eksp. elekt. konstrukcijų
gamykla; I. Vorobjov, Kauno
“Energormont” įmonė; G. Bleckman, Vilniaus kelio ruožas;
V. Blocki, Kauno gelež. stotis;
N. Drozdova, Vilniaus vagonų
depo; I. Kiritov, Vilniaus dyze
linių traukinių depo; A. Poliakova, Vilniaus vagonų depo:
M. Vasiljev, Vilniaus gelež.
ruožas; I. Baranik, “Elfos” fab
rikas; L. Bavtrikov, Vilniaus
elektros suvirinimo įrengimų
gamykla; V. Čitova, Kauno ga
mykla “Elektra”; V. Feodorov,
“Elfos” fabrikas; V. Kravčenka,
“Elfos” fabrikas; I. Nayidčenka,
“Elfos” fabrikas; L. Siuskov,
“Elfos” fabrikas; G. Ovčinikova,
Vilniaus
elktr.
suvirinimo
rengimų gamykla; G. Topalov,
ten pat.

Vilniaus psichoneurologinėje
ligoninėje yra ir daugiau pa
našių “ligonių”, karinio komisa
riato pasiųstų gydytis “nuo įsitikinimų”.
Gydytoja Vaičiūnienė su Tamoniu dažniausiai kalba apie jo
poelgį, ragindama pakeisti savo
pažiūras.
M. Tamonis, 33 m. amž., ve
dęs, turi du vaikus, poetas. Jo
eilėraščiai Tomo Kuršio pseu
donimu buvo spausdinami “Li
teratūroje ir mene”, “Poezijos
pavasaryje” ir emigracijos žur
nale “Metmenys”. (Elta)

—
-------I
Savaitės
įvykiai_____ J
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Kenijos parlamento komite
tas, tyręs opozicionieriaus Josiah M. Kariuki nužudymo ap
linkybes, priėjo išvados, kad jos
yra valdžios įstaigų dengiamos.
Argentinos dešiniųjų teroristų
grupė paskelbė nužudysianti ka
ro laivyno viršininką, vieną ge
nerolą ir du politinius veikėjus.
Rytinėj Etiopijoj, prie pran
cūzų valdomos Afars ir Issas sri
ties, vyksta kovos tarp vyriausy
bės kariuomenės ir musulmonų
šeiko šalininkų, besipriešinan
čių žemės reformai.
Sovietų spauda yra labai ne
patenkinta Kinijos pastangomis
užmegzti santykius su Europos
bendrąja rinka ir gerinti santy
kius su Japonija.

Ryšium su konkuruojančių
juodųjų organizacijų susirėmi
mais, per kuriuos žuvo 13 juo
dųjų, Rodezijos juodųjų tautinis
sąjūdis dar labiau suskilo.
JAV federalinė prekybos ko
misija panaikino atskirų valstijų
įstatymus ir susitarimus su vais
tinėmis, draudžiančius rekla
muoti vaistų kainas.
Viceprez. Rockefeller pirmi
ninkaujama komisija ČIA veik
lai tirti rado, kad ČIA kartais
pažeidusi įstatymus, bet tai ne
buvęs didelio masto įprotis.
Federalinės energijos admi
nistratorius Frank G. Zarb pra
našauja, kad ateinančiais me
tais benzino galionas galįs pa
kilti iki 70 et. ir kad galįs būti
įvestas benzino normavimas.
Sov. S-ga šiauriniame Pacifike
vykdo didelius raketų bandy
mus.
Prez. Fordo numatytas amba
sadoriumi JT Daniel P. Moynihan siūlo, kad JAV nutrauktų
JT finansinę paramą ir pasi
trauktų iš šios organizacijos, jei
Izraelis būtų pašalintas iš JT.
Ispanijos javų importo bend
rovė pasiskundė JAV ambasa
doriui, kad iš JAV importuoja
mų javų svoris yra nuolat nepa
kankamas ir kad javų kokybė yra
prastesnė.
Maskvoj išleistoj Mao TseTung biografijoj jis vadinamas
oportunistu ir visai nemarksistu.
---------

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), YYoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEVV 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 DaDrastus.
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis._Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas -94-08 Jamaica Ave’pue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 Iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Re to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y?
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Eiderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. Ml 7-6637.

NEVY YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEVY YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Min
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VYORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )
AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Rldgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaitė, sav.

........... ;

-------

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

VOKIEČIŲ BIULETENIS
APIE KRONIKĄ IR KALINIUS

Muencheno Haus der Begegnung vokiečių kalba leidžiamas
mėnesinis biuletenis “Religion
und Atheismus in der USSR”
beveik visą savo š.m. vasario
mėn. laidą (Nr. 2) paskyrė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 10 ir 11 numeriam.
To paties biuletenio kovo mė
nesio (Nr. 3) laidoj išspausdin
tas straipsnis apie sovietų kalė
jimuose, priverčiamojo darbo
stovyklose ir psichiatrinėse li
goninėse kalinamus jų piliečius.
Amerikiečiai
žurnalistai
B.
Schvvarz ir R. Smith, pasiremda
mi specialistų tyrinėjimais, pra
neša, kad Sovietų Sąjungoj yra
ne mažiau kaip 900 kalėjimų
ir konclagerių su iki pusantro
milijono kalinių. Iš jų kokie
10,000 esą “politiniai”, arba “ki
taip gal vejantieji”. Suminė
damas tautybes, straipsnis pami
ni, kad Mordavijos griežto reži
mo stovyklose lietuvių esą 117
(109 vyrai ir 2 moterys, kitų
lytis nepažymėta). Permės sto
vykloj esą 62 lietuviai kaliniai,
Mordvinijos — 52. Kitų kalini
Užprenumeruok
Darbininką
savo draugam gimtadienių, mo vietos nežinomos. Iš jų 35
lietuviai savo 25 metų bausmę
vardinių irkitų švenčių proga.
atlieka dar nuo Stalino laikų.
(Elta)

|*

Fasolino

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINTAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Šeši projektai laisvinimo akcijoj
Laisvinimo akcijoj tarptauti
nėj arenoj mum vadovauja Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas, arba Vlikas. 35-ąjį
kartą prisimindami tragiškuo
sius birželio įvykius, paremkim
Vliko veiklą. Dar tūkstančiai ne
grįžo iš Sibiro stovyklų. Žinom,
kad ir naujieji tremtiniai nėra
grįžę. Prie jų galim pridėti stu
dentus ir darbininkus, išvežtus
darbam į tolimus rytus ir dar ne
grįžusius. Šie mūsų tautos rei
kalai kelia mum rūpestį. Tad ei
kim į tarptautinę areną ir ten
juos kelkim, ieškokim pagalbos.
Pirma. Vlikas baigia ruošti
spaudai Genocido knygą. Pasau
lis turi žinoti, kaip naikinama
mūsų tauta.
Antra. Jau turim 15 Lietuvos
Bažnyčios Kronikos numerių.
Jas angliškai išleisime vienoj
knygoj, kuri bus įrodymas, kaip
krašte slopinama tautinė sąmo
nė ir sąžinės laisvė, ir liudiji
mas, kad nesam komunistinė
tauta.
Trečia. Vliką įvairiais kanalais
pasiekė sąrašai lietuvių kalinių
(per 200 asmenų), esančių sovie
tiniuose kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose. Vlikas prane
šė jų vardus Amnesty International organizacijai. Kalinių są
rašas paskelbtas lietuvių spau
doj. Daugelis buvo atpažinti
giminių, ir surinkta daugiau
žinių. Amnesty International
per savo skyrius pasauly jiem
padeda. Iš laiškų žinom, kad
“vargas kaliniui, apie kurį nie
kas nesiteirauja iš laisvės, jis
yra gyvai palaidotas”. Rusijai
yra gėda, kai keliamas pasauly
jos neteisingumas bei žiaurumas
tautybėm. Melas ir apgaulė iš
ryškėja.
Ketvirta. Šį rudenį Kopenha
goj, Danijoj, vyks tarptautinis
teismas dėl žmogaus teisių pa
neigimo mažom tautybėm Rusi
joj, kaip ukrainiečiam, žydam,
lietuviam, latviam, estam, Vol
gos vokiečiam, Krymo totoriam.
Vlikas prašomas pasiųsti liudy
tojus. Liudytojais gali būti buvę

tremtiniai Sibire ar kalėję kalė
jimuose 1965-1975. Mes turim
jų keletą, kaip Simas Kudirka,
Elena Juciūtė ir kt. Teisme daly
vaus geriausi Danijos teisėjai.
Suinteresuotas net pats Danijos
parlamentas. Mes negalim šio
teismo ignoruoti. Vlikas laimėjo
Bražinskų bylą. Laimės ir čia.
Penkta. Netrukus Helsinky
šaukiama Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferencija.
Vliko pirmininkas turės ap
lankyti Europos vyriausybes ir
įteikti memorandumus, kad bū
tų apgintos Lietuvos teisės. Ne
užtenka reikalauti, kad nebūtų
pripažinta Lietuvos inkorpora
cija. Reikia reikalauti, kad Lie
tuva būtų atstatyta kaip nepri
klausoma valstybė. Uždavinys
nelengvas, reikalaująs daug eks
pertinio darbo ir laiko.

Šešta. Nęw York Times ge
gužės 18 paskelbė savo kores
pondento Leningrade James F.
Clarity straipsnį. Korespon
dentas Clarity turėjęs pasikalbė
jimą su JAV generaliniu konsu
lu Leningrade Joseph W. Neuber, kuris pripažinęs, jog jis da
bar yra neoficialus JAV ambasa
dorius Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Anot Neuber, JAV konsula
tas Leningrade,' o ne JAV am
basada Maskvoj, siunčia ra
portus; liečiančius Baltijos kraš
tus, valstybės departamentui
Washingtone. Toliau rašo Clari
ty, kad sovietai nedaro didelio
spaudimo JAV-ėm pripažinti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporaciją. Jie mato, jog laisvų
jų Baltijos kraštų diplomatai
Washingtone ir kiti emigrantų
vadai sensta, ir tikisi, kad, kai
jie išmirs, bus lengviau iš JAV
gauti tų kraštų pavergimo pripa
žinimą.
Nelaukim savo atstovų mir
ties. Visi veiksniai privalo insistuoti, kad JAV vyriausybė visu
griežtumu pabrėžtų saugumo
konferencijoj, jog Lietuvos res
publika II pasaulinio karo metu
buvo okupuota, jog iš jos turi

ŠAKIŲ GIMNAZIJOJ
1918-25 METAIS
= M.J. ADOMAITIS —......
1925 birželio 21 Šakių gimna
zija išleido savo abiturientų pir
mąją laidą. Kaip vienas iš tos
laidos, dabar, po 50 metų nuo
ano įvykio, mintimis grįžtu į
anas vietas ir anuos laikus ir
bandau pasekti tos laidos moks
lo eigą.
-oŠakių gimnazija buvo įkurta
1918 pavasarį, kai dar nebuvo
pasibaigęs I pasaulinis karas, o
Lietuva buvo vokiečių oku
puota. Gimnazija priklausė Ži
burio draugijai. Jos įsteigėjas ir
pirmasis direktorius buvo kun.
dr. Vincas Vizgirda. Tai didelis
anų laikų kultūrinio gyvenimo
organizatorius Sūduvoj (Suval
kijoj). Jis J917 pabaigoj suorga
nizavo pirmąją Sūduvos gimna
ziją Marijampolėj su penkiom
klasėm. Bet po kelių mėnesių iš
direktoriaus
pareigų
pasi
traukė, savo vieton suradęs dr.
K. Jokantą. Po to pradėjo orga
nizuoti gimnaziją Šakiuose su
trim klasėm.
Stojamieji egzaminai įvyko
po 1918 Velykų. Buvo atidary
tos tik dvi klasės; į trečią ne
atsirado pakankamai mokinių.
Netrukus prasidėjęs mokslas —
pagal vokišką tvarką — tęsėsi
iki liepos mėn.

Aš gimnazijon įstojau 1918
rudenį.
Prisimenu
pirmąją
mokslo dieną. Susirinkom prie
gimnazijos. Atėjo keli mokytojai,
surikiavo mus po du ir vedė į
pamaldas. Einant per miestą,
žydai krautuvininkai šaligat
viuos skaičiavo, kiek mokinių.

Visų amžių katalikų Bažny
čios jubiliejiniai metai turėjo tris
esminius dalykus: maldingą ke
lionę, atgailą ir atlaidus. Nors,
laikui bėgant, kito socialinės ir
kultūrinės sąlygos, nors pačioj
Bažnyčioj reiškėsi naujos prospektyvos,
tačiau
visuomet
Šventieji metai išlaikė tuos tris
pagrindinius dalykus.

J. Vaišnora, MIC

Dievo šaukimui. Naujajame
Testamente, ypač Evangelijose,
keliauti turi labai gilią dvasinę
prasmę. Tai yra vidinė kelionė,
Maldinga kelionė
Šventieji metai pavaizduoja nuolatinė pažanga, kuria turi
dvasinę kelionę, kuri veda į su pasižymėti krikščionio gyve
sitaikymą su Dievu ir žmonė nimas. Jis negali sustoti vietoj,
mis. Visa Senojo Testamento o vis žengti pirmyn į Kristaus
Izraelio istorija buvo nuolatinė nurodytą tobulybę. Kirkščionis
kelionė, atsižadant savojo kelio Bažnyčioj yra nuolatinis keliau
ir pasirenkant tą, kuris atsako ninkas to kelio, kurį nurodė
Kristus savo žodžiu ir pavyz
džiu.
Tradicinėj
krikščioniškoj
būti evakuota svetima kariuo
asketikoj
buvo
labai
reikšmin
menė ir būtų pavesta jai pačiai
gos
viso
pasaulio
krikščionių
susitvarkyti. Vlikas visada buvo
šio nusistatymo ir nori visomis kelionės į Romą (tokie keliau
pajėgomis visas vyriausybes pa ninkai buvo vadinami “romei”)
veikti, ypač tas, kurios lig šiol aplankyti apaštalų kapus ir pa
gerbti Bažnyčios didžiuosius
okupacijos nepripažino.
Tokie dabar yra šeši Vliko už kankinius. Tokios kelionės vė
daviniai. Jis naudoja keturias liau susiformavo į jubiliejines
radijo programas. Dabar prisidė keliones, jau ne pavienių asme
jo ir. Radio Liberty. Išleidžia nų ar grupių, bet ištisos masės
penkiomis kalbomis Eltą. Remia tikinčiųjų.
Moderniaisiais laikais maldin
12 atstovybių užsieniuose. Pla
gų
kelionių į Romą technika
čiai užvedęs pasauly informaci
pasikeitė.
Vykstama jau ne pės
jos tinklą. Palaiko ryšį su Euro
čiomis,
su
dideliais kelionės
pos taryba ir parlamentarais.
vargais,
bet
naudojant moder
Šiai akcijai reikia daug pinigų.
nias
susisiekimo
priemones. Yra
Todėl birželio minėjimų proga
pranykę
kai
kurie
laikiniai as
naujasis Tautos Fondas —Lith
pektai
(folkloro
apraiškos,
atlai
uanian National Foundation
dų
klaidingas
supratimas),
tačiau
skelbia 100,000 dolerių vajų.
Ypatingasis Fondas finansuos esminis kelionės pobūdis ir
tikslas išliko tas pats. Dabar mal
visus šešis projektus.
dinga
kelionė reiškia ieškojimą
Brangūs lietuviai ar lietuvės,
Dievo
ir tikėjimo išpažinimą.
jūsų rankose yra šių uždavinių
Maldininkai
atvyksta į Romą ne
įvykdymas. Tautos Fondas ragi
tik
asmenišku
tikslu — išspręsti
na birželinius įvykius minėti su
savo
amžinojo
išganymo proble
gausia auka.
mą,
bet
ir
kaip
vienos Bažny
Aukas siųsti: Lithuanian Na
čios
nariai
—
paliudyti
Bažny
tional Foundation, 64-14 56
čios
visuotinumą.
Road, Maspeth, N.Y. 11378. Iš
Maldinga kelionė turi simbo
anksto už jas dėkoju.
lišką
prasmę. Ji primena praei
Prel. Jonas Balkūnas

nantį šio gyvenimo pobūdį, yra Šių bausmių panaikinimui ir at
paskatinimas žvelgti į busimąjį leidimui intervenuoja Bažnyčia
gyvenimą, neišsiskiriant kas atlaidais, teikdama juos nusidė
dieninės realybės, bet ją su jėliam, jau gavusiem nuodėmės
žmoginant ir suteikiant jai giles atleidimą, bet dar nepilnai nunę prasmę. Savo asketine puse teisintiem.
maldinga kelionė yra proga
praktikuoti savanorišką griež
Savo laiku, dar prieš protes
tumą (austerity), kuris yra viena tantizmą, buvo ilga ir audrin
iš krikščioniškųjų dorybių, kurią ga atlaidų istorija. Vėliau atlai
praktikuoti ragina ir šiandieninė dų prasmę iškreipė vadinamais
pasaulinės bendruomenės kri apšvietos periodas, sudaręs klai
zė. Maldinga kelionė, atliekama dingą supratimą apie nuodėmę.
bendrai su kitais, yra proga Taip, laikui bėgant, atlaidų su
parodyti savo krikščionišką arti pratimas keitėsi, dažnai bazuomo meilę, padedant kelionės jantis tik mechanišku atlaidų
sunkumuose ir nepatogumuose, kiekio apskaičiavimu ir prasmės
kurių niekad tokiais atvejais ne netekusiu jų ieškojimu.
trūksta.
Maldingos kelionės tikslas iš
Popiežius Paulius VI apašta
esmės yra apaštalų (Petro ir Pau line
konstitucija
“Indulliaus) kapų lankymas. Tuo būdu gentiarum doctrina” 1967 sausio
maldininkai susisiekia su tikėji 1 padarė pagrindinę atlaidų
mo šaltiniais, su pirmųjų krikš praktikos reformą. Pirmoj to po
čionių dvasios tvirtybe ir drąsa piežiaus dekreto daly išdėstyta
iki savo gyvybės paaukojimo už tradicinė Bažnyčios doktrina
Kristų ir jo mokslą.
apie atlaidus, išryškinant di
desnės meilės dvasią, kuri
Atlaidai
reikalinga atlaidų gavimui. Ant
Visais laikais maldininkai roj daly yra pertvarkyta visa at
vykdavo į Romą gauti vadina laidų sistema, žymiai ją supras
mus jubiliejinius atlaidus. Taip tinus. Taip pvz. yra sumažin
yra ir dabar. Norėdami suprasti tas vadinamųjų pilnųjų arba vi
jubiliejinių atlaidų reikšmę ir suotinių atlaidų gavimas. Dali
vertę, turim prisiminti katalikų niam atlaidam gauti yra panai
Bažnyčios mokslą -apie nuodė kintos dienos ir metai, kuriais
mę ir jos atleidimą. Nuodėmė buvo skaičiuojamas atlaidų kie
yra dvasinis ir socialinis nusikal kis, surišant atlaidų gavimą su
timas, kuris nepilnai atitaisomas paties asmens nusiteikimu ir
gaunant sakramentinį išrišimą. veiksmu. Bažnyčia tiek teikia at
Tas išrišimas, kunigo suteikia laidų, kiek tikintysis jų yra ver
mas Dievo įgaliojimu ir vardu, tas savo veiksmų intensyvumu.
atleidžia tik Dievo įžeidimą — Trumpai tariant, naujas Bažny
kaltę, tačiau nepilnai panaikina čios patvarkymas išskyrė mecha
nusikaltimo pasekmes ir blogio nišką maldų kartojimą, jų kiekio
padarytą žalą. Tai vadinamoji apskaičiavimą dienomis ir me
“laikinoji bausmė”, kurią reikia tais, o paragino atlikti įvairius
atlikti arba šiame gyvenime, ar gerus darbus, už kuriuos galima
ba busimajame — skaistykloj. pelnyti atlaidus. Taip atlaidų
malonė arba dovana paskatina į
sąmoningesnį ir vaisingesnį
krikščioniškąjį gyvenimą, tikėji
mo gyvesnį praktikavimą. Visa
tai sustiprina vidinio atsinauji
nimo ir susitaikymo su bažny
tine bei socialine bendruomene
procesą.

Romoj maldininkai pavieniui
arba grupėmis gali gauti pilnuo
sius atlaidus, dalyvaudami jubi
liejinių maldininkų praktikose ir
apeigose. Tie, kurie fiziškai ne
gali dalyvauti tokiose pamal
dose, apeigose ir praktikose, ga
li atlikti dvasinę kelionę, auko
dami Dievui savo maldas ir kan
čias vienybėj su visa Bažnyčia.
Šiluvos koplyčios VVashingtone ir Lietuvos kankinių koplyčios Vatikane darbų užbaigimo
proga Jaunimo Centre Chicagoje gegužės 25 buvo išstatytos aukotojų sąrašų knygos. Nuotr.
A. Gulbinsko

šliurėm (klumpėm be užkul
nių). Tik nuo 1920 rudens įvesta
drabužių uniforma, o nuo 1921
rudens ir batai tapo privalomi.
Iš anų laikų atminty daugiau
yra išlikę pirmieji metai, 191819. Ne vien dėl to, kad tai bu
vo pirmieji metai gimnazijoj, bet
gal net daugiau dėl to, kad tai
buvo atsikuriančios Lietuvos
pirmieji nepriklausomo gyva
vimo ir organizavimosi metai.
Visuomeninio gyvenimo aidai
atsiliepdavo ir mumyse, gimna
zistuose.

Su šypsena prisimenu, kaip,
grįžus po Kalėdų atostogų, buvo
organizuojama mokinių taryba.
Viename mokinių bute susirin
ko su viršum 10 mokinių. Ini
ciatorius, paaugęs pirmaklasis,
atsinešė ir prašymo projektą, ku
ris buvo priimtas ir įteiktas mo
kytojų tarybai, kad leistų organi
Grįžę iš bažnyčios, buvom
zuotis. Po kelių dienų iniciato
paskirstyti į klases. Nors klasės
riai nuėjo pas direktorių atsaky
tik dvi, bet mokinių daug. Abi
mo. Bet, kai buvo paklausti, ką
buvo perskeltos, padarytos pa
ta taryba turėtų veikti, atsaky
ralelėm: Ia, Ib, Ha, Ilb, Aš pa
mas buvo tik bendri žodžiai —
tekau į Ilb. Vien toj klasėj bu
atstovauti mokiniam.
vom 39 mokiniai.
Taip “tarybos” reikalas ir bai
Mokinių amžius buvo labai
įvairus. Karas mokslą buvo su gėsi. Jis buvo įpūstas iniciato
trukdęs, tai dabar mokiniai buvo riam iš šalies, iš rytų. Niekas jo
priimami be amžiaus apriboji nepasigedo ir greit jį visai už
mo. Mūsų klasėj buvo ir dvide- miršo. Visuomenėj, o ir moki
niuose vyravo visai kitas ūpas:
šimtamečių.
Uniformų nebuvo jokių. Vil atsikurianti nepriklausoma Lie
kėjom, kas ką turėjom. Su batais tuva, šaukiami savanoriai gintis
buvo tik keli miesčioniukai, o nuo atslenkančių bolševikų, ne
kaimiečių vaikai visi buvo su šančių “tarybas”.

Pamaldas laikė naujas direkto
rius ir kartu kapelionas kun. Ig
nas Starkus. Vizgirda iš Šakių
jau buvo pasitraukęs ir organi
zavo atsikuriančią Seinų vysku
pijos kunigų seminariją, buvo
paskirtas jos rektorium.

JUBILIEJINIŲ METŲ ESMĖ

Dar tam pat sausy į Lietuvos timi žandarai, po eisenos jis tų
kariuomenę išėjo mūsų matema žandarų buvo areštuotas.
Pats mačiau po to, kaip ap
tikos mokytojas Juodišius, pa
šauktas kaip atsargos karininkas. skrities komiteto pirmininkas
Kiek vėliau tylomis po vieną sa dr. Jonas Staugaitis su keliais ki
vanoriais išvyko ir trys Ilb kla tais nariais skubėjo pas žandarus
sės mokiniai, mano bendrakla areštuotojo vaduoti. Intervenci
jos dėka jis buvo paleistas.
siai.
Apie Velykas mokiniai pradė
Mokytojas Juodišius Lietuvos
kariuomenėj pasiekė brigados jo organizuotis į kankliečių (vė
generolo laipsnį; antram bolše- liau pasivadinusių jaunesniais
vikmety žuvo bolševikiniuos ateitininkais) organizaciją. IŠ jų
kacetuos. Iš trijų mokinių tik veiklos paminėtinas lietuvių
vienas išliko gyvas; prieš keletą kalbos barbarizmų naikinimas.
metų jis mirė JAV-ėse. Antras Vienas kitą sekdavom, išgirstus
žuvo kovose su lenkais 1919 ru barbarizmus užrašydavom ir pa
denį. Trečias mirė užsikrėtęs vartojusį bausdavom po skatiką
(pfenigį) už žodį.
dėmėtąja šiltine.
Zanavykų tarmėj barbarizmų
Prisimenu pirmąsias Vasario
16 metines — išvakarėse aktą nemaža, ypač germanizmų. O
gimnazijoj su mokytojo Viktoro tada, neseniai atvykus iš kaimo
Vailokaičio paskaita, deklamaci ir pradžios mokslą ėjus dar rusiš
jom ir dainom. Akte dalyvavo ir kose mokyklose, ir mokinių kal
kviestų svečių iš miesto — dau boj barbarizmų pasitaikydavo.
Po metų barbarizmas jau buvo
giausia įvairių įstaigų viršinin
retenybė. Sukeldavo tik juoko, o
kai.
pavartojusiam
nepatogumo.
Rytojaus sieną, sekmadienį, Tada sekimą nutraukėm.
buvo pamaldos ir įvairių organi
zacijų ir neorganizuotos minios
Tolimesni metai labiau supa
eisena per miestą. Dalyvavo ir našėjo. III klasė buvojau viena,
gimnazija. Entuziazmą sukėlė nors mokinių dar buvo daugiau
pasirodęs kalbėtojų eilėse jau kaip 40. Vasarą daug mokinių
nas vyras su savanorio kepu persikėlė į Naumiesčio gimnazi
re ir raikščiu ant rankovės. Tai ją, atidarytą po 1918 Kalėdų.
buvo Petras Jočys, vėliau visų
Didelė tragedija buvo, kai
demokratinių seimų narys.
Tačiau eiseną dar lydėjo raiti 1920 sausio pabaigoj sudegė
vokiečių žandarai. Kai, eisenai gimnazijos patalpos. Kudirkos
baigiantis, vienas kalbėtojas, Žydpilė kitų patalpų gimnazijai
rodos, stud. Mickaitis, pabrėžė, neturėjo. Klasės buvo išmėtytos
kad mes dar nesam visai nepri po atskirus namus. Bet mokslas
klausomi, nes mus dar lydi sve susitrukdė tik porą dienų. Gim

(Bus daugiau)

nazijos viduje viskas vyko sena
tvarka ir toliau. Klasėse veikė
kankliečių kuopelės, pradėjom
leisti
moksleivių
laikraštėlį
Kankles.

1920 vasarą prasidėjo naujų
gimnazijos rūmų statyba. Iš par
celiuojamo Šakių dvaro gim
nazijai buvo paskirtas didelis že
mės sklypas.
Šakiai prie miškų, tai ir gim
nazija buvo statoma medinė.
Dviejų aukštų.
Pirmas aukštas buvo pastaty
tas ir įrengtas iki 1920 Advento.
Pirmą gruodžio sekmadienį įžengėm į savo “rūmus”, kurie
buvo dengti šiaudais, o aplinkui
primėtyta statybinės medžia
gos. Čia įvyko aktas su kviestais
miesto ir apskrities atstovais.
Buvo direktoriaus pranešimas,
sveikinimai, o pabaigai gimna
zijos choras padainavo kelias
dainas.
Antras aukštas buvo pastatytas
1923 vasarą.
1920 lapkričio pradžioj buvo
įsteigta ateitininkų kuopa. Tei
singiau, IV klasės kankliečiai
persiorganizavo į ateitininkus.
Įsisteigė dramos, o kiek vėliau
ir literatūros sekcija. Veikliau
sia buvo dramos sekcija, kuri
rengdavo vakarus. Padėdavo
visa kuopa, bet organizuodavo ir
vadovaudavo sekcija, ypač jos
pirmininkas.

(Bus daugiau)

MUZIKA
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A. PRIŽGINTO REČITALIS
ŠV. PATRIKO KATEDROJ
New Yorko Šv. Patriko kated
roj tam tikrais laikotarpiais vyks
ta vargonų muzikos rečitaliai.
Juos atlieka parinkti kompetetingi vargonininkai virtuozai.
Rečitaliai yra meniškai įdomūs,
bet mum jie dar įdomesni, kada
šio didmiesčio muzikų viršūnėj
tvirtai stovi mūsų tautietis
Brooklyno Angelų Karalienės
parapijos vargonininkas Alginaš
Prižgintas.
Besiklausant tokio koncerto
gegužės 11, Motinos dienos po-'
piečio metu, tokioj majestotiš- •:
"koj Šv. Patriko katedroj, kur su
sirenka įvairių tautų klausytojai.,
manyje kilo džiaugsmo bei pasi
didžiavimo nuotaika. Dar buvo
įdomiau prie vargonų elevato
riaus susitikti su A. Prižginto,
kuris lėtu silpnu, ramiu balsu
man paaiškino atliktų kūrinių
charakteringus bruožus.
Savo 45 minučių programoj
jis atliko aštuonis choralinius
preliudus iš Bacho “Klavier
Uebung” trečiojo tomo.

Grojimas labai švarus. Aukšto
lygio atlikimas. Išryškinta te
matika.
Iš
kontrapunktihės
griežtos imitacijos harmonijos
gražiai išplaukė cantus firrnus.
Gal buvo galima daugiau išgau
ti spalvingumo balsavime. Nors
vargonai nėra skirti visų epochų
kūriniam,
tačiau,
atliekant
Bacho choralus, reikia siekti ar
timesnio baroko dvasios pa
jutimo.
Reiktų vengti programos pa
keitimų. Prieš koncertą buvo da
linami lapeliai su nustatyta mu
zikos programa, o iš tikrųjų du
numeriai buvo pakeisti. Tai mė
gėjus bei mažiau susipažinusius
su Bacho muzika labai klaidina.
Bendrai, Albino Prižginto var
gonų muzikos rečitalis buvo
įdomus ir reikšmingas. Lauksim
jų ir daugiau, su įvairesne prog
rama, kur galėtume išgirsti Regerį, Karg-Elert, Franko, Dupre,
Vidor ar kitus.
J. St.

PAVASARIO KONCERTAS
PHILADELPHIA, PA.

Koncerto įspūdžiai
Ateitininkų suruoštame kon
certe Šv. Andriejaus parapijos
salėj gegužės 17 programą atliko
solistė Audronė Simonaitytė ir
pianistė Aldona Kepalaitė.
Koncertas pradėtas punktua
liai.
Prieš koncertą įvadiniu žo
džiu A. Gailiušis pristatė abi
menininkes, iškeldamas jų pa
siektus laimėjimus.
Koncertą pradėjo Audra Simo
naitytė (sopranas), padainuoda
ma V’adoro pupille — G. F.
Handelio, Un motto di gioia,
Vedrai, carino, Abendemfindfung, Sehnsucht nach dem
Frueling—visi kūriniai W.A.
Mozarto, Aria Di Lauretta — G.
Puccini, Air De Salome — J.
Massenet. Antrąją dalį pradėjo

SMUIKININKAS IGOR
BERUKSHTIS YRA
LIETUVIŲ KILMĖS

G. Pergolesi kūriniu — Ach
kodėl aš ne pievelė. Toliau ėjo
Lotosas — R. Schumanno, Sere
nada — F. Schuberto. Paskuti
nėj daly dainavo: Oi kas sodai'—
lietuvių liaudies daina, Pa
vasario dienelė — S. Šimkaus,
Kur lygių lygios lankos — P.
Olekos, Už stalo sėdau — A.
Račiūno, Menuetas, Ne, aš pa
tikėti negaliu, Mielos merginos
— paskutiniai trys kūriniai J.B.
Weckerlino. Bisui padainavo:
Lietus lynojo — Tallat-Kelpšos
ir Silvos ariją iš Silvos operos.
Jai akomponavo pianistė Aldona
Kepalaitė.
Su pirmu pasirodymu solistė
publikos buvo sutikta gana šil
tai. Koncerto eigoj aplodismen
tai vis stiprėjo. Jos laikysena
scenoj nepretenzinga, kukli, bet
kartu miela ir patraukli. Čia jai
daug padeda graži išvaizda, ūgis
ir vidinis lyriškumas. Susidarė
įspūdis, kad ji yra pajėgi ir gilios
muzikinės kultūros solistė. Gal

Po koncerto Kultūros Židinyje gegužės 31. Iš k. akompaniatorė Jacąuelyne Silver, smuikininkas VVilliam Mullen, solistė
Maralin Niska. Jie visi trys atliko koncerto programą. To
liau — sol. Kazys Yakutis, sol. Jūratė Veblaitytė-Litchfield. Nuotr. L. Tamošaičio
tik norėtųsi matyti programos
atlikime kiek daugiau vaidybi
nio elemento ir judesio. Kur ji
buvo laisvesnė (pvz. dainuo
dama Weckerliną),
kūriniai
skambėjo daug gyviau ir įspū
dingiau.
Programa sudaryta su skriau
da lietuviškiem kūriniam. Iš
19 dainuotų dalykų tik 5 buvo
lietuvių kompozitorių kūriniai.
Tai tikrai per maža.
Susidarius progai, teko su
soliste pasikeisti vienu kitu saki
niu. Užklausta, kas ją labiau
traukia — pedagoginis muziki
nis darbas, ar rečitaliai bei kon
certai, skubiai atsakė mėgstanti
abi sritis; kurioj daugiau teks
reikštis, išspręs ateities galimy
bės. Šiuo metu ji baigia studi
jas Chicagos universitete; greit
gaus magistrės laipsnį. Palin
kėsimi jai gražiausios sėkmės
ateity ir neužmiršti Philadelphi
jos, kurioj kaip ji pareiškė, ra
do mielą ir nuoširdžią audito
riją.
Antroji menininkė, žinoma ne
tik savųjų, bet ir kitataučių
tarpe, pianistė Aldona Kepalaitė
per du išėjimus paskambino:

METROPOLITAN OPEROS ŠIOS VASAROS

Danutė K. Kiaušaitė

NAUJA
DAINININKĖ
DANUTĖ
KIAUSAITE
Newark, N.J. — Danutė K.
Kiaušaitė į JAV atvyko iš Len
kijos su savo tėvais — Natalija
ir Jonu Kiaušais.
Harrisone baigė Šv. Kryžiaus
parapinę mokyklą ir N. Arlingtono Taikos Karalienės aukštes
niąją mokyklą. Dabar yra Rutgers kolegijoj Newarke ir studi
juoja muziką bei dainavimą. Ji
yra įrašyta dekano sąrašuose
universitete kaip gera mokinė,
yra gavusi New Jersey valsty
bės auklėjimo draugijos keletą
žymeniu.
Dainavimą dar gilina su Richard Hundley New Yorke, pri
klauso Garden Statė operos
bendrovei ir Bergen-Hudson
choralinei draugijai. Ji yra ly
rinis sopranas, dažnai solo gieda
Švč. Trejybės bažnyčioj Newarke.
Ji yra Angelės Kiaušaitės se
suo, o Angelė jau dainuoja įvairiuose koncertuose. Tai antra
dainininkė iš Jono ir Natalijos
Kiaušų Šeimos. Tėvai gali di
džiuotis savo talentingom duk
rom.
Šeima gyvena Harrison, N.J.
F.V.

Pagal tradiciją ir šią vasarą,
jau devintą kartą, New Yorko vi
suomenei parkuose bus atlieka
mos dvi operos—Puccini “Madama Butterfly” ir Verdi “La Tra
viata” koncerto formoj. Metro
politan Opera abi operas lie
pos 1-11 laikotarpy pastatys po
keturis kartus. Du kartus “La
Traviata” operoj pagrindinį
vaidmenį dainuos Maralin Nis
ka, lietuviam sėkmingai koncer
tavusi gegužės 31 Kultūros Ži
diny. Publika į šiuos spektak
lius parkuose įleidžiama nemo
kamai.
1975-76 sezonas Metropolitan
Operoj atidaromas spalio 13 su
Rossini opera “The Siege of
Corinth”. Per visą sezoną bus
189 spektakliai, iš kurių tik
devyniem bus pardavinėjami vi
som vietom bilietai kasoj. 180
spektaklių didesnė pusė bilietų
išparduodama
abonentiniam
klausytojam iš anksto.
1948-1969 sezonuose abonen
tiniai klausytojai užsisakydavo
iki 70 proc. visų vietų. 1969
sezone Metropolitan opera buvo
uždaryta penkis mėnesius dėl
personalo
nesutarimo.
Tai
žymiai atsiliepė į abonentų skai
čiaus sumažėjimą. Vėliau padė
tis kiek pasitaisė, ir pereitame
sezone buvo 21,001 abonentinis
klausytojas. Tai sudarė 56 proc.
Šiam sezonui Metropolitan
vadovybė stengiasi pakelti abo
nentinių klausytojų skaičių. Ir
tai sekasi. The New York Times
balandžio 20, sekmadienį, iš
spausdino didžiulį skelbimą —
įvairių abonentinių užsisakymų
sąrašą. Tai pritraukė 3,100 naujų
abonentinių klausytojų, kurie
užsisakė bilietų už 560,000 dol.
Gegužės antroj pusėj buvo
spausdinami mažesni skelbi
mai žurnaluose ir skelbiamas!

IR

per radiją. Birželio pradžioj bus
siuntinėjami pasiūlymai paštu
pagal turimus adresus. Operos
vadovybė daro visa, kad surastų
dar 2000 abonentinių klausyto
jų. Tai palengvintų sezono
746,361 bilieto išpardavimą.
1975-76 sezone Metropolitan
Opera pastatys 20 operų: The
Siege of Corinth, Un Balio in
Maschera, The Marriage of Fi
garo, Carmen, La Traviata, Der
Rosenkavalier, I Puritani, Cosi
Fan Tutte, Elektra, Boris Godu-

Sonatine (trijų dalių) — M. Ravel, Impromtu op. 36 — F.
Chopino, Scherzo op. 31 — F.
Chopino ir Šeši preliudai — M.
K. Čiurlionio.
Jos skambinimas daro gilų,
neužmirštamą įspūdį. Toks gilus
išgyvenimas,
dinamiškumas,
techniškas iki virtuoziško laips
nio instrumento valdymas yra
pasiekiami tik talentą turinčio
menininko.
Pasibaigus koncertui, ateiti
ninkų pirmininkas A. Gailiušis
tarė padėkos žodį. Solistėm
buvo įteiktos gyvų gėlių puokš
tės. Neolituanų vardu sol. A.
Simonaitytė buvo apdovanota
antrąja gėlių puokšte.
Po koncerto vyko vaišės ir šo
kiai. Buvo ir loterija. Vertingiau
sias laimėjimas buvo dail. R.
Viesulo paveikslas. Jį laimėjo
K. Juzaitienė.
Scena buvo kukliai, bet labai
skoningai dekoruota. Keletas
mėnulio diskų nuoplovų sudarė
apskritą
ornamentą,
kurio
vidury buvo simbolinis ženklas
— keletas gaidų. Buvo ir gyvų
gėlių vazos.
Parengimo nuotaika — puiki.
Dalyvių buvo šimtas su viršum.
Ad.G.

Per pasaulio spaudą neseniai
nuskambėjo, kad prieš dešimtį
metų iš Maskvos pabėgęs smui
kininkas basistas Igor Beruksh(tis paskelbė bado streiką, reika
laudamas išleisti jo Maskvoje
pasilikusią žmoną su dukterimi.
Neabejotina lietuviška pa
vardė atkreipė dėmesį į jo gali
mą lietuvišką kilmę.
Vos atvykęs į JAV-bes, 1965
Igor Berukshtis lankėsi Lietu
vos generaliniame konsulate
' New Yorke, prašydamas padėti
surasti jo giminaičius JAV-bėše,
su kuriais jo senelis susirašinė
jęs dar antr. pasaulinio karo
metu. Jis pasisakė gimęs Mask
voje 1933 sausio 16, sūnus Sergėjaus Berukščio. Jo senelis
buvęs dantų gydytojas Kazi
mieras Berukštis, kilęs iš Rum
šiškių, į Maskvą nusikėlęs dar
prieš pirmąjį pasaulinį karą,
kame vertėsi dantų gydytojo
praktika. Senelis Kazimieras bu
vo vedęs rusę, kaip ir jo sūnus
Sergėjus, Igorio Berukščio tė
vas.
Nors Igor Berukštis lietuviš
kai ir nemoka, bet jo lietuviš
ka kilmė traukia jį prie lietuvių.
Po Lietuvos okupacijos Maskvo
je atsiradę lietuvių studentų, su
kuriais jis užmezgęs ryšius ir
draugavęs, bet lietuviškai pra
mokti nepajėgęs.
Paskelbus spaudoje giminių
, paieškojimą, atsiliepė Bethlehem, Pa., gyvenanti Petro Be
rukščio našlė, pranešdama, kad
jos vyras susirašinėdavęs su
Maskvoje gyvenusiu dėde Kazi
mieru. Gavęs adresą Igoris nu
vyko į Bethlehem, Pa., savo gi
minaičių aplankyti. Ar jis dabar
su jais palaiko ryšius, žinių nė
ra.
LGK.

NAUJI
MUZIKOS
KŪRINIAI
KANTATA

Kompozitorius
Bronius
Budriūnas baigė kantatą “Tu
Vilniuj pasilik, Valdove”. Miš
riam chorui su naratoriumi, so
listu bas-baritonu ir fortepiono
palyda. Atspaudus bus 32 pus
lapiai. Žodžiai Kazio Bradūno.
1975-1976 SEZONAI
Kantata skiriama Gedimino sos
tinės 650 metų sukakčiai atžy
mėti. Parašymą ir išleidimą fi
nov, II Trittico, Aida, Fidelio, nansuoja prel. Juozas A. Kara
La Gioconda, Ariadne auf lius. Spausdinama 1000 egz.,
Naxos, Norma, 11 Barbiere di kaina 2 dol. Bus sukrauta Liet.
Siviglia, Hansel and Gretel, MaReliginės Šalpos įstaigoj, Mas,dama Butterfly, Die Meistersin- pethe, N.Y.
ger von Nuernberg.
Sezonas baigiamas 1976 ba
— Jaunų muzikų — solistės A.
landžio 17.
Pakalniškytės ir pianisto Vytau
Šeštadienio popiečių kai ku to Smetonos — koncertą Chica
rie spektakliai iš Metropolitan goj, Jaunimo Centre, rugsėjo 14
Operos rūmų bus transliuojami rengia “Margutis”.
per radiją ir šį sezoną. Pirma
— Solistė Stasė Klimaitė-Pautransliacija — gruodžio 6 — Ver
tienienė šiais metais Santa Modi “Un Balio in Maschera”.
nica, Calif., konkurso keliu vėl
laimėjo pirmą vietą dainavimo
mene ir miesto Chamber of
Commerce ją pakvietė dalyvauti
tarptautinio festivalio progra
moj, kur ji sutiko padainuoti
lietuvių kompozitorių kūrinių
lietuvių kalba.
— Rašytojo Jurgio Gliaudos
drama “Čiurlionis” bus statoma
per Čiurlionio minėjimą, su
jungtą su Lietuvių diena, ren
giama LB Los Angeles apygar
dos kartu su apylinkėm. Veikalą režisuoja Dalila Mackialienė.
Taip
pat
bus
suorgani
zuota Čiurlionio meno kūrinių
reprodukcijų paroda.

IŠ MUZIKŲ
VEIKLOS
— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Hamiltono apylinkė
šiais metais mini 25 metų veik
los sukaktį. Ji bus atžymėtą
Kanados pirmąja lietuvių dainų
ir šokių švente spalio 11-12. Jau
sutiko dalyvauti 8 chorai ir 8 tau
tinių šokių grupės su daugiau
kaip 500 programos atlikėjų.
Pramatoma išleisti ir gausiai
iliustruotą
120
puslapių
leidinį anglų ir lietuvių kalbo
mis.

— Los Angeles, Calif., Šv. Ka
zimiero parapijos rengiama Lie
tuvių diena įvyks birželio 22.
Dainuos solistė Anita Pakal
niškytė iš Kanados, dalyvaus
Los Angeles burmistras Tom
Bradley. Taip pat programoj da
lyvaus solistai Antanas Pavasa
ris, Birutė Dabšienė, Janina Čekanauskienė, Rimtautas Dabšys,
pianistė Raimonda Apeikytė ir
Šv. Kazimiero parapijos choras,
vadovaujamas komp. Broniaus
Budriūno. Programos vedėjas —
Vytautas Čekanauskas. Dailės
darbų parodoj dalyvaus Heljo
Kregždienė, Antanas Diržys,
Petronėlė Valiulienė, Marijus
Galiūnas, Ilona Brazdžionienė,
Pranas Gasparonis, Alfa Pažiūrienė, Julija Šlepetytė, Jonas
Andrašūnas, Aldona Variakojienė ir Rimas Žukas.
—
Apreiškimo
parapijos,
Brooklyn, N.Y., choras ruošiasi
savo veiklos 60 metų sukaktį
atžymėti sukaktuviniu koncertu
spalio 6.
— Solistė Liucija Zaikienė ir
komp. Giedrė Gudauskienė,
Santa Monica, Calif., gegužės
14 aplankė muzikinės radijo sto
ties KFAC programų direktorių
Carl Prince, jam įteikė specia
liai paruoštą medžiagą apie
M.K. Čiurlionį ir jo įgrotų kū
rinių plokšteles, prašydamos
šio didžio lietuvio kūrybą pri
statyti amerikiečių publikai. C.
Prince pažadėjo Čiurlionio mu
zikai rugsėjo 22 (Čiurlionio gi
mimo diena) skirti 45 minutes
radijo programos. L. Zaikienė
yra LB Vakarų apygardos valdy
bos vicepirmininkė, o G. Gu
dauskienė — daugelio LB pa
rengimų meninė vadovė.

—MarijaMondeikaitė-Kutzgros
solo ir akomponuos choram
baisiojo birželio
minėjimo
koncerte birželio 22 Švč. M.
Marijos Gimimo
bažnyčioj,
MarquetteParke,Minėjimąirkoncertą rengia parapija, vadovau
jama klebono kun. Antano Za
karausko.

— Australijos lietuvių metinis
Caritas balius balandžio 12 įvy
ko Sydnėjuj, Lietuvių Na
muose. Įvadiniu žodžiu jį pradė
jo kun. P. Butkus. Programą at
liko E. Belkienės ir A. Storpirš
tienės duetas. Akomponavo
muz. Br. Kiveris. Dainavo ir
mišrus “Dainos” choras, vado
vaujamas muz. Br. Kiverio.
— Solistas Arnoldas Voketaitis liepos 12-13 dainuos Chica
goj, Grant Parko vasaros koncer
tuose.

— Solistės Genės Antanaitytės-Ugianskienės rečitalis su
Darium Lapinsku, ruošiamas
Lietuvių televizijos, įvyks Chi
cagoj, Jaunimo Centre, rugsėjo
28.
— Solistės Dalios Kučėnienės
koncertas spalio 5 rengiamas
Chicagoj, Jaunimo Centre. Kon
certą rengia “Giedra”.

— Vilniaus operos teatro re
— M. K. Čiurlionio mirties
pertuarą papildė naujoji komp.
šimtmečio minėjimą Chicagoj,
V. Barkausko opera “Legenda
Jaunimo Centre, spalio 12 ren
apie meilę”. Libretą pagal N.
Hikmetą parašė V. Mikšaitė. gia “Margutis”.
Scenografiją sukūrė dail. R.
— Pianisto Andriaus Kuprevi
Songailaitė.
čiaus rečitalis įvyks lapkričio
4 Whilshire Ebell teatro patal
4 Laima Šimanskytė, 11 metų,
pose-, Los Angeles, Calif. Reči
trečius metus mokosi groti
talį rengia pianisto bičiuliai ir
akordeonu pas muziką Joną
gerbėjai.
Beinorių, penktus metus
lanko baleto Miss Jane Hari
— Astra ir Alfredas Šalčiai,
šokių mokyklą. Groja ir šoka
Vokietijos ir Amerikos lietu
tos mokyklos Cheer Troup
viam žinomi estradiniai daini
pasirodymuose Conn. ir
ninkai,
sėkmingai gastroliavo
Mass. valstybėse. Nuotr. A.
Australijoj.
Jaro
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Atsiųsta
paminėti

Šv. Andriejaus lietuvių parapijos choras. Pirmoj eilėj iš k.: Juozas Raškys, Birutė Butrimienė,
Dorotėja Vilčinskienė, Geraldine Ganzer, Albina Leiberienė, Genė Dudienė, Elzbieta
Liudžiuvienė (vargonininkė), Ona Kelly ir Jonas Matulis. Antroj eilėj iš k.: Robertas Kelly
(choro vedėjas), Vytas Stašaitis, Juozas Liudžius, Vincas Vilčinskas, Jonas Volungevičius,
Algis Dūda, Ričardas Plukas, Juozas Leiberis ir Kazys Zavickas.

Tautinių šokių Ateities grupė New Britaine. Sėdi iš k.: Julija Ganzer, Zuzana Pellerin, Zuza
na Thibault ir Linda Thibault. Stovi iš k.: Aldona Stasiukevičienė (mokytoja), Irena Leiberytė, Janeta Šimanskytė, Gišele Thibault, D. Kelly, Linda Bajek, Karen Bajek, Virginija Liu
džiūtė ir Teresė Liudžiūtė.
*'

PAŽlfMME

RAŠYTOJA

B. PŪKELEVIČIŪTĖ
NEWHAVENO

KLUBE
21 _--------------------------------------- —... -...... —

SAULĖS SONATA — ANDANTE
Iškilmingus himnus pavaizda
vęs 'pirmoje sonatos dalyje,
Čiurlionis antroje dalyje giliau
įprasmina pačią saulę. Čia jis iš
ryškina saulės jėgą.
Paveiksle pirmiausia paste
bime iškilmingumą, ramumą.
Pabrėžiamas tiesiųjų linijų rit
mas, o pačiame centre dominuo
ja banguojančios linijos. Visame
paveiksle aiškūs gelsvi — rudi
tonai.

Pirmame plane matome že
mės rutulį. Viršum jos — regi
me horizonto liniją. Ta linija ir
atidalo žemei priklausančią erd
vę. Užjos prasideda kitas pasau
lis su labai gilia erdve. Viršu
je kabo didžiulis debesis, kuria
me gyvena saulė. Pro debesį
prasiveržia galingi spindulių
pluoštai. Keturi tokie ruožai pa
siekia horizontą ir nutrūksta.
Spinduliai, saulės šiluma pa
siekia visą visatą ir ją šildo. Pas
kui tie keturi ruožai pasikarto
ja ant žemės gaublio. Tos pačios
spindulių šilumos yra pa
liesta ir žemė, kuri turi savo
vandenis ir žaliuojančius so
dus.
Paveikslo dešinėje aukštai
matome tris trikampius. Ir ką jie
reiškia? Lietuvių liaudies mene
matome irgi trikampius. Tai
Dievo Apvaizdos akis. Trikam
piai reiškia ir Švč. Trejybę.
Šiaip ar taip, šiuo atveju trikam
pis reiškia kažką dieviško, ne
paprasto. Čiurlionis tą dievišku
mo įspūdį dar labiau sustiprina,
įdėdamas tris trikampius pagre čiui. Ta nepaprasta ir dieviš
ka ir yra saulė.

Žemės rutulyje tie trikampiai
vėl pasikartoja. Tai reiškia, kad
saulės jėga giliai jaučiama ir
žemėje.
Pačiame paveikslo centre, ant
žemės kamuolio, dega žvakė.
Jos liepsna liečia trečią iš kai
rės spindulių ruožą. Čia sumai
šyti jausmai, simboliai ir dimen
sijos. Nepaprastai dideli pa
sauliai, žvilgsniai į tolumas ir
staiga — žvakė. Jie yra visai
kitoje plotmėje ir kitoje dimen
sijoje. Todėl ji yra tokia šiurpi,
nejauki. Kai tiek aplinkui saulės
jėgos, kodėl dega žvakė? Ko
dėl ir ji nori pasirodyti? Saulės
šviesa yra dieviškoji šviesa, ji
ateinanti iš debesų ir visa duo
danti. Žvakė yra žmogaus švie
sa. Maža ji prieš didžiąją švie
są, bet ji vis tiek šviesa ir ji
simbolizuoja amžiną negęstantį
žemės gyvenimą.
Sustoja žvilgsnis ir ties že
mės kamuolio sodais. Ten visi
medžiai sustatyti vienu kampu
ir nupiešti labai panašūs vie
nas į kitą. Tai muzikinio sti
liaus pakartojimas.
Kompozicijos atžvilgiu mato
me paveikslą perskeltą pusiau.
Ir vienoje, ir kitoje pusėje kar
tojasi tas pats, tie patys motyvai
parodyti naujoje sąrangoje. Tai
irgi muzikinio stiliaus manie
ra.
Dominuoja trys dalys. Pirmoji
dalis yra žemės rutulys, trečioji
dalis — debesis, o antroji da
lis — tai tarpas tarp žemės ir
debesies. Jis padarytas visai si
metriškai, su keturiais spindulių
paįvairinimais, (p.j.)

New Haveno Moterų klubas
dukart į metus suruošia neeili
nius kultūrinius pobūvius. Klu
bas laimingas tuo, kad nuo įsi
kūrimo turėjo sumanias ir
darbščias pirmininkes. Viena po
kitos buvo šios: G. Rannitienė,
G. Vebrienė, L. Židonytė.
Šiuo laiku klubui vadovauja S.
Valiukienė.
Gegužės 17, Sekminių išva
karėse, klubas pasikvietė to va
karo programai B. PūkelevičiūtęPūkelevičiūtė — nepaprasta
asmenybė, kurioj glūdi talentų
talentai: ji rašytoja, literatūrinių
konkursų laimėtoja, aktorė, poe-

tempera.

TAUTYBIŲ ŠVENTĖ

Andrius Ryliškis — FRAG
MENTAI
IŠ
PRAEITIES
MIGLŲ. Atsiminimai. I. Chica
go, 1974. Redagavo Povilas Gaučys. 536 psl. Kaina 12.50 dol.,
kietais viršeliais — 15 dol. Gau
nama ir Darbininko administra
cijoj.
Šios knygos pobūdį taikliai
nusako jos pavadinimas, o turi
nį — šešių skyrių antraštės:
Baudžiavos laikai ir 1863 m.
sukilimas, Mano senelis kuriasi
Rusijoje, I Pasaulinis karas ir re
voliucija, Nepriklausomoje Lie
tuvoje, II Pasaulinis karas, rusų
ir vokiečių okupacijos, Trem
tyje. Prie to galima pridėti ir
paties autoriaus pasisakymą:
“Mano atsiminimuose istorinė
tiesa perdėm saistosi su epochos
alsavimu. Viskas perteikiama
fragmentais, nuotrupomis ir epi
zodais, užsilikusiais atmintyje.
Tai pripuolamo mėgėjo apy
braižos, todėl nevisuomet išsi
reiškimams surasti žodžiai, o
kartais ir mintys užbėga pir
myn.”
Autorius pasisako esąs nepri
tyręs rašyme. Tai tiesa. Jo pasa
kojimai nepakankamai siste
mingi. Yra ir tam tikros filoso
fijos, kuri skaitytojui atrodo visai
nereikalinga. Bet šiaip knyga
įdomi. Ji vertintina teigiamai.
Šių savo atsiminimų išspaus
dinimu autoriui jau nebeteko
pasidžiaugti. Knyga buvo iš
spausdinta jam sunkiai sergant.
Kaip Draugo korespondentas ra
šė, jo sveikata tada buvo tokia
me stovy, kad vargiai jis besuvokė, kas vyksta aplinkoj.
“Skaudi gyvenimo ironija”,
rašė korespondentas. Po to spau
doj pasirodė tokio turinio
žinutės (citata iš Darbi
ninko š. m. kovo 14 dienos
numerio; straipsnelio autorė —
Aiva Žarskienė): “Hot Springs,
Arkansąs, katalikų senelių na
muose, 6 mėnesius sirgęs, kovo
4 mirė Andrius Ryliškis. Iš Šv.
Jono bažnyčios kovo 6 buvo pa
laidotas katalikų Kalvarijos kapi
nėse.”
A. Ryliškis buvo gimęs 1897
lapkričio 30 Rusijoj, Mogilevo
gubernijoj. Ten baigė mokytojų
institutą ir karo mokyklą. Tar
navo trijose rusų armijose:
caro, Kerenskio ir raudonojoj.
Nepriklausomoj Lietuvoj moky
tojavo, ilgiausiai Varėnos mies
tely. Lietuvą okupavus bolševi
kam, buvo kalinamas Mari
jampolėj. Pokario metais Vo
kietijoj gyveno Hanau stovykloj,
Amerikoj — New Yorke. Prieš
keletą metų apsigyveno Hot
Springs, Arkansas.
Lietuvoj A. Ryliškis ypatingai
pasižymėjo kaip Dzūkijos kultūrintojas (taip jį vadina savo
straipsniuose Dirvoj rašytojas
Balys Gražulis, taip atsiliepia ir
kiti). Beje, B.G. šiek tiek apsi
rinka, sakydamas, kad “Dirvoje
ir Drauge apie jo mirtį buvo
įdėta kelių eilučių kronikos ži
nutės, o kituose laikraščiuose
nei tiek”. Apsirinka, nes nepa
stebėjo nekrologo, išspausdinto
čia minėtame Darbininko nu
mery.
Spalvingas autoriaus, tau
raus lietuvio, gyvenimas atsi
spindi ir jo knygoj. Jo pasako
jimai skaitytoją patraukia.

— pirmadienį ir trečiadienį.
Pirmadienį pirmiausia pasirodė
mišrus choras, kuris padainavo
New Britaino Veteranų salėj keturias dainas: Lietuviais esa
balandžio 29 — gegužės 1 buvo me mes gimę, Mergužėle lelijė
įdomi tautybių šventė — Inter- le, Oi, kad išauštų ir Oi, tu, Jo
national Festival, kur labai gra neli.
Po to lietuvaičių grupė, vado
žiai su dainomis, tautiniais šo
vaujama
Aldonos Stasiukevikiais ir puošniu lietuvišku
čienės
(Kaminskaitės),
pašoko
stalu (kiosku) pasirodė ir lietu
keletą
tautinių
šokių:
Noriu
viai.
miego,
Kubilą,
Lenciūgėlį
ir Au
Lietuviai dalyvavo dvi dienas
dėjėlę. Šokiam akordeonu grojo
Ronąas Butrimas.
Jaunimo choras padainavo:
tė, filmų kūrėja ir net kai kurių
Čigonėlį,
Keleliu jojau ir Ant
vaikų knygelių (jos pačios para
kalno
klevelis.
Vyrų choras pa
šytų) iliustratorė.
dainavo:
Tykus
buvo vakarėlis,
Šio vakaro tema — rašytojos
Sapnų
piliSj
Mūsų
kuopa ir Ne
kūrybinis kelias. Ji gražiu dra
gerk
trečios.
Mišriam,
jaunimo
matiniu balsu pasakojo apie
ir
vyrų
choram
dirigavo
muz.
savo kūrybos įvairius laikotar
Robert
Kelly.
pius arba skaitė ištraukas iš sa
Lietuviškų dainų ir tautinių
vo veikalų.
šokių
prasmę angliškai aiškino
Programa buvo padalinta į
vargonininkė
Elzbieta Liudžiūdvi dalis.
vienė.
;
Po labai įdomios pirmosios
Trečiadienį vėl pasirodė tauti
dalies svečiai pasivaišino, pa
nių
šokių Ateities grupė su tais
sikeitė įspūdžiais su viešnia, o
pačiais
šokiais ir dainininkės
toliau vėl su nekantrumu laukė
—
Ramunėlės
kvartetas. Jos pa
antrosios dalies — tolimesnių
dainavo
Šalta
žiemužė,
Pasėjau
rašytojos pasakojimų.
Programa užsitęsė apie porą kanapę, Pasaka apie gintarą
(angliškai), Stoviu aš parimus,
valandų, bet kada yra įdomu,
Gintaro kraštas, Risčiau ak
nuotaikinga, ir laikas atrodo
trumpas. Vis norėjosi klausytis, menėlį ir Klausk, širdie. Pir
mosiom trim dainom kanklėmis
išgirsti dar ir dar.
akomponavo
Ona Kelly, o kitom
Rengėjos parodė prelegentės
pianu
Elzbieta
Liudžiuvienė.
nueitą kelią nuotraukose ir kny
Trečiadienį
aiškinta lietu
gų parodėlėj. Čia rašytoją ma
viškų
tautinių
drabužių
reikšmė.
tome Hauptmano Hanelėj, filme
Kaip
modeliuotojos
dalyvavo
“Aukso Žąsis”, iliustruotą kny
Irena Leiberytė, Teresė Liu
gelę “Daržovių Gegužinė”, su
džiūtė,
Janeta Šimanskytė ir Vir
kurtas lėles iš greit pasirodan
ginija
Liudžiūtė.
čios knygutės vaikam “Rimas
Lietuvių stalą (kioską) puošė
pas Kęstutį” ir kitus dalykus.
daug
gražių daiktų: vytis, koply
Tai buvo puiki literatūrinė at
tėlės,
juostos, rankšluosčiai, ser
gaiva visiem dalyviam. Jų buvo
vetėlės,
žąsiukės, plokštelės, al
gausu ne tik iš savos kolonijos,
bumas,
sofos
pagalvėlės, knygos
bet ir iš apylinkių: Waterburio,
ir
kita.
Kitoj
pusėj buvo įvairių
Hartfordo, New Yorko.
pyragų,
kuriais
gardžiavosi ir
Pasibaigus programai, klubo
amerikiečiai.
pirmininkė S. Valiukienė labai
Kitos tautybės pasirodė jom
šiltais žodžiais padėkojo vieš
paskirtu
laiku. Čia buvo airiai
niai iš Chicagos už nuostabiai
su savo žaliais drabužiais ir tau
puikią programą, svečiam už
tinių melodijų šokiais, ispanai,
atsilankymą, o klubo valdybai ir
ukrainiečiai, lenkai, rusai, britai
narėm už pastangas ir darbštu
ir kiti. Iš viso dalyvavo 23 tauty
mą ruošiant šį pobūvį. Dar kartą
bės su savo dainomis, šokiais ir
kvietė visus susirinkusius pasi
tautiniais rankdarbiais.
likti, pasisvečiuoti ir pabendrau
Šią šventę rengė Bicentennial
ti su visiem taip miela Birute.
Commission. Iš lietuvių atstove
M. Ulėnienė
buvo Elzbieta Liudžiuvienė.
Šios šventės lietuviškąją dalį
rengiant, daug prisidėjo abu kle
bonai ir LB New Britaino apy
linkės nariai.
Marija-Elena Vaznelytė ir Helen Yinshanis buvo paruošusios
ir atspausdinusios įdomitį bro
šiūrą apie Lietuvą. Brošiūra bu
LIETUVIŲ TAUTOS
IR
vo dalinama šventės dalyviam. VALSTYBĖS ISTORIJA. Ant
Anglų kalba buvo pristatyta Lie roji dalis. Istorijos vadovėlis li
tuvos geografija, istorija, žy tuanistinių mokyklų X skyriui
mesni miestai, Lietuvos bi arba VI klasei. Redagavo Vin
bliotekos. Iškelta lietuvių kal centas Liulevičius. Išleido JAV
bos reikšmė ir jos giminingu Lietuvių Bendruomenės Švieti
mas su lotynų, graikų ir sanskri mo Taryba. Chicago 1974. Lei
to kalbomis. Pažymėta, kad se dimą parėmė Lietuvių Fondas.
novės lietuviai prekiavę su Ro Didelio formato. Kietais virše
mos gyventojais dar prieš Kris liais. 201 iliustracija, parinkta iš
taus laikus gintaru ir kitokiom įvairiausių leidinių. 224 psl.
prekėm.
Kaina 5 dol.
Brošiūroj taip pat minima, kad
Apie šį vadovėlį plačiau rašė
1940 Lietuva buvo okupuota S. Kaunelienė š.m. Darbininko
Sovietų Sąjungos, tačiau Vakarų 23 numery.
valstybės, įskaitant ir JAV, tę
sia Lietuvos inkorporacijos ne
Spauda
pripažinimą.
yra pats svarbiausias
Tai gražus Lietuvos pristaty
ginklas, kovojant
mas amerikiečiam. Už spaudos
dėl mūsų tautos laisvės.
darbą apmokėjo Šv. Andriejaus
Paremk ją savo auka! ,
Lietuvių parapija.
Jonas Bernotas
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14 56th Rd. Maspeth, N.Y. Auka
$4.00.
Rugpiūčio 23, šeštadienį, 7:30
vai. vakaro Kultūros Židinyje,
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y., rengiamas seimo banketas
ir balius. Įėjimo auka 8 dol.

Visi vyčiai kviečia New Yorko
lietuvišką visuomenę prisijungti
prie vyčių ir praleisti su jais
vieną ar dvi valandėles draugiš
koj nuotaikoj. Bilietus galima
gauti pas seimo rengimo komi
teto pirmininkę Helen Shields,
Seimo užbaigtuvės, arba sei 243 West End Avė., New York,
mo pietūs, rengiami po 11 vai. N.Y. 10023, tel. (212) 787-3900,
mišių rugpiūčio 24, sekmadienį, ext. 812, arba pas vyčius gyve
Viešpaties Atsimainymo lietu nančius N.Y. Seimo metu bi
vių bažnyčioje. Įėjimo auka 8 lietų bus galima įsigyti registra
cijos būstinėj Hotel Taft. Visi
dol.

LIETUVOS VYČIŲ
62-SIS SEIMAS
Seimas įvyksta rugpiūčio 2024 Nevv Yorko mieste, Taft vieš
buty. Seimą globoja Vidurio At
lanto apskritis.
Vyčių seimo programa

Norį apsistoti Taft viešbutyje
turi nedelsdami registruotis:
Hotel Taft, 777 7th Avenue,
Nevv York, N.Y. 10019, nurody
dami, kad yra Knights of Lithuania Convention dalyviai.

Rugpiūčio 20, trečiadienį.
Visą dieną registracija. Vakare
ekskursija į Broadvvay teatrą.
Rugpiūčio 21, ketvirtadienį.
Priešpiet centro valdybos posėdis.
12 vai. mišios St. Malachy
bažnyčioj New Yorke, netoli
Taft viešbučio.
2 vai. popiet seimo pirmoji
sesija.
8:30 vai. vak. “Prisiminimų
vakaras”.
Rugpiūčio 22, penktadienį.
9:30 antroji seimo sesija.
2 vai. popiet trečioji seimo
sesija.
8:30 vai. lietuviškas linksma
vakaris.
Rugpiūčio 23, šeštadienį. 9
vai. ryto ketvirtoji seimo sesija.
1:30 vai. popiet penktoji sei
mo sesija.
7:30 vai. seimo banketas ir bazlius.
Rugpiūčio 24, sekmadienį. 11
vai. ryto mišios Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioj. Po pamaldų
parapijos salėj iškilmingi pietūs,
bendra visų nuotrauka ir seimo
uždarymas.

Lietuvos Vyčiai kviečia visą
Nevv Yorko lietuvišką visuo
menę!
Po posėdžių ir įvairių organi
zacinių darbų vyčiai mėgsta
draugiškai pabendrauti. Todėl
kviečia prie jų prisidėti Nevv
Yorko ir apylinkės lietuvius,
kartu padainuoti, pasilinksminti
ir smagiai pasišokti. Numatyta
eilė parengimų.
Rugpiūčio 20, trečiadienį, or
ganizuojama ekskursija į Broadway teatrą. Smulkiau galima su
žinoti skambinant tą patį rytą į
seimo registracijos būstinę Ho
tel Taft, Nevv York, prašant
Knight of Lithūania kambario.
Rugpiūčio 21, ketvirtadienį,
8:30 vai. vakaro įvyks “Prisimi
nimų vakaras”, grojant Joe Thomas orkestrui, Hotel Taft (7th
Avė. & 50th St.) Colonnade
Room. Veiks bufetas ir bus at
gaiva. Įėjimo auka $7.50.
Rugpiūčio 22, penktadienį, 9
vai. vakaro įvyks “Lietuviškas
linksmavakaris” Viešpaties Atsi
mainymo parapijos salėje, 64-

Vyčių seimo parengimai

B. Radzivanienė pranešė apie
ateinantį jaunimo kongresą Pie
tų Amerikoj. Visos kuopos buvo
paragintos kiekviename susi
rinkime organizuotai rašyti laiš
kus Lietuvos reikalu. Antanas
Mažeika, Religinės Šalpos ry
šininkas, ragino visus vyčius pri
sidėti prieparapijų i išlaikymo.J.
Yanulaitis iš Philadelphijos pra
nešė, kad lietuvių savaitė Eu
charistinio Kongreso metu bus
1976 rugpiūčio 1-8 Philadelphi
joj ryšium su JAV 200 metų
sukaktimi. Kongrese dalyvaus
popiežius Paulius VI. Lietuviai
numato eilę koncertų, parodų,
minėjimų. Philadelphijos vy
čių 3-ji kuopa veda registraciją,
kurią lietuvių kolonijose vykdys
parapijos. Pranešta, kad Netv
arko 29-ji kuopa rengia vaka
rienę ir šokius spalio 11.
Suvažiavimas baigtas malda ir
vyčių himnu. Po to įvyko vai
šės, ir buvo rodomos skaidrės.
Kitas apskrities suvažiavimas
įvyko birželio 1 Aušros Vartų
parapijos salėj Nevv Yorke. Su
važiavimą atidarė pirmininkas
L. Janonis. Prezidiumą sudarė
Ann
Mitchell-Matalavich
ir
Mary Kulis. Helen Cuprevich,
New Yorko 12-os kuopos vice
pirmininkė, suvažiavimo šei
mininkė, visus pasveikino. Man
datų komisiją sudarė Helen
Cuprevvich ir Birutė Radziva
nienė. Ann Mitchell-Matulavich
perskaitė paskutinio suvažiavi
mo protokolą. Vytautas Radziva-

u

’ji

’

Vyčių seimo leidinėlis

Seimui atminti leidžiamas lei
dinėlis. Norį patalpinti savo
sveikinimus ar skelbimus pra
šomi pranešti iki liepos 1 Lo
retai Stukienei, 1467 Force Dr.,
Mountainside, N.J. 07092. Pilno
puslapio auka 35 dol. ; pusės
puslapio auka
20 dol., ketvir
tadalio puslapio 14 dol. Rėmėjai
aukoja po 5 dol. ir po 2 dol.

Centro
valdybos posėdis
Vyčių CV posėdis įvyko gegu
žės 31, šeštadienį, Taft viešbuty
Nevv Yorke, kur bus 62-sis vy
čių seimas. Posėdį atidarė pir
mininkas Leon Paukšta iš Chi
cagos. Maldą sukalbėjo kun. K.
Pugevičius, vyčių dvasios vadas.
Perskaitytas protokolas, po to
buvo valdybos narių praneši
mai. Išsamiai buvo diskutuota
vyčių Lietuvos reikalų komi
sijos veikla, ypatingai ryšium su
dabartine bendra lietuvių akcija
prieš Lietuvos oficialų prijungi
mą prie Sovietų Sąjungos. Komi
sijos pirmininkas Dr. Denis
Mažeika iš Buffalo pranešė, kad
dėl karinės tarnybos negalės to
liau eiti savo pareigų komisijoj.
Tuo tarpu šias pareigas perims
kun. K. Pugevičius.
Helen Shields pranešė apie
seimo
pasiruošimo
darbus.
“Lietuvos draugo” premija, kuri
kasmet seimo metu įteikiama
kuriam nors kitataučiui už nuo
pelnus Lietuvai, šiemet bus įteikta buvusiam Kongreso atsto
vui Robert T. Hanrahan iš IIlinois. Jis yra daug padėjęs Simo
Kudirkos išlaisvinime.

Kiti nariai, kurie dalyvavo
posėdyje, buvo Gražina Vaškelis
iš Detroit, Mich.; Irene Šankus
iš Chicagos, 111; Antanas Mažei
ka iš Nevv Yorko, Loreta Stukie
nė iš Mountainside, N.J.; Helen
Kulber iš Brooklyn, N.Y.; Ann
Mitchell-Matalavich iš Eliza
beth, N.J.; Frank Vaškas iš NewLietuvos vyčių 141 kuopos valdyba Bridgeport, Conn. Per jų pirmąjį gintaro balių balan
džio 19 jie gavo savo veiklos įteisinimo (charter) dokumentus. Iš k. Gintarė Ivaškienė — ant
ark, N.J.; Juozas Boley-Buleviroji vicepirm., Anthony Miner—centro v-bos antrasis vicepirm., Teresa Trainis—kuopos pir
čius, Jeanne ir Lary Janonis,
mininkė, Sylvester Marcavage — pirmas vicepirm. Kuopa įsikūrė praeitais metais rug
Vytautas ir Birutė Radzivanai —
piūčio mėn. Ji stengiasi atgaivinti lietuviškas tradicijas, lietuvių kalbą ir meną Bridge
visi iš Nevv Yorko; dr. Denis
porto apylinkėj.
ir Audronė Mažeikai iš Buffalo,
NY; Anthony Young ir Longinas
kalbos ir jos gramatikos, bet tu ti. Aplankėm Matulaičio senelių Svelnis iš Boston, Mass.
BRIDGEPORT, CONN. rėjom progos susipažinti su namus. Sės. Aloyza parodė mum
Taip pat plačiai diskutuota
Jietuvių kultūra, todėl ši ekskur ir paaiškino visus kambarius ir
visą medicinos patarnavimą se dviejų narių pagerbimas, kurie
sija buvo tinkama proga susi
Užbaigę mokslo metus, moki pažinti su lietuvišku veikimo neliam. Atskirame kambaryje seimo metu bus pakeliami į
niai, kurie lankė Ansonia High centru mūsų apylinkėj.
papasakojo mum visą seselių garbės narius. Jų pavardės bus
School antradienio v vaka
■ -Seselės Ignės pakviesti, bu kongregacijos istoriją nuo įsi praneštos vėliau.
rais lietuvių kalbos pamokas, vom labai gražiai priimti. Die kūrimo iki šių laikų. Vėliau ėjom
Posėdis baigtas kun. K. Pugenutarė su savo šeimomis aplan ną pradėjome mišiomis 11 vai. pažiūrėti kun. Ylos pastatytos
kyti Putnamo vienuolyną. Ka ryto. Mišias laikė Tėvas Rafae- pilies. Eidami per miškelį, p. vičiaus sukalbėta malda. Kitas
dangi mokėmės ne tik lietuvių lis, OFM. Po mišių salėje ra Vaišnienės paraginti, sudaina- posėdis įvyks Nevv Yorke rug
dom skaniai paruoštus pietus. vom kelias linksmas daineles. piūčio 21.
v ■
Frank Vaškas
Pasistiprinę buvom pakviesti Diena buvo tokia graži, ir se
sęs. Ignės į biblioteką, kurioje selių vaišingumas toks mielas ir
Suvažiavimas išrinko Loretą sukrauti įvairūs rinkiniai droži nuoširdus, todėl mūsų nuotaika
nas perdavė Juozo Boley-BuleLIETUVOS VYČIŲ ŽURNALAS
vičiaus pranešimą apie Vyties
Stukienę ir Antaną Mažeiką at nių gintarų, takelių ir daug viso tikrai buvo aukščiausiame laips
nyje.
VYTIS ĮTEIKIAMAS
žurnalo rinkinio perdavimą Kul stovais į vyčių seimą. Antrinin kių dovanų iš Lietuvos. Sės.
KULTŪROS ŽIDINIO
Po arbatėlės atsisveikinome
tūros Židinio bibliotekai. Helen
ku išrinktas adv. A. Shovelskis. Apolonija nusivedė mus į rūsį
BIBLIOTEKAI
Kulber pranešė apie palaikomus Apie kuopų veiklą pranešė šių ir parodė spaustuvę, kur spaus su mielomis seselėmis ir pasu
ryšius su spauda ir žymiais žmo
vietovių atstovai: Philadelphijos dinama daug lietuviškų knygų, kom link namų, parsiveždamos
nėmis: dalyvavo N Y valstijos Lt.
3-ji kuopa rūpinasi Eucharisti žurnalų ir kitų raštų. Vieninte gražius prisiminimus. Ir mūsų
LV Vidurio Atlanto apskrities
Governor Krupsak pagerbime.
niu Kongresu lietuvių grupėj; lis išeivijoj vaikų žurnalas “Eg grupė tikrai buvo draugiškai Kultūrinių reikalų komitetas, va
Kartu su Simu Kudirka ir E. Ba
New Yorko 12-ji kuopa švenčia lutė” čia spausdinamas ir šiemet nusiteikusi, kaip vienos šeimos dovaujamas Juozo Boley-Buleranausku Batuno posėdyje. H.
klebono kun. J. Gurinsko 75 me švenčia savo gyvenimo 25 metų nariai — lietuviškos šeimos. Ši vičiaus surinko seniau išleistus
grupė sudaryta iš suaugusių
Kulber ypač daug pasidarbavo
tų sukaktį; Newarko 29-ji kuopa sukaktį. Sveikiname!
Vyties žurnalo numerius ir suri
mokinių,
kurių tėvai yra gimę šo į tomus. Vieną komplektą
Prel.
P.
M.
Juras
asmeniškai
atkreipdama kai kurių amerikie
švenčia savo veiklos 60 metų
čių dėmesį į mūsų kultūrinį gy
sukaktį; Brooklyno 41-ji kuopa mus palydėjo į ALKOS muzie Amerikoje, ir visi yra L. vyčių įteikė Kultūros Židinio bibliote
venimą, pav., jos pastangomis
dirba su visa lietuvių visuome jų ir paaiškino apie lietuviš nariai — iš Ansonios 135-os kuo kai. Pirmieji 5 tomai apima 10
buvo spaudoj įdėtos tautinių šo
ne — rašo laiškus į Washingto- kus turtus, išstatytus ant stalų, pos ir Bridgeporto 141-os kuo Vyties žurnalo metų. Tokie
kių šokėjų nuotraukos.
nė, toks pats darbas ir Maspetho bei paveikslus ant sienų. Al pos.
ir pristatyti Kultūros Židinio
Aldona Marcavage
110-os kuopos; Elizabeth 52-ji kos muziejuj yra prelato viso
bibliotekai gegužės 31.
Kun. K. Pugevičius, vyčių kuopa padeda parapijos rei- gyvenimo lietuvių meno leidi
Bridgeporto 141-os kuopos
dvasios vadas ir naujas centro kaluose.
sekretorė
nių rinkiniai iš visų lietuvių ap
Perdavimo aktą pasirašė vyčių
valdybos Lietuvos reikalų komi
gyventų
kraštų.
Tikrai
didelį
Pranešta apie apskrities laišVidurio
Atlanto apskrities vardu
teto pirmininkas, kalbėjo dva kus prezidentui ir jo atsakymą. įspūdį mum padarė šis muzie
Juozas
Boley-Bulevičius
ir Vy
siniais reikalais. Apie finansinį Visos kuopos raginamos praneš jus ir jo savininkas prel. Juras.
DR.
DENIS
MAŽEIKA
tautas
Radzivanas
ir
Brooklyno
biuletenio stovį pranešė redak ti kun. Pugevičiui savo Lietuvos Lygiai esame dėkingi savo mo
PAŠAUKTAS Į KARINĘ lietuvių pranciškonų vienuo
torė J. Janonis.
reikalų komitetų pirmininkų pa kytojom Gintarei Ivaškienei ir
lyno viršininkas ir Kultūros Ži
TARNYBĄ
Mandatų komisijos praneši vardes ir adresus. Helen Kul Elonai Vaišnienei už lietuvių
dinio adm. komiteto pirminin
mu, suvažiavime dalyvavo 5 ber pristatė League of Women kalbos pamokas ir mūsų globą.
kas
Tėv. Paulius Baltakis,
kuopos su 23 atstovais, vienas Voters
Mūsų jaunas gydytojas Denis
Sės. Rita mum parodė Rau
informacinę
knyge
OFM. Šiuo komplektu galima
dvasiškis, 5 centro valdybos na lę ir paaiškino, kaip ja naudo dondvarį, buvusį mergaičių Mažeika yra pašauktas saugoti
riai, 3 apskrities valdybos na tis. Visi suvažiavimo daly bendrabutį. Dabar ten suva mus nuo “viso pikto” — JAV naudotis visai lietuvių visuome
nei, tik iš bibliotekos išnešti
riai ir du svečiai.
viai buvo paraginti dalyvauti žiuoja ir atostogas praleidžia lie karinę tarnybą ir siunčiamas į negalima. Norį pasiskaityti apie
Seimo rengimo komiteto pir Lietuvos atsiminimų radijo pik tuviai iš artimesnių ir tolimes Vokietiją. Dėl to iš vyčių Lietu LV veiklą prašomi atsilankyti
mininkė pranešė seimo progra nike birželio 29 Priedainėje, nių lietuvių kolonijų. Apatinia vos reikalų komiteto pirminin Antano Maceikos vardo biblio
mą. Seimo metu bus pagerbtas N.J. Suvažiavimas baigtas malda me aukšte yra įkurta dail. Ado ko pareigų pasitraukia.
Dr. D. Mažeika savo parei tekoj Kultūros Židinyje, 341
kongresmanas Hanrahan už pri ir Vyčių himnu. Po to buvo mo Galdiko darbų galerija. Vi
Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.
sa tai buvo labai įdomu pamaty- gas ėjo labai sąžiningai. Aktyviai
sidėjimą prie Simo Kudirkos iš vaišės.
reiškėsi visuose sumanymuose,
laisvinimo. Prašė narius padėti
labai daug dirbo savo komitete,
seimo rengimo darbuose ir iš
daug rašė į spaudą, jo pastan
dalino platinimui parengimų bi
Visiem “Vyčių darbai ir die
gomis pasisekė patraukti daug
lietus. Loreta Stukienė prane
nos” bendradarbiam, Darbinin
žmonių,
kad
parašytų
laiškus
šė, kad seimo leidinėliui sveiki
Lietuvos okupacijos nepripa ko visam štabui ir mieliem Tė
nimai turi būti prisiųsti iki lie
žinimo
klausimu ateinančioje vam Pranciškonam su jų virši
pos 1.
saugumo konferencijoj Europoj. ninku Tėvu Paulium Baltakiu.
Mes sveikinam dr. Denį ir jo OFM, šio puslapio redaktoriai
Helen Kulber ragino, kad
žmoną Audronę, linkime pasise linki smagios saulutės ir sveikos
vyčiai daugiau dalyvautų tokio
Pasimatysime
vėl
kimo naujoj uniformoj ir naujo vasaros.
se šventėse, kaip birželio trėmi
rudenį.
pasaulio
gyvenime.
Linkime
vėl
mų minėjime birželio 22 dieną
greit juos abu pamatyti savo tar
Flushing Parke, Nevv Yorke,
pe.
Pavergtų Tautų savaitėj, Batuno
Denio Mažeikos pareigas su spauda ir šį darbą — LV Lie
piknike ir Dievo dienoje rugpiū
perėmė
kun. Kazimieras Puge- tuvos reikalų komisijos pirmi
čio 22. Apskrities vardu duoda
vičius,
vyčių
centro valdybos ninko pareigas — pasiima pilnai
sveikinimus Pavergtų Tautų ir
dvasios
vadas,
Amerikos Lietu "apginkluotas”.
Batuno leidiniuose. Į jaunimo
Kun. K. Pugevičiui linkime
vių
Katalikų
Tarnybos
pirmi
kongresą Pietų Amerikoj Nevv
daug
pasisekimo darbe ir Vieš
ninkas.
Kun.
Pugevičius
eilę
Yorke išrinkti atstovai Birutė ir
Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto apskrities suvažiavimo daly
metų
glaudžiai
bendradarbiauja
paties
palaimos!
Vytautas Radzivanai.
viai birželio 1 Aušros Vartų parapijos salėje New Yorke.

Vidurio Atlanto apskrities suvažiavimai
Praeitame vyčių puslapyje bu
vo paminėtas balandžio 6-tos
dienos apskrities suvažiavimas.
Pranešimus iš veiklos davė kul
tūrinių reikalų komisijos pirmi
ninkas J. Boley-Bulevičius, Dar
bininko puslapio redaktorė Bi
rutė Radzivanienė, apskrities
biuletenio redaktorė Mary Kober, seimo rengimo pirmininkė
Helen Shields, seimo leidinėlio
redaktorė Loreta Stukas ir junjorų vadovė Marion Skabeikis.

bt

maloniai kviečiami ir visi lau
kiami.

1975 birželio 13, nr. 24 • DARBININKAS • 7

DETROIT, MICH.
Baltų komiteto delegacija, ku
rioj Lietuvių Bendruomenei
atstovavo Linas Stonys, balan
džio 7 lankėsi Detroit News
redakcijoj ir kalbėjosi su kolumnistu David Green. Buvo
pageidaujama, kad laikrašty bū
tų parašyta verdamasis, iškeliąs
Baltijos kraštų okupacijos klau
simą. Toks straipsnis buvo iš
spausdintas balandžio 14. Lie
tuviai kviečiami parašyti Detroit
News redakcijai ir David Green
padėkos laiškučius ir ta proga
išreikšti savo nuomonę Baltijos
kraštų okupacijos nepripažini
mo klausimu. Visi raginami ir
toliau šiuo klausimu rašyti laiš
kus ir siųsti telegramas JAV
prezidentui, senatoriam, kongresmanam.
Kongresmanas Lucien N.
Nedzi rašo J. Urbonui, kad ga
vęs valstybės departamento pa
kartotiną užtikrinimą, jog Ame
rika nėra pakeitusi savo politi
kos Baltijos valstybių okupacijos
nepripažinimo klausimu.

Dailininkų Antano Petrikonio
ir dr. Jono Šalnos kūrinių pa
roda gegužės 3-4 Kultūriniame
Centre sulaukė didelio detroitiečių susidomėjimo. Parodą ap
lankė keli šimtai žmonių, par
duota 50 paveikslų su viršum.
Dail. A. Petrikonis dalį nerėmuotų paveikslų paliko Detroi
te. Norį jų įsigyti gali kreip
tis į LB valdybos vicepirmi
ninką kultūros reikalam Vacių
Lėlį.
LB apylinkės ruošiamam Tau
tos šventės minėjimui progra
mą atlikti pakviesti muz. St. Sli
žio vadovaujamas moterų an
samblis ir aktoriaus Karolio
Balio vadovaujama LB jaunimo
aktorių grupė.
Rudens sezono koncertą LB
apylinkė rengia spalio 11. Prog
ramos dalį atlikti pakviestas
Chicagos Jaunimo Centro an
samblis, vadovaujamas muz.
Faifsto Strolios.
Vytas Sirgėdas, LB apylinkės

Hartford, Conn.
Gražiai pagerbtos motinos
Lietuvių Bendruomenė gegu
žės 11 gražiai ir nuotaikingai pa
gerbė motinas.
Tą rytą Švč. Trejybės bažny
čioj klebonas kun. Juozas Matu
tis aukojo mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą.
Po mišių gausus žmonių bū
rys pasidžiaugė puikia programa
parapijos salėj. Ant priekinio
stalo buvo Aušros Vartų Mari
jos paveikslas, Romo Kalantos
atvaizdas, gėlės, vėliavėlė, juos
tos . . . Prie vaišių stalų malo
niai šypsojosi mamytės, papuoš
tos gėlėmis, ir visi dalyviai.
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkui Steponui Zabuliui atida
rius minėjimą, klebonas kun.
J. Matutis sukalbėjo maldą. Bu
vo prisimintos mirusios moti
nos. Prisimintas ir dėl tėvynės
laisvės susideginęs Romas Ka
lanta.
Po vaišių prof. Vaidievutis
Man tautas pasakė kalbą. Pateikė
žemaitiškos tarmės pavyzdžių ir
gražių minčių. Nuoširdžiai ačiū
jam.
Tolimesnėj programoj buvo
mokyklos sukaktis ir mokslo me
tų užbaigimas. S. Zabulis pa
sveikino lituanistinį jaunimą ir
mokytojus Švyturio mokyklos 25
metų sukakties proga; padėkojo
mokytojam už pasiaukojimą.
Šiemet baigusieji mokyklą —
Algis ir Rimas Pilveliai ir Pau
lius Aleksandravičius — gavo
knygų dovanas iš savo mokyto
jų ir tėvų komiteto. Jaunesnieji
stropūs mokinukai buvo apdova
noti ženkleliais. LB apylinkės
valdyba įteikė knygas dabarti
niam mokytojam: vedėjai Daliai
Dzikienei, Kastutei Raškevičienei, Danutei Šliogerytei, Bi
rutei Zabulienei, muz. Jurgiui
Petkaičiui,
Virginijai
Alek
sandravičiūtei, Aldonai Vitėnaitei ir Laurai Mačiuikaitei.
Meno mokytojui Alfonsui Dzikui D. Šliogerytė prisegė gėlę.
Buvo skirta gėlė ir kapelionui
kun. Vytautui Bitinui, bet jis tuo
metu buvo bažnyčioj.

valdybos vicepirmininkas, Gin
tei Damušytei išvykus į Europą
studijuoti, paskirtas suorgani
zuoti ir pravesti trečiam jauni
mo kongresui remti finansų tel
kimo vajų. Detroito lietuvių
kolonijai nustatyta 6000 dol.
kvota.
Laiškų rašymas JAV prezi
dentui, dr. Kissingeriui, senato
riam ir kongresmanam ir toliau
tęstinas. Laiškų pavyzdžiai pla
tinami prie lietuviškų parapijų.
Inž. Algis Rugienius, JAV LB
tarybos prezidiumo pirminin
kas, balandžio 19-20 lankėsi
Chicagoj ir tarėsi su LB Kul
tūros tarybos pirmininku Anato
lijum Kairiu dėl ateinančioj ta
rybos sesijoj pramatytų kultūri
nių reikalų svarstymo.
Motinos dienos minėjimą ren
gia LB apylinkės valdyba su
LK Moterų Sąjungos 59 kuo
pa. Minėjimas vyks Kultūrinia
me Centre
gegužės 11, sekhiadienį, 12 vai. Pietum reikia
registruotis iš anksto.
Birželio trėmimų minėjimas
įvyks birželio 15. Lietuvius me
ninėj daly reprezentuos St. But
kaus šaulių kuopos kanklininkių
grupė, vadovaujama Danutės
Petronienės. Grupę sudaro:
Laura Alkevičiūtė, Ina Asmanaitė, Karen Panavaitė, Aida Petersonaitė, Loreta Sveraitė, Lai
ma Sveraitė, Asta Šepetytė, Kris
tina Veselkaitė, Rasa Veselkaitė.
Lietuvių Bendruomenės Ži
burio lituanistinės mokyklos tė
vų metinis susirinkimas balan
džio 26 praėjo sklandžiai. 197475 mokslo metų komitetą suda
rė: pirm. Danutė Jankienė, Zu
zana Skiotienė, Alytė Butkūnienė, Vita Memėnienė, Vacius
Lėlys ir Juozas Duoba. 197576 mok. metam į tėvų komitetą
vieningai išrinkti: Vita Memė
nienė, Dalia Gilvydienė, Regi
na Mingėlienė, dr. Česius Ku
ras, Jurgis Idzelis, Algis Nakas
ir Antanas Žalkauskas — kan
didatas. Kontrolės komisija: Da
nutė Jankienė, Zuzana Skiotie
nė, Alytė Butkūnienė.
J. Urbonas

Minėjimą paįvairino Švyturio
mokyklos jaunimas. Gražiai dek
lamavo. Orkestrėlis darniai gro
jo. Didelis būrys moksleivių
puikiai dainavo. Meninei pro
gramėlei vadovavo mokyklos
vedėja Dalia ir Alfonsas Dzikai.
Muz. J. Petkaitis paruošė orkesrėlį; jam tuo metu esant baž
nyčioj, jį pavadavo A. Dzikas.
Tą pačią dieną motinas pa
minėjo ir gražiai pagerbė Tė
vynės Garsų radijo vedėjas Alg.
Dragūnevičius, didesniąją pro
gramos dalį skyręs vien moti
nom ir ją baigęs Ados Karvely-/
tės eilėraščiu.
-oBaisusis birželis Lietuvių
Bendruomenės bus minimas
birželio 15, sekmadienį. Mišios
bus aukojamos 10:15 vai. Švč.
Trejybės bažnyčioj. Pakviestas
miesto burmistras G. Athanson, organizacijos ir svečiai bal
tai — pasižadėjo atvykti. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti .
M. Petrauskienė

Atvyko vysk. V. Brizgys
Švč. Trejybės lietuvių parapi
ja balandžio 27 sulaukė garbin
go svečio — vysk. V. Blizgio.
Procesijai įeinant bažnyčion,
pasigirdo mišraus choro ir pu
čiamųjų instrumentų atlikta
giesmė “Sveikas, ganytojau, ku
nige didis”.
Mišias koncelebravo vysk. V.
Brizgys, klebonas kun. J. Matu
tis, kun. V. Bitinas, kun. Z. Smil
ga iš Middletown, kun. K. Pugevičius iš Baltimorės.
Mišių lektorius buvo dr. Al
fonsas Stankaitis. Kandidatus
sutvirtinimo sakramentui pri
imti pristatė parapijos klebonas
kun. J. Matutis. Progai pritaiky
tą pamokslą pasakė vysk. Briz
gys. Sutvirtinimo sakramentą
priėmė 24 lietuviai ir 3 kitatau
čiai.
Mišių metu giedojo mišrus ir
vyrų chorai. Solo giedojo dr. Iz.
Alis iš Springfield, Mass. Pu
čiamųjų instrumentų kvartetui
vadovavo muz. J. Petkaitis.
Antroji iškilmių dalis vyko po
bažnyčia, svetainėj. Klebonas

0/_____________ *

— Dr. S.A. Bačkį, Lietuvos pa
siuntinybės patarėją, birželio 6
grįžtantį iš tarnybos, buvo už
puolę du jauni vyrai koridoriu
je namo, kur jis gyvena. Užpuo
likam nepavyko dr. S.A. Bačkio
pargriauti žemėn ar apiplėšti,
bet pasisekė nepagautiem pa
bėgti.

Detroite gegužės 11 Motinos dienos minėjimą surengė LB valdyba. Nuotraukoj LB
“Žiburio” lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas muz. Prano Zarankos, atlieka
meninės programos dalį. Nuotr. J. Urbono
■. <,,
kun. J. Matulis visus pakvietė
pusryčių. Maldą sukalbėjo Šv.
Sebastijono parapijos klebonas
kun. Z. Smilga. Antrajai iškil
mių daliai
vadovavo dr. A.
Stankaitis. Pagrindinė jo sveiki
nimo mintis buvo lietuvių kultū
ra, tradicija, religinis ir tautinis
elementas, kuris turi daug įtakos
išlikti sveikais lietuviais ne tik
išeivijoj, bet ir už geležinės
uždangos. Kuo arčiau mes bū
sime prie savo bažnyčios, savos
kultūros ir tradicijų, tuo giliau
mes leisime šaknis į savo tautos
kamieną ir įvairios aplinkos bei
priešų vilionės ir apgaulės mū
sų nepajėgs išrauti.
Lituanistinė mokykla atliko
kelis tautinius šokius, porą dai
nelių. Orkestras sugrojo porą
muzikos kūrinių. Programai
vadovavo Dalia Dzikienė, dai
neles paruošė A. Dzikas, orkest
rėlį — muz. J. Petkaitis.
Baigiant kalbėjo vysk. V. Briz
gys. Su dalyviais pasidalino ak
tualiomis mintimis. Po to daly
viai vyskupui sugiedojo ilgiau
sių ir garbingiausių metų.
Š.E.

“Pelenė” mokykloj
Hartfordo Švyturio lituanisti
nė mokykla savo 25-rių metų
darbo sukakčiai atžymėti gegu
žės 4 L.A.P. klubo salėj suvai
dino Paulinos Kalvaitienės su
kurtą ir scenai pritaikytą 3-jų
veiksmų vaidinimą “Pelenę”.
Vaidinimą rengė ir režisavo
mokyklos mokytojai: V. Alek
sandravičiūtė, kun. V. Bitinas,
A. Dzikas, D. Dzikienė, K. Raškevičienė, D. Šliogerytė, A.
Vitėnaitė, B. Zabulienė ir muz.
J. Petkaitis.
Vyriausi šio vaidinimo veikė
jai buvo: Pelenė — Danutė Raškevičiūtė, pamotė — Ramona
Liaukutė, karalius — Paulius
Brazdžionis, karalaitis — Pau
lius Nenortas, Laumė — Verutė
Kodytė, juokdarys — Dimas
Dapkus, karinas — Romas Zabu
lis, virėjas — Linas Simonaitis,
dirigentas — Andrius Banevi
čius, kviesliai, pažai, pelės, da
mos, kavalieriai. Viso 33 mažie
ji vaidintojai. Vaidino puikiai,
kalba graži.
Vaidinime vaizduojama pa
motės spaudžiama, darbais sun
kinama, ujama Pelenė mergaitė,
gavusi iš laumės sidabro drabu
žius, išteka už gražaus karalai
čio.
Vaidinimo žiūrėjo ne tik mo
kinių tėvai, bet ir daug svečių.
Iš Bostono buvo atvykusi ir šio
vaidinimo autorė Paulina Kalvaitienė, dirbanti Bostono litua
nistinėj mokykloj.
Pabaigoj tėvų komiteto vardu
Danguolė Banevičienė padėkojo
mokytojam už įdėtą darbą ir pa
prašė visus esamus ir buvusius
mokytojus ateiti į priekį.
Mokyklos vedėja Dalia Dzi
kienė pristatė vaidintojus ir
pareiškė mokyklos ir tėvų ko
miteto vardu didelę padėką už
gražų pasirodymą. Šia proga Al
fonsas Burneika Daliai Dzi
kienei įteikė dovaną — V. Alan
to dviejų tomų knygą — “Šven
taragį”.
Margučių balius
Hartfordo
Našlių
Ratelis
L.A.P. klubo žemutinėj salėj su
rengė Velykų margučių balių.
Valgius gamino darbščios šeimi
ninkės: Ona Yusinienė, Ona

— Poetas prel. Aleksandras
Arminas-Venancijus Ališas bir
želio 6 mirė Sao Paulo, Brazi
lijoj. Velionis buvo gimęs 1908
gruodžio 2 Oškabalių km.,
Vilkaviškio apskr. Kunigu įšventintas 1931 birželio 21. Ne
trukus išvyko Brazilijon. 19331942 buvo Sao Paulo miesto
lietuvių klebonas, vėliau Šv.
Pranciškaus seserų vienuolyno
kapelionas ir klebonas brazilų
parapijose. Kurį laiką redagavo
laikraštį
“Šviesa”,
bendra
darbiavo lietuvių spaudoj, rašė
eilėraščius Venancijaus Ališo
! slapyvardžiu.
— Kun. J. Kardauskas, MIC,
Chicagoj po širdies smūgio stip
rėja gydytojų priežiūroj.

— Lituanistikos Instituto ta
ryba gegužės mėnesį išrinko
Instituto garbės nariu prof.
emeritą Alfredą Senną. Apie tai
buvo paskelbta Lituanistikos
Instituto suvažiavime Cleve
lande gegužės 17-18.
— Prel. P. Juras, Alkos muzie
jaus tvarkytojas, gavo laišką iš
Baltch Instituto Philadelphijoje.
To instituto vadovai lankėsi Al
koj, susipažino su Alkos dideliu
turtu. Jie pažada šių metų gale
talkinti mikrofilmuojant muzie
jaus žurnalus ir laikraščius. Pats
Institutas nori gauti duplikatų,
nes ir jis renka lietuvišką me
džiagą.
— J. Rūtenis pakviestas Tautos Fondo valdybos nariu infor
maciniam reikalam. Jo adresas:
224 Frankel Blvd., Merrick,
N.Y. 11566.
— 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.

Detroit, Mich., LB apylinkės valdyba surengė dailininkų
Antano Petrikonio ir dr. Jono Šalnos kūrinių parodą. Iš k.: dr.
Jonas Šalna, LB apyl. pirm. Jonas Urbonas, dail. Antanas Pet
rikonis. Nuotr. J. Urbono
Žalis, Katarina Kasmanienė ir
Ona Kulsen.
Pirm. Ona Žilinskienė pa
dėkojo svečiam už atsilankymą,
šeimininkėm už skaniai ir gra
žiai paruoštus valgius ir pa
prašė šių eilių autorių tarti žodį.
Kalbėtojas apibūdino Hart
fordo Našlių Ratelio veiklą, kuri
reiškėsi pobūvių rengimu, kaip
Kalėdų vakarienė ir šis Velykų
margučių balius, bei išvykomis:
praeitą vasarą į New Londoną,
į paplūdimį, į Putnamo seselių
kultūros šventę. Kalbėtojas padė
kojo pirmininkei už gražų būre
liui vadovavimą, valdybai už
reikalų tvarkymą ir šeimi
ninkėm. Kadangi būrely dau
giausia veikia moterys, ragino ir
vyrus daugiau prisidėti prie
Našlių Ratelio veiklos.
Valdybą šiais metais sudaro:
pirm. Ona Žilinskienė, vicepir.
Katarina Kasmanienė, sekr. Ona
Yusinienė, ižd. Konstancija Mi
lerienė.
Jonas Bernotas
LB veikloj
Per paskutinius metus Lietu
vių Bendruomenės Hartfordo
apylinkės valdyba, suma
naus ir energingo pirm. S. Zabulio dėka, padedant visiem jos
nariam, atliko nemaža gerų dar
bų. Buvo rengiami minėjimai.
Tautybių festivaly buvo lietu
vių skyrius. Ypač sėkmingai
pavyko rudens balius su gražia
programa, atlikta Montrealio
jaunimo ansamblio Gintaro. Ati
džiai pasidarbuota Lietuvos
laisvinimo reikalais. Aukų pa
skirstyta
lituanistinei
mo
kyklai, Vasario 16 gimnazijai,
jaunimo klubui, lietuvių klubui,
radijo valandėlei, Balfui, spau
dai ir t.t. Išmokėta su viršum
800 dol.
Metiniame susirinkime kovo
23 parapijos salėj dalyvių buvo
vidutiniškai. Pirm. S. Zabuliui
susirinkimą pradėjus, toliau jam
vadovavo Vaclovas Nenortas,
sekretoriavo Vincentas Jurelis.
Buvo pagerbti mirusieji nariai.
Ignas Simonaitis perskaitė per
nykščio susirinkimo protokolą,
kuris buvo priimtas su gera nuo
taika ir pagyrimu. Valdybos na
riai padarė pranešimus. Revizi
jos patikrintą apyskaitą perskai
tė A. Šliogeris. Metinė veikla
susirinkimo dalyvių buvo įver
tinta gerai. Sumanymai ir klausi
mai aptarti su mažom diskusi
jom. Pirm. S. Zabulio pasiūly

•
mas skirti kasmetinę stipendiją '
lituanistiką
studijuojančiam
studentui susirinkimo dalyvių
buvo priimtas. Tai tvarkyti pa
vesta valdybai arba stipendijų
;
komisijai.
Valdybos rinkimai praėjo grei Į
tai. Pasiliko ta pati valdyba, su
mažu pakeitimu. Atsisakius
vicepirm. S. Baltauskui ir pasi
traukus iš sekretorės pareigų
A. Belazarienei, įėjo du nauji
nariai — D. Banevičienė ir E.
Žiūrys.
Susirinkimo pabaigoj A. Dra
gūnevičius perdavė opų pra
— Petro Melniko, Darbinin
nešimą — Lietuvos okupacijos ko, Aidų ir kitų laikraščių bei
nepripažinimo klausimu. Nu žurnalų bendradarbio knygą
tarta, kad apylinkės valdyba i “Western universitete neragreitai organizuotų laiškų ra i mu” spalio mėn. (prieš Kanados
šymą.
i lietuvių dieną) išleidžia leidykNaujoji valdyba balandžio_2 ' la “Lithuanica Graphics” Hapasiskirstė pareigomis: pirm. S. ; miltone, Kanadoj. Knygoj vaizZabulis, vicepirm. E. Žiūrys, j duojamas šio meto jaunimo
sekr. D. Banevičienė, ižd. H. j gyvenimas universitete ir įvaiDapkus, etninių grupių atstovas . rios šių dienų problemos. Iš
A. Dzikas. Pavergtų tautų atsto anksto
pinigų
nesiunčiant,
vai — A. ir J. Belazarai. Kul susidomėję šia knyga prašomi
tūrinių reikalų tvarkytoja — M. pranešti apie galimą užsisakymą
Petrauskienė. Revizijos komisija leidyklai adresu: Lithuanica
— A. Šiogeris, V. Nenortas, S. Graphics, 311 Barton St. E. Ha
Petrauskas. Jaunimo atstovai — milton, Ont. Canada.
D. Šiogerytė ir A. Zdanys.
— Neringoj (Brattleboro, VerPosėdy nutarta Motinos die mont) stovyklos vyks šia tvarka:
ną minėti gegužės 11, tragiš berniukam 7-14 metų — birže
kuosius birželio įvykius — bir lio 29 — liepos 12, mergaitėm
želio 15. Svarstyta ir vėlesnė 7-16 metų — liepos 13 — rug
veikla.
piūčio 2, lietuvių kilmės anglų
Po šio posėdžio buvo pasita kalboj mišri 7-16 metų —
rimas Lietuvos okupacijos ne rugpiūčio 3-16. Registracija ir
pripažinimo klausimu. Jame informacija: Camp Neringa, R.
. dalyvavo radijo valandėlės ved. F.D. Box 134c, W. Brattleboro,
A. Dragūnevičius ir Nevv Bri- Vt. 05301.
taino LB apylinkės atstovas Alg.
— Nauji Darbininko skaityto
Dūda.
Laiškų pasirašymas įvyko ba jai: N. Kersnauskas, Cleveland,
landžio 13. Jų išsiųsta 1600 Ohio, R. Verba, St. Petersburg
su viršum. Tebetęsiamas laiškų Beach, Fla. Sveikinam naujus
siuntimas ir telefoniniai pasi skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
kalbėjimai.
Dėkojama pasirašiusiem, au- bininko prenumerata pirmiem
metam tik 8 dol. Atnaujinant vi
kojusiem ir talkinusiem.
M.P. siem 10 dol. metam.
>■
...... —■
1 111
Vėliau
buvo
pusryčiai
VVest
ii
4
-oHartforde.
Marcela Barolis, sulaukusi 88
Velionė Marcela buvo labai
metų amžiaus, mirė balandžio geros širdies asmenybė: rėmė
26. Palaidota balandžio 28 šalia labai gausiai visus lietuviškus
savo vyro Juozo, kuris mirė vienuolynus, talkino visuose pa
1951. Nuliūdę liko duktė Mar rengimuose, buvo tikras angelas
celė, mokytoja, ir sūnus Kazys sargas ten, kur buvo vargas ir
su šeima. Laidojimo apeigas at reikėjo nepiktos širdies. Priklau
liko kun. Atkočius iš Mariana- sė tretininkų ir gyvojo rožan
polio. Mišias aukojo 3 kunigai. čiaus draugijom. Hartfordo Svč.
Mišiose dalyvavo daugiau kaip Trejybės parapija ir Hartfordo
100 žmonių ir į kapines nuly kolonija neteko labai taurios as
dėjo labai ilga mašinų vilkstinė. menybės. JLG
I
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LIETUVOS POLICIJA ĮSTATYMŲ IR
TVARKOS TARNYBOJE
1974 tokiu pavadinimu pasiro
dė knyga, kurią išleido Buvusių
Policijos Tarnautojų Klubas Kri
vūlė Chicagoj.
Leidėjų žody primenama, kad
prisiminimai tebuvo užrašyti tik
praėjus daugeliui metų, todėl
galį būti netikslumų. Iš anksto
įspėja, kad gal kai kam kas nors
ir nepatiks, todėl už savo raši
nius atsaką patys autoriai.
Taip leidėjai save apsidraudę,
įdėjo buv. geležinkelių policijos
viršininko padėjėjo V. Reivyčio atsiminimus, kuriuose jis
tvirtina, kad geležinkelių polici
jos tarnyba iš tikrųjų nebuvusi
jokia tarnyba, bet proteguojamų,
rinktinių vyrų, valdžios visais
patogumais aprūpinta prieglau
da, gi savo ištarnautus geležin
kelių policijoj septynerius me
tus laiko apmokamomis atosto
gomis, nes beveik jokio darbo
neturėjęs. Esą, Lietuvos gele
žinkeliuose jokių nusikaltimų
bei traukinių katastrofų nebuvo
(104 psl.).
Aš geležinkelių policijoj ištar
navau ilgiau, nei V. Reivytis, to
dėl stebiuosi, kokia priežastis jį
vertė pasisakyti (trim dekadom
praslinkus) prieš geležinkelių
policijos žemesnio rango pa
reigūnus, kurie nešėme ant sa
vo pečių nelengvą darbo naštą.
Gerai, kad V.R. prisipažįsta,
kad jis darbo beveik neturėjo,
bet jam nereikėjo visų tarnau
tojų (be jokios išimties) prie sa
vęs prilyginti. Juk jam jokioj
geležinkelių policijos nuovadoj
budėti nereikėjo. Jam neteko
stotyse bei traukiniuose palaiky
ti tvarką. Neteko grumtis su blai
viais ir neblaiviais gaivalais. Ne
reikėjo rašyti protokolų, vesti
kvotų prieš prasižengusius įsta
tymam bei
geležinkelių tai
syklėm.
z Iš tikrųjų geležinkelių polici
jos viršininkui padėjėjas nebuvo
reikalingas. Kai aš buvau priim
tas geležinkelių policijon, tokio
ir nebuvo, tik 1933, V. Reivyčiui pasitraukus iš Kauno miesto
policijos nuovados viršininko
pareigų, jis buvo tokiu paskirtas
(102 psl.).
Tarnautojai buvo proteguo
jami tol, kol tarnybos pareigas
atliko sąžiningai ir savo asmeni
nį gyvenimą tvarkė pavyzdin
gai. Priešingu atveju tokie tuoj
būdavo išsijojami iš geležinke
lių policijos bendruomenės, ku
rią V. Reivytis pašiepdamas
vadina prieglauda.
Kokiais šaltiniais pasirem
damas, V.R. rašo, kad Lietuvoje
traukinių katastrofų nebuvo?
Jeigu jis būtų pasiteiravęs Gele
žinkelių Valdybos statistikos
skyriuj, būtų gavęs visiškai prie
šingą atsakymą.
Toliau savo rašiny jis rašo,
kad pagal jo paskelbtą statistiką
buvę: “Geležinkelių policijos
viršininkas, jo padėjėjas, vienas
nuovados viršininko padėjėjas ir
sekretorius bei 73 policininkai,
visi vyresnieji ir aštuoni nuova
dos viršininkai”. Iš tikrųjų eta
tai nebuvo pastovūs. Ekonomi
nės krizės metu jie buvo apkar
pyti ir įvestas eilinio policinin
ko laipsnis.
Pagal V.R. receptą, esą, kur
buvo įsteigtos nuovados, skirti
budėti iš viešosios policijos po
vieną policininką pamainai,
padidinant viešosios policijos
etatus 24 policininkais, o pasie
nio stotyse pasų kontrolę būtų
atlikus pasienio policija, jos
etatų nedidinant.
Pasienio policija savo etatuo
se turėjo tik tiek žmonių, kiek
reikėjo jos specifinėm pareigom
atlikti, todėl geležinkelių zonoj
esančiuose x pasienio pereina
muose punktuose bei trauki
niuose pasų kontrolė (įskaitant
ir vizų mokesčius) negalėjo būti
atlikta pasienio policijos etatų
nepadidinant. O visą Lietuvos
geležinkelių zoną jokiu būdu
nebūtų galėję tinkamai aptar
nauti tik 24 viešosios policijos
policininkai.
Nors negaliu kalbėti Geležin
kelių Valdybos vardu, bet, kiek
asmeniškai žinau, ji prieš tokį
V.R. planą būtų pasipriešinusi,
nes jai buvo būtinas reikalas tu
rėti prie savo rankos visą gele

žinkelių zoną aptarnaujančią
specialią policiją.
V. Reivytis prideda dar dau
giau nebūtų dalykų: “Be to, ge
ležinkelių policija turėjo daug
viliojančių privilegijų, kaip tai:
didelis jų skaičius gaudavo ne
mokamus butus iš Geležinkelių
Valdybos, nemokamus bilietus
važinėti geležinkeliais ir kitų
pusiau legalių patogumų. Pui
kūs geležinkelių policijos vyrai
visiškai nebuvo kalti ir atsakomingi, kad jie buvo padaryti be
darbiais valstybės išlaikomais
peniukšliais”. Už “penimių”
išlaikymą apkaltina policijos
departamentą, kuris, esą, krašte
siaučiant ekonominei krizei,
eikvojo ūkininkėlių pinigus —
“kad nieko neveikiančią, puoš
nią (ar gi kitų rūšių policijos
tarnautojam buvo leista gyventi
apsileidus? — V.Č.) išlaikytų ge
ležinkelių policiją” — užbaigia
V.R. savo nereikalingą, iškraipy
tais faktais, netaktišką ir gele
žinkelių policijos žemesniuo
sius tarnautojus įžeidžiančią
tiradą.
Pirmą kartą išgirdau iš V.R.
lūpų, kad dauguma tarnautojų
gaudavo nemokamus butus. Iš
tikrųjų kas mėnesį išskaitydavo
10 proc. nuo pagrindinės algos,
įskaitant ir trimečio priedą,
plius už elektrą pagal sunaudo
tų kilovatų skaičių. Butai, ku
riuos gaudavo žemesnieji poli
cijos pareigūnai (taigi daugu
ma) buvo vieno vidutinio dy
džio kambario ir virtuvė.
Tiesa, vardiniai bilietai buvo
duodami nemokamai, bet tik tar
nybos reikalais savo nuovados
ribose važinėti. Pagaliau, argi tik
geležinkelių
policija
turėjo
nemokamą susisiekimo privile
giją? Viešoji ir pasienio polici
jos taip pat turėjo reikalingas su
sisiekimo priemones: arklius,
vežimus, o kur reikėjo, motocik
lus, automobilius, kuriem įsigy
ti ir išlaikyti lėšas gaudavo iš
tam reikalui valdžios biudžete
skirtų sumų.
Ar pagal V. Reivyčio išmany
mą, jei geležinkelių policijos
šaunūs vyrai būtų buvę išvaryti,
krašto ekonominė būklė būtų
staiga atsigavusi? Ar pakeitę
geležinkelių policiją kitos rūšies
policijos pareigūnai būtų dirbę
be atlyginimo? Iš viso sunku su
vokti, kodėl V. Reivytis užsi
ėmė geležinkelių policijos paka
synomis, nes ji jau senai palai
dota.
V. Reivyčio atsiminimų pluoš
tas gana ilgas, — 20 puslapių.
Yra juose ir konstruktyvių min
čių, įdomių įvykių aprašymų.
Kai kurie jam žinomi nutikimai
net pikantiškai aprašomi, bet,
dar kartą pabrėžiu, su geležin
kelių policijos panaikinimu
nesutinku.
Geležinkelių policija buvo
reikalinga jai pavestom pa
reigom atlikti, tik verktinai buvo
reikalinga reformų: kai vieni
dirbo išsijuosę, kartais net be
atostogų, kiti — lengvai diene
les leido, todėl tokių tarnauto
jų užimtos pozicijos turėjo būti
panaikintos. Tokios reformos
planą turėjo pateikti geležinke
lių policijos vadovybė, ir neti
kiu, kad policijos departamen
tas ar geležinkelių valdyba būtų
priešinęsi. Aš irgi galėčiau čia
tokį planą pateikti, bet kokia iš
to nauda: kas praėjo — negrįš.

Vytautas Česnavičius

SKAUTŲ
SPORTO ŠVENTĖ
Atlanto rajono skautų ir skau
čių sporto šventė įvyks birže
lio 28-29 naujai atstatytam Mai
ronio parke Worcester, Mass.
Sporto programoj bus tinklinis,
krepšinis, stalo tenisas ir lengv.
atletika. Dalyviai skirstomi į šias
amžiaus grupes: jaunučiai — 14
m. ir jaunesni, jauniai — 17 m.
ir jaunesni, sk. vyčiai ir vyr.
skautės — nuo 18 iki 25 m. ir
vilkiukai bei paukštytės. Nevv
Yorko skautam Kultūros Židiny
je treniruotės vyks šia tvarka:
jaunučių krepšinis pirmadie
niais, visiem tinklinis antradie-

Apie Stasį Barzduką ir jo “Lietuvą”
Cleveland, Ohio. Tokios te
mos pašnekesiui Clevelando
ateitininkiškasis ir skautiškasis
jaunimas kviečia mus atsilanky
ti į Dievo Motinos Parapijos sa
lę birželio 14, 7:30 v.v.
Norėtųsi čia kaip nors pasi
tikrinti, ar yra kur laisvajame
pasauly tokių užaugėlių lietu
vių, kurie imtų ir klaustų, o kas
gi tas Stasys Barzdukas. Bute
— turėtų būti. Bet ar jie užaugėliai ir ar dar lietuviai? Šiaip
laisvieji lietuviai žino St. Barzduką iš jo darbų, kalbų ir raš
tų. Jo vardas ir veidas ypačiai
ryškūs Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės judėjime. Ne be prie
žasties jis daugelio yra “Mr.
Bendruomenė” titulu vadina
mas. Jo darbai ir mintys bei
idėjos pelno išskirtinį dėmesį
pritarėjų tarpe, o taip pat ir ki
taip Bendruomenės veiklą no
rinčių matyti ir tvarkyti kritikų
kalbose ir raštuose. Pro Barzduką nepraeinama vienaip ar ki
taip apie jį nepašnekėjus.
Tokia tiesa apie autorių. Jis
žinomas, girdimas ir kontrover
siškas. Bet kaip su jo naujausiu
pasigarsinimu, knyga “Lietuvis
savo tautoje, valstybėje ir bend
ruomenėje”?
Ar ji daug kam žinoma, ar
daugelio skaityta? Ar ji taip pat
kontroversiška, kaip ir jos auto
rius?
Saugu tikinti, kad ji ne taip
daugeliui žinoma, kad dar ma

Geležinkelio policijos tarnautojai, pasiruošę policijos šventei
1935 ar 1936 metais.

TELEFONUI 100 METŲ
Birželio 2 suėjo 100 metų,
kaip netikėtai buvo išrastas te
lefonas. (Žodis yra padarytas iš
graikų kalbos: tele — toli ir
phone — garsas). Išradėjas yra
Alexander Graham Bell, daręs
eksperimentus su telegrafu.
Telegrafas jau buvo vartoja
mas nuo 1836 metų, kai daili
ninkas ir fizikas Morse sugalvo
jo specialius ženklus, perduo
damus elektriniais laidais. (Jo
vardu ir vadinasi Morzės alfa
betas). Telegrafas turėjo savo įvairių netobulumų. Bell įsi
rengė savo laboratoriją 109
Court Street, Bostone. Jis ištie
sė 60 pėdų laidą iš vieno kam
bario į kitą. Jo tikslas buvo kaip
nors surasti būdą, kad telegra
fas greičiau veiktų, kad jo lai
dais būtų galima greičiau per
duoti žinias.
Jis turėjo savo techniką Thomas A. Watson. Tas technikas
Watson buvo prie siųstuvo, o
pats Bell kitame kambaryje prie
priimtuvo. Watson turėjo per
duoti signalą, bet jo aparatas ne
veikė. Jis krapštė jį ir taip su
darė sąlygas garsui perduoti.
Bell savo priimtuve išgirdo gar
są. Atbėgęs prie Watson, liepė
palikti visa taip, kaip yra. Tai
ir buvo pirmas garso per
davimas elektriniais laidais.
Taip gimė telefonas 1875 birže
lio 2.
Jis tobulino savo išradimą ir
jau 1876 kovo 10 telefonu pa
skambino savo technikui (5 Exeter Place) ir pasakė pirmą sa
kinį: “Mr. Watson, come here, I
want you.”
Tais pačiais metais (1876) te
lefonas buvo išstatytas Phila
delphijos parodoje, kai buvo mi
nima Amerikos valstybės 100
metų nepriklausomybės sukak
tis. Telefonas susilaukė didžiau
sio dėmesio ir pasisekimo. Tais
pačiais metais spalio 9 jau buvo
nutiesta pirmoji linija iš Bosto
no į Cambridge. Linija buvo 2
mylių.
Bell telefoną užpatentavo
1876. Jis greitai plito visam pa
saulyje. Vilniuje telefonas buvo
įvestas 1890. Po to — Kaune ir
kituose miestuose.
Dabar visame pasaulyje yra
apie 350 milijonų telefonų. Dau
giausia telefonų yra Amerikoje.
Čia daugiausia ir kalbama. Dau
giausia kalbama pirmadienį.
Pirmadienį yra 31 milijonas
tolimų skambinimų ir vietinių
skambinimų
427
milijonai.
Amerikoje telefono reikalam per
metus išleidžiama 10 bilijonų
dolerių.
-oTelefono tinklui plečiantis,
buvo sugalvotos automatinės

Taip atrodė Alexander Graham Bell atsitiktiniu būdu
išrastas telefonas.

stotys. Jos pradėtos įvesti 1920.
Dabar tos automatinės stotys ir
gi sujungtos į vieną bendrą sis
temą. Sukurta tokia sistema, kad
nereikia laukti, tuoj pat sujungia
tolimiausius miestus.
Tarp kontinentų buvo išties
ti kabeliai po vandeniu. Visas
žemės gaublys apjungtas tele
fono
laidais.
Tarpkontinentiniam pasikalbėjimui pritaikyti
nauji technikos ir mokslo laimė
jimai. Prasidėjus satelitų amžiui,
padaryti specialūs satelitai ir pa
leisti suktis aplink žemę. Vienu
laiku jie perduoda 6000 pasikal
bėjimų, žmogaus balsą nuneša
už 22,300 mylių. Pasidarė labai
lengva pasiekti kitą žemės ka-

muolio pusę, tuoj perduoti ži
nias, perduoti naujausius moks
lo laimėjimus.
Telefonas vienas iš patogiau
sių išradimų. Kiek sutaupė ener
gijos, laiko, kaip palengvino mū
sų gyvenimą. Telefonu aplankai
draugus, užsakai prekes krautu
vėje, pasieki biblioteką, policiją,
daktarą, pasitikrini laikrodį ir
gali išgirsti, koks bus oras.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

ST. PETERSBURG, FLA.

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

St.
Petersburgo
Lietuvių
Bendruomenės apylinkė balan
džio 16 minėjo vysk. Motiejaus
Valančiaus sukaktįĮ lietuvių klubo salę prisirin
ko apie 150 asmenų, daugiau
sia čia gyvenančių. Buvo svečių
ir iš Kanados bei JAV.
Minėjimą pravedė St. Peters
burgo LB apylinkės pirm. P. Stanelis. Išsamią paskaitą apie šį
didijį žemaitį skaitė Felicijonas
Prekeris, o Bladas Daukantas
žemaitiška tarme skaitė iš Va
lančiaus raštų. Klubo choras,
vedamas muz. Alberto Matei
kos, padainavo keletą dainelių,
po kurių programos dalyviai ir
svečiai turėjo progos pabend
rauti.
P. Jančauskas

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODlAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automobiliams, šhldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt.
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams,
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

PRANCIŠKONAI
KURIASI

Paskutiniu laiku lietuviai di
deliais būriais ėmė keltis į pie
tus. Ypatingo dėmesio susilaukė
vakarinė. Floridos dalis su St.
Petersburgo miestu bei jo apy
linkėmis.
Šiuo metu St. Petersburgo sa
loj jau yra didesni lietuvių ra
jonai su labai gražiomis reziden
cijomis, moteliais ir apartamen
tais. Entuziastai tvirtina, kad
niais, jauniam ir sk. vyčiam greitu laiku net visą St. Peters
krepšinis trečiadieniais. Lengv. burgo Beach salą gali lietuviai
atletikos treniruotės ketvirtadie užkariauti.
nio vakarais Victory Field,
Pranciškonai jau seniai yra
Woodhaveii.
kviečiami į Floridą, bet dėl įSporto šventė Worcestery pra vairių priežasčių jie delsė. Atėsidės šeštadienį, birželio 28, jus tinkamesniam momentui,
9:30 vai. ryto punktualiai. Daly buvo nuspręsta ten vykti, pasivių registracijos mokestis — 10 renkant St. Petersburgo kolonidol. kiekvienam sportininkui jąorganizavimo, maisto, šokių ir
Gegužės 29 pranciškonų prokitom išlaidom padengti. Po
vieną dolerį kiekvienam sumo vincijolas Jurgis Gailiušis jau įkės tuntai, o likusius 9 dolerius žengė į savą pastogę. Naujoji jų
reikia surinkti iš anksto, kad nu vieta yra prie pat jūros, lengvai
vykus nesitrukdytų rungtynių pasiekiama iš Tampos ir St. Pepradžia.
Dėl
registracijos, tersburgo, lietuviškųjų motelių
nakvynės ir kelionės priemonių apsupta. Vietos vyskupas labai
kreiptis į Alg. Šilbajorį, 85-00 nuoširdžiai pranciškonus pri107 St., Richmond Hill, N.Y. ėmė, teikdamas tėvišką globą
jiem įsikurti.
11418, tel. 846-7636.

žiau kieno skaityta. O taip pat
aišku, kad ne visiem jau taip
ir nekontroversiška. Bet dar sau
giau tikinti, kad ji bus daug kam
ir daugeliu atvejų naudinga.
Knyga yra gerokai talpaus
turinio lietuvių tautos valstybi
nio, visuomeninio ir kultūrinio
gyvenimo faktų ir atgarsių refe
ratas. Ne mano darbas Čia ir da
bar metrikuoti, sklaidyti ar ver
tinti. Mieliau noriu leisti pačiam
autoriui jos paskirtį ir taikinius
nusakyti:
“Lietuvis” visų pirma yra ski
riamas lietuviškų mūsų mokyklų
vyresniųjų klasių mokiniams.
Bet tautinio ir visuomeninio
jų ugdymo bei ugdymosi darbui
taip pat turės vadovauti ir moky
tojas. Taip pat “Lietuvį” nuolat
turėtų vartoti ir mūsų studentai,
visų mūsų jaunimo organizacijų
nariai, visų jaunųjų mūsų šeimų
motinos bei tėvai. Kai ką jame
galės rasti ir kiekvienas lietuvis,
kuriam tik rūpi, kad mūsų
išeivijos istorija netaptų šios
išeivijos negailestingu teismu.
Rūpėjo padėti mūsų jaunimui
rasti lietuvių tautos gyvybės ke
lią, visi padėkim jam šiuo keliu
eiti.”
Nesunku įsitikinti, kad knyga
atrinktinai ir sistemingai to sie
kia.
Įdomu bus sekti, ko Clevelan
do (o, reikia tikėtis, ir kitų vie
tų) jaunimas St. Barzduko “Lie
tuvyje” išskirtinai ieškos ir kaip
radinį vertins. O tai jau teiks
medžiagos pasidaryti išvadas ne
tik apie autorių, jo knygą, bet ir
apie pačius ieškotojus bei ver
tintojus.
Ir dėlto kiekvienai gyvai dva
siai bus verta tada ir ten būti.
Tada: šeštadienį, birželio 14,
7:30 v.v.
Ten: Dievo Motinos parapijos
salėj.
V. Mariūnas

COSMOS PARCELS
FAPRESS CORP.
KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:

488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

Nevv Yorlc, N.Y. 10022

FLOOR 2 Irt

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:
6

New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue

Nevv York, N.Y. 10011 — 135 W, 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay

j
|
I
Į
!

Tel.: AL 4-5456

CH 3-2583
268-0068

Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue

TL 6-2674
B R 8-6966

Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.

WA 5-2737

Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
884-1738
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfield Avenue
E8 2-4685
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfield Avė.
374-6446
Grand Raplds, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W.
GL 8-2256
Hamtramck.MĮch. 48212 — 11333 Jo*. Campau A venų* 365-5255
Hartford, Con. 06106 518 Park St.

Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Lo* Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New H a ve n, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passalc, N.J. — 176 Market Street

■
I
!

Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadvvay
Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.

j

San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.

Plttsburah. Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

| _W4terbury, Conn. — 905 Bank Street
; Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
j VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
; VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street
Į

246-9473

FO 3-dbb»
AN 1-2994
LO 2-1446
373-8783
GR 2=6387
345-2028 I
PO 3-4818 I
Tel.: GL 5-9586 į

HU 1-2750

|

Fl 6-1571 |

PL 6-6768
432-5402

441-4712 |
SW 8-2868 '
R1 3-0440

— •_.
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TAUTOS FONDO PADĖTIS
Tautos Fondo padėtis
nizacijų panašią, t.y. Lietuvos
Inkorporuoto Tautos Fondo laisvinimo, veiklą.
visuotinis narių susirinkims įKanados Tautos Fondo atsto
vyko gegužės 31 Kultūros Ži
vybės pirmininkas Augustinas
diny, Brooklyn, N.Y.
Kuolas apgailestaudamas kalbė
Iš susirinkimo eigos sužinota,
jo apie PLB vadovybės kelis kar
kad Tautos Fondą inkorporuoti
tus spaudoj pasirodžiusius prie
Vlikas pradėjo rūpintis 1972. kaištus dėl jo vadovaujamos at
Inkorporacija
įvyko
1973 stovybės lėšų telkimo Vliko va
birželio 4, o 1974 buvo gautas dovaujamam Lietuvos laisvini
Tautos Fondo operacijų ir aukų
mui. Jo vadovaujama atstovybė
davėjų atleidimas nuo mokes esanti išsidirbusi savo veiklos
čių (tax exempt). Pilnas savo metodus, visai nekliudanti Ka
operacijas
inkorporuotas
nados Lietuvių Bendruomenei,
Tautos Fondas pradėjo
su kuria yra labai geri santy
nuo š. m. pradžios. Apie tai kal kiai.
bėjo prel. Jonas Balkūnas, TF
tarybos pirmininkas, ir jos narys
Dr. Nemickas susirinkimui
dr. Bronius Nemickas. Apie vyk aiškino Tautos Fondo priimtą
domas operacijas kalbėjo valdy statutą. Pagal statutą Tautos
bos pirmininkas Aleksandras Fondo nariai yra: 1) asmenys,
Vakselis, iždininkas Vytautas kasmet įnešą nemažiau šimto
Kulpa ir vajaus vedėjas Juozas dolerių įnašą; 2) Tautos Fondo
Bagdonas.
tarybos direktoriai, Tautos Fon
Nuo vasario 1 į Fondą do valsybos nariai, Fondo at
įplaukė 46,484 dol. Šiomis die stovybių įgaliotiniai ir komisi
nomis pradėtas didysis vajus. jų nariai, kol jie eina savo pa
Tarybos narys Jurgis Valaitis reigas, ir 3) organizacijos (in
pranešė apie Vliko darbų finan korporuotos ir neinkorporuo
savimą. Fondo statute pasakyta, tos) su Tautos Fondo valdy
kad Fondas rems Vyriausią Lie bos sutartomis sąlygomis. Aiški
tuvos Išlaisvinimo Komitetą ir, nimuose paryškinta, kad asme
išimtiniais atvejais, kitų orga nys, duodą didesnius įnašus, ga-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokyklos mokslo
metų apvainikavimas buvo bir
želio 8 Šv. Alfonso bažnyčioj.
Praeity užbaigimo aktas įvyk
davo Šv. Alfonso mokykloj. Graduantai tą rytą dalyvavo mi
šiose, kurias aukojo klebonas
prel. L. Mendelis. Po mišių
graduantai — penki berniukai ir
devynios mergaitės — nusifoto
grafavo su parapijos kunigais.
Baigimo akte prelatas išdalino
graduantam diplomus ir pažan
giesiem mokiniam dovanas.
Prel. Liudvikas Mendelis bir
želio 10 išvyko atostogų kelio
nėn. Europoj aplankys Paryžių,
Liurdą,
lietuvišką
kolegiją
Romoj. Parapijos reikalam tvar
kyti lieka kun. A. Dranginis.
Onos Lekevičienės suorgani
zuota ekskursija į Romą, Austri
ją ir Šveicariją išskris iš Baltimorės birželio 19 ir grįš liepos
4. Vyks 30 asmenų su viršum.
Daina, vyrų choras, su savo
šeimomis rengia gegužinę-pikniką Gordoho ir Eleonoros Ma
tulioniu namuose ir sode, prie
Liberty ežero. Piknikas bus bir-

želio 22, sekmadienį. Bus įdomi
programa.
Lietuvių Bendruomenės Baltimorės apylinkė kviečia visus
gausiai dalyvauti mišiose birže
lio 15, 8:30 ryto Šv. Alfonso baž
nyčioj. Mišios bus aukojamos už
žuvusius tragiškose birželio die
nose ir už kenčiančius brolius
ir seses Lietuvoj. Jaunimas įneš vėliavas. Vyrų choras Daina
giedos per mišias.
Lietuvių Svetainės metinis
piknikas bus birželio 29, sekma
dienį, gražiame Conrad Ruth
Vilią parke, kur ir kiekvienais
metais būna piknikai. Pradžia 1
vai. popiet, baigsis 6 v.v. Šeimi
ninkės svečius pavaišins ska
niais valgiais. Šokiam gros geras
orkestras. Bus ir loterija. Rengi
mo komitetas maloniai kviečia
visus dalyvauti.
Jonas Obelinis
-oBaltimorėje gydytojų šeimai
reikalinga lietuvė moteris pri
žiūrėti trijų metų sūnų. Atski
ras kambarys su vonia. Geras
atlyginimas. Savaitgaliai laisvi.
Skambinti (301) 922-2596.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Eugenija Pazneikienė parda
vinėja lietuviškas dešras per
lietuvių festivalį gegužės 31

— Pasaulio čempijonas A.
Karpovas dalyvauja Vidmaro
atminimo turnyre Jugoslavijoj.
Pirmame rate jis įveikė Vengri
jos didmeistrį Portischą.
— Sofijoj užsibaigė “Auksinių
smilčių” turnyras, kurį laimėjo
N. Padevskis (Blgr.) ir E. Bukič
(Jgsl.), abu surinkę po 9.5 taško
iš 13 galimų. Trečioj v. liko so
vietų B. Gurgenidze su 9 taš
kais. Šiame turnyre dalyvavo

Publika stovi prie lietuviško kryžiaus per lietuvių festivalį
Baltimorėje.

Ii pageidauti, kokiam konkre
čiam Lietuvos laisvinimo už
daviniui jų įnašai turi būti su
naudoti. Diskusijose buvo mes
ta mintis, jog Lietuvos laisvi
nimas yra pats svarbiausias už
davinys pavergtajai lietuvių tau
tai. Paveikesniam Lietuvos lais
vinimo darbui atlikti Tautos
Fondui
reikėtų
energingai
kaupti lėšas siekiant milijono ir
daugiau dolerių.
Į naują Tautos Fondo Tary
bą suvažiavimas išrinko: prel.
Joną Balkūną, Augustiną Kuolą,
Jurgį Valaitį, Aleksandrą Vakselį ir Aleksandrą Daunių. Septin
tą narį kiek vėliau pasikvies pati
Taryba. Taryba pirmininku iš
rinko prel. Balkūną, A. Vakselį
vicepirmininku. (Elta)

CHICAGOJ
Kapų puošimo diena

Šiemet
Chicagos
šauliai
šventė dvi kapų puošimo die
nas: gegužės 25 ir 30. Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės šauliai-ės
gegužės 25 susirinko
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Šimtas su viršum uniformuotų
šaulių išsirikiavo prie Lietuvos
gen. konsulo Petro Daužvardžio
paminklo. Pasimeldę, kapą pa
puošė tautine vėliavėle.
Vėliau šauliai lankė Šv. Ka
zimiero tautinėse kapinėse pa
laidotų šaulių kapus, juos puošė
gėlėmis, tautinėmis vėliavėlė
mis ir prie kiekvieno pasimeldė.
Tautinėse kapinėse šauliai ap
lankė ir Lietuvos prez. K. Gri
niaus kapą.
Vytauto D. rinktinės unifor
muoti šauliai gegužės 30 daly-

NASHUA, N.H.
Šv. Juozapo draugijos metinės
mišios už gyvus ir mirusius na
rius, bendros komunijos pusry
čiai ir metinis susirinkimas įvy
ko Verbų sekmadienį. Pusryčius
parūpino Stasys Jasalavičius, o į
stalus nešė Julė Grauslienė,
Jennie Wollen, Lilija Kubilienė
ir Virginija Jasalavičiūtė. Mišių
metu Pulkim ant kelių ir Gies
mę šv. Juozapui giedojo Stasys
Makarevičius. Prieš pusryčius
jis dar sugiedojo Lietuva brangi,
akomponuojant akordeonu July
tei Grauslytei, kuri savo keliu
padainavo porą dainelių. Po
pusryčių įvyko narių suneštų
dovanėlių
loterija,
palikusi
draugijai $28 pelno. Į naują val-

vienintelė moteris Nana Alek
sandrija iš Tbilisi. Ji pelnė 4
taškus.
— 15-metė O. Kovalenko
sužaidė lygiomis prieš pasaulio
čempijoną Karpovą, kai pasta
rasis Zlatouste davė simultaną
21 lentoj. Karpovas nepralošė
nė vienos partijos.
— Ignas Žalys, kuris yra lai
mėjęs
didžiausią
Golden
Knight^ korespondencinį tur
nyrą Amerikoj, 1968 G. Knights
turnyre rikiuojasi aštuntuoju iš
poros tūkstančių dalyvių. 1970
G. Knights turnyre Petras Kontautas turi 33.5, o Ignas Žalys —
33,25 tš.
— Birmingham turnyrą Angli
joj laimėjo jugoslavas Matulovič
— 11 tš., anglai Milės ir Maste
su amerikiečiu Matera—po 10
taškų. JAV didmeistris Bisąuier
šį turnyrą baigė 9-tu su 7.5
taško.
— Birželio 12 So. Bostono
LPD patalpose prasideda Bosto
no šachmatų turnyras: vyram,
jauniam ir moterim, jei susi
darytų bent 3-4 žaidėjos. Užsi
rašyti pas Kazį Merkį, 115 G
St., So. Boston, Mass. Lošiama
bus ketvirtadieniais nuo 7 v.
vakaro.
— Toronto Open turnyre
Pushkedra baigė “Premier” sek
cijoj su 4-2 tš. Čia pirmuoju
baigė B. Goichberg, surinkęs 5,5
taško iš 6 galimų. Navickas su
rinko 2.5 taško.
— Tomas Girnius dalyvavo
Mass. Junior turnyre. Jis baigė
su 2.5-2.5 tš. Kitas jaunuolis Jo
nas Aleksonis dalyvavo Brock
ton turnyre ir, trečios partijos
nebaigęs, turėjo išvykti į namus.
Laimėjimo ar lygiųjų atveju bū
tų parsivežęs prizą.

Chicagos Vytauto Didžiojo šauliai kapų puošimo dieną
lanko mirusių šaulių kapus. Nuotr. C. Genučio

— JAV LB taryba dirba pasi
skirsčiusi į šešias nuolatines ko
misijas: švietimo — pirm. Vy
tautas Kamantas, ekonomijos ir
finansų — pirm. Antanas Skudzinskas, jaunimo — pirm. Algis
Makaitis, politikos ir informaci
jos — pirm. Juozas Ardys, kultū
ros — pirm. Vytautas Volertas,
organizacinių ir administracinių
reikalų — pirm. Aleksandras
Vakselis.
— Maironio vardo lituanistinė
mokykla
Toronte,
Kanadoj,
šiemet išleido 41 abiturientą,
baigusį 10-tą skyrių, kurio mo
kytojais buvo S. Bubelienė ir
V. Bireta. Mokyklai vadovauja
J. Andrulis.

vavo pamaldose, kurias laikė
vysk. V. Brizgys prie prel. M.
Krupavičiaus paminklo.
Lietuvių Dienoj, rengiamoj
Po pamaldų šimtinė uni
Šv.
Kazimiero parapijos, birže
formuotų šaulių nužygiavo prie
lio
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koncerte 'dainuos septy
kapinių steigėjų paminklo, ėjo
niolikmetė
dainininkė Anita Pa
garbės sargybą. Vyko įspūdin
kalniškytė
iš
Kanados. Visas Los
gos mirusių pagerbimo apeigos.
Angeles
jaunimas
iki 18 metų į
Tūkstantinei miniai susirinkus,
— Tautinių šokių kursai tauti
Lietuvių
Dienos
koncertą
bus įiškilmes pradėjo LB Vidurio
nių šokių mokytojam bei va
Vakarų apygardos pirm. Modes leidžiami nemokamai.
dovam įvyks rugpiūčio 17-24
tas Jakaitis. Maldas sukalbėjo
Atstovai į trečiąjį pasaulio lie Dainavoj, 15100 Austin Rd.,
Cicero klebonas kun. J. Stanke tuvių jaunimo kongresą išrinkti:
Manchester, Mich. 48158. Bus
vičius. LB pasauliečių komi iš Los Angeles apylinkės Irena mokomi V-tos tautinių šokių
teto pirm. Algis Regis tarė žodį. Žukaitė ir Vincas Skirius, iš šventės repertuaro šokiai. Dės
Brighton Parko lituanistinės mo Santa Monica ir S.F. apylinkių tytojais sutiko būti šioj srity
kyklos mokiniai, apsirengę tau — Linas Kojelis.
patyrę mokytojai: Vyt. Beliajus,
tiniais drabužiais, prie paminklo
G. Breichmanienė, G. Gobienė,
Los Angeles jaunimo an Z. Lapinas, K. Marijošienė, J.
padėjo po gėlę. Mokyklos cho
ras, vadovaujamas muz. F. Stro- samblis, vadovaujamas Onos Ra- Matulaitienė, L. Sagys. Pagei
lios, giedojo pritaikytas giesmes. zutienės, balandžio 20 dalyvavo dautina, kad kiekvienam viene
Mokiniam vadovavo mokyklos Long Beach, Calif., tautybių tui atstovautų bent du atstovai.
vedėja Sofija Jonynienė ir mo muzikos, dainų ir šokių fes Svarbu ypač tiem vienetam, ku
kyt. Grasilda Meiluvienė. Iškil tivaly.
rie dalyvaus V-toj tautinių šokių
mės baigtos Lietuvos himnu.
Prof. Raphael Sealey, Ber- šventėj. Stovyklos mokestis 60
J. Kaunas keley, Calif., be savo reguliarių
dol. asmeniui, kitiem suauguliteratūros paskaitų Californijos siem tos šeimos nariam 30 dol.,
universitete, dar dėsto lietuvių vaikam iki 12 metų 15 dol. Re
dybą išrinkta: pirmininku Ka
kalbą; dabar jis turi 4 studen i gistruotis iki liepos 1 adresu:
zys Grauslys, sekretorium Vy
Jadvyga Matulaitienė, 188 Lotus.
tautas Sirvydas, iždininku Juo
LKVS Ramovė Los Angeles gan St., Brooklyn, N. Y. 11208.
zas Kubilius, vicepirmininku
— Rasa Šoliūnaitė, LB LeStasys Jasalavičius. Mokestį skyriaus nauja valdyba: pirm. monto apylinkės valdybos na
šiem metam užsimokėjo 34 na Tomas Sereika, sekr. Kazys Parė ir lituanistinės mokyklos mo
riai. Nutarė paaukoti $10 dol. žemėnas, ižd. Jonas Venckus. kytoja, taip pat jaunimo kongre
Revizijos komisija: Mykolas Ba
Darbininkui.
rauskas, Juozas Spirauskas ir so atstovė, gegužės pabaigoj iš
skrido į Buenos Aires. Ji ten
Sv. Kazimiero parapijoj, vika Jonas Steikūnas.
praleis tris mėnesius talkinda
ro kun. Francis Spencer ir Ve
Laidotuvėm rūpinosi ma kongreso paruošimui ir dirb
dusių Porų klubo rūpesčiu, aš- Mass.
dama su Argentinos lietuvių jau
tuoni kviestiniai asmenys kalbė Kazio F. Kazlausko šermeninė.
Šv. Juozapo draugijos narių nimu. Rasos Šoliūnaitės kelio
jo, kaip kovoti su alkoholio ir
praėjusiais metais mirė keturi: nės išlaidas padengia PLB val
narkotikų negeistinom pasek
mėm. Jų žodžių paklausyti atsi Simonas Wallent, kurio žmona į dyba iš kongresui skirtų lėšų.
— Vandai Mažeikienei, Los
lankė gražus būrys parapiečių, Ona kelerius metus buvo drau
kuriuos po programos kavute gijos iždininkė, Marija Valčiu- Angeles, Calif., mirus, jos var
ir pyragais pavaišino klubo kienė (Wolczak), Veronika Bar- dui įamžinti Jonas Petronis su
tasevičienė ir Zigmas Baublis. į rinko Tautos Fondui 415 dol.
moterys.
Kun. Francis Spencer, Šv. Ka (E)
Mirė Zigmas Baublis, 84 metų zimiero parapijos vikaras, šiais
— Toronto, Ont., jau ir antra
amžiaus, Šv. Juozapo draugijos metais mini savo įsišventinimo kabelinė televizijos stotis pra
vicepirmininkas. Jis į Nashuą at 25 metų sukaktį. Jam pagerbti dėjo rodyti lietuvišką programą,
vyko 20 metų jaunuoliu, susi parapiečių komitetas ruošia būtent, Graham Cable TV 10
tuokė ir užaugino dvi dukteris ir Open House pasižmonėjimą, kanalas. Ji perduodama penkta
sūnų Edvardą, gyvenantį Bille- kuris įvyks balandžio 20, sek dieniais 6:30-7 vai. Pirmoji sto
rica, Mass. Paliko nuliūdusius madienį, parapijos salėj. Tokiu tis, pradėjusi rodyti lietuvišką
žmoną Agotą ir šeimą. Šermeny būdu bus padėkota mielajam ž programą, yra MacLean Hunse dalyvavo nemažas būrys gi vikarui už didelį jo pasidarbavi i ter Cable TV 10 kanalas. Ro
t
minių ir kaimynų. Buvo atvykęs mą parapijai.
doma pirmadieniais 4:30-5 vai.,
brolis Adomas iš Worcesterio,
Rep. ketvirtadieniais 7:30-8 vai. Vė
liau ją perduoda ir Graham sto
tis. Gal ir daugiau stočių ją per
PLANUODAMI ATOSTOGAS,
duotų, jei būtų pakankamas pa
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
geidavimas. Programos vedėjas
KENNEBUNKPORT,
MAINE
— J.R. Simanavičius.
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
— Dai. Telesforas Valius bir
Labai gražus parkas,
želio 1 Toronte, Prisikėlimo pa
Maudymosi baseinas,
rapijos parodų salėj, peržvelgė
skaidrių pagalba dalį M.K. Čiur
Teniso aikštė.
lionio kūrybos. Renginys buvo
Maistas geras, kambariai patogūs,
skirtas jaunimui.
Kainos prieinamos.
— Šv. Kazimiero kapinėse
INFORMACIJAI ADRESAS:
Chicagoj visi 397 paminklai, nu
Rev. Superior
versti vandalų, jau atstatyti. Taip
Franciscan Monastery
kapinių prižiūrėtojas K. Kulp pa
Kennebunkport, Maine 04046
reiškė laikrašty “Southtovvn
Tel. (207) 967-2011
Economist”.

LOS ANGELES

Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

PADĖKIM PERSEKIOJAMIEM
TIKINTIESIEM
Tikėjimo persekiojimas okupuotoj Lietuvoj nuolat stiprė
ja. L.K. Religinės Šalpos Rėmė
jų organizacija padeda persekio
jamiem tikintiesiem ir kunigam
išlaikyti bažnyčias, už kurias
reikia mokėti didžiausius mo
kesčius komunistinei valdžiai.
Visi įsijunkim į rėmėjus, me
tam aukodami nors 5 dol. Am
žinieji nariai aukoja 100 dol.,
mecenatai — 1000 dol.
Aukotojam duodami kvitai. Jų
aukos Amerikoj nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Už au-

kotojus
kasdien
aukojamos
mišios.
LKRŠ Rėmėjai pernai išleido
LKB Kronikų knygą, į kurią
buvo sudėti septyni numeriai.
Jos kaina tik 2.50 dol. Dabar lei
džiama antroji dalis.
Aukos siunčiamos ir LKB Kro
nika įsigyjama: LKRŠ Rėmėjų
Vyr. Valdyba, 6825 So. Talman
Avė., Chicago, III. 60629,
USA. Kur veikia LKRŠ Rėmėjų
skyriai, aukos įteikiamos jų
valdybom; jos duoda ir kvitus‘
LKRŠ Rėmėjų Vyr. V-ba

— Montevideo mieste, Urug
vajuj,
tarptautiniame
kon
kurse birželio mėnesį dalyvaus
dr. Alfredo Stanevičiaus vado
vaujamas tautinių šokių ansamb
lis “Ąžuolynas”. Jam skirton 20
minučių programon ruošiamasi
įtraukti Klumpakojį, su dalgiais
ir rugių gubomis šokamus Ru
gučius ir Užgavėnių šokius su
kaukėmis bei kailiniais.

— Kolumbijos
lietuviai
paminėjo 25 metų įsikūrimo
tame krašte sukaktį. Šiuo metu
Kolumbijoj yra apie 250 lietu
vių, kurių dauguma gyvena
Bogotoj ir Medelline. Mažesnė
mis grupėmis gyvena Cali, Barranąuilos, Cartagenos, Villavicencio miestuose ir jų apylin
kėse.
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BONDED. FULLYINSURED MOST HOMES UNDER
$100 WITHOUTTRIM FREE ESTIMATES
CALL FRANK N0W FOR SPECIAL MAY RATES
(201) 838-1669

SHORES
APARTMENTS
MOTEL

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

SK SERVICE CENTER
EXPERT AND COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
ON ALL CARS NASSAU BLVD & HEMPSTEAD
TURNPIKE WEST HEMPSTEAD, N.Y.
TELE: 516 486-8735

PAINTING — GENERAL
CONTRACTING

KING WATERS CONSTRUCTION
24 Hour Servlce We Repą ir Old Into
New Homes Reasonable Prlces Ali
Work Guaranteed Call 212 633-1938

635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513

ALSO CARPENTRY. MASON WORK — FREE
ESTIMATES — CALL N0W FOR SEASON
L0W RATES.
(201) 374-1100 PAT SALERNO

7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

BUCKINGHAM
TNN
ĄVON, NEVY JERSEY

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

CHARLIS CIRNY & CO.
Painting & Wallpaperlng Expertly
Done Reliable Clean Work at
Reasonable Prlces 932-5029
Evenlngs

TUO Redecorated Hotel
and Motei Rooms
Air Condltionlng, Ali Chanell TV, Refrlgerators, Refreshlng Pool and
Poolside Chaises, Fine Food, Swinging Lounges, Bob McKevitt and
his Orchestra.
A step to the Beach, Golf, Fishing, Boating, Tennis, Horseback
Rldlng, Monmouth Rače Trac.
SPECIAL GROUP RATES FOR A LIMITED TIME
Information & Reservations: (201) 775-5022

UNIVERSITY OF VIRGINIA
BASKETBALL CAMP

BUTTERNUT GROVE CAMPSITES
75 Sltes wlth water and Electric. Beautlful Location on Beaverkill River Fishing Laundry Room
Hot shovvers Flush Toilets Call or write:
RD1 Roscoe, N.Y. (607) 498-4224

STELLA’S RESTAURANT
152 JERICHO TPKE. FLORAL PARK, N.Y. BRING
THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER, OPEN 6 _
DAYS A WEEK. FINEST OF ITALIAN CUISINE
CALL 516 775-8082 ASK FOR ELSA

Separate camps for boys and giria 8-16
41st season. Šame management. 207 acres.
Sports, trips, swimmlng, canoeing. sailing,
handcraft, tennis. Tutoring. Teen-age program.
Resident M.D. and R.N. We aim to build Christian charactėr. 3'6 weeks $300; 7 weeks $550.
Write Chaplain Wyeth Willard, Box 302
VVaftham, Mass. 02154. Tel: (617) 893-8521.

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

DOVVNING SOUARE RESTAURANT
500 LEXINGTON AT 48TH ST. MAJOR
CREDIT CARDS

Spaces Available in 1wo (2) one-week sessions.
June 22-June 27 • July 27 - Augusi 1

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

Free Valet Parking Luncheon, Cocktalls, Dinner
& After Theatre, Prlme Steaks, Roast Prlme Rlbs,
Fresh Sea Food Open every Day Weekends
Special Dinners Special Offer to the Ladies. Each
Lady havlng dinner with us will recelve for only
50c a copy of the flrst and only edltlon of One
Special Summer by Jacquellne Onassis (Jackle
Kennedy) & Lee BouvIer. Actual Reta II Prlce
$7.9£

Ages 8-18
Held on the University of Virginia Grounds.
All Indoor Playing Facilities.
Campers Stay in University Dormitories.
Great Food at the University Cafeteria.
Outstanding Staff includes Great ACC Players.

Write to: University of Virginia Basketball Camp
Box 3785, Charlotlesville, Va. 22903, 804-924-3636

LAKESIDE LODGE

Geros žinios! Žemiausios siun
timo išlaidos! Jokia kita firmaneturi žemesnių kainų kaip
i INTERTRADE
EXPRESS
; CORP. Tai reiškia, kad jūsų
giminės gaus didesnę vertę
.negu anksčiau
Užsakykite
dabar per
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
i
GERIAUSIA DOVANA I
LIETUVĄ SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Su specialiais rublių pažymėji-į
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 prekių už 200 dol.,
300 dol. ar net už daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai,
taip pat gali būti iškeisti į re
guliarius rublius, naudojantis
aukščiausiais tarifais.

CAR—NU—VILLE COLLISION INC.
43-09 Vernon Blvd.

M. C. MAZIOUE

AUTO 3ODYWORK WINDSHIELDS, AUTO LOCKS,
AIR CONDITIONING

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

24 HOUR TOVVING ALL WORK GUARANTEED

Demolition & Minor Repairs
(212) 389-3569

American Plan resort on beautlful Lake Rosseau, featuring three delicious meals daily. A
friendly lodge awalts you wlth čottages, natū
rai stone flreplace, electric heat, broadloom,
private bath. Rooms in lodge and sultes.
Large recreatlonal area wlth all summer sports.
Clay tennis court, shuffleboard courts, water
skilng, safe swlmming. Golf and rldlng nearby.
Special honeymoon and family rates. Child
supervislon. For free colour brochure write or
phone
ROBERT & CAROLINE BURNS, DEPT. D.
MINNETT, MUSKOKA, ONTARIO POB IGO (705)
765-3380

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

l

ESCAPE TO FIRE ISLAND
PERFECT ESCAPE FROM JAMMED, HOT
HIGHVVAYS SPECIAL MID—WEEK VACATION
RATES
2 DAYS — 1 NITE — 25 SINGLE — 40 DOUBLE
4 DAYS—4 NITES —90SINGLE, —160DOUBLE
MODIFIED AMERICAN PLAN

NEVILLE’S MOVING INC.
TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONBLE
24 HOUR SERVICE

FLYNN’S HOTEL 516 JU 3-5000
Ocean Bay Park, N.Y. ZEE Line Ferry from
Bay Shore

PAUL’S CREEK TENT
& TRAILER PARK

4.

NEURELL MOVING

VAN for HIRE

INC.

NEIGHBORHOOD
849-8930

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

J. & J. FISH MARKET,
INC.

Užsakykite dabar

CLAM BAR

UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

85-03 JAMAICA AVĖ.
VVOODHAVEN, N.Y. 11421

Fifth Floor

f

J. PARSON
MOVING & EXPRESS
Local & Long Distance Haullng
Shlpping & Packlng
371 Lenox Avė. at 129th St. New York,
N.Y. 10027
663-4377 Night 588-9164

FREE DELIVERY IN

i

779-3159
Reasonable Rates
CALL DAY or NIGHT

\

MARIO’S AUTO INSPECTION
SERVICE

►

MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS, FRONT END WORK — ELECTRICAL
WORK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO
REPAIRS SKILLED MECHANICS. SHELL BAY
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ
INSPECTION SYSTEM. PHONE: (609) 465-5607
CAPE MAYCOURT HOUSE

Mlchigan 2-4130

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

FEELEY’S HOTEL
St. James Place
at Broadwalk and Ocean

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

Atlantlc City, N.J.
The Hotel is the f Irst Irom the Beaoh and Boardwalk and is located near all the Entertainment Piers and Churches. We provide 24-hour
elevator service.

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon
$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

Single rooms: $7.00 per night $36.00 per week
Double rooms from $5.00 per person per night
$30.00 per person per week
Family rooms: 15.00 per night $90.00 per week
American Plan Includesfull course breakfastand
dinner. Steaks, chops seafood.
Adults: $4.90 daily; $34.00 weekly
Children $3.50 daily; $24.00 weekly
Our Irish Pub features nightly entertainment
direct from Ireland.

10% discount on all hotel rates during months of
May, June & Sept.
For further information call Cathy Burke, Manager
609 344-9063
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1HSURE PLACES

Stay at scnic OCEAN GROVE, N.J^
’/i blk to beach, bdwlk, restaurant*;
Asbury Pk amusements convention
facilities i NY bus. Ali beaut redec
rooms. Per week sinole occup $35,
double $55, monthly $110 & $180,
Season $350 & S45O. Call (201) 77563’9.

SMALL "D"
GENERAL CONTRACTING CO.
N.Y. H.I.C. LIC. NO. 734245

CARPENTRY—PAINTING—PLASTFRING
Repairs—Alterolions from Cellar to Ceiling
Call for Dennis (21?) 658-5567 or
7212) 658-5030
24 Hours

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!

Ging's ^ursery
Raute 25A — Miller Place

(516)473-1823
lino cf
.

I

buctlily Gr0wn

Stork

“The Ultlmate Irish and Scottlsh Resort” Motei
All private baths. TV Efflciency and Housekeeping
Čottages. Playground Fishing pond Large Pool
VVading Pool Sing-A-Long Cocktail Bar
Dlnlngroom Wrlte for Brochure Route 145 Cairo,
New York or Call direct: (518) 622-9759 Your
Hosts: Liz and Pat Culien

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

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modelių

“CULLEN’S” EASTERN VIEW MOTEL

AASCO ROOFING

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Hydro, Water, Recreation, Snack Bar. County
Rd. 12,14 Milės West Lanark Mins from Dalhousiė
Lake McDonald's Corners, Ont. KOG 1MO Phone
(613) 278-2782.

Lite Movirtg (small & medium)
DELIVERIES

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

PIRMOS RŪŠIES GAMYROS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

FLAG DAY GREETINGS
HOME LAND
OPEN 6 DAYS A WEEK GIFTS OF DISTINCTION
PLANTS, CARDS & JEWELRY
268 CENTRAL AVENUE JERSEY CITY, N.J.
CALL (201) 963-6009

FLAG DAY GREETINGS

EVER READY BRAKE &
ALIGNMENT
EXPERT WORKMANSHIP L0W RATES
141 EAST JERICHO TURNPIKE
MINEOLA, N.Y. TELE: 516 248-6860

BELLVVOOD PARK
Par 3 Gold Course 9 Holes
Open 7 Days A Week Equipment Furnlshed
Free Mt. Airy Rd. RD 2
NEWBURGH, N.Y. (914) 564-9913

BEACH HAVEN, N.J. & Vicinity Summer
Rentals. We štili have some choice 1 family
houses and duplex apartments for July & August.
Call for Reservations or Appointments. We have 1
family to 4 Rentai Unlt. Properties for Sale. Prlces
$33,000 and up. Ocean Front 1&2 family from
$69,900. SIANO REALTY REALTOR
609 494-9063

THE BUCKINGHAM
Re-Open
Featuring Bob McKevitt orchestra
every Friday and Saturday
Restaurant on Premisos
Reservations, Phone 201 775-5022-24

CALL (212) 392-2606

Sening You Is My Business

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

Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas

HAPPY FATHER’S DAY

GIBRALTOR MOVING CO.
Statė Wide Movers
P. O. Box 127
Montclair, N.J.
Call (201) 746-5700

NURSING HOMES
90 MILĖS FROM NEW YORK CITY 15 miles from
Stroudsburg, Pa. Small private nurslng home
nestled in the Poconos. Completely new, government approved construction, round the clock
llcensed personnel. Statė licensed and statė ap
proved program. We stress Indlvidual personai
and rehabllltative care. Member of the Ameri
can Nurslng Home Association. Semi-private
rates under $200 weekly. Brookmont Acres
Nurslng and Convalescent Home. Effort, Pa.
18330. (215) 681-4070 or (717) 992-7244.

MARK MOTORS
FINE USED CARS LOU FIORELLA, OWNER
115 S. DELSEA DRIVE
GLASSBORO, N.J. PHONE (609) 881-7200

DON & JEANIE’S SUNOCO

UNDER CONSTRUCTION YORK RIVER FARMS,
VIRGINIA. Brick Rancher — 4 bedrooms, double
garage, 2 1/2 baths, family room, llvlng room,
dining room, and eat In kitchen. 2600 sq. ft, heat
and air condltlon, large 1 acre lot right of way to
York River. Choose own interlor decor. $65,000
Call 804 642-4851 for Information

RUDOLPH DAVIS
PLUMBER
24 HOUR SERVICE
CALL 778-8982

HAPPY FATHER’S DAY

Minor Repą irs Road Service Tune Up Tires &
Accessories Member A.A.A., Satisf ied Customers
are Our Best Ads.
THIRD & OXFORD ST. BELVIDERE, N.J.
CALL 201 475-4527
MR. DON & JEAN STULL OWNERS

FOR SALE HOUSE
VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

VISIT THE NEW

•
•
•
•
•

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

INSIDE — OUTSIDE PAINTING

TROPICAL

i

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
FHONE 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

WOODEN FLOOR CARE CO.
Now there’s no reason for havlng a d ingy wooden
floor, for our rates can’t be beat. We wlll resurface your floor, totally dustless for only 40 c.
sq. ft. and We wlll put down your desired
finish free. Stain slightly extra. Phone (212)
353-0732

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

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas 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 — lietuviška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
535-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
Darbininko spaudos kioskas.

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamąją baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
Neto York City
Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

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:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gult Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! V
KELIONĖS 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, New 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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KUN. V. DABUŠIO40 M.
KUNIGYSTES SUKAKTIS
Nedidelės Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos Paterson, N.J.,
klebonas kun. Viktoras Dabušis
birželio 15 d. 3 vai. p. p. šios
parapijos bažnyčioj padėkos mišiomis paminės savo 40 metų
kunigystės sukaktį.
Atkilo jis į šią parapiją 1963
rugpiūčio 1 vikaru, o 1971 rug
piūčio 1, pasitraukus į pensiją
čia 35 metus klebonu išbuvu
siam kun. J. Kintai, vysk. L. B.
Casey buvo paskirtas klebonu.
Daugelis parapiečių jį tik nub
to laiko artimiau ir tepažįsta. O
pažinti jį galima buvo iš jo pa
mokslų, iš kurių trykšta šio ga
baus parapijos reikalų tvarky
tojo ir aktyvaus lietuvio kunigo
noras suburti parapijai priklau
sančius lietuvius į vieningą
lietuvių katalikų tvirtovę, tar
naujančią ne tik didesnei DieVo
garbei, bet taip pat ir bendriem
lietuviškiem reikalam. Savo
pamoksluose šalia krikščioniš
kojo tobulėjimo ir geresnio Die
vo pažinimo minčių jis beveik
kiekvieną kartą paliečia ir lietu
vių tautinius reikalus, kviesda
mas visus į vienybę, ragin
damas būti susipratusiais ir švie
siais lietuviais, stengiantis tau
tinius reikalus pastatyti aukš
čiau už savo asmeniškus pato
gumus.
Kilęs jis yra iš Girkalnio pa
rapijos, Raseinių apskr. Baigęs
Raseinių gimnaziją, 1930 įstojo
į Kauno kunigų seminariją ir ją
baigė 1935. Įšventintas ku
nigu, jis neilgą laiką vikara
vo Pagiryje ir Šiauliuose,
o 1940, veiklus ir energin
gas kunigas, buvo paskirtas
Kauno arkivyskupijos Katalikų
veikimo centro reikalų vedėju.
Nespėjęs čia savo veiklos iš
plėsti dėl bolševikų okupaci
jos, jis buvo perkeltas klebonu į
Pagirius, kur dirbo iki 1944,
kol išvyko Vokietijon. Čia
išpyškėjo sukaktuvininko organi
zacinis talentas. Nevengdamas
kelionių ir turėdamas energi
jos perteklių, jis keliavo po bri-

Kad iŠ ateitininkijos jaunimo
išaugo gana gražus skaičius ak
tyvių jaunuolių, yra nemažas ir
kun. Dabušio nuopelnas. Ir čia,
Patersone, jo pastangomis buvo
savo laiku suorganizuota ateiti
ninkų moksleivių kuopelė, ku
rios auklėtiniai ir dabar gyvai
reiškiasi lietuvių veikloj.

Kun. Viktoras Dabušis.
Nuotr. V. Maželio

tų okupuotąją Vokietijos dalį,
lankydamas lietuvių stovyklas,
organizuodamas jose parapijas ir
katalikiškąjį veikimą. Apaštališ
kojo Sosto delegato jis buvo pa
skirtas britų zonos įgaliotiniu
katalikų reikalam ir SchlesvvigHolstein provincijos kunigų de
kanu. Gyvendamas Spakenbergo stovykloj, iš čia ilgesnį
laiką tvarkė visus zonoj gyve
nančių lietuvių katalikų reika
lus.
1951 atsidūręs JAV, kun. Vik
toras kelerius metus dirbo Ange
lų Karalienės parapijoj, Brook
lyn, N.Y., vėliau perėjo dirbti re
daktoriaus darbo tėvų pranciš
konų leidžiamajame Darbinin
ke, kur ir dirbo iki atvykimo į
šią parapiją.
Gyvendamas Amerikoj, kun.
Dabušis nesitenkino tik savo
tiesioginiu darbu, bet visa ener
gija pasinėrė į katalikiškąją ir
tautinę veiklą. Daugelį metų
jis buvo Ateitininkų Federaci
jos gen. sekretoriumi ir Ateities
žurnalo administratoriumi. Jo
pastangomis buvo suaktyvinta
katalikiškojo jaunimo veikla ir
sudarytas finansinis pagrindas
Ateities žurnalui leisti.

A.A.

JADVYGAI TRIMAKIENEI
mirus, buvusį mūsų kuopos pirmininką Julių Kumplką
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Simo Kudirkos vardo
Neto Yorko šaulių kuopa

Nors gyvendamas tolokai nuo
Detroito apylinkėse organizuo
jamos Dainavos stovyklavietės,
bet, gyvai suprasdamas jos pa
skirtį ir reikšmę lietuvių jauni
mo auklėjimui, jis visa energija
pasinėrė į jos kūrimo darbus —
rinko aukas ir pats stambias su
mas aukojo tai stovyklai kurti
ir tobulinti. Be to, jis daugelį
metų dirba ir ALRK Federacijos
gen. sekretoriaus darbą ir nuo
pat LB įsikūrimo JAV yra uolus
ir pareigingas jos darbininkas.
Nors per kelias kadencijas jis
buvo išrenkamas LB tarybos
nariu, bet ir nuo vietinės LB
apylinkės veiklos jis niekada ne
buvo nutolęs. Būdamas šioj pa
rapijoj, jis, tur būt, niekada nėra
apleidęs apylinkės susirinkimų
ir daug kartų buvo kviečiamas ir
dalyvaudavo apylinkės valdybos
posėdžiuose, kur jo, kaip parapi
jos atstovo, o vėliau ir šeiminin
ko, dalyvavimas būdavo reika
lingas.

Patersonui netekus Lietuvių
klubo patalpų, visa lietuviška
veikla koncentruojasi parapijos
salėj ir klebonijoj, nes tik čia
ir beliko organizaciniam gyveni
mui reikalingos patalpos ir šei
myniška
šilima.
Santykiau
damas su vietine administracija
ir pažindamas daugelį amerikie-

KEARNY, N.J.
Newarko arkivyskupijos pa
skelbtas piniginis vajus “Lifeline 75” Sopulingosios Dievo
Motinos parapijoj jau pradėtas
vykdyti. Apskaičiuota, kad kiek
vienai šeimai ar pavieniam as
meniui keturių mėnesių laiko
tarpy tam tikslui teks paaukoti
25 dol.
Kun. A. Trimakui išvykus
į Braziliją, parapijai trūksta ku
nigo. Klebono kun. D. Pociaus
rūpesčiu jau kuris laikas sek
madieniais atvyksta lietuviai
pranciškonai ir talkina pastoraci
joj.
Parapijos gegužinė — pikni
kas šiemet bus birželio 15, sek
madienį, ant savų žemės skly
pų. Tikimasi, jog gegužinėj gau
siai dalyvaus parapiečiai ir sve
čiai.
Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centras, kuris verčiasi
prekyba, išnuomodamas salę
įvairiem parengimam ir ap
tarnaudamas viešą barą publi
kai, 1974 metus dėl įvairių ne

Jaunimo kongreso finansų
komitetą Bostone sudaro: Gintas
Vaičaitis—pirm. Henrikas Če
pas—vicepirm., Rima Patašiūtė
— sekr., Asta Danasaitė — kasi
ninkė, nariai: Dalius Vasys, Juo
zapas Bakšys, Juozas Kapočius.
Atstovai į jaunimo kongresą:
Rima Patašiūtė ir Dalius Vasys.
Baisiojo birželio išvežimų mi
nėjimas įvyks birželio 14, šešta
dienį, 7 vai. vakaro Šv. Petro
lietuvių parapijos bažnyčioj So.
Bostone. Pamaldas atlaikys do
mininkonas kun. prof. Jurgėlaitis. Po to pobažnytinėj salėj me
ninę programą atliks solistas Be
nediktas Povilavičius, akomponuos muz. Jeronimas Kačinskas.
Organizacijos kviečiamos daly

čių konfratrų, jis parūpina dides
nėm iškilmėm reikalingas pa
talpas ir atlieka kitus švenčių
orumui pakelti reikalingus dar
bus.
Jo pastangomis čia kurį laiką
gražiai veikė organizaciniais rė
mais nesuvaržyti lietuvių susi
būrimai, kurių metu buvo skai
tomos paskaitos, apibūdinama
mūsų rašytojų kūryba, aptaria
mos naujai pasirodžiusios kny
gos ir, atitolus nuo kasdienybės
rūpesčių, artimiau pabendrau
jama.
Aukščiausiojo palaimos ir
dar daugelio darbingų metų
mielam sukaktuvininkui!
K. Jankūnas
sėkmių baigė su nuostoliu, gi
šiemet, vadovaujant naujai iš
rinktam pirmininkui S. Przychaki, atgauna turėtą lygsvarą ir
pirmuosius penkis mėnesius
baigė su geru pelnu.
Lietuvių
Bendruomenės
Keamy-Harrisono
apylinkės
metinis susirinkimas įvyko bir
želio 1 po lietuviškų mišių. Apy
linkės pirm. dr. J. Augius ir
kiti apylinkės valdybos nariai
sutiko savo pareigas eiti dar
vienerius metus. Svarstyti apy
linkės bėgamieji reikalai, artė
jantis jaunimo kongresas ir atei
ties veikla.
L.R.K. Moterų Sąjungos Kearny-Harrison kuopa, vadovau
jama energingos pirmininkės
Julijos Skripkienės, veikliai
reiškiasi. Kas mėnuo kviečiami
narių
susirinkimai.
Pirmąjį
gegužės sekmadienį paminėtos
motinos. Narės dalyvavo ta in
tencija aukotose mišiose, o po jų
— bendruose pusryčiuose. Ren
giami kortų vakarai su laimėji
mais. Iš pajamų šelpiamas Bal
fas, parapijos svarbesni reikalai
ir kt.
J. Mėl.

vauti su vėliavomis, o visi lietu
viai — maldai ir susikaupimui.
Altos Bostono skyriaus naują
prezidiumą
sudaro:
pirm.
Aleksandras Čaplikas, vicepir
mininkas Aleksandras Griauzdė,
sekretorius Andrius Keturakis ir
iždininkas Edmundas Cibas.
Praeitais metais prezidiumą su
darė: pirm. Stasys Lūšys, vice
pirm. Aleksandras Čaplikas,
sekr. Andrius Keturakis ir ižd.
Edmundas Cibas. Susirinkime
buvo priimta metų apyskaita.
Iš esamų kasoj pinigų nutarta
centrui pasiųsti $1,000 ir kasoje
lieka $275.
Pensininkės seserys Bronė
Kriščiukaitienė ir Julija Leš
činskienė ypatingam Vliko fon
dui paaukojo $45.

BAIGĖ MOKSLUS
Kun. Alfredas Žemeikis, So
pulingosios Dievo Motinos lie
tuvių parapijos Kearney asisten
tas, birželio 1 Iona kolegijoj
(N.Y.) gavo magistro laipsnį su
garbės atžymėjimu iš psicholo
gijos mokslų, kaip pastoralinis
patarėjas. Anksčiau buvo gavęs
bakalauro laipsnį Seton Hali
universitete. Šių studijų metu
kun. Alfredas dirbo protiškai at
silikusių klinikoj Hackensack
Community Health Center in
Bergen County.

Kun. Alfredas Žemeikis

Kun. Alfredas šių studijų
ėmės paskatintas arkivyskupo
Bollen, kuris norėjo, kad jo ar
kivyskupijoj būtų pakankamai
kunigų, kvalifikuotų patarėjų
ypatingiem reikalam.
Kunigystės šventimus Alfre
das yra gavęs 1963 gegužės
25 ir tais pačiais metais buvo
paskirtas į minėtą Sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių pa.rapiją Kearney asistentu.
Šia proga kun. Alfredui Žemeikiui linkime sveikatos ir na
šiai darbuotis pasirinktoj srity.

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEVV YORKO

Kaina nuo $739.—
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:
rugpiūčio 20
rugsėjo 3

rugsėjo 19
lapkričio 21

gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš
Chicagos
119.00
Cleveland
92.00
betroito
81.00 daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS
PATIEMS GAMINTI VALGIUS.
Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P. O. Box 188, Centerville,
Mass.. .02632. Telel. 617 775-4633.

AUSSIE TENNIS CAMP
TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI

8th Season
Nevv 1975 Location
Jevvett Heights, Near Hunter Mt.
Catskills, Nevv York.
Ski Lodge in the vvinter this beautiful campus with 20
Tennis Courts, lake svvimming, boating, water skiing, riding and golf etc. Video Replay, USLTA Tourneys. a
serious tennis work camp.

CO-ED 10-18 June-August

CT

\
\

Sessions 2, 4. 6 weeks
ADULT-FAMILY WEEKS

June 6-13 June 15-22.
Aug. 11-18 Aug. 22-29

’

\Ą

RAINCHECK: If more than one vvhole day’s play is lošt
due to rain during Adult weeks we offer a RAINCHECK—
A FREE vveekend to be taken in the Fall or Spring.

To Introduce our Ski Lodge opening in 1975
we are offering a BONUS for enrollment in
Aussie for Sumrfter of 1975.
VVrite or Call
Australian Pro
Richard Brcoks USPTA
7 Justamere Drive, Ossining
N.Y. 10562.
914 941-6576
Beginners VVelcome.

O4

©ur&lace

(S

WM0DERN ITALIAN-AMERlCAN VACATlON RESORT^^
All modern air condition rooms with privalė bath,
3 meais daily, all sport facilities, large filtered pool,
live entertainment and stage shows, plūs planned
activities day & nite. Free brochure, vvrite “Our
Place”, Paul Saxe Road, R.D. 1, Box 62, Catskill,
N.Y. 12414 or call NYC 212 592-4781 or 518 943-2077

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
Kojinės-Kelnaitės. (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

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.

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 aparatų Ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių Iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba Įsigyti savo nau
dojimui “Olympla” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais Į
Lietuvą arba kitas šalis.

AN
$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.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

nnn

CITY
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

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609
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LB NJ apygardos globojama KULTŪROS ŽIDINIUI
taut. šokių grupė Liepsna ge
(FORTEPIJONO
gužės 28 Rutgers univ. Douglas
kolegijos mažojo teatro patalpo
FONDUI) AUKOJO
se atliko dalį programos tarptau
Redakcija ....... (212) 827-1352
tinių santykių ir etninių studijų
220 dol. — dr. Jokūbas ir Lo
Administr. ... ..(212) 827-1351
instituto tą dieną surengtos kon reta Stukai, Mountainside, N.J.
Į Spaustuvė ... ..(212) 827-1350
ferencijos dalyviam ir svečiam.
100 dol. — Antanas ir Ona
■ Vienuolynas ..(212) 235-5962
Buvo pašokta 6 tautiniai šokiai. Šavelskiai, Glendale, N.Y.
K. Ž. salė ... .. 212) 827-9645
Kitą programą atliko Armėnijos,
60 dol. — Romas ir Daiva KeBaltgudijos,
Kaukazo,
Ukrainos
ziai,
Bayside, N.Y.
341 HIGHLAND BLVD.
ir Kinijos taut. šokių grupės ir
50 dol. — Zigmas Steponavi
BROOKLYN, N.Y. 11207
pora solistų. Programą stebėjo čius, Stamford, Conn.
keli šimtai žmonių.
Pavergtų tautų savaitė šiemet
Kultūros Židiniui išlaikyti ir
Elena Mickeliūnienė, nuola
Prie lietuviško kryžiaus bu
bus minima nuo liepos 13 iki pagerinti pagrindines pajamas
vusioj parodos aikštėj birželio tinė didelė Kultūros Židinio me
20. Liepos 13 bus pamaldos Šv. parūpina
ketvirtadienio
ir
22 bus prisiminti didieji birže cenatė, labai daug prisidėjo prie
Patriko
katedroj.
Pamokslą
sakys
penktadienio
parengimai
(bin

Židinio
koncerto,
kai
programą
lio mėnesio trėmimai. Šį minė
prel. J. Balkūnas. Šiai savaitei go). Kiekvienam parengimui yra
jimą rengia kryžiaus globos ko atliko Metropolitan operos solis
pravesti sudaromas specialus reikalinga apie 20 talkininkų.
mitetas, kuriam vadovauja Peter tė Maralin Niska ir smuikinin
komitetas. Šiemet pirmininku Galį pagelbėti bent kartą mėne
kas
William
Mullen.
Talkinant
Wytenus.
išrinktas dr. Ivan Docheff, bul syje maloniai prašomi paskam
kitom
poniom,
ji
savo
lėšom
su

Maironio lituanistinės mokyk
garas. Iš lietuvių į komitetą į- binti tėv. Pauliui, telef. 235rengė labai gražias vaišes garbės
los mokslo metų baigimo iškil
eina P. Ąžuolas ir Helen Kulber. 5962 arba Vaciui Steponiui,
svečiam, kurių buvo apie 50.
mės buvo birželio 15 Kultūros
Už a.a. Oną ir Kazimierą Kar telef. 441-7087. Ketvirtadienio
Kultūros Židinio administracija
Židiny. Buvo pamaldos, kurias
mazinus mišios bus birželio 21, parengimai vyksta nuo 7:45 v.v.
už tokią paramą jai nuoširdžiai
laikė mokyklos kapelionas Tėv.
New Yorko krepšininkės iš k. I-je eilėje D. Gvildytė, R. Vešeštadienį, 10 v. r. tėvų pran iki 10:15; penktadienio nuo 12
Paulius 'Baltakis, OFM, iškil dėkoja.
beliūnaitė, D. Liogytė, J. Gudaitytė, vidury R. Galinytė;
ciškonų koplyčioj. Giminės ir ar vai. dienos iki 3 v. p. p. Papil
Čiurlionio 100 metų gimimo
mingas mokslo metų baigimo
Il-je eilėje L. Naronytė, R. Liogytė, A. Katinaitė, G. Vebetimieji kviečiami dalyvauti.
domų talkininkų ypatingai yra
aktas. Visiem geriausiem moki
minėjimas rengiamas rudenį,
liūnaitė, P. Vaitkevičiūtė, Užpakalyje komandos treneris Pr.
Broniaus Budriūno kantata, reikalinga
vasaros
atostogų
niam įteiktos dovanos, išleista spalio 18 ir 19. Iškilminga
Gvildys. Nuotr. Bačkaičio
skirta Vilniaus miesto 650 metų metu. Laukiame ir iš anksto dė
21-ji mokyklos laida. Šiemet
akademija bus spalio 18. Bus dvi
sukakčiai ir pavadinta “Tu Vil kojame.
baigė 18 mokinių. Aukštesnio paskaitos, viena apie Čiurlionio
niuj pasilik, Valdove” (žodžiai
sios mokyklos dvi klases baigė
muziką, kita apie dailę. Bus ro
Jonas Dumčius praneša, kad
Registracija į rajoninę skautų,- K. Bradūno), jau sukurta, perra
5. Tai buvo pirmoji aukštesnio domos skaidrės. Spalio 19 skiria jis šiuo metu yra Bellevue Hos- čių Knygnešių vardo stovyklą
šyta ir atsiųsta spausdinti į pran
sios mokyklos laida. Po iškilmių ma Čiurlionio muzikai. Daly pital, Ward 1-3, 5th Fl. East, yra pratęsta iki birželio 21. Sto
ciškonų spaustuvę. Kantata pa
buvo bendros vaišės. Žemutinėj vauja 5 apylinkės chorai, pianis lst Avė. and zęš st., New York, vyklos mokestis yra 50 dol., įrašyta mišriam chorui, solistui
salėj buvo surengtos baigusių tas, styginis kvartetas iš Chica N.Y. 10016.
skaitant registracijos mokestį 10 bas-baritonui ir deklamatoriui,
jų vaišės, kuriose dalyvavo mo gos. Minėjimui surengti yra su
dol.
turi 32 puslapius. Kantatos
kytojai, baigusiųjų tėvai, arti darytas komitetas, kuris posė
Jadvyga Trimakienė, kuri bir
Apie poezijos pavasarį
parašymą ir išleidimą suorgani
New Yorko Altos posėdis bu
mieji. (Platesnis aprašymas bus džiauja birželio 18 pas dail. V.K.
želio 3 mirė nuo bute kilusio
Kam
reikalingas tas poezijos
zavo kun. L. Budreckas.
kitam Darbininko numery).
Jonyną.
gaisro, buvo pašarvota Garšvos vo birželio 6. Dalyvavo 21 dele
pavasaris,
iš pavergtos Lietuvos
Sol. M. Razgaitis dalyvauja
Paskaita apie Sibirą bus
laidojimo namuose Richmond gatas iš įvairių organizacijų.
jau
antrą
kartą
atklydęs į ChicaRegina operoj ir birželio 13
Simo Kudirkos šaulių kuopos birželio 15, sekmadienį, 4 v. po Hill.
Atsisveikinimas
buvo Šiais metais Altai pirmininkauja ir 22 dainuoja Rigoletto pastaty gą? Man, gyvenančiam New
šventėj birželio 15 sutiko daly piet Kultūros Židiny. Tai bus
penktadienio vakarą. Rožančių Antanas Varnas, I-mas vice me. Jo nuotrauką įsidėjo Brook- Yorke, jis neatrodo labai šaunus.
vauti vienintelė New Yorko apy birželio trėmimų prisiminimas.
sukalbėjo kun. S. Raila. Žodelį pirmininkas — Alfonsas Koncė, lyne leidžiamas savaitraštis SunMes mėgstam poeziją, mėgs
linkėj gyvenanti, apie 30 metų Drauge bus rodomos ir skaidrės
tarė P. Minkūnas. Birželio 7 Ap II-ras vicepirmininkas — Peter set News ir parašė, kad jis dai tam ir pavasarį. Bet poezijos pa
išbuvusi Sibire, tremtinė, invali apie Sibirą. Paskaitą skaitys reiškimo parapijos bažnyčioj lai Wytenus, sekretorius — Vacys
vasaris — jau nei šis, nei tas.
dė Leonora Juočepienė, vos prof. E. Pūtvytė. Po paskaitos dotuvių mišias aukojo jos sūnus Steponis, iždininkas — Ignas nuoja Rigoletto operoj.
Dėl to, kad pagamintas Maskvoj.
prieš tris mėnesius atvykusi iš Al. Balsys deklamuos eilėraš kun. K. Trimakas, kuris, nese Gasiliūnas. Šiemet į Altą įsijun
P.S. Šį laišką siunčiu ir kitiem
Vyr. skaučių židinys Vilija
okupuotos Lietuvos. Jos atvyki
gė
Balfo
direktorė
Janina
Gerdniai
išvykęs
į
Braziliją,
dabar
laikraščiam.
savo
parodą
rengia
lapkričio
1-2
čius trėmimam prisiminti, o Jo
mą aprašė New York Times pir
Leonardas Žitkevičius
nas Rūtenis paskaitys savo nau grįžo į motinos laidotuves, ir vilienė ir Lietuvos vyčių atsto Kultūros Židiny.
mame puslapy, ir buvo parodyta
vė Helen Kulber.
kun.
dr.
K.
Trimakas
iš
Chica

ją poemą.
televizijoje.
gos (giminė). Taip pat laidotuvė
Į “Lietuvos atsiminimų” pik
se
dalyvavo
ir
kitas
velionės
sū

niką,
kuris įvyks birželio 29, iš
Pianistės Julijos RajauskaitėsPėdos mirties zonoje, Elenos
Tetrauskienės koncertas nuke Juciūtės taip sėkmingai sklin nus, kuris gyvena Washingtono Brooklyno-Woodhaveno organi
liamas iš lapkričio 23 į gruodžio danti knyga, bus pristatyta bir valstijoj. Į laidotuves buvo atvy zuojami autobusai. Informacijos
6. Koncertas bus Kultūros Židi želio 15 Kultūros Židiny. Kny kusių žmonių net iš Toronto ir reikalais skambinti A. Kačanauskui 782-7887, Darbininkui 827nyje. Jis rengiamas serijoj, kuri gos
pristatymas
sujungtas kitų miestų.
1351 ir Fifi restoranui 441 —
rūpinasi išmokėti fortepijono drauge su birželio trėmimų mi
N.Y. skautų-skaučių iškilmin
skolas.
nėjimu. Apie knygą kalbės Ire ga sueiga buvo birželio 7, šešta 5284.
na Banaitienė, ištraukas iš kny dienį, K. Židinio didžiojoj salėj.
Ignas Kazlauskas, gyvenąs
gos paskaitys Vida Jankauskie Sueigos metu buvo pranešimai,
Great Necke, vietos spaudoj
nė. Visi galės knygą įsigyti, nes pakėlimai į aukštesnius laips
KULTŪROS
(The Great Neck News) atspaus
išleista nauja laida.
ŽIDINIO
nius,
įžodis.
Po
to
buvo
skautiš

dino du laiškus. Vienas buvo
Kennebunkporte, Maine,
kas
laužas
su
įvairia
programa.
BIBLIOTEKA
vasario 8 dienos laidoj, o kitas
Perkūno choras birželio 14
Ketvirtadienio bingo darbuoto
Antano Maceikos vardo Kul
gegužės 13 laidoj. Pirmame rengia uždarą savo darbo sezono
liepos 6-tą
jų
metinis susirinkimas buvo bir tūros Židinio biblioteka viešam
laiške prisimena Lietuvos nepri užbaigimą. Dalyvauja choristai,
visuomenės naudojimui numa
klausomybės šventės sukaktį, gi choristų šeimos ir choro bičiu želio 7, šeštadienį, Kultūros Ži
dinio
mažojoj
salėj.
Vadovavo
toma atidaryti po vasaros atosto
Programoje:
antrame laiške rašo apie Romo liai. Paprastai būna vakarienė ir
Vacys
Steponis.
gų.
Kas nori jau dabar pasi
Kalantos susideginimą, apie choro specialiai parengta prog
Ieškoma talkininkų, kurie ga
naudoti bibliotekos knygomis,
priespaudą Lietuvoj, kratas, Ko- rama su visokiomis išdaigomis.
11 vai. — mišios Liurdo
lėtų
padėti
pravesti
ketvirtadie

prašom
kreiptis tiesiog pas bib
valevo suėmimą, Katalikų Baž
grotoj ir pamokslas
nyčios Kronikos leidimą. Nepra
Olga Pusnikaitė-Grisaitienė nio bingo žaidimus. Vasaros mė liotekos vedėją A. Maceiką.
nesiais,
kada
prasideda
atosto

K.Ž.
bibliotekai
Lietuvos
vy

leisdamas jokios progos, taip Ig staiga mirė birželio 5 rytą. Gy
12 vai. — pietūs
pritrūksta
talkininkų čių Vidurio Atlanto apskritis įnas .Kazlauskas amerikiečius in veno 107 Daffoidil Avė., Frank- gos,
4 vai. — Onos Ivaškienės
formuoja apie Lietuvos padėtį. lin Square, L.I. Palaidota bir ketvirtadienio bingui. Kas Ga teikė skoningai įrištus 5 tomus—
ansamblio tautiniai
želio 7 Šv. Jono kapinėse. Di lėtų bent vieną kartą per mėne 10 metų Vyties komplektus.
Pamaldos už Prano Šilbajorio, džiam nuliūdime liko vyras Pra sį padėti, prašomi skambinti ket Taip pat Juozas A. Babilius,
šokiai
mirusio gegužės 23, vėlę bus lai nas, duktė Olga, sūnus Petras su virtadienio popiečių vadovui Brooklyn, N.Y., perleido biblio
komos New Yorko Kultūros Ži šeimomis, tėvas Petras Pusnikas V. Steponiui, 441-7087, arba tekai 5 dėžes savo asmeninių
Bus ir daugiau įdomių įvairenybių
dinio koplyčioj birželio 21, šeš ir kiti giminės bei artimieji čia pranciškonų vienuolyno virši knygų. Nuoširdus ačiū.
ninkui Tėv. Pauliui Baltakiui,
tadienį, 9 vai. ryto. Velionis po ir okupuotoj Lietuvoj.
Moteris ieško buto iš 2-3 kam
OFM, 235-5962.
karo įsikūrė ir gyveno Lenkijoj.
barių. Pageidaujama WoodSimas Kudirka dalyvaus Lie
Amerikoj liko du sūnūs — New
Liet. Kat. Moterų Kultūros
havene ar Richmond Hill.
Yorke Algirdas ir Ohio SU pro Draugijos susirinkimas buvo tuvos vyčių seime ir bus priim
Skambinti bet kuriuo laiku. Tel.
fesorius Rimvydas Šilbajoriai birželio 1 Jadvygos Kregždienės tas kaip garbės svečias.
849-6525.
1975 BIRŽELIO 29 D., SEKMADIENĮ,
bei sesuo Valė Avižonienė Mil- namuose. Išrinkta nauja valdy
Pranas J. Bertulis, 66 metų,
Išnuomojamas penkių su puse
ford, Delaware.
ba.
gyv. Richmond Hill, palaidotas
VISI KELIAI VEDA Į
kambarių butas Astorijoj, 2-jų
po mišių birželio 9 iš Apreiški
šeimų namas, geras susisieki
mo parapijos bažnyčios Kalvari
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir
mas,
3 blokai nuo traukinio.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA BIRŽELIO 15
jos kapinėse. Paliko liūdinčią
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO RENGIAMĄ
Nuoma 240 dol. mėnesiui.
RENGIA SAVO
žmoną Viktoriją, sūnų PranąSkambinti RA 1-0237.
Joną, dukterį Barborą, tris anū
LIETUVIŲ RADIJO
Richmond Hill prie pat parko
kus, seserį Mary ir brolį Antaną.
DIENĄ - PIKNIKĄ
išnuomojamas modernus butas
METINĘ ŠVENTĘ
J. Daumanto “Partizanai už iš 6 erdvių kambarių. Tel. 847geležinės uždangos” šią savaitę 8692.
11 v. Apreiškimo parapijos bažnyčioje pamaldos už
išeina anglų kalba. Knyga ang
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir Sibiro tremtinius.
Parduodamas
vasarnamis,
LATVIŲ PARKE “PRIEDAINE”
liškai vadinasi “Fighters For prie gražaus, miškais apaugusio
Freedom, Lithuanian Partisans ežero, 16 mylių nuo New HaHovvell Township, N.J. (Route 33 — apie 5 mylias į
4 v. popiet Kultūros Židinyje iškilminga akademija.
Versus the U.S.S.R.” Kny veno. Moderniai įrengtas, su
rytus nuo Route 9), prie Freehold, N.J.
Himnus gieda šaulys M. RAZGAITIS, akomponuoja
ga plačiai aprašo Lietuvos parti elektriniu šildymu, šešių kam
A. KAČANAUSKAS.
PIKNIKO PRADŽIA 1:00 vai. p.p.
zanų veiklą 1945-47 metais. barių (2 miegamųjų). Prie to
1000 vietų amfiteatre
Iliustruota autentiškomis nuo naujai pastatytas mūrinis gara
• Sibiro tremtinių prisiminimas
3:00 vai. p. p. MENINĖ PROGRAMA
traukomis. Išleidžia Manyland žas, ant kurio didelis kambarys
Paskaita apie Sibirą skaito šaulė prof. EMILIJA PŪTVYTĖ.
Dalyvauja: BROOKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOS
Books leidykla, kurią tvarko Ste (10x20’), dušas, skalbykla ir t.t.
Rodomos skaidrės.
pas
Zobarskas.
CHORAS, diriguojamas Algirdo Kačanausko
Tremtinių poeziją skaito šaulys ALOYZAS BALSYS, savo
Ežero frontas 100 pėdų. Pakran
ir garsioji KONOPKA Tautinių šokių grupė
kūrybą — šaulys JONAS RŪTENIS.
Birželio trėmimai bus pami tėje pastatas vandens sporto į• Elenos Juciūtės knygos “Pėdos mirties zonoje”
nėti šaulių rengiamoje metinėje rankiam. Yra atsarginė elektros
pristatymas
šventėje birželio 15. Tą dieną stotelė 2,5 kw. Parduodamas su
4:30 vai. p. p. ŠOKIAI, grojant GUTAUSKŲ orkestrui
Kalba IRENA BANAITIENE.
11 vai. bus pamaldos Apreiški baldais, laivu (8x10’), motoru ir
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas
Ištraukas skaito šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ.
mo parapijos bažnyčioje. Mišios kt. Vieta tikrai graži (savo gro
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANTI
aukojamos už žuvusius dėl Lie žiu, gal būt, vienintelė Con• Vaišės. Jas paruošia šaulė ELENA MICKELIŪNIENE.
Įėjimo auka $3.50; studentam $2.00
tuvos laisvės ir už ištremtuosius necticut valst.), todėl noriu, kad
Įeinant aukojama.
į Sibirą. 4 vai. popiet Kultū ja pasinaudotų lietuviai. Parduo
du, nes išsikeliu gyventi į Flo
ros Židinyje bus Akademija.
Į šį tradicinį parengimą gražioje gamtoje kviečia
Visi kviečiami prisiminti ir pagerbti mūsų brolius
ridą. A. Gruzdys, Albertus Mag
Tremtinių poeziją skaitys šaulys
tremtinius.
Direktorius DR. JOKŪBAS J. STUKAS
nus College, New Haven, Conn.
Aloyzas Balsys, savo kūrybą —
06511.
Jonas Rūtenis.
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LIETUVIŲ DIENĄ —
PIKNIKĄ

