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Savaitės
Įvykiai
Izraelio min. pirm. Yitzhak
Rabin, nors buvo pratęsęs pasi
tarimus su valst. sekr. Kissingeriu, tačiau JAV ir dabar dar ne
turi tinkamos formulės ribotan)
susitarimui tarp Egipto ir Izrae
lio pasiekti.
Italijos provincijų ir vietinės
valdžios rinkimuose krikšč.
dem. partija surinko 35.6% balsų
(anksčiau buvo surinkusi 38.7%),
komunistų balsai iš 27.5% pakilo
iki 32.4% ir socialistų — iš 9.7%
iki 12.1%.
Portugalijoj kova dėl revol. ta
rybos uždaryto socialistų laik
raščio Republica tolesnio likimo
vis dar tebevyksta. Taip pat ne
išspręstas reikalas ir katalikų
radijo stoties, kurią prieš kiek
laiko užėmė komunistai.
Atvykusiam V. Vokietijos
prez. Walter Scheel prez. For
das pareiškė, kad JAV laiky-,
sis savo tvirtų įsipareigojimų
Vokietijai ir Berlynui ginti.
Valst. sekr. Kissingeris pa
žadėjo, kad JAV nenusisuks nuo
Azijos ir priešinsis bet kurios
valstybės pastangom jėga pri
mesti savo valią Azijos valsty
bėm. Jis turėjo galvoje Japoni
ją ir P. Korėją.
Sov. S-ga painformavo kitas
valstybes, kad Europos saugu
mo konferencija būtų sušaukta
liepos 22. JAV su šia data sutik
tų, jei iki tol pavyktų išspręs
ti ginčytinus klausimus.
Sov. S-ga įspėjo Japoniją ne
pasirašyti su Kinija tokios su
tarties, kuri stengtųsi sumažinti
sovietų įtaką Azijoj. Kinija nori į
sutartį įrašyti, kad susitariančios
šalys priešinsis bet kuriom tre
čios valstybės pastangom domi
nuoti Azijoj.
JAV gynybos dept. bando
naują strateginę branduolinę ra
ketą, varomą sprausminio mo
toro ir vairuojamą kompiuterio.
Ji galės būti paleidžiama iš pov.
laivo ar lėktuvo, galės lėkti ne
dideliame aukštyje ir bus labai
taikli.
Sirija ir Jordanas sutarė koor
dinuoti savo karinius ir ūki
nius sprendimus ir sudarė tam
reikalui abiejų min. pirm, va
dovaujamą specialią komisiją.
Prez. Fordas pareiškė, kad,
nors ir nutarus Amerikos valsty
bių org-jai panaikinti prekybos
draudimą su Kuba, JAV savo
boikotą tęs tol, kol Kuba pakeis
politiką JAV atžvilgiu.
Branduolinius įrengimus še
šios eksportuojančios valstybės
(JAV, Sov. S-ga, Britanija, Kana
da, Prancūzija ir V. Vokietija)
susirinko slaptos konferencijos
priemonėm dėl branduolinių
ginklų plitimo sumažinimo ap
tarti.
Italijos komunistų vadas Enrico Berlinguer pareiškė, kad
jo partija negali būti apeita,
sprendžiant Italijos problemas.
Turkija oficialiai painfor
mavo JAV, kad, nepanaikinus
ginklų įvežimo draudimo, ji bus
priversta uždaryti visas Turkijoj
esančias JAV bazes.
Širurės Atlanto sutarties vals
tybių gynybai stiprinti JAV pa
skyrė daugiau Poseidono tipo
raketų, paleidžiamų iš pov. lai
vų. Kiekviena raketa turi 10
atskirai vairuojamų atominių
galvučių.
Libano vyriausybės krizė vii
dar tebevyksta, nes kairieji ne
nori įsileisti į vyriausybę deši
niųjų falangistų partijos.
P. Amerikos ir Karibų jūros
valstybių komunistų vadai savo
konferencijoj pasmerkė Kinijos
komunistus, pažadėjo remti
Portugalijos kairiųjų vyriausybę
ir pabrėžė, kad jie sieks valdžios
demokratinėmis prielnonėmis,
bet panaudos jėgą jų pasiektiem
laimėjimam ginti.
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TRYS SOVIETŲ AKTAI PRIEŠ LIETUVĄ
Juozo Audėno, Vliko vicepirmininko, kalba per Radio Liberty
Sovietų Sąjungos vyriausy mo departamento direktorius
bė, susitarusi su nacių Vokieti Povilaitis, kaip provokacinių
ja, savo agresiją prieš Lietuvą veiksmų prieš sovietinę įgulą
pradėjo 1939 rugsėjo mėnesį, Lietuvoj tiesioginiai kaltininkai.
Antra, kad tuojau būtų sufor
kai drauge su vokiečiais okupa
vo Lenkiją. Ji iškvietė į Mask muota Lietuvoj tokia vyriausy
vą Lietuvos užsienio reikalų mi- bė, kuri sugebėtų ir būtų pasi
nisterio Juozo Urbšio vadovautą ryžusi laiduoti garbingą Sovietų
delegaciją ir grasinimais priver Sąjungos ir Lietuvos savi
tė ją priimti reikalavimą penkio tarpinės pagalbos sutarties įgy
likai metų įsileisti į Lietuvą rau vendinimą ir ryžtingai sutramdyti sutarties priešus.
donosios armijos įgulas.
Trečia, kad tuojau būtų lai
Tai buvo pirmasis sovietinės
duotas laisvas sovietinės kaagresijos aktas prieš Lietuvą.
1940 gegužės 25 Lietuvos at riuomenės, kiek jos bus reika
stovui Maskvoj dr. Natkevičiui linga, įleidimas į Lietuvą.
Į šiuos visus reikalavimus
Molotovas įteikė raštą, kad Lie
tuvoj neva pradėję dingti sovie Lietuvos vyriausybė turėjo atsa
tinės įgulos kareiviai. Tai buvo kyti iki 1940 birželio 15>
gryna netiesa—piktos valios fab- dienos 10 vai. ryto. Lietuvos
Tkacija. Lietuvos vyriausybė su vyriausybės atsakymo negavi
darė komisiją tiem kaltinimam mas iki to termino, esą, būsiaąs
ištirti. Komisijai pirmininkavo vertinamas kaip atsisakymas
teisingumo ministeris dr. Anta vykdyti nurodytus Sovietų Są
nas Tamošaitis. Lietuvos vy jungos reikalavimus.
Gavusi šį ultimatumą, Lietu
riausybė pakvietė į komisiją ir
raudonosios armijos atstovus, ta vos vyriausybė ir kariuomenės
čiau Sovietų Sąjungos vyriau vadovybė skubiai, 1940 birželio
sybė savo atstovų neskyrė ir iš 15 dienos 1 vai. ryto, susirin
viso atsisakė su komisija bendra ko prezidentūroj posėdžio, ku
riam pirmininkavo pats respu
darbiauti.
prezidentas
Antanas
Šis Lietuvia mestas kaltini blikos
mas buvo antrasis sovietinės ag Smetona. Posėdžio pradžioj mi
nisteris pirmininkas Antanas
resijos aktas.
Vokietijos kariuomenei bai Merkys perskaitė visus ultima
giant užimti Prancūziją, Stalinas tume Lietuvai išdėstytus reika
pasiuntė Hitleriui sveikinimo lavimus. Prezidentas Smetona
telegramą, ir pačiame karo eigos pradėjo aiškinti tuos ultimatumo
įtempime Vakaruose, 1940 bir reikalavimus paeiliui. Jie visi
želio 14-osios naktį, sovietinė rodė Sovietų Sąjungos pasikėsi
vyriausybė įteikė Lietuvai ulti nimą prieš Lietuvos valstybinę
matumą, reikalaudama į jį atsa nepriklausomybę, nes jau žy
miai anksčiau buvo žinoma, kad
kyti per dešimt valandų.
Tai buvo trečiasis ir lemiamas Lietuvos pasieny Sovietų Są
agresijos aktas. Ultimatume bu junga turėjo sutraukusi didelius
vo išdėstyti trys labai griežti savo kariuomenės telkinius.
Vėliau paaiškėjo, kad ten būta
reikalavimai:
Pirma, kad tuojau būtų atiduo net trijų korpusų.
Maskvos reikalavimai buvo il
ti teismui vidaus reikalų minis
teris Skučas ir valstybės saugu- gai diskutuojami. Prezidentas ir
kai kurie ministeriai siūlė ul
Saudi Arabijos karaliaus Fai- timatumą atmesti, o jei bus jėga
salo žudikui, 27 m. princui Fai- veržiamasi į Lietuvą — pasi
salui, buvo nukirsdinta galva priešinti ginklu. Kiti posėdžio
dalyviai priminė, kad pasieny
kardu miesto aikštėj.
Belgijos parlamentas pritarė yra milžiniški raudonosios armi
vyriausybės sprendimui pirkti jos telkiniai, o viduj — įgulos,
tad stoti į karą prieš Sovietų
karo lėktuvus iš JAV.
Graikija formaliai pasiprašė
priimama tikruoju nariu į Euro
pos bendrąją rinką. Iki šiol ji
buvo tik nepilnateisis rinkos na
rys.
AmerikosAFL-CIO federaci
jos delegacija pasitraukė iš meti
nės tarptaut. darbo org-jos kon
ferencijos, nes pastaroji suteikė
stebėtojo teises Palestinos išlaisv. org-jai.
Sovietų disidentai kreipėsi į
tarptaut. raudonąjį kryžių prašy
dami padėti matematikui Leoni
dui Plyšč, nuo 1972 laikomam
psichiatrinėj ligoninėj.
Vietnamo komunistai užpuolė
prie Kambodijos esančią salą
ir ją užėmė.
JAV ruošiasi čia apgyvendinti
apie 1000 Čilės pabėgėlių.
Laos komunistai areštavo
amerikietę Rosemary Ann Conway, kaltindami, kad ji verba
vusi lakūnus Amerikos lėktu
vam iš Laos išgabenti.
JAV armija birželio 14 atšven
tė, savo 200 m. sukaktuves.
Iš Libano palestiniečiai už
puolė Izraelio pakrantės mies
tą ir paleido keletą raketų, o
JAV ir Japonijos korespon
Izraelis tuoj pat reagavo, lėktu
dentai buvo paprašyti palikti
vais puldamas Libano kaima.
Vietnamą.
18-je Afrikos valstybių val
Švedijos karalius Karolis XVI
džia
priklauso karinėm pajėgom.
Gustavas pirmą kartą lankys JAV
Vakarinio Pacifiko Mariana
1976 balandžio 25.
Britanija dėl politinių sumeti salų gyventojai referendumu
mų nutraukė susitarimą naudo nutarė įsijungti į JAV. Jų norą
turės patvirtinti JAV kongresas
tis laivyno baze Pietų Afrikoj.
Aleksandras
Solženicynas, ir Tungt. Tautos.
Zaire prez. Mobutu Sese Seko
AFL-CIO prezidento George
apkaltino,
kad JAV ruošusios
Meany pakviestas, birželio 30
prieš
jį
sąmokslą.
Suimti 6
Wasjiington-Hilton
viešbuty
aukšt.
karininkai.
JAV
šį kalti
pasakys kalbą jo garbei suruoš
nimą
griežtai
atmetė.
tuose pietuose.

Sąjungą lietuvių tautai būtų
pražūtinga. Po to visų buvo su
tarta, kad dėl sutarčių laužymo
sovietinei valdžiai reikia pa
siųsti protestą. Pagaliau, vy
riausybei pritariant, prezidentas
pavedė generolui Stasiui Raš
tikiui sudaryti naują vyriausy
bę ir tuojau vykti į Maskvą iš
siaiškinti susidariusią padėtį.
Maskva Raštikio kandidatūrą at
metė ir pranešė, kad naujai vy
riausybei padėti sudaryti atvyks
komisarų tarybos pirmininko pa
vaduotojas Dekanozovas.

Neilgai trukus, t.y. birželio
15-osios vidudienį, sovietiniai
tankai pradėjo slinkti per sieną,
jų lėktuvai nusileisti mūsų aero
dromuose ir visur statyti savo
sargybas. Šiuo ketvirtuoju savo
brutalios agresijos aktu Sovietų
Sąjunga įvykdė seniai supla
nuotą Lietuvos okupaciją, kuri
tebesitęsia ir dabar. Prezidentas
Smetona, palikęs ministeriui
pirmininkui Merkiui eiti pre
zidento pareigas, su prezidentū
ros štabu ir savo šeima, protes-'
to ženklan, pasitraukė į Vokie
tiją. Krašto apsaugos ministeris
generolas Kazys Musteikis taip
pat išvyko. Komisaras Dekano
zovas savo grasinimais sudarė
marionetinę Justo Paleckio vy
riausybę. Per šią vyriausybę
Kremlius į savo rankas paėmė
visą Lietuvos gyvenimą.
Tai buvo sovietinės valdžios
seniai suplanuota agresija. Tai
Maskvoj tų metų liepos 1 pats
komisarų tarybos pirmininkas
Molotovas patvirtino marioneti
nės Paleckio vyriausybės už
sienio reikalų ministeriui Krė
vei-Mickevičiui. Štai Molotovo
žodžiai:
“Jei dar rusų carai, pradedant
Jonu Baisiuoju, siekė prasiveržti
į Baltijos jūras, tai ne dėl as
meniškų užgaidų, bet todėl, kad
to reikalavo rusų valstybės ir
tautos išsivystymo eiga. Būtų
nedovanotina, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė dabar nepasi
naudotų proga, kuri gali kitą kar
tą nepasikartoti.”
(Elta)

Laos karališkos ginki, pajėgos
paprašė Pathet Lao komunistų
į kiekvieną dešiniųjų dalinį pa
skirti savo karinį patarėją. De
šiniųjų kariuomenė iš 50,000
bus sumažinta iki 30,000 vy
rų.
Laos vyriausybės pareigūnai
turi lankyti seminarus klaidin
giem įsitikinimam iš jų galvoji
mo pašalinti.
NATO gen. sekr. Joseph Luns
pareiškė, kad Soviet. S-ga, nors
tai ir paneigdama, yra visai
pasiruošusi vesti cheminį kara.

Okupuotos Lietuvos kronika
Partija ir komsomolas. Bir
želio 10 Lietuvos kompartijos
centro komitete įvyko okup.
Lietuvos ministerijų bei žiny
bos partijos sekretorių pasitari
mas, kaip didinti partijos vaid
menį ūkyje. Pasitarime dalyvavo
✓isa okup. Lietuvos partinė ir
administracinė
diduomenė:
partijos CK politbiuro nariai,
“ministrai”, žinybų vadovai,
spaudos redaktoriai. Atrodo, kad
okup. Lietuvos ūkio reikalai
Kremliaus nepatenkina ir todėl
maskvinės partijos dalinys okup.
Lietuvoj turi rodyti daugiau ati
tinkamos iniciatyvos. Pagrindi
nis pranešėjas pasitarimui bus
II-sis sekretorius Charazovas.
Dėmesio vertas reiškinys: po
Sniečkaus vis dažniau pasireiš
kia II-sis sekretorius Charazo
vas, ne tiesioginis Sniečkaus
įpėdinis Griškevičius. Dėmesio
vertos ir pasitarime dalyvavu
sios “partorgų” pavardės: Mais
to
pramonės
“ministerijos”
“partorgas” N. Samodūrov, Vy
riausios materialinio techninio
tiekimo valsybos — V. Pismenčiuk, Ryšių “ministerijos” — I.
Olševskaja, Vilniaus Spalio raj.
— N. Kuksov, “ministro pirmi
ninko” pavaduotojas — J. Rusenka.
Birželio 5 Vilniuj vyko Lietu
vos komsomolo centro komiteto
pilnaties posėdžiai. Darbotvar
kėj: Lietuvos komsomolo ak
tyvistų parinkimas, paskirsty
mas, paruošimas ir atsakomybės
didinimas. Į posėdžius buvo
atvykęs iš Maskvos komsomolo
centro biuro narys V. Ivanovas.
Žemės ūkis. Nepaisant nuola
tinio visos sovietinės spaudos
raginimo ruoštis sėjai, ruoštis
šienapiūtei, ruoštis rugiapiūtei,
ruoštis, ruoštis ir ruoštis, bet
anaiptol tas ruošimasis nėra
sklandus. Pati “Tiesa” pripa
žįsta, kad viename tik Mažeikių
rajone dėl atsarginių dalių sto
kos be darbo stovi 43 trakto
riai, 11 siloso kombainų, 8 šienapiovės su žolės smuikintuvais.
Švietimas. Kauno Politechni
kos institute yra 12 grupių,
kuriom dalykai dėstomi rusų
kalba, būtent, elektrotechnikos
fakultete viena, mašinų gamy
bos fakultete dvi, radijo elektro
nikos fakultete dvi, santechni
kos fakultete dvi. Klaipėdos skvriuj trys, neakivaizdiniame sky
riuj dvi. Žemės ūkio akademijoj
dviem grupėm dėstoma rusų
kalba: agronomijos studentų
grupei ir žemės ūkio mechanizacijos studentų grupei. Kauno

JAV aukš. teismas nutarė, kad
namų pirkimo-pardavimo advo
katai negali laikytis jų pačių
sąjungos nustatytų kainų už pa
tarnavimus. Tai turės įtakos ir
kitiem profesionalam.
Sov. S-gos sociologai pripažįs
ta, kad dėl padidėjusių skyry
bų ir lytinio palaidumo Sov.
S-gos šeimos yra atsidūrusios
dideliuose sunkumuose.

Ispanijos opozicinės partijos
sudarė į kairę pakrypusį susi
vienijimą.

Medicinos institute rusų dėsto
moji kalba yra gydomosios me
dicinos studentų grupei. Vil
niaus universitete yra 11 grupių,
kuriom dalykai dėstomi rusų
kalba, būtent, matematikos, fizi
kos, geologijos, buhalterinės
apskaitos, teisės, filologijos,
pramonės planavimo studentų
grupėm, ir keturiom grupėm
neakivaizdinių studentų. Vil
niaus inžinierinės statybos insti
tute yra keturios grupės, ku
riom dalykai dėstomi rusų kal
ba: viena grupė statybos fakul
tete, viena automatizacijos fa
kultete ir dvi mechaninės tech
nologijos fakultete. Šiame fakul
tete kai kurie dalykai dėstomi
tik rusų kalba.
Kultūra. Partijos sveikinimas
kompozitorių
suvažiavimui
primena, kad jų “atsakingas už
davinys . .. rašyti kūrinius vai
kam, jaunimui ir dirbantiesiems,
įtaigiai propaguojančius tarybi
nio
patriotizmo,
proletari
nio
internacionalizmo
idė
jas, ir šlovinančius tarybi
nių žmonių didvyrišką darbą,
kuriant komunistinę
visuo
menę”. Partija primena kompo
zitoriam, kad jie vadovautųsi
“socialistinio realizmo princi
pais” ir rašytų kūrinius, “ugdan
čius komunistinę sąmonę". Rei
kia tik stebėtis okup. Lietuvos
kompozitorių ištverme ir tokio
mis sąlygomis kurti tikrus meno
kūrinius.
Ryšium su rusų sovietinio ra
šytojo Šolochovo 70 metų am
žiaus sukaktimi, sovietinė pro
paganda ir okup. Lietuvos spau
doj cituoja Šolochovo pasisa
kymą, kad sovietinė literatūra
esanti priešakinė literatūra, nes
nes ji propaguojanti komunizmą
ir rašytoją yra pastačiusi į prie
šakines ideologines kovos lini
jas. Kad toks Šolochovo “strait
jacket” komunistui rašytoui
taikomas, — bala nemato, betgi
kuo dėtas ne komunistas rašyto
jas ir kodėl jis turi propaguoti
komunizmą?
Birželio 11 Vilniaus Antakal
nio kapinėse palaidotas Bronius
Kelbauskas, pirmasis nepriklau
somos Lietuvos baleto solistas.
Sovietinei informacijai būdinga:
nėra duomenų nei kada gimęs,
nei kada miręs. Sovietinė infor
macija visada vengia tikslumo.
Pagal “L.E.” gimęs 1905.
Apdovanoti rusai Lietuvoj. E.
Šušterov, Kauno mechanizuota
kilnojama statybos kolona; N.
Smimov, okup. Lietuvos teisin
gumo ministro pavaduotojas; F.
Tichnov. okup. Liet. Ministrų
tarybos vyr. referentas; F. Kurgalin, Klaipėdos remonto me
chaninės dirbtuvės; P. Selezeniov Mariampolės maisto pra
monės automatų fabrikas; N.
Prochorov, Kauno miško che
mijos ūkis; N. Chrustaliov, Pa
bradės skaičiavimo prietaisų ga
mykla; A. Kočerov, Vilniaus
“Sigmos” gamykla; V. Smirno
vą, ten pat; J. Gorskaja, Vil
niaus buitinės chemijos susi
vienijimas; J. Paškov, Vilniaus
plastmasinių dirbinių gamykla;
R. Djačenka, Klaipėdos laivų
remonto įmonė;V. Gladčenka,
ten pat; F. Gūrova, Klaipėdos
taros kombinatas; F. Jupatov,
ten pat; J. Kašina, Klaipėdos
žūklės priemonių fabrikas; P.
Kladov, Klaipėdos taros kombi
natas; A. Kolotov, Klaipėdos
žvejybos traleris “Selenga”; F.
Krivošejin, Klaipėdos žvejybos
traleris “Proletaras”; A. A. Kudalenka, Klaipėdos žuvies ap
dorojimo įmonė; N. Lukovič,
Klaipėdos laivų remonto įmonė;
M. Pčiolkina, Klaipėdos konser
vų fabrikas: I. Samarcev. Klaipė
dos laivų remonto dirbtuvės; D.
Samuchov, Klaipėdos žvejybos
uostas; Z. Targan, Klaipėdos
žūklės priemonių fabrikas; N.
Leonovą, Vilniaus kuro apara
tūros fabrikas; Iv. Michailovski,
ten pat; M. Okolovič, ten pat;
T. Stepanova, ten pat; Iv. Zimbin, ten pat; S. Ignatjev, Kau
no “Priekalo” fabrikas; Sv. Pavlinska, Vilniaus staklių gamyk
lą; S. Pastuchov, yiln. šlifavimo
staklių gamvkla: i A. Ševčenka,
Vilniaus “Žalgirio” staklių ga
mykla.
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ATEISTAI MOKA IR IS VIENO
VAIKO PADARYTI MOKYKLĄ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 12
Kriaunos. 1974 birželio 2930 Obelių bažnyčioje vysk. R.
Krikščiūnas turėjo teikti Sutvir
tinimo sakramentą, todėl plačio
je apylinkėje vaikai ruošėsi šiai
iškilmei.
1974 birželio 5 į Kriaunų
bažnyčią susirinko motinos su
vaikais, kad klebonas patikrintų
ar vaikai pasiruošę priimti Su
tvirtinimo sakramenta. Po 15 mi
nučių į bažnyčią suvirto Komi
sija: Kriaunų tarybinio ūkio par
tijos sekretorius Kastanauskas,
Kriaunų apylinkės pirminin
kė Kralikienė, Kriaunų mokyk
los direktorius Tautkevičius ir

tarybinio ūkio agronomas Vabelis. Tuo metu klebonas kun. Pet
ras Adomonis aiškino vaikams ir
motinoms kas reikalinga žinoti
priimant sutvirtinimo sakramen
tą. Komisija klebonui pareiškė,
kad jis pažeidęs įstatymus ir su
rašė aktą. 1974 birž. 12 Kriaunų
klebonas kun. Petras Adomonis
buvo iškviestas į Rokiškio rajo
no Vykdomąjį komitetą. Admi
nistracinė komisija vienbalsiai
pripažino kleboną kaltu ir nu
baudė 50 rb. pabauda. Išleis
dami prigrąsino, kad dar kartą
panašiai nusikaltęs, gausiąs iki
trijų metų kalėjimo.
Pasiaiškindamas kun. Adomo
nis priminė, kad religijos moky
mas privačiu būdu neprieštarau
jąs 1918 sausio 23 Lenino pasi
rašytam dekretui, kurio 9 par.
pasakyta: “Mokykla atskiriama
nuo bažnyčios. Mokyti tikybos
valstybinėse,
visuomeni
nėse ir privačiose mokyklose,
kuriose dėstomi bendrojo lavi
nimo dalykai, neleidžiama. Mo
kyti ir mokytis religijos piliečiai
gali privačiai”. Bažnyčioje nie
kada nebuvo dėstomi bendrojo
lavinimo dalykai, o tik religiniai.
Čia patikrinamos religinės ži
nios, o jų trūkstant, kas reika
linga, paaiškinama. Komisijos
pirmininkas Eigelis pareiškė,
kad šitaip buvę seniau, o dabar
kitaip — galima klausinėti tik po
vieną vaiką, visiškai izoliuotai
nuo kitų vaikų, net tėvams nesi
klausant. Vaikui neteisingai at
sakius, negalima jam paaiškinti,
nes tai jau būsiąs mokymas.
Ateistinis fanatiškumas moka ir
iš vieno vaiko padaryti mokyk
la . . •> o ką bekalbėti apie 25 vai
kus, susirinkusius į Kriaunų
bažnyčią. Administracinės ko
misijos sprendime buvo įrašyta
kaltinamoji išvada: “Klebonas
25 mokyklinio amžiaus vaikams
aiškino katekizmą ir, tuo būdu,
mokė vaikus pirmajai Komuni
jai”.
Klebono nubaudimu piktinosi
ne vien tik tikintieji, bet ir abe
jingieji Bažnyčiai žmonės. Ne
paisant ateistų pastangų sutruk
dyti vaikams ir jaūnimui priimti
Sutvirtinimo sakramentą, 163
jauni Kriaujų parapiečiai pasi
ruošė ir jį priėmė. Birželio 2930 Sutvirtinimo sakramentą
priėmė 2860 vaikų ir jaunuolių.

šis Velykos e padarytų darbo
dieną. Direktorius’ drebėdamas
prieš rajono valdžią, įsakė ūkve
džiams per Velykas būtinai išva
ryti žmones į darbą ir būtinai į
viešas vietas, kad prie kelių bū
tų matoma — vyksta sėja! Kam
nebuvo rimtesnio darbo, tas
privalėjo rinkti nuo dirvų akme
nis. Ūkvedžiai Kripaitytė ir Va
siliauskaitė parodė ypatingo
uolumo. Kripaitytė net verk
dama prašė darbininkus: “pasi
gailėkite manęs ir išeikite į dar
bą, nes kitaip mane atleis iš

I

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

JAV LB VEIKĖJŲ KRONIKA

— Omahos LB darbuotojų
pastangomis abu Nebraskos JAV
senatoriai (Curtis ir Hruska) ir
du iš trijų atstovų rūmuose Nebraskai atstovaujančių kongresmanų (McCollister ir Thone)
yra įnešę rezoliucijas ar prisidė
ję prie įneštųjų, iškeliančių rei
kalą nepripažinti Baltijos valsty
bių įjungimo į Sov. Sąjungą. Ba
landžio 21 Omahos lietuviai kar
(atkelta iš 1 psl.)
tu su žydais demonstravo prie
Joslyn Art muziejaus, kur,
Pretenzijų į Ispanijos sostą
siekiant dangstyti Kremliaus
pareiškė gen. Franco parinkto
barbarišką režimą, vyko Krem
jo įpėdinio princo Juan Carlos
liaus atsiųsto kvarteto koncertas.
tėvas Don Juan.
Trys televizijos stotys perdavė
Naujuoju Madagaskaro prezi
demonstracijas, o Omaha VVorld
dentu vieton nužudytojo paskir
Herald jas plačiai aprašė.
tas kairusis Didier Ratsirake.
— Rimas Česonis, JAV LB
P. Vietnamo vyriausybė pra
krašto valdybos vicepirminin
nešė, kad iš miestuose gyve
kas, rūpinasi sovietų kalėjimuo
nančių 7 mil. vietnamiečių 2
se esančiais lietuviais kaliniais.
mil. vra bedarbių.
Šiuo reikalu jis laiškais yra
Sov. S-ga, norėdama pagerinti
kreipęsis į įtakinguosius JAV se
namų statybos vykdymą, nuo N.
natorius ir į Amerikos Raudoną
Metų pradės mokėti premijas už
jį Kryžių, prašydamas kalinius
prieš terminą užbaigtas staty
kontaktuoti, juos paremti vais
bas ir kraus pabaudas už pavė
tais, maistu, peržiūrėti jų bylas
luotas.
ir tarpininkauti dėl jų išlaisvini
Sov. S-ga susitarė su Ameri
mo.
kos Loewy International korpo
— Daiva Kezienė, JAV LB vi
racija pasikeisti pramoninių pro
suomeninių reikalų tarybos
jektų planų sudarymo informaci
narė, turėjo telefoninius pokal
jomis.
bius (interviews) su šen. T. Cur
40 New Yorko miesto statybos
tis ir kongr. E. J. Derwinski,
inspektorių, 55 namų statybos
kurie kongrese vadovauja nepri
pramonės pareigūnų ir 15 namų
pažinimui Baltijos valstybių įsavininkų buvo apkaltinti kyši
jungimo į Sovietų Sąjungą. Po
ninkavimu.
kalbiai yra įrašyti į magnetofo
Prez. Forads savo 1976
nines juostas. Tinka pertransliaįvykstančių rinkimų organizaci
vimui per lietuvių radijo progra
jos pirmininku paskyrė armijos
mas. Radijo valandėlitį vadovai,
sekretorių Howard H. Callaway.
norintieji tomis juostelėmis pa
Atstovų rūmų liberalai buvo
sinaudoti, yra prašomi kreiptis
privertę rinktinio k-to ČIA veik
tiesiog į D. Kezienę ar į JAV
lai tirti pirmininką Lucien N.
LB krašto valdybą.
Nedzi atsistatydinti, bet atstovų
— Jonas Činga, JAV LB Vaka
rūmai didele balsų dauguma at
rų apygardos pinnininkas, laiš
sistatydinimo nepriėmė.
kais kreipėsi į Californijos, Ari
Europos javų importo 6 bend
zonos ir Washingtono valstijom
rovės pasiskundė JAV federaliatstovaujančius
kongreso narius
niam organam, kad ios negauna
dėl
Baltijos
valstybių
aneksijos
tokios kokybės javų kaip pir
Miežiškiai. Nuo 1973 spalio
nepripažinimo.
Gauta
eilė tei
kimo sutarty nurodyta.
iki 1974 balandžio Miežiškių ta
giamų
atsakymų,
pasižadančių
įpirm. rybinio ūkio vadovybė ketvirta
Prancūzijos
min.
nešti
palankias
rezoliucijas.
De

Jacųues Chirac atsistatydino iš dieniais kviesdavo darbininkus
mokratų
partijos
galimas
kan

gaulistų partijos vado pareigų. darbo metu į ateistines paskaitas.
didatas
į
JAV
prezidentus
šen.
Norėdama taikingai pasitrauk Kas neateidavo į paskaitą, užra
ti iš jai priklausančios Saharos, šydavo pravaikštą, kas ateidavo H. Jackson rašo, jog administ
Ispanija nori susitarti su Maro gaudavo atlyginimą, tarsi būtų racijai pranešęs savo pažiūrą,
ko, Mauritanijos ir Alžirijos vy dieną dirbęs: “už technikos pa kad “JAV pripažinimas sovietų
riausybėmis, kurios reiškia pre ruošimą”. Į šias paskaitas prie įvykdytos Baltijos valstybių
tenzijas į mineralų turtingą sritį. varta buvo varomi VIII-XI kla aneksijos būtų nepriimtinas
Federalinė prekybos komisija sių moksleiviai. Mokykloj ateis amerikiečiam ir jų atstovam
apkaltino tris didžiausias au tines paskaitas skaitydavo rajo kongrese”.
tomobilių nuomojimo bendro no pareigūnas Lapinskis.
— Arch. Arvydas Barzdukas,
ves — Avis, Hertz ir National,
1974 prieš Velykas rajono par JAV LB įgaliotinis Washingtone
— kad jos dirbtinai palaikė aukš tijos sekretorė J. Kalačiuvienė etniniam reikalam, atstovavo
tas nuomos kainas ir monopo atvyko pas tarybinio ūkio direk JAV LB visuomeninių reikalų ta
lizavo automobilių nuomojimą torių Valaitį ir pareikalavo, kad rybai gegužės 6 atstovų rūmų
aerodromuose.

Savaitės
įvykiai

darbo”. Darbininkai buvo vaiši
nami net alumi, kad tik Vely- ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
kose dirbtų. Vasiliauskaitė rei VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v?
kalavo net pasirašyti, kad Velykose ateisią į darbą. Turėjo dirb SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84*02 Jamaica Avė. (prie Forest
ti ir ūkio kontoros tarnautojai. P’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
Dalis traktorininkų ir vairuotojų ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244..
paklausė, o šiaip darbininkų bu
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airvo maža.
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Tikinčiųjų pasipiktinimui ne Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
buvo ribų: “Net baudžiavos lai
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus Ir DaDrastūs.
kais nereikėjo šventėse dirbti, o
Slinas patarnavimas jdėdant naujas dalis. Aptarna’ujam Oueens Ir apy
dabar tyčiojasi iš mūsų įsitiki
rikės lietuvius. Naujų aparatų neparduodaTh. Kreiptis tel. 847-0887.
nimų”.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(Elta)
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.).

Detroite įsisteigė moterų skaučių skiltis “Židinietės”. Jų tikslas — talkinti tuntininkam ir
padėti jaunesniem skautam-ėm. I eilėj iš k.: Aldona Dulaitienė, Lidija Petersonienė, Danutė
Petronienė, Vanda Šepetienė, Genovaitė Asmanienė, Česlovą Naumienė, Eleonora Lauruvienė. Antroj eilėj iš k.: Alė Butkūnienė, Regina Alkevičienė, Elena Zubrickienė — va
dovė, Liuda Rugienienė-Gabijos tunto tuntininkė ir Birutė Leonavičienė. Trūksta Sta
sės MatvekienėS. Nuotr. J. Urbono

užsienio reikalų pakomisės pravestame apklausinėjime Europos saugumo konferencijos rei
kalu. Jo pranešimas apie įvyku
sį apklausinėjimą buvo išspaus
dintas lietuvių spaudoj.
— Aušra Mačiulaitytė-Zerr,
JAV LB krašto valdybos vicepir
mininkė, sėkmingai rūpinosi
gauti Radio Liberty transliacijas
ir padėjo surasti pareigūnus lie
tuviškajam skyriui. Šiomis die
nomis iš Radio Liberty programų
departamento direktoriaus Robert L. Tuck ji gavo laišką, in
formuojantį apie lietuviškąsias
transliacijas. Rašoma, kad Simas
Kudirka ir pabėgėlis jūrininką?
Stankevičius buvo paprašyti įvertinti šešias lietuviškas pro
gramas. Jie jas įvertinę labai tei
giamai. J. Laučkos, lietuviškų
transliacijų skyriaus vadovo, or
ganizaciniai gabumai labai ryš
kūs. Radio Liberty sėkmingai
darbuojasi Jurašai. Aušra Jura
šienė yra pajėgi redaktorė, tu
rinti puikų balsą. Jos vyras pa
ruošia gerus skriptus. New Yor
ke Radio Liberty talkinąs Algir
das Landsbergis esąs “senas
profesionalas”, spėjęs paruošti
šimtą su viršum puikių skriptų.

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 AveJryue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tąx
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
»
/S,__________________________________________________________________________________________

____

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino 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 QUARTERS — KORDOL FABRICS by —

6UPERI0R PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.yJ
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — ImF'
■ Suk-jį
pert u o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir
nelems. 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 dvėėioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts La ne, VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. Ml 7-6637.

_______

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
— JAV LB visuomeninių rei
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

kalų tarybą kasdien pasiekia
amerikiečių prašymai pavergtą
Lietuvą liečiančios informaci
jos. Štai keletas pavyzdžių. Dr.
Norman Lederer, Camden, N.J.,
County kolegijos vicedekanas,
prašo prisiųsti visus turimus lei
dinius ir nori ateity būti infor
muojamas apie LB veiklą. Patricia Reesman iš Racine, Wisc.,
rašo referatą, ir jai reikalinga in
formacinė medžiaga, Lietuvos
žemėlapis, fotografijos. John J.
Girniunas iš Maine valstijos pra
šo papildomos medžiagos, lie
čiančios žmogaus teisių pažeidi
mus pavergtoj Lietuvoj. Michael
Davis iš Jacksonville Statė uni
versiteto užsisako LB leidinius
“The Violations of Human
Rights in Soviet Occupied
Lithuania”.

NEW 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. M ta
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

f

M

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Rldgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežlnskaitė, saV.

22-JI EUROPOS LIETUVIŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ
Europos lietuviai rengia savo
studijų savaites įvairiose vieto
se. Daugiausia jų buvo Vokieti
joj. Šiemet rengiama šiaurinėj
Italijoj, Verbania — Pallanza,
prie Maggiore ežero, 100 km į
šiaurės vakarus nuo Milano.
Studijų savaitė vyksta nuo lie
pos 10 iki liepos 17. Joje bus
skaitomos šios paskaitos: dr. K.J.
Čeginskas — Ar paseno revoliu
cija?, stud. P. Nevulis — 1905
metų revoliucija Lietuvoje, rež.
J. Jurašas _■— Teatras šiandieni
nėje Lietuvoje, A.M. Jurašienė
— Jaunieji rašytojai šiandieni
nėje Lietuvoje, St. Lozoraitis, Jr.
— Išeivija ir kraštas, praėjus
30 metų nuo II pasaulinio karo
pabaigos, dr. A. Damušis —
Prof. J. Brazaitis ir rezistencija,
dr. A. Gerutis — Lietuvos dip
lomatinė tarnyba, Wl. de Castro
— Mintis ir dvasia Čiurlionio ta
pyboje, A. Rubikas — Vakarie
tiškojo ateizmo daigai, V. Natke
vičius — Vinco Ramono bele
tristika, prel. dr. P. Jatulis —
Vysk. M. Valančius.
Studijų metu bus rengiamos
išvykos į įvairias apylinkės vie
tas, ežero salas, bus sol. M. Panses-Simaniukštytės koncertas,
dail. Adomo Kondrato paroda.
Sekmadienį pamaldas laiko
vysk. A. Deksnys. Studijų savai
tės moderatoriumi yra Vincas
Natkevičius, Vasario 16-tos gim
nazijos direktorius; šeimininkas
-— Tėv. Tąsius Ereminas, IC.;
organizacijos vadovė — Alina
Grinienė.

"Į

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
šiuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knlts y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

I

i
Lietuviško stiliaus paminki^'
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New Yortį
New Jersey^ ir Connecticui
valstijose

i Juozas T
J tooo t 19TJ *

.i

Fasolino
Memorials CO.
t

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
v

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

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

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

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

l
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Prierašas prie vedamojo
New York Times birželio 20
veda&iajame, pasisakydamas dėl
artėjančios Europos saugumo
konferencijos, pastebi, kad per
31 derybų mėnesį pasiekti susi
tarimai yra skylėti, kaip Šveicarų
sūris, neturi jokių įpareigojimų
ir yra tik pageidavimų deklara
cija. Vakarų vadam pasirašyti
tokius dokumentus bus ne tik
liūdnas, bet ir pažeminantis da
lykas. Bus ypač pavojinga, jei Si
konferencija Amerikoj ir V. Eu
ropoj sudarys iliuziją, kad visi
pagrindiniai klausimai, skyrusieji sovietų ir vakarų pasaulius,
yra patenkinamai išspręsti.
Priėmus sienų nepažeidžia
mumo principą, Vakaram pavy
ko iSgauti paminėjimą, kad sie
nos galės būti keičiamos taikiu
būdu. ISgavo ir nereikšmingus
sovietų pažadus dėl laisvesnio
asmenų ir informacijos judėji
mo. Tuo būdu Maskva tuoj pat
gauna, ko ji norėjo — status quo
palaiminančią viršūnių konfe
renciją. Bet praeis m«*°i, kol
Vakarai patirs, kiek ir ar iš vi
so Sov. S-ga vykdys neaiškius
savo pažadus. Iki šiol atoslūgįo
politika tik žiauriai padidino po
licijos kontrolę Sov. S-goj.
Atoslūgio politika nesustabdė
sovietų ginklų siuntimo į Viet
namą ir Art. Rytus ir Maskvai
ištikimos komunistų partijos įsiįsigalėjimo Portugalijoj. Jokios
pažangos nepadaryta Vienoj dėl
NATO ir Varšuvos pakto valsty
bių abipusio ginkluotų pajėgų
sumažinimo, o Sov. S-gos ir JAV
strateginių ginklų apribojimo
derybos (SALT II) taip pat atsi
dūrė sunkumuose.
Jei 35 valstybių konferencija
negali būti atidėta tol, kol šie
neaiškumai bus pašalinti, ji turi
būti bent išnaudota atviram
išsikalbėjimui, kad Vakarai galė
tų išvengti euforijos, (liguisto
džiaugsmo), o Maskvai būtų pa
sakyta, kad atoslūgio politika
yra dviejų krypčių gatvė.
-oTokį, maždaug, vedamąjį atsi
spausdino Nevv York Times bir

želio 20, penktadienio laidoj.
Vedamąjį prisiminė ir Laisvės
Žiburys savo radijo programoj.
Vedamasis jau išreiškia aiš
kias abejones, kas iš to bus,
kai bus pasirašyta saugumo kon
ferencijos nutarimais
Vis dėlto stebina tas veda
masis, kaip toks New York Ti
mes, toks didelis, įtakingas laik
raštis, taip klausimus svarsto,
lyg nesuprastų, kas tie sovietai,
kaip jie tvarko savo politiką;
Sovietai moka grupuoti ir ana
lizuoti politinius įvykius, moka
taip juos sustatyti, kad Vakarai
pasimestų. Tada ir laimi tik so
vietai. Jie nedaro jokių nuolai
dų, nesitraukia iš niekur, moka
apmulkinti ir apgauti visus, jei
tik jiem to reikia.
Visa dabarties politika yra
naudinga tik sovietam. Jie galėjo
pasistūmėti pirmyn ir privesti
prie to, kad Vakarai, maždaug
pasimetę ir nežinodami, ko sie
kia, atsisės į saugumo konferen
ciją. Ir Vakarai pasirašys.
Maskva išnaudojo ir visas
atoslūgio politikas. Ji
leido
Vakaram užsiliūliuoti, apsvaigti
iš džiaugsmo, kad jie sukūrė —
detente, atoslūgį, bet iš tikrųjų
pačiame krašte režimas griežtėjo ir stiprėjo. Sustiprėjo ir reli
gijos persekiojimas.
Belieka mum ir toliau budriai
budėti, palaikyti visus, kurie įspėja apie gresiančius pavojus.
Esame dėkingi, kad Nevv Yorko
valstybės senatas padarė pareiš
kimus, bet — ar turės tai kokios
praktiškos reikšmės?
Ir toliau palaikykime ryšius su
savo atstovais Kongrese, ieško
kime draugų ir veikime. Pažiū
rėkime, kokia jėga ir kokiu
gudrumu visur braunasi komu
nistai. Ar mes negalime parody
ti bent truputėlį daugiau veiklos
ir apsukrumo? Veikime, kalbėki
me amerikiečiam, kalbėkime
visiem. Baltijos kraštų atidavi
mas yra laisvės principų išdavi
mas, demokratijos išdavimas,
nusilenkimas smurtui.
Nuolat budėkime!

Kreipiuosi į jus, mieli lietu
viai, labai svarbiu reikalu. Gal ir
neįprastas yra toks kreipimosi
būdas, bet kitos išeities ne
randu. Jei galėčiau, tą reikalą
paaiškinčiau kiekvienam asme
niškai arba nors telefonu, ir taip
būtų visiem naudingiau, tačiau
ir telefonu susisiekti su keliomis
dešimtimis tūkstančių lietuvių
visuose Amerikos ir Kanados pa
kraščiuose nėra įmanoma. Todėl
kreipiuos į jus spaudos pagalba
ir labai dėkoju laikraščių redak
toriam, leidusiem pasinaudoti jų
paslauga.
Tas svarbus reikalas liečia
mūsų lietuviškąjį jaunimą, besi
ruošiantį trečiajam savo kongre
sui. Kad tas kongresas įvyktų,
be didelės daugybės įvairiausių
darbų ir pastangų, reikia jam ir
lššų. Tų lėšų kaip tik ir noriu iš
jūsų paprašyti. Daug priežasčių
galėčiau nurodyti, kam tos lėšos
yra reikalingos, ir detaliai su
minėti visas numatytas išlaidas,
bet tai užimtų per daug vietos.
Todėl viliuosi, kad jūs manim
patikėsit, jei pasakysiu, kad lė
šos yra reikalingos labai dide
liam tikslui — mūsų išeivijos
lietuviškam jaunimui, dirban
čiam labai prasmingą lietuvišką
darbą ir bet kokia kaina siekian
čiam išsilaikyti lietuviškoj šei
moj.

PLB valdybai paskelbus jau
nimo kongresui lėšų telkimo va
jų ir pakvietus LB apylinkių bei
apygardų valdybas jį vykdyti,
pasiryžau telefonu susisiekti
bent su Amerikos LB apygardų
bei apylinkių pirmininkais ir žinomesniais LB darbuotojais.
Nors visi, su kuriais turėjau pro
gos pasikalbėti, jaunimo kong
resui pritarė ir žadėjo jį remti,
tačiau keliami klausimai parodė,
kad apie jaunimo veiklą mūsų
visuomenė dar nėra pakankamai
informuota. Todėl, prašydamas
paramos jaunimui, kai ką iš tos
jo veiklos noriu jum priminti.

Su trečiojo kongreso ruošėjais
ir pagrindiniais darbininkais esu
labai artimai susirišęs, nuolat
esu informuojamas apie jų dar
bus ir matau, kad jaunimas dirba
su tokiu užsidegimu, pasišven
timu ir pasiryžimu, kokio pas
mus, vyresniuosius, nematyti.
Savarankiškai jaunimas paruošė
kongresui bei atskirom jo dalim,
kaip stovyklai, studijų dienom,
talentų vakarui, rimtą akademi
nę programą, savarankiškai veda
tarpusavio susirašinėjimą, ruo
šia ir išleis kongreso vadovą,
redaguoja, leidžia ir ekspedijuoja informacijos biuletenį —
Kongresienas. Vien tik iš jauni
mo sudaryta kongreso informa
cijos tarnyba kas dvi savaitės
paruošia ir išsiuntinėja spaudai
ir jos bendradarbiam informa
cinį žiniaraštį, kongreso reika
lais rašo į spaudą. Tikiu, kad ne
vienam iš jūsų teko skaityti
Dambriūnaitės, Juozapavičiū
tės, Lukoševičiūtės, Pakštaitės,
Raslavičiūtės, Spurgytės, Gied
raitytės, Nako, Sakadolskio,
Kuolo ir kitų jaunimo atstovų
rašinius spaudoj. Tai mūsų jau
nieji spaudos bendradarbiai, bu
simieji laikraščių redaktoriai, į
tokius išaugę pirmojo ir antrojo
kongresų ruošos darbuose. Ar
neverta jais labiau susidomėti
ir iš arčiau juos pažinti? Jei
sugebėsim išlaikyti jų entuziaz
mą, turėsim ateity rimtus laik
raštininkus savo periodikai.
Tur būt, dar ne visiem teko
girdėti apie PLJS ryšių centrą
Chicagoj ir šiais metais jo ruo
šiamas dviejų savaičių lituanisti
kos studijas, kuriom vėl pats
jaunimas sudarė programą, su
kvietė lektorius ir į kvietimus
busimiem dalyviam įrašė: “Įsi

Jaunimo kongreso rengėjai Sao Paulo mieste Brazilijoje.
Jaunimo tarpe antras iš dešinės Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas adv. Algirdas Sliesoraitis. Nuotr. R.
Kasparo

sias tautos subrendimo ženklas.
Iš kultūros (arba nekultūros) pa
žinsi tautą.
Kadangi kultūra yra pats žy
miausias tautos turtas, kiekviena
=■ '
.. ................... r- —^‘JUOZAS ERETAS
sąmoninga tauta stengiasi tokią
Prof. Juozas Eretas, gyvenda
iŠ tos knygutės perspausdina sukurti ir todėl savo kultūrinin
mas Šveicarijoje, Bazelyje, ak me čia jo “Tremties lietuvis kus laiko ypatingoje pagarboje.
tyviai dalyvauja Europos lietu idėjų sūkuryje”. Skaitytojas ras Kai ji jau seniai yra užmiršusi
vių gyvenime. Jis ten nekartą atsakymą į daugelį klausimų, kitus savo veikėjus, ji savo kul
kalbėjo studijų savaitėse, kurios kurie iškyla, kai ieškoma trem tūros puoselėtojams vis dar stato
paminklus. Svarbu, žinoma, kad
sutraukia lietuvių atstovus iš ties prasmės.
politikai užtikrintų stiprią vals
visų laisvų Europos kraštų.
tybę, kad ekonomistai gyven
Teko jam kalbėti išeivijos
Prof. J. Eretas yra vienas iš tojus aprūpintų darbu bei duona
klausimais. Tie referatai dabar
išleisti atskiru leidiniu, pava žymiųjų žurnalistų, iškėlusių la ir kad kariai išsaugotų laisvę
dintu “Išeivijos klausimais”. Iš bai daug aktualių klausimų. Jis bei nepriklausomybę. Bet visa
leido Lietuvių Katalikų Mokslo yra žinomas ir kaip formos meis tai tėra sąlyga kultūrai išvystyti,
Akademija Romoje. Knygelė turi teris. Rašo lengvai ir labai spal kuri praaugdama dieną, žengia į
54 psl. Į ją sudėta šios paskai vingai. Šis referatas skirtas inte ateitį ir į kitas tautas. Ne kas
tos: Tremtis — prakeikimas ar lektualam lietuviam, turi sun kita, o kultūra sudaro tautos ne
uždavinys, Tremties lietuvis kesnį žodyną, bet — neišsigąs vystančią garbę.
Kultūrininko reikšmę dar di
idėjų sūkuryje ir Mažosios tau kite jo. Žodynas bus lengvai su
tos bei valstybės ir jų reikšmė prantamas, tik prašom skaityti. dina faktas, kad jis >gali veikti
(Rd.)
ir tautoje, neturinčioje ar pra
Europai.
radusioje savo valstybę. Jam net
nereikia gyventi savo tautoje, jis
todėl
jam
reikia
ir
naujų
argu

gali kurti visur, net būdamas
1. TAUTINĖS KULTŪROS
vienišas, sakysime, tremtyje.
mentų
savo
kaip
emigranto
eg

REIKŠMĖ
zistencijai pagrįsti bei pa Aišku, kad kultūrininkui kur kas
mieliau būti savo tautos supa
teisinti.
Į tremtį nublokštas lietuvis
mam, nešamam bei šildomam.
Ypač jam rūpi žinoti, kokiu Galėti kurti jaukioje savųjų glo
stipriau už tėvynėje “normalio
jis
būdu, kaip lietuvis, gali pasi boje, kurių jis yra dvasinis seis
se sąlygose” gyvenantį brolį rea
reikšti
naujose, jam taip sve mografas, tai tikra jam laimė.
guoja į visas jo galvą kvaršinan
timose
sąlygose. Pirmiausia jis Tauta ir tėvynė jam yra ta “svei
čias problemas ir jo širdį spau
savęs
klausia,
kokį indėlį jis
kata^’ , kurią taip žavingai apra
džiančius rūpesčius. Tai natūra
gali
įnešti
į
tautinę
kultūrą, už
šo Adomas Mickevičius savo
lu, nes fiziškai nuo tautos ka
kurią
jis
jaučiasi
atsakingas
kartu
.epo
Pono Tado įžangoje. Jam
mieno atskirtas, jis yra privers
su
visais
nuo
okupantų
pabėgu

nereikia
prabangos, jis gali gy
tas iš naujo pergalvoti viską, kas
siais
tautiečiais.
Tai
nėra
pri

venti
kukliai,
net elgetiškai; jam
savo laiku jam atrodė taip aišku
puolamas
ar
eilinis
rūpestis,
nes
tik
svarbu
gyvas
dvasinis ryšys
ir savaime suprantama. Be to, jis
kultūra
yra
pats
reikšmingiau

su
savo
tautiečiais,
jų susidomė
turi įprasminti naują savo buitį,

TREMTIES LIETUVIS
IDĖJŲ SŪKURYJE

JAUNIMO KONGRESAS YRA MŪSŲ VISŲ
REIKALAS

jimas bei kelianti simpatija.
Kadangi kultūra yra idėjų įkūnijimas visose esmingose sri
tyse ir spindinti tų realizavimų
visuma, tai tautinį savo uždavi
nį suvokęs lietuvis visų pirma
apsidairo jį supančiame pasauly
je. Juk reikia pirmiausia tiksliai
galvoti, jei norima tiksliai veikti.
Tikru kultūrininku nebus, kas
anksčiau nėra buvęs tikras mintytojas. Tad reikia tas idėjas at
rinkti, kurios labiausiai atitinka
tautos prigimčiai ir tas idėjas pa
daryti siela visų savo kūrybiškų
užsimojimų. Todėl suprantama,
kad ypač tremtyje naujai besi
orientuojąs lietuvis save klau
sia: Kokiomis idėjomis aš turė
čiau grįsti naują savo kultūros
kelią?
Istorinė situacija mus verčia
pirmą žvilgsnį mesti į Lietuvo
je oficialiai brukamąjį diahistomatą.

2. DIAHISTOMATAS
Bolševikų įsiveržimas staigiai
bei žiauriai nutraukė tą kultū
rinį darbą, kurį tauta dar XIX
šimtmetyje buvo dirbusi ir pas
kui Nepriklausomybės laikais
taip sėkmingai išvystė. Krikščio
niško humanizmo atstovai buvo
persekiojami arba išstumiami iš
krašto, kuriam buvo užmestas
Sovietų dialektinis bei istorinis
materializmas (diahistomatas).
Prievarta visuomet yra silpny
bės ženklas ir todėl tuojau iš
šaukia kritiką. Bet kadangi nega
li jos panaudoti tėvynėje pasili

dėmėkit, dvi savaites ten bus prašau atsiliepti į šį mano laišką
skaitoma, rašoma ir net kalbama auka jaunimo kongresui, kuri
tik lietuviškai”. Tai tas pats ry bus labai prasmingai sunaudota.
šių centras, kuris, protestuoda Visus LB apylinkių pareigūnus
mas prieš JAV valstybės depar ir jų talkininkus prašau nepagai
tamento ketinimus pripažinti lėti nei laiko, nei darbo. Labai
Baltijos valstybių aneksiją, pir prašau išpildyti paprašytas kvo
mas ėmėsi akcijos, suorganizavo tas. Nė vienas teneatsisako au
Chicagoj telegramų tarnybą ir koti. Jei jūsų nesuranda aukų
tokiu būdu persiuntė JAV vy rinkėjas, susiraskit jį patys. Juk
riausybei per 4000 protesto tele nebesam kokie nors neturtėliai.
gramų. Taip pat gal ne visiem Turim ir pasiturinčių. Turim
teko girdėti apie Kanadoj, Lon tūkstančius
gerai uždirban
done, gegužės 17-18 įvykusį čių profesionalų. Argi nebūtų
JAV ir Kanados lietuvių jauni malonu jaunimui matyti juos
mo į kongresą išrinktų atstovų plačiau praveriant pinigines ir
suvažiavimą. Juo tikrai mes ga kongresą
paremiant
stam
lim pasididžiuoti. Su viršum besnėmis aukomis? Ypač mes
šimtas akademinio jaunimo at laukiam paramos iš tų, kurie,
stovų gražia, sklandžia lietuvių pirmąjį kongresą ruošiant, dar
kalba svarstė ne tik kongreso patys buvo jaunimas ir patys lau
ruošos, atstovų pareigų, lituanis kė visuomenės paramos. Taip
tikos studijų, bet ir tautinės re pat labai jaunimą pradžiugintų,
zistencijos bei Lietuvos laisvini jei jo kongresą stipriau paremtų
mo darbus. Akademiškai, ra visi tie profesionalai, kurie, jau
išeivijoj baigę mokslus ir gerai
miai, tvarkingai.
savo profesijose įsikūrę, dabar
Taip pat manau, kad nedaug sudaro pačią stipriausią mūsų
kas girdėjo apie kongresu susi išeivijos intelektualinę atramą.
žavėjusį Pietų Amerikos jauni Daugumas jų LB apylinkėse ne
mą. Jis taip tuo kongresu domisi, gyvena, todėl ir lėšų teikėjai jų
kad prašo organizuoti lietuvių nepasiekia. Juos prašau aukas
kalbos kursus jos jau nebemosiųsti tiesiog PLB valdybai, če
kantiem, kad skubos keliu jos kius išrašant: III Lithuanian
būtų pramokta nors tiek, kiek Youth Congress.
reikės sekti kongreso eigai. Tam
Jaunimo kongresą remkim
tikslui PLB valdyba į Pietų visi, nes tai yra pats prasmin
Ameriką siunčia mokytojus — giausias kapitalo investavimas į
vadovus. Irgi tik iš jaunimo tar tautos lobyną.
po.
Bronius Nainys
Tokių gražių žodžių apie
PLB valdybos pirmininkas
mūsų jaunimą prikalbėti būtų
galima daugybes. Tikiu, kad jau
— Lietuvių tautos ir valstybės
būsit įtikinti, jog išeivijoj dar istorijos vadovėlio trečiosios da
daug turim lietuviško ir patrio
lies XI skyriui (VII klasei)
tiško jaunimo. Argi leistų mum
rankraštis lietuviškos talkos
sąžinė tokio jaunimo neremti? būdu jau parašytas, suredaguo
Atsisakykim minties, kad tas ir atiduotas JAV LB Švieti
kongresas yra tik jaunimo pa mo Tarybai. Šioj daly nagrinė
sismaginimui, nes iš tikrųjų jami lietuvių santykiai su kaimy
taip nėra. Ir kongresu nereikia nais ir apžvelgiamas mažumų
laikyti vien tik to laikotarpio,
gyvenimas Lietuvoj. Per metus
kuriuo jaunimas suvažiuoja į
turėtų būti paruošta ir ketvirtoji
vieną vietą. Kongresas yra ir
dalis XII skyriui (VIII klasei).
porą metų trunkanti jo paruo Joj apie pusę knygos užims
šiamoji veikla, ir pokongresiniai nagrinėjami kai kurie Lietuvos
darbai. Kongresai jaunimą iš istorijos faktai palyginamuoju
judino, sudomino, patraukė, to būdu. Kita pusė knygos skirta
dėl jis noriai jų darbuose daly parodyti lietuvių išeivijos vaid
vauja, ir blogai būtų, jei tokį pa meniui Lietuvos nepriklau
kilusį jaunimo ūpą kas nors
somybės atkūrimo darbe.
sugadintų. Taip pat įsidėmėkim,
—v Amerikos Lietuvių Tarybos
kad lėšos reikalingos ne jaunimo
metinė konferencija šiemet bus
kelionėm apmokėti. Tam eis tik
lapkričio 22 Chicagoj. Numato
maža jų dalis, nes daugiausia ma tuo metu pagerbti žurnalistą
jaunimas apsimokės keliones iš
Bill Anderson ir kongresmaną
savo kuklių kišenių. Lėšos rei E. Derwinskį.
kalingos finansuoti daugybei ki
— Argentinos lietuvių Laiko
tų paruošiamųjų ir vykdomųjų
laikraščio metinė šventė įvyks
darbų.
rugpiūčio 17. Bus ir aukštąjį
Todėl visus lietuvius išeivius mokslą baigusių pagerbimas.

kusieji, kurių burnos užčiaup čiams ar tokiems, kuriuos gei
tos, ta pareiga tenka mums. Mū džiama tokiais paversti?
sų tad uždavinys mąstyti už
Pasekmė tokios išdidžios pre
idėjiškai supančiotus tautiečius.
tenzijos į žinojimą, yra ta, kad
Imdamiesi to darbo, mes čia diahistomatas nerodo nei jokio
tepaliesime vieną punktą, bū palinkimo į kokias nors diskusi
tent diahistomato dogmatiš jas su kitaip galvojančiais. Juk.
kumą, nes jis tvirtina, galįs ap jam aišku: tiesa nesiginčija, ji
reikšti visą ir paskutinę tiesą. laukia pripažinimo. Mes su pa
Tačiau kokia minčių sistema ga garba nusilenktume, jei marksis
lėtų tai apie save pasakyti? Nie tų “tiesa” šviestų kaip amžinoji
kas negali savęs laikyti tiesos šviesa. Tačiau iš jų apodiktišsavininku, nes žmogus, kad ir kų tvirtinimų nekalba nuolaidus
pats protingiausias bei verž kuklumas, tik kitų argumentų
liausias, tėra pakelyje į tiesą, nebojąs išdidumas. Vienok iš vi
kurios tačiau vien savo riboto sų kelių į tiesą išdidumas yra
mis galimybėmis niekad pilnai pats prasčiausias. Tiesa mieliau
nepasieks. Tiesa yra didi virš atsiskleidžia tam, kuris jai nori
viso mūsų supratimo; jos nepa tarnauti, bet ne tam, kuris ją nori
imsi į savo glėbį; turime pasi išprievartauti. Dėl to geriausia
tenkinti, prie jos nors kiek pri filosofija yra ta, kuri moko tiks
artėdami. Atsimintinas šiuo at liai mąstyti, kad pajėgtumėme
žvilgiu Lessingo pareiškimas: nors trupučiuką bei atsargiai
Jei Dievas man vienoje rankoje praplėsti savo žinojimo ratą, o
siūlytų tiesą, o kitoje kelią į ne ta, kuri išpuikusi skelbia “ne
ją, aš pasirinkčiau šįjį, nes tiesa sugriaunamas tiesas”.
yra Dievo, mano gi tik kelias į
Jau vienas šis diahistomato
“tobulumas” bei “galutinumas”
jąMus turi inspiruoti šis kuklu slepia savyje mirties sėklą. Bet
mas, nes turime suprasti, kad yra ir daugiau silpnumų; net
kiekvienas minčių rikiavimas į tiek daug, kad jau dabar aišku,
vieną minčių kombinaciją tebus jog jis nėra sutvertas amžiny
silpnas bandymas atidengti tai, bei. Jis dėlto ir laikysis, kol lai
ko vien savo jėgomis nerasime. kosi tas politinis režimas, ku
Pasaulėžiūra, kuri nuoširdžiai
riam turi tarnauti. Diahistomatas
prisipažins prie tokio savo silp tad tėra vienos diktatūros rams
numo, laimės mūsų pagarbą;
tis, o ne tiesos skelbėjas, ir dėlto
bet ko verta tokia, kuri plačia yra tik laiko klausimas, kada jis
burna giriasi, galinti išaiškinti net rusuose turės užleisti savo
viską, net paslaptingiausias vietą sveikesnėms mintims.
paslaptis? Ar tokia pasaulėžiūra
tik nebus partijos interesų suda
ryta siaura ideologija siaurapro
(Bus daugiau)
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Globoja LŠST

Naujosios Anglijos Rinktinė

55 Wollos Avė., Dorchester, Mass.

021 ?4

JONO VANAGAIČIO ŠAULIŲ
KUOPA BOSTONE
Sibiro kankinių darbelių
paroda

Bostono Lietuvių Piliečių klu
bo trečio aukšto salėj birželio
8 vyko Sibiro kankinių darbelių
paroda. Buvo numatyta ją atida
ryti 4 vai. p. p., tačiau jau nuo
trečios vai. gausiai buvo lanko
ma. Joj buvo išstatyti ne vien
Elenos Juciūtės, bet ir kitų ka
linių darbeliai, kuriuos ji surin
ko per eilę metų. Dažnas lan
kytojas tuose darbeliuose matė
neįkainojamos vertės mūsų kan
kinių dėl Lietuvos laisvės relik
vijas. Kiekviename darbely glū
dėjo vis nauji “Pėdos mirties zo
noje” knygų tomai.
Parodėlėj taip pat buvo daug
nuotraukų iš Sibiro tremtinių
gyvenimo.
Paaiškinimus davė pati Elena
Juciūtė. Jai pagelbėjo jos sesuo
Teklė Bogušienė.
“Pėdos mirties zonoje”
pristatytos lietuvių visuomenei

5 vai. p. p. toj pačioj salėj
Jono Vanagaičio šaulių kuopos
pirmininkas J. Stašaitis po įžan
ginio žodžio ir pagerbimo už
Lietuvos laisvę kovojusių kan
kinių, pakvietė Eleną Vasyliūnienę dalyvius supažindinti su
E. Juciūtės knyga “Pėdos mir
ties zonoje”.
Prelegentei
skirtas
laikas
buvo ribotas, nes rengėjai sten
gės nepervarginti autorės. Ten
ka nuoširdžiai padėkoti Elenai
Vasyliūnienei, kad ji sugebėjo
per tokį trumpą laiką iš tiek Ju
ciūtės pergyventų kryžiaus ke
lių išrinkti žymesniuosius įvy
kius ir meistriškai juos pristatyti
visuomenei. Būdingesnių vietų
paskaitymas iš knygos gražiai
paįvairino kalbą.
Sveikinimai

Po to Elena Juciūtė su sese
rim buvo pakviesta į sceną. Jas
palydėjo tautiniais drabužiais
pasipuošusios šaulės ir gausūs
plojimai. Prelegentė ir autorė su
seserim buvo apdovanotos rožė
mis.
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos pirmininkas J. Stašaitis pa
sveikino autorę Lietuvos Šaulių
Sąjungos pirmininko Vinco Ta
mošiūno vardu ir prisegė jai
Lietuvos šaulių Ordinų Tarybos
skirtą už nuopelnus Lietuvai ir
Šaulių Sąjungai Šaulių Žvaigž
dės ordiną.
Savanoris K. Merkis Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
vardu autorei įteikė meniškai
parašytą ir įrėmintą adresa. Pa
sirašė Bostone gyveną sava
noriai.
Altos Bostono skyriaus vardu
sveikino A. Keturakis, Lietuvių

šauliai aplankė Norwoode
mirusio šaulių kuopos nario
Adomo Tumo kapą gegu
žės 26. Iš k.: V. Tumienė —
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos 2-ji vicepirm. ir moterų
sekcijos vadovė, Jonas Tu
mas — jaunimo kuopos vice
pirm., š. S. Stašaitienė, P.
Tyla — J. Vanagaičio šaulių
kuopos 1 vicepirm.; J. Sta
šaitis — šaulių rinktinės
pirm., B. Sakenienė — J.
Vanagaičio š. kuopos ižd.

Bendruomenės Bostono apylin
kės vardu — A. Matjoška.

Naujosios Anglijos šaulių
rinktinę sudarančiųjų kuopų
vardu pasveikino rinktinės pir
mininkas.
Bostono visuomenė buvo su
pažindinta su naujosios šaulių
kuopos atstovais. Kuopą sudaro
18-25 metų amžiaus jaunimas.
Jiem atsistojus, buvo ilgai plo
jama.

Elenos Juciūtės žodis

Prie mikrofonų atsistojo tauti 
niais drabužiais pasipuošusi
kukli lietuvaitė. Veidas buvė
ramus, tačiau nepaslepiamai
buvo matomas dienos įvykių
nuovargis. Kalbėjo be užrašų,
tačiau sklandžiai.
Dėkojo sesutei, kuri ją išva
davo iš vergijos, ponam Kulbo
kam, kurie pirmieji ją ragino ra-'
šyti, Šaulių Sąjungai už įverti'
nimą ir Jono Vanagaičio šaulių
kuopai, kad ją priėmė į šaulių
eiles. Neslėpė, kad nežinomam
autoriui knygą išleisti be galo
sunku, nes labai brangiai atsi
eina, o ji esanti neturtinga. To
dėl nepaprastai dėkinga esanti
Simo Kudirkos šaulių kuopai,
kad ėmės tokio rizikingo darbo
— jos knygą išleisti.
Apgailestavo, kad mūsų tautos
didžioji dalis tebekenčia vergi
joj. Tačiau vis dėlto toji tautos
dalis ryžtingai kovoja. Į tą kovą
ji kvietė jungtis visus laisvajam
pasauly gyvenančius lietuvius.
Nuoširdžiai padėkojo Bostono
visuomenei, kad taip gausiai
pripildė salę.
Jos kalba buvo palydėta ilgų
plojimų.
Pabaigai Izidorius Vasyliūnas
smuiku pagrojo A. Račiūno so
natos Pasaką su variacijomis.

savo aukomis parėmė Sibiro
kankinę.
Gautos aukos

Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių vardu — 50 dol. Inž.
Galinis su ponia aukojo 20 dol.
Po 10 dol. aukojo Krasnakevičiai ir Martyno Jankaus šaulių
kuopa Brocktone; 6 dol. — K. V.
Šakenis; po 5 dol. — M. K. Česnai, J.B. Tamašauskai, A. Puskepalaitis, S. Aueonis. V.Z. Gaveliai, J. Bulovarauskaitė, S. Lū
šys, K. J. Grausliai, P. V. Ka
ladės, J.M. Ensinai, prel. Vyt.
Balčiūnas, E. Ilterienė, P. Grigalauskas, A.O. Andriulioniai,
G. Karosas, K. Prapuolenis, K. . .
kas, L. Lendraitis, B. Kruopis,
J. Liutkonis, R.E. Bielkevičiai.
Iš viso aukų gauta 275 dol.,
kurie bus įteikti E. Juciūtei.
Nuoširdus ačiū visiem aukoto
jam. Atsiprašom už galimas klai
das, nes kai kurie aukotojų pa
rašai yra neaiškūs.

MARTYNO JANKAUS
ŠAULIŲ KUOPA
BROCKTONE
Pranešama, kad liepos 19
Martyno Jankaus šaulių kuopa
Brocktone ruošia kuopos vėlia
vos šventinimo iškilmes.
Iškilmėse dalyvauti kviečia
mos šaulių kuopos su vėliavo
mis. Šauliai, turintieji unifor
mas, ir sesės šaulės, turinčios
tautinius drabužius, prašomi
juos dėvėti.
2 vai. p. p. Šv. Kazimiero
bažnyčioj, kuri yra Ames ir Sawtell gatvių sankryžoj bus iškil
mingos mišios. Jas aukos ir vė
liavą pašventins klebonas, kun.
Petras Šakalys. Giedos kompo-

Viršuj: Jono Vanagaičio šaulių kuopos pirm.
J. Stašaitis Elenai Juciūtei įteikia Šaulių
Žvaigždės ordiną. Sėdi jos sesuo Teklė Bogušienė. Dešinėj: Rugsėjo 8 Bostone E. Ju
ciūtė ir jos sesuo T. Bogušienė aiškina Si
biro kankinių parodėlėj.

DR. VINCO KUDIRKOS KUOPA VVORCESTERY
Perkūno koncertas

Kuopos metinė šventė gegu
žės 24 pradėta koncertu Mairo
nio Parke. Koncertą atliko
New Yorko vyrų choras Perkū
nas, vadovaujamas muziko Vy
tauto Strolios, pradžioj su
dainavęs
“Dunda,
trankosi
perkūnai”. Akomponavo V. Priž
gintas. Programą pranešinėjo I.
Veblaitienė.
Pirmoj daly sudainuota: Užaugo berželis — J. Strolios,
Jau pravertos dvaro stonios,
zitoriaus J. Gaidelio diriguoja
mas parapijos choras.
Po pamaldų — Romuvos
parke, Claremont Avė., vyks vė
liavos įteikimo kuopai iškilmės.
Saulei leidžiantis, bus tradici
nis šaulių laužas su programa.
Šventėj dalyvauti kviečiami
visi artimųjų kolonijų lietuviai.

JŪSŲ KRAŠTAS NĖRA TOKS MAŽAS,
KAIP AŠ MANIAU

Yra sakoma: “Pasakyk, Ką
veiki; pasakysiu, kas tu esi.”
Tos minties vedami, numatom
spausdinti kai kurias šaulių kuo
pose skaitytų paskaitų santrau
kas.
Dabar spausdinam santrauką
inž. Broniaus Galinio paskaitos,
kurią jis skaitė Jono Vanagaičio
šaulių kuopos susirinkime 1974
rugsėjo 8.
Kavutė
-oProgramą baigus, šaulės visus
Kodėl švenčiam rugsėjo 8 tau
dalyvius pakvietė kavutei. Visi tinę šventę?
buvo pavaišinti jų paruoštais
Tautinės šventės skiriamos
skanumynais.
tautos žymiem įvykiam paminėKavutės metu E. Juciūtė no- ti ar nusipelniusiem žmonėm
rintiem turėti jos autografus juos pagerbti.
įrašinėjo į knygas.
Pagrindinė lietuvių tautinė
Bostone išplatinta su viršum šventė yra Vasario Šešioliktoji,
100 knygų. Jas platino Minkai, menant 1918 metų Lietuvos Ne
Keleivio administracija ir šau priklausomybės
deklaraciją,
liai. Salėj parduotos 25 knygos.
kuri po ilgesnių kovų atstatė
Padėka
Lietuvos suverenitetą. Ši tauti
Didžiausia padėka priklauso nė šventė buvo iškilmingiausiai
Elenai Vasyliūnienei ir Izido minima visoj Lietuvoj.
riui Vasyliūnui, kurie be hono
Nepriklausomybės akto signa
raro atliko pagrindinę parengi
mo programą. Tenka pažymėti, tarai pažymėjo, kad valstybė
kad Vasyliūnai per eilę metų yra atstatoma. Niekuomet nebuvo
daug kartų nuoširdžiai šauliam dedama pastangų nustatyti, ku
rių metų Lietuva atstatoma. Tik
pagelbėję.
Dėkojam Bostono Keleiviui, vėliau žvilgsnis buvo mestas į
Chicagos Draugui ir jų ko praeities laikus. Švenčiant Vy
respondentam už skelbimus ir tauto Didžiojo karūnavimosi
plačius aprašymus. Negalim pa dieną, kuri buvo prieš 500 metų,
miršti ir New Yorko Darbinin vyriausias vytautinių metų ko
ko, kuris taip nuoširdžiai padecja mitetas 1930 paskelbė rugsėjo 8šauliam, skirdamas net visą pus ąją kaip tautinę šventę.
Dabar tos šventės proga prisi
lapį jų reikalam.
minkim,
kokį patarnavimą galim
Dėkojam Bostono lietuvių
atlikti
Lietuvos
labui. Šiuo metu
radijo programom už skelbimus,
vis
daugiau
Vakarų
spaudoj mi
Lietuvių Piliečių klubui už salę.
nimas
Lietuvos
vardas.
Tai pa
Dėkojam M. Simokaitienei ij
sekmė
Simo
Kudirkos
pastan
M. Ensinienei už pagelbėjimą
gų
išsilaisvinti
iš
sovietų
kalėji
šauliam savo gamintais skanu
mo
ir
tolimesnis
jo
ir
jo
šeimos
mynais; vakaro vyriausiajai šeiv
mininkei
Antaninai
Liut-, kelias į laisvę. Atsirado vakarie
konienei ir šaulėm J. Janukė- čių spaudoj ir požvilgis į Lie
nienei, F. Karosienei, B. Ša- tuvą, o taip pat ir į visus Bal
kenienei, S. Stašaitienei, O. Šle tijos kraštus. 90% tokių straips
žienei, M. Vaitkevičienei, A. Va- nių primena, kad Lietuva, Esti
kauzienei, E. Valiukonienei, I. ja ir Latvija prieš 1918 priklau
Tylienei ir V. Tumienei už vi sė Rusijai.
Minėdami Vasario 16-osios
sų dalyvių pavaišinimą, gėles ir
sukaktis,
mes buvom neapdai
sunku darbą, kurį, pasipuo
rūs.
Lietuvos
valstybės statusas
šusios tautiniais drabužiais, taip
prasidėjo
prieš
800 mėtų. Tačiau
grakščiai atliko.
mes
to
niekada
nekėlėm, tad ir
Dėkojam jaunimo šaulių kuo
nenorėkim,
kad
už mus kalbėtų
pos nariam už tokį gausų daly
kiti.
vavimą ir pagalbą salėj.
Imkim Mindaugo Lietuvą (ka
Bene didžiausia padėka ir pa
rūnavimo
data 1253). Turim 721
garba priklauso visai Bostono
metus
valstybinio
gyvenimo. At
lietuviškajai visuomenei, kuri
imkim
rusų
okupaciją
nuo 1795
ne tik gausiai atsilankė, bet ir

iki 1918, tai yra 123 metus, pri
dėkim dabartinę okupaciją nuo
1940, t.y. 35 metus, iš viso gau
sim 158 metus. Tą sumą atė
mus iš 721 valstybinio gyveni
mo metų, vis dėlto lieka dar
563 nepriklausomo gyvenimo
metai. Tai sudaro 2.5 karto il
gesnį laiką, negu Jungtinių
Amerikos Valstybių egzisten
cija.
Lietuviai amžių būvy 4 kartus
ilgiau gyveno nepriklausomi,
negu buvo paversti.
(nukelta į 5 psl.)

Naktis graži — A. Jasinausko, — padainavo arijas iš J. Of• fenbacho operos “Hoffmanno
O kad išauštų — J. Žilevičiaus.
pasakos”.
I. Veblaitienė padeklamavo P.
Vaičaičio eilėraštį “Yra šalis”. * - Choro vadovas, akompaniaPo to choras dainavo: Į kovą — torius ir pranešėja buvo apdova
A. Račiūno, Partizanų dainą, noti gėlėmis.
Publikai neperstojamai plo
Pražydo jazminai po langu, Oi
jant,
choras papildomai padaina
dalele, tu mano — B. Vasiliaus
ko, Kur bėga Šešupė — A. Ka- vo Keleivio dainą.
čanausko ir Saltyšių — liau
Koncertas buvo geras ir klau
dies dainą, chorui dirigavo asis sytojų, kurių buvo pilna salė,
tentas V. Daugirdas.
neapvylė. Chorą sudaro apie 40
vyrų.
Jis dainuoja gražiai. Tai
I. Veblaitienei trumpai pa
skaičius choro istoriją, choras
gabaus choro vadovo muz. V.
Strolios nuopelnas.
Tenka džiaugtis ir choro vado
vo asistentu Vytautu Daugirdu,
kuris taip pat chorui diriguoja su
dideliu užsidegimu.
. Geriausios sėkmės ir toliau
dundėti Perkūnui ir daugiau jė
gų į save įtraukti!
Po koncerto buvo vaišės, ku
rias pradėjo kun. J. Budzeika,
MIC, VVorcesterio Šv. Kazimiero
parapijos asistentas, šauliam
pritaikyta malda. Vaišėse da
lyvavo Lietuvos Šaulių Naujo
sios Anglijos rinktinės pirm. J.
Stašaitis, Martyno Jankaus šau
lių kuopos pirm. R. Bielkevičius su žmonomis, nemažas bū
relis šaulių iš Bostono ir Brocktono ir daug svečių.

Vaišių metu grojo puikus or
kestras, ir visi šoko iki vėlaus
vakaro.
Pertraukas
įvairino
skambios dainos ir turtinga lote
rija. Nebuvo pamiršti ir tautiniai
šokiai.
Bronius Galinis skaito pa
skaitą šaulių susirinkime.

Iškilmingas kuopos
susirinkimas

Nuotr. St. Urbono

KAS GI YRA TOJI
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA ?
Šauliai sudėjo nemaža aukų
Taip, tokie buvo šauliai idea
1941 lietuvių sukilime prieš listai. Jie pergyveno tokią pat
okupantus, siekiant vėl atstatyti tragediją, kaip ir Lietuvos kariai:
Lietuvos
nepriklausomybę. jie dvidešimt metų ruošėsi su
Taip pat 1944-1956 lietuvių par ginklu rankose ginti Lietuvos
tizaniniame kare, kaip liudija Nepriklausomybę, bet, atėjus
Sibiro kankinė šaulė Elena Ju paskutinei valandai, jie atsidūrė
ciūtė savo knygoje “Pėdos mir tokiose sąlygose, kad negalėjo to
ties zonoje”.
įvykdyti.
Apie Lietuvos Šaulių Sąjungą
Bolševikai, užsimoję Lietuvos
gražų liudijimą įrašė Lietuvių Šaulių Sąjungą “sudemokratinArchyve Lietuvos kariuomenės ti”, ją visiškai likvidavo. Tačiau
vadas generolas Stasys Raštikis: šaulių dirbtas darbas nenuėjo
“. . .Šaulių Sąjunga tai buvo niekais: jis įskiepijo mūsų tau
organizacija,. tvarkyta karinės tiečiams daug gerų šauliškų sa
drausmės pagrindais, kurioje vybių, kurios labai gražiai pa
daug griežčiau, negu bet kurioje sirodė neužmirštamame lietuvių
kitoje visuomenės organizacijo partizanų darbe šio karo pra
je, buvo ugdoma drąsa, pasi džioj.
šventimas,
didvyriškumas,
Ilgos ir labai skaitlingos visoje
drausmė ir daroma griežta atran Lietuvoje naujų kapų eilės, kuka tinkamų šaulių nuo netinka
(nukelta į 5 psl.)
mu. Labai gražiai tai buvo at
vaizdavęs J. Turčiniškis savo ei
lėraštyje “Šauliams”, kuriame
jis, be kitko, taip rašė:

Gegužės 25 įvyko Dr. Vinco
Kudirkos šaulių kuopos susirin
kimas ir naujų narių priesai
ka, kurią davė Aniceta Gedmintienė, Stasys Kleinas, Andrius
Urbonas, Juozas Jurkėnas, Ed
vardas Meilus ir Vytautas Ramo
nas. Naujuosius šaulius ir šaules
pasveikino kuopos pirminin
kas. A. Zėnkus.
Baigus oficialiąją dalį buvo
padaryta keletas pranešimų.
Kuopos pirmininkas padėkojo
visiem už sunkų darbą ruo
šiant koncertą, ypač šeimi
ninkėm, kurios dirbo virtuvėj. ,
Kuopa nutarė paaukoti 100
dol. jaunimo kongresui.
Pabaigoj žodį tarė šaulys
Adolfas Venclauskas. Jis pri
minė, kad mūsų uždaviniai čia
skiriasi nuo tų, kuriuos turėjo
Šaulių Sąjunga laisvoj Lietuvoj.
Svarbu jungtis į savas organiza
cijas, būti tarp lietuvių, ir to
kiu būdu bus ilgiau galima iš
laikyti lietuvybę.
Po susirinkimo sesės šaulės
visus pavaišino.

Jei gali reikale dėl kitų pasišvęsti,
Jei jautiesi širdy didvyriu būt gajįs,
Jei už brolius tinki nesiskųsdamas
kęsti,
Jei nelaimė šalies tau širdies skaudu
lys,—
Tu — tikrasis šaulys!
Bet jei stoti kovon krės biaurus
šiurpulys,
Jei Tėvynei apginti neturi patraukimo,
Ir buvai visuomet nelaimingas bailys,
Tuomet tu — ne šaulys!

Šis “Lietuvos Šaulių ’ greto
se” puslapis yra paskutinis
prieš vasaros atostogas. Sky
riaus redakcija linki visiem
šauliam ir prijaučiantiem stip
rinančių atostogų ir kūrybingo
poilsio.

Worcesterio Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos nauji nariai
duoda priesaiką. Iš d.: A. Urbonas, E. Meilus, St. Kleinas,
J. Jurkėnas ir kt. Kairėj pirm. A. Zenkus. Nuotr. S. Urbono
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POSĖDŽIAVO JAV LB
KRAŠTO VALDYBA
JAV Lietuvių Bendruomerlės
krašto valdybos nariai gegužės
21 buvo susirinkę Philadelphijoj penktojo šiais metais po
sėdžio. Posėdy nedalyvavo Auš
ra Zerr, jau visas mėnuo ser
ganti, ir dr. A. Novasitis, išvy
kęs į savo motinos laidotuvės
Scrantone, Pa. Dr. A. Novasitis
Philadelphijos pirminiuose rin
kimuose gegužės 20 laimėjo no
minaciją į miesto aukštesniojo
teismo teisėjus, surinkęs dai
giau kaip 35,000 respublikonų ir
50,000 demokratų balsų. Deja,
jo laimėjimo džiaugsmu negalė
jo pasidalinti jo motina, mirusi
gegužės 16.
Apie balandžio mėnesį įvyku
sią veiksnių konferenciją posė
dy pranešimą padarė A. Gečys.
Konferencijoj JAV LB atstovavo
Aušra Zerr ir Algimantas Ge
čys iš Philadelphijos ir stud.
Saulius Kuprys iš Cicero. Atsi
žvelgiant į LB Vidurio Vakarų
apygardos suvažiavimo Chica
goj rezoliuciją, prašančią, kad
visuomenė būtų painformuota
apie veiksnių konferenciją, nu
tarta tos konferencijos eigą ap
linkraščio forma paskelbti apy
linkių valdybom ir LB tarybos
nariam.
Tragiškųjų birželio įvykių
minėjimam visom apylinkėm iš
siuntinėta informacinė
me
džiaga:
pavyzdiniai
laiškai
prezidentui, valstybės sekreto
riui, senatoriam, kongresmanam ir laikraščių redaktoriam.
Išsiuntinėtas taip pat straips
nis “Sellout of Baltic Statės Part
of Detente?”, kurį apylinkių
darbuotojai, ištisai ar patrumpi
nę, galėtų pateikti savo vietovių
amerikiečių laikraščių redakci
jom. Kai kuriom apylinkėm pra
šant, paruoštos 25 minučių radi
jo programos anglų kalba, pritai
kytos amerikiečiam klausyto
jam. Jose pristatoma lietuviška
muzika, sovietų vykdyti masi
niai lietuvių trėmimai į Sibirą
ir dabartinė okupuotos Lietuvos
padėtis.
Visuomeninių reikalų taryba
išsiuntinėjo apylinkėm aplink
raštį, prašydama ir toliau tęsti
laiškų rašymo akciją, kad senate
ir atstovų rūmuose būtų praves
tos rezoliucijos Lietuvos reika
lu. Prie aplinkraščio pridėtas ir
sąrašas kongresmanų ir se
natorių, jau pasisakiusių už
rezoliucijas. Iki šiol tai padarė
106 kongresmanai ir 10 senato
rių, tad būtinai reikia kreiptis į
kitus. Toliau aplinkrašty prašo
ma, kad dirbantieji A. Jurgučio
žmonai išlaisvinti prisiųstų visą
savo turimą medžiagą, kaip laiš
kų nuorašus ir t.t., visuome
ninių reikalų tarybai, nes reika
linga žinoti, kiek tuo reikalu jau
yra padaryta ir iš kokių ameri
kiečių susilaukta talkos.

Kas gi yra toji

Lietuvos šaulių
sąjunga?
(atkelta iš 4 psl.)

riose guli už Lietuvos laisvę
žuvusių šaulių ir partizanų kū
nai, ragina kiekvieną lietuvį pa
triotą, su didele pagarba ir dė
kingumu nulenkti prieš tuos
didvyrius galvą, su padėka atsi
minti visus šaulių atliktus teigia
mus ir naudingus savo kraštui
darbus ir iš tų kapų tylaus šal
tinio pasisemti naujų jėgų ir vil
ties ateityje matyti jų ir mūsų
numylėtą Tėvynę Lietuvą vėl
laisvą ir laimingą.”
Tuo tenka ir baigti supažin
dinimą su Lietuvos Šaulių Są
junga. Daug įdomios ir vertin
gos medžiagos čia nepaskelbta,
nes reikėjo derintis prie laiko ir
turimos vietos laikrašty reika
lavimų. Platesnių žinių galima
rasti šiuose leidiniuose: Lietu
vių Archyve, Nepriklausomai
Lietuvai ir pagaliau Lietuvių
Enciklopedijos 29 tome. Šiais
šaltiniais naudotasi ir šį straips
nelį rašant.
Ateinanti karta “Lietuvos šau
lių gretose" skyriuj supažindinsim Darbininko skaitytojus su
atsteigta Lietuvos šaulių Sąjun
ga Tremtyje.

,4.
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Atsiųsta
paminėti

Apie Kudirką ir jo šeimą po
sėdy referavo Juozas Gaila. Iš
Califomijos pranešta, kad nu
matyto filmo apie Kudirką pa
ruošiamieji darbai jau pradėti.
Dėl straipsnio Readers Digest
žurnale yra tam tikrų nesklan
dumų. Atsiųstas peržiūrėjimui
paruoštas straipsnis nėra pa
tenkinamas. Nors apie Simo Ku
dirkos asmeninę tragediją yra
pakankamai prirašyta, bet Lie
tuvos okupacija, rezistencija,
persekiojimai paminėti blankiai.
Tikimasi, kad straipsnis bus pa
pildytas, nes autoriui tikrai tuo
reikalu buvo pateikta pakan
kamai medžiagos.
Simo Kudirkos nuolatinės ke
lionės ir stiprus užsiangažavi
mas antikomunistinėj veikloj iki
šiol neleido pradėti normales
nio šeimyninio gyvenimo, o šei
ma to jau yra išsiilgusi. Krašto
valdyba nutarė numatytą Kudir
kos kelionę į Australiją atidėti
vėlesniam laikui ir apskritai ri
boti Simo važinėjimus po apy
linkes, nes pribrendo laikas Ku
dirkų pastoviam įsikūrimui.
Gegužės 17 Juozas Gaila buvo
nuvykęs į Clevelandą ir tyrinė
jo ten Kudirkų įsikūrimo galimy
bes. Klebonas kun. G. Kijauskas maloniai sutiko užleisti Ku
dirkų šeimai prie klebonijos
esantį namą, netoli mokyklos ir
Lietuvių Namų. Gauta taip pat
darbo pasiūlymų Simui. Kita ga-

JŪSŲ KRAŠTAS ...
(atkelta iš 4 psl.)
Šios šventės proga prisimin
kim ir kitą neapdairumą.
Amerikiečiai dažnai mum t
primena, kad esam mažas kraš
tas, o mes, palingavę galvas,
dažnai nuolankiai su tuo sutin
kam. Man teko asmeniškai ke
liolika kartų su tokiais tvirtini
mais nesutikti ir po atitinkamų
palyginimų gauti iš amerikie
čių atsakymą: “Iš tikrųjų, jūsų
kraštas nėra toks mažas, kaip aš
maniau.”
Štai diskusijų vaizdelis. Į
amerikiečio pasakymą, kad Lie
tuva mažas kraštas, aš jam atsa
kau: “Lietuva yra truputį dides
nė—negu Massachusetts, Con
necticut, Rhode Island, Nevv
Hampshire ir Vermont sudėjus
kartu.” Amerikietis lieka kiek
sujaudintas, nes jis laiko, kad jau
Massachusetts valstija yra ne
maža (jis ten gimė, augo ir
baigė mokslus). Išsitraukia al
manachą ir pradeda skaičiuoti.
Massachusetts — 7833 kv. my
lios, Connecticut — 4870, Rho
de Island — 1049, New Hamp
shire — 9033, Vermont — 9274.
Iš viso — 32,059 kv. mylios.
Plane parodyta Lietuva turi
34,020 kv. mylių.

Nurodytos 5 valstijos davė
JAV 6 prezidentus: Massachu
setts — 3, Nevv Hampshire — 1,
Vermont — 2.
Paskutiniuoju laiku kai ku
riuose almanachuose duodamas
Lietuvai plotas tevaizduoja so
vietinės Lietuvos teritoriją ir yra
lygus 25,174 kv. myliom. Tuo
atveju tektų išleisti Vermont
valstiją ir jos vieton pridėti Delaware, kurios plotas yra lygus
1981
kv.
myliai.
Tuomet
bendras 5 valstijų plotas sudary
tų 24,766 kv. mylias ir vis tiek
būtų mažesnis už Lietuvos
25,174 kv. mylių plotą.
Po tokio palyginimo amerikie
tis sako: “Aš maniau, kad Lie
tuva mažas kraštas ir yra mažes
nis net už Massachusetts.”
Kiekvienas iš mūsų atitin
kamom progom galim ir priva
lom pasitarnauti Lietuvai, pri
statydami ją kitataučiam kaip
vertą nepriklausomybės tiek is
toriniu, tiek geografiniu, tiek
ūkiniu ir visais kitais atžvilgiais.
Mum visiem reikia atsikratyti
menkavertiškumo komplekso,
kurį sovietų propagandos apara
tas nori mum ir vakariečiam
įpiršti.
Šias trumpas pastabas užbai
giu vyskupo Baranausko žo
džiais: “Kad tu. jgude. nesulauk
tum! Nebus, kaip tu nori!

Dalyvavę Simo Kudirkos šaulių kuopos šventės programoj. Iš k. Algirdas Kačanauskas, Me
čislovas Razgaitis, Irena Banaitienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Emilija Putvytė,
Aloyzas Balsys, Vida Jankauskienė, Algis Jankauskas — kuopos pirm. Nuotr. L. Tamošaičio

limybė apsigyventi yra New
Yorke.
Svarstant finansinius reikalus,
buvo nutarta: ų) uždaryti Simo
Kudirkos fondą ir paprašyti, kad
ap-kės užbaigtų atskaitomybę,
2) patvirtinti ižd. Petro Mitalo
pristatytą 1975 krašto valdy
bos 28,700 dol. biudžetą, 3) Li
tuanistiniam Institutui, be anks
čiau skirtų 500 dol., paskirti dar
500 dol. suvažiavimo išlaidom,
4) tautinių šokių rengimo
komitetui, vadovaujamam Bro
niaus Juodelio, paskirti dar 3000
dol., iš viso 5000 dol. paruošia
miem darbam, 5) Lietuvių Foto
Archyvui paskirti 100 dol., kaip
auką Amerikos lietuvių etninės
enciklopedijos leidimui, 6) LB

kultūros tarybai paskirti 1000
dol. ištuštėjusiam iždui pa
pildyti.
Organizaciniais reikalais kal
bėjo Balys Raugas. Grupė detroitiečių ten apsilankiusiam
Juozui Gailai įteikė prašymą,
pageidaudami įkurti antrą LB
Detroito apylinkę. Pereitam
krašto valdybos posėdy prašy
mas buvo priimtas, ir Michigano apygardos pirmininkas Vy
tautas Petrulis buvo paprašytas
nustatyti naujos apylinkės ribas.
Paskutinėmis žiniomis, iniciato
riai nuo naujos apylinkės stei
gimo atsisako.
Iš Chicagos gauti dokumen
tai, pagal kuriuos J. Vaičiūnas,
K. Januška ir A. Ūselis vra iš
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SAULĖS SONATA — FINALE
Iš gražios, linksmos trečiosios
dalies pereiname į paskutinę so
natos dalį — Finale. Čia vy
rauja violetiniai tonai. Čia nuti
lęs linijų ritmas.

Trečiosios dalies
šviesus
saulės aptemimas pavirto nak
timi. Saulė užgeso!
Šiam šiurpiam saulės užgesi
mui ir žemės pražūčiai pavaiz
duoti jis parinko originalų ir jau
dinantį motyvą — varpą. (Vir
šutinėje paveikslo dalyje mato
me kabančio varpo pusę). Var
pas nutilęs. Tas varpas, kuris
skambėjo dienomis ir skelbė
saulės kelionę, kuris jungė žmo
gų su saule, dabar visai nutilęs,
nes nebėra didžiosios ir gerosios
saulės.
Tas varpas net aptrauktas šiur
piu voratinkliu. Visa paženklin
ta nakčiai ir pražūčiai. Ir visa jau
yra pražuvę.
Už voratinklio matome tris
keistas figūras. Dvi kairėj, viena
dešinėj. Atrodo lyg kokie kalnai.

Tikrumoj tai yra karalių sostai.
Sostuose sėdi karaliai ir mie
ga, nuleidę galvas. Didieji že
mės karaliai, žemės valdovas
žmogus yra nuleidęs galvą ir pa
skirtas pražūčiai, nes nebėra
saulės.
Tarp tų karalių matome spin
dinčias
žvaigždes.
Mirksi
jos tolumoje, o čia visa miega,
nes čia užgeso saulė.
Atkreipkime dėmesį į varpo
briauną. Ten yra ornamentas.
Ir tame ornamente pakartotos
visos trys pirmosios sonatos da
lys. Kairėje matome saulę, griu
vėsius, paukštį, ties viduriu —
šviesos pluoštai iš Andantės
dalies ir dešinėje Scherzo tiltai,
upelis, medžiai ir begęstančios
saulės motyvas.
Ir čia, kaip muzikoje prieš už
baigiant, perbėgama per pagrin
dinius motyvus ir susumuoja
ma. Sonata baigiama tais šalia
varpo žėrinčiais tolimais žvaigž

dynais.
šviečia.

Tai

kitos

saulės

-oTai graži, filosofinė sonata su
labai originaliu vaizdu. Visa
meno forma įgauna klasiško aiš
kumo ir ryškumo.
Ši sonata skiriasi nuo kitų jo
sonatų tuo, kad antrinė tema iš
sivysto į savarankišką temą —
gęstančios saulės motyvas pasi
daro pagrindine Finalo mintimi.
Taip kartais būna ir muzikoje,
pvz. dažnai priešinguoju moty
vu baigiamos Beethoveno sona
tos.
-oGražiausia sonatos dalis yra
Scherzo su žaismingu pavasario
peizažu. Kaip visa originalu,
niekur nematyta ir kaip giliai pa
jausta visata ir žmogaus likimas.
Čia ir matome Čiurlionio genia
lumą. (p.j.)

kėlę kai kuriem Chicagos LB
darbuotojam bylą, reikalauda
mi 50,000 dol. kompensacijos.
Nors spaudoj du iš jų (J. Vai
čiūnas balandžio 16 Naujienose
ir A. Ūselis balandžio 4 Drau
ge) yra pareiškę, kad jie jokių
bylų amerikiečių teisme nėra iš
kėlę, tačiau byla nėra atšauk
ta.
Autoritetingi
asmenys
Chicagoj kreipėsi į juos, prašy
dami
bylą
atšaukti,
bet
skundėjai
reikalauja
2000
dol., kuriuos jie jau esą
išleidę advokatam. Apkaltintieji
LB veikėjai ne tik turės gaišti
savo brangų laiką teismuose, bet
yra priversti samdyti advokatą.
Posėdy buvo nutarta, kad krašto
valdyba yra įpareigota visomis
išgalėmis jiem padėti, nes prie
šingu atveju neatsiras žmonių,
drįstančių apsiimti bet kokiom
pareigom Lietuvių Bendruome
nėj, gi piktos valios asmenys bus
tik paskatinti panašiai ardyti ir
kitų organizacijų veiklą. Taip
pat nutarta dar kartą krašto
valdybos laišku apeliuoti į skun
dėjus, kad jie nutrauktų savo by
las, nes laimėtojais taps tik advo
katai.

Posėdy buvo išreikštas susirū
pinimas, kad kai kuriuose Chi
cagos laikraščiuose tebetęsiama
puolimų akcija prieš Vliką. Iš
apylinkių taip pat gautos žinios,
kad yra trukdomas lėšų kėlimo
vajus Vliko įsteigtam fondui, ne
norint, kad Vlikas taptų finansiš
kai savarankiškas ir savo darbuo
se ir santykiuose su kitomis or
ganizacijomis nepriklausomas.
Nutarta raginti apylinkes remti
Vliko finansinį vajų ir stengtis,
kad visuomeninių reikalų taryba
artimiau bendradarbiautų su
Vliku, dažniau jį informuotų
ir pagal išgales jo darbuose tal
kintų.
\
j-g-

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Jurgis Gliaudą — PAGAIRĖ.
Premijuotas romanas. Išleido
Lietuviškos Knygos Klubas,
1974. Aplankas ir viršelis dail.
A. Korsakaitės-Sutkuvienės. 272
psl. Kaina 4.50 dol.
Apie autorių knygos aplanke
sakoma, kad jis “nauju premi
juotu romanu įžvalgiai nukelia
skaitytoją į okupuotos Lietuvos
gyvenimą.
Nauja santvarka,
naujas žmogus, naujos nuotai
kos — tai pagrindinis vaizdas,
kurį autorius piešia drąsiais tep-’
tuko brūkšniais ir ryškiomis
spalvomis. Tas naujasis žmo
gus yra sustojęs pusiaukelėje
tarp religijos ir ateizmo, tarp
praeities užmiršimo ir ateities
vizijų.”
Už šį romaną autorius gavo
premiją Draugo dienraščio dvi
dešimt ketvirtąjį kartą paskelb
tame romano konkurse. Jis buvo
ir pirmojo Draugo romano kon
kurso laimėtojas. Laimėjo ir
daugiaua konkursų — to paties
Draugo ir kitų.
Alfonsas Nyka-Niliūnas —
VYNO
STEBUKLAS.
Eilė
raščiai. Chicago 1974. Išleido
Algimanto
Mackaus
Knygų
Leidimo Fondas. Kietais virše
liais su autoriaus autografu. Ap
lankas Petro Mikalajūno. Ti
ražas 800 egz. 80 psl. Kaina 5
dol.
Autorius — poetas, literatūros
kritikas ir vertėjas -— savo tik
rąja pavarde spausdino eilėraš
čius dar nepriklausomos Lie
tuvos periodikoj. Jį išgarsino jo
debiutas — Praradimo simfoni
jos, pasirašytos dabartiniu slapy
vardžiu,
išleistos
Vokietijoj
1946, laimėjusios Balfo premiją,
lietuvių poezijoj padvelkusios
Šviežiu vėju. Kiti du jo eilėraš
čių rinkiniai buvo išleisti JAVėse. Tai Orfėjaus medis (1953,
laimėjęs Aidų premiją) ir Ba
landžio vigilija (1957). Šiuose
rinkiniuose, sueiliuotuose kiek
kitaip negu pirmasis, autorius
nepralenkė savęs paties, bet ir
neregresavo.
Po ilgos pertraukos išleistasis
Vyno stebuklas rodo autorių
tvirtu žingsniu tebežengiantį
jaunystėj surastu savo keliu, iš
esmės nepasikeitusį, skaitytojo,
pažįstančio Nyką, jau nebeste
binantį neužmirštamųjų Prara
dimo simfonijų šviežumu bei
kai kurių eilėraščių (nors ir mo
dernių) klasiškumu. Poetas čia
nykus, bet kartu ir jaukus.
Nykus:
Tavo laiškai,
Neparašyti
man

ir

niekad
negauti,

Tavo pasakos ir lūpos
Tūkstantis antrąją naktį
Būtų neatskleidę
Daugiau už gyslų raudą:
Tavo ištiesta ranka
Pasakė viską.

Jaukus:
Tavo rankos buvo pražydę
Šaltom, vėjuotom gėlėm.
(Mudu tąsyk skaitom Andre
Gide,
Svaigdami laukais ir eilėm).

Nykos-Niliūno poezijoj sau
jaukų lizdą yra susisukusi ir fi
losofija, kuri, kad ir būdama šiuo
atveju nyki, poezijos nesužaloja,
nors ir bando.
Poetas jaučia ritmą ir jo lai
kosi. Iš senojo tradicinio jis
lengvai pereina į laisvąjį, o iš
laisvojo — vėl į tradicinį.
Tradicinis:
Veidrodis

— tylus vaikystės
princas, durys,
Vasaros plaukai, krintą akių
vejon.

Laisvasis:
Tavo sunktų blakstienų
Nendryne kyla
Šaltas Tuebingeno mėnuo.

M. K. Čiurlionis — Saulės sonata, Finale, 1907 m., tempera.

Kun. dr. Pranas Gaida-Gaidamavičius — KRIKŠČIONIS
TARP KOLEKTYVIZMO IR
INDIVIDUALIZMO. Atspau- •
das iš L.K.M. Akademijos Su
važiavimo Darbų VIII t. Roma
1974. Išleido Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademija. 24 psl.
Turinys: Kolektyvizmas ir
individualizmas,
Krikščionio
laikysena, Žmogaus kaip as
mens iškėlimas, Bendruome
nės įgyvendinimas, Dviejų di
mensijų pasaulis. Pabaigoj —
angliška santrauka.
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CHICAGOJ POSĖDŽIAVO ALRK FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA
Amerikos Lietuvių Romos Ka gas demaskuoti sovietų bedie viškais visuomeniniais reikalais,
talikų Federacijos centro valdy vių propagandinius mėginimus, artimoj praeity neskyrė pakan
bos posėdy gegužės 23 Tėvų kaip, pvz., jos skubų susiorien- kamai dėmesio konkretiem dar
Jėzuitų namuose Chicagoj, pir tavimą ir tikslų Amerikos ir lie bam, kuriuos yra pasiruošusios
mininkaujant dr. Juozui Meš tuvių visuomenės informavimą atlikti ir atlieka ALK Tarnyba,
kauskui, dalyvavo: vysk. V. Briz dėl neseniai čia buvusios dva Lietuvių Katalikų Religinė Šal
gys, Amerikos Lietuvių Kunigų sininkų delegacijos iš Sovietų pa bei jaunimo stovyklavietė
Vienybės atstovas kun. V. Dabu Sąjungos.
Dainava.
Amerikos Lietuvių Katalikų
šis, Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacijos valdyba, dalyvau
Tarnybos reikalų vedėjas kun. Tarnyba, kun. K. Pugevičiaus
jant
vysk. V. Brizgiui ir Kunigų
K. Pugevičius ir ALRKF c.v. na vadovaujama, už savo darbus ir
Vienybės atstovui, aprobuoja
riai— dr. Ad. Damušis, dr. J. Je- ateities planus yra atsakingą
ALK Tarnybos ateinantiem me
rome, kun. J. Borevičius, dr. J. ALRK Federacijai ir JAV Ku
tam numatytus planus: koor
Gliaudelis, J. Paškus, P. Povilai nigų Vienybei, o valdiškų rei
dinuoti visų lietuvių dalyvavimą
tis, R. Olšauskaitė, P. Narutis, kalų atlikime Tarnybos reikalų
tarptautiniame
eucharistiniame
vedėjas yra atsakingas trijų as
S. Kuprys.
kongrese
1976
Philadelphijoj;
Apsvarsčius ir išdiskutavus menų prezidiumui, kurį sudaro
išleisti
vienoj
knygoj
Lietuvos
pirmininko pateiktos darbo vysk. V. Brizgys, Kunigų Vieny
Katalikų
Bažnyčios
Kroniką
ir
tvarkės aktualiausius klausi bės pirmininkas prel. J. Balkū
leisti
toliau
atskirais
sąsiuviniais
nas ir ALRK Federacijos pirmi
mus, vieningai nutarta:
bei aplinkraščiais; ruošti Kunigų
1. Paskirti ir įgalioti 42 asme ninkas prof. dr. J. Meškauskas.
Vienybės suvažiavimą kartu su
nis, kurie atstovautų ALRK Fe
ALRK Federacijos valdyba Catholic Conference on Ethnic
deracijai Pasaulio Lietuvių Ka
kreipia dėmesį į tai, kad kata and Neighborhood Affairs ir
talikų Bendrijos suvažiavime
likai, besirūpindami kitais lietu- ieškoti tolimesnių galimybių
Romoj š.m. liepos 1.

2. Remti moralinėm bei ma
terialinėm išgalėm Amerikos
Lietuvių Katalikų Tarnybos dar
bus, kuriem šiuo metu vadovau
ja kun. K. Pugevičius, sudarant
jam sąlygas ir suteikiant autori
tetą atstovauti JAV Kunigų Vie
nybei ir ALRK Federacijai, ir
ginti Amerikos lietuvių katalikų
reikalus visuose tautiniuose
bei
tarptautiniuose
pasita
rimuose, nebent ypatingais
atvejais minėtos organizacijos
jaustų reikalą tom pareigom pa
skirti kitus.
Susipažinęs su kun. K. Pugevičiaus vienerių metų laikotarpy
atliktais darbais, posėdis juos
vertina ir pilnai pritaria šios
Tarnybos reikalingumui, ypač
palaikant ryšį su lietuviškų para-?
pijų klebonais, ateinant jiem į
talką, kur reikalinga ir įmanoma,
lietuviškos parapijos poreikiam
patenkinti. Dėkoja kun. K. Pugevičiui už Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos išvertimą į
anglų kalbą ir paruošimą spaus-,
dinti sąsiuviniais. Teigiamai,
vertina Amerikos Lietuvių Ka
talikų Tarnybos užmegztus ry
šius su Catholic Conference on
Ethnic and Neighborhood Affairs, su Amerikos hierarchija
bei katalikų institucijomis, kaip
U.S. Catholic Conference irpan.
Vertina ALK Tarnybos nastan-

PO CHICAGOS
DANGUM

LIETUVIŲ FONDO STOVIS
Lietuvių Fondo būstinėj Chi
cagoj birželio 8 įvyko Lietuvių
Fondo tarybos posėdis.
Kadangi tai buvo pirmas posė
dis po Lietuvių Fondo metinio
suvažiavimo, todėl jame buvo
dr. Antano Razmos pristatyta ir
patvirtinta valdyba: pirmininkas
— dr. Antanas Razma, vice
pirmininkai — pik. A. Rėklaitis
ir J. Kučėnas, protokolų sekreto
rius — K.A. Girvilas, iždininkas
— K. Barzdukas, parengimų va
dovė — Marija Rėmienė, inves
tavimui — Stasys Baras, infor
macijos vadovas —V. Būtėnas.
Nors, pasiekus vieną milijoną,
įplaukos sumažėjo, bet valdyba
turi įvairių sumanymų lėšų tel
kimui paspartinti. Tuo reikalu ji
žada kreiptis į visuomenę net
keturiais laiškais.
Š. m. gegužės 31 daviniais,
nariai į Lietuvių Fondą įnešė
1,056,853.72 dol. Atskaitomybinė Lietuvių Fondo vertė (to
tai assets) — 1,108,935.15 dol.
Bet svarbiausia — Lietuvių
Fondo turimų akcijų vertė
smarkiai pakilo. Dar neseniai ji
buvo kritusi daugiau kaip
260,000 dol., o šiandien yra kri
tusi tik 155,570.77 dol. Taigi,
apytikriai, trumpu laiku akcijų
vertė pakilo apie 110,000 dol.
Šiuo metu Lietuvių Fonde yra
3,936 nariai.
Šį rudenį Lietuvių Fondo va
dovybė rengia koncertą, kurio
programą atliks solistai Baras
Vaznelis ir Stankaitytė. Ateinan
čių metų Lietuvių Fondo meti
nis suvažiavimas bus tuo pačiu
metu, kaip ir lietuvių opera
Tokiu būdu Lietuvių Fondo na
riai iš kitų miestų galėtų tuo pa
čiu šūviu nušauti du zuikius
— dalyvauti suvažiavime ir ope
roje.

Taip pat šiame posėdy buvo
nutarta įgyvendinti nariam duo
tą pažadą, kad, surinkus mili
joną dolerių, bus leidžiamas
Lietuvių Fondo vardynas, kurio
pirmoj daly bus Lietuvių Fondo
kūrimosi istorija, o antroj —
pats vardynas. Šiam uždaviniui
įgyvendinti pik. A. Rėklaitis pa
prašytas iki šių metų pabaigos
surinkti žinias apie Lietuvių
Fondo narius, o prof. dr. J. Puzinas — sudaryti redakcinį ko
lektyvą.
Daugiausia laiko posėdy buvo
skirta investavimo reikalam. Iš
rinkta investavimo komisija: pir
mininkas — P. Kilius, nariai —
V. Naudžius, S. Baras ir dr. J.
Kazickas. Patarėju kviečiamas
Kurkulis. Nutarta pakeisti firmą,
kuri tvarko Lietuvių Fondo in
vestavimą, ir naujai firmai suma
žinti investuojamą sumą iki
500,000 dol. Dabartinė investa
vimo firma operuoja 909,730,31
dol. suma. Sumažinti investavi
mo sumą į akcijas pageidavo ir
pereitas Lietuvių Fondo metinis
suvažiavimas. Sumažinus tą su
mą, mažiau reikės mokėti inves
tavimo firmai už patarnavimą.
Paskutiniu metu tas mokestis
buvo maždaug padvigubintas,
ir, nieko nekeičiant, Lietuvių
Fondas būtų turėjęs sumokėti
netoli 5,000 dol.

Be to, šiame posėdy Lietuvių
Fondo taryba iš savo pusės pa
skyrė tuos pačius atstovus į Lie
tuvių Fondo pelno skirstymo ko
misiją: dr. K. Ambrozaitis, dr. G.
Baluką ir V. Kamantą.
Posėdis tęsėsi apie 4 valan
das.
Vytautas Kutkus

3. ALRK Federacijos centro
valdyba nutaria paruošti atsišau
kimą į parapijų klebonus bei ka
talikiškų organizacijų vado
vybes Federacijos skyrių atgai
vinimo reikalu.

4. Žada dėti visas pastangas,
kad katalikai, dalyvaują vado
vaujančiose visuomeninio bei
politinio darbo institucijose,
siektų vienybės lietuvių tarpe,
savo darbuose bei visuose pasi
reiškimuose vadovautųsi krikš
čioniška artimo meile bei pagar
ba savo bendradarbiam, siekiant
aukščiausio visų lietuvių tikslo
— laisvės Lietuvai. Tuo reikalu
valdyba suteikė galią pirminin
kui imtis reikalingų priemonių
išreikšti šiai ALRK Federacijos
linijai ir sukviesti pokalbiui
ALRK Federacijos atstovus bei
narius, dirbančius bendrinėse
organizacijose.
ALRK Federacija

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO:

Lietuvių Žurnalistų Chicagos
skyrius liepos 26 ruošia g gegu
žinę Lietuvių salėj ir sode
Union Pier, Mich. Tai lietuviš
ka vasarvietė, kur virš šimto lie
tuvių yra namų savininkai.

Chicagos Lietuvių Moterų
klubas birželio 15 Conrad Hilton viešbuty surengė debiutančių balių. Pristatytos 9 debiutantės: J. Bardis, G. Bičiū
nas, D. Brusokas, R. Dičius,
A. Jagiela, S. Petroshus, A. Pozarniukas, L. Rimkus, S. Savic
kas. Išlaidas padengė tėvai, o iš
sutelktų lėšų paskirtos stipen
dijos. Stipendijas gavo Vilija
Dainis, Eug. Stančiauskas ir Lo
reta Barškietis. Gintaro baliaus
tradicija tęsiama jau 15 metų.
Pats klubas yra susiorganizavęs
1923.
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė už 40,000 dol. nusipirko na
mus Brighton Parke. Šauliai,
norį įsigyti namų pirkimo akci
jų, turi kreiptis pas p. Išganaitį
adresu: 4429 So. Rockwell St.
Liepos 13 organizuojama išvyka
į Kenosha, kur vyks Lietuvių
diena. Kelionė autobusu kainuo
ja tik 4 dol. Registruotis pas

bendradarbiauti; suruošti lietu
vių pasitarimą pašaukimų klau
simu.

Prel. J. Balkūnas, P.A., Chi
cagoj, Šv. Kazimiero kapinė
se kalba prie prel. M. Kru
pavičiaus paminklo.

St. Cecevičienę, LA 3-4526.
Lietuvių televizijos programa
bus rodoma tik kas antrą savai
tę. Iki rudens savo skelbimus
atsiėmė stambus rėmėjas W. A.
Lewis. Tuo laikotarpiu progra
mas parengs ir išlaikys Jaunimo
Centras. LT valdyba ir toliau
rūpinasi lėšų telkimu. Rugpiū
čio 24 Bučio sode įvyks didin
ga gegužinė, o rugsėjo 27 —
solistės Antanaitytės rečitalis
Jaunimo Centre.
Bal. Brazdžionis

Baltimorės žinios
Lietuvių Svetainės šėrininkų
piknikas bus birželio 29, sekma
dienį, 12 vai. gražiame Conrad
Ruth Vilią parke. Čia kiekvie
nais metais piknikai įvyksta.
Piknikas baigsis 6 v.v. Bus lo
terija ir kiti žaidimai. Šokiam
gros geras orkestras. Šeiminin
kės pavaišins svečius krebsų
sriuba ir kitais skaniais valgiais.
Rengimo komitetas maloniai
kviečia visus.
Vasaros metu nuo birželio 8
Šv. Alfonso bažnyčioj sekmadie
niais mišios būna tokia tvarka:
7, 8:30 v. lietuviškos, 10 ir 11:30.
Visos mišios skaitytos. Į pamal
das atsilanko labai daug ameri
kiečių, ypač tie, kurie nakvoja
Baltimorės viešbučiuose.
Gordonas ir Eleonora Matulioniai birželio 25 išvyko atosto
gų į Floridą, grįžta liepos 4.
Jie abu yra gimę ir augę
Baltimorėj, uoliai dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose ir sa
vo darbu remia lietuvišką
veiklą.

Baltimore Sun birželio 15
“Magazine”
dalyje William
Bray gražiai ir vaizdžiai aprašo
pamaldas, kuriose dalyvavo
Velykų išvakarėse Šv. Alfonso
bažnyčioj. Jis buvo sužavėtas
gražia bažnyčia, procesija lietu
višku giedojimu. Baltimorėj
yra tiek daug etninių dalykų,
kurie be galo brangūs tiem, ku
rie jas atsivežė iš Europos. Jei
gu kitatautis tai įvertina, kaip
labiau turėtų tai įvertinti lietu
viai.
Dainos, vyrų choro nariai

Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:
Po 10 dol. — A. Bražinskas,
So. Orange, N.J., P. Rastas,
Fairfield, Conn., S. Valikonis,
Cliffside, N.J.
Po 5 dol. — C. Binkins, S.
Yeremskis, S. Palionis, Brook
lyn, N.Y., J. Kardokas, dr. J.A.
Žukas, Baltimore, Md., V. Saimininkas, E. Hartford, Conn.,
V. Tamošiūnas, Detroit, Mich.,
V. Laugalis, Niantic, Conn., R.
Giedraitis, Smithtown, N.Y., S.
Mazilis, Fishkill, N.Y., E. Venc
kus, Richmond Hill, N.Y., A.
Stankaitis, Wethersfield, Conn.,
J. Bogušis, So. Boston, Mass.,
P. Kuras, Jr., Waterbury, Conn.,
J. Mikeliūnas, E. Chicago, Ind.,
M. Pečiulis, Downsview, Ont.
Canada, K. Škirpa, Washington,
D. C., A. Vaitekūnas, Providence, R.I., P. Gaigalas, Timmins,
Ont. Canada, J. Mackevičius,
Cambridge, Mass.
Po 2 dol. — P. Gruodis, E.
Vilimaitė, Chicago, III., B. Gu
doms, A. Kriaučeliūnas, Hot
Springs, Ark., M.R. Jauniškis,
E. Northport, N.Y., J. Bačanskas,
Dervvood, Md., B. Kukler,
Bridgeport, Conn., J. Babravi
čius, Dorchester, Mass., B.
Draugelis, Brooklyn, N.Y., P.
Miller, Bloomfield, N.J., S. Kunkulis, Niagara Falls, N.Y., E.
Putvytė, Fall River, Mass., P.
Radaitis, Cambridge, Mass., K.
Tautkus, Melrose Park, 111., C.J.
Karbočius, Amsterdam, N.Y., A.

Įraš as prel. M. Krupavičiaus paminkle. Įrašyta “Lietuvi,
tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie
tau tavo tėvynė Lietuva.—Viešpatie, būk man gailestingas.

VAIVA VĖBRAITĖ BAIGĖ
UNIVERSITETĄ
Vaiva Vėbraitė gimė ir augo
New Havene, Connecticut. Bū
dama 16 metų, 1971 pavasarį
baigė Wilbur Cross gimnaziją,
gaudama National Merit Scholar
ir tos gimnazijos “Outstanding
Youth of the Year” titulus; be to,
šias premijas: National Council
of Teachers of English, Bausch
and Lomb Honorary Science,
Betty Crocker “Homemaker of
Tomorrow”, 1968-1971 gimnazi
jos matematikos, biologijos,
anglų ir prancūzų kalbų premi
jas.
Jos pranešimas apie atliktus
originalius tyrinėjimus “Chemically Induced Mutations in Iris
reticulata” Yale universiteto bu
vo parinktas skaityti Yale Uni-

Vebeliūnas, Richmond Hill,
N.Y., V. Kuzmickas, Waterbury,
Conn., A. Masilionis, Cleveland, Ohio, J. Perminąs, Providehce, R.I., J. Moteunas, So.
Windsor, Conn., A.R. Žukaus
kas, Metuchen, N.J., dr. V. Nor
vaiša, Miami Beach, Fla., kun.
V.
Paulauskas,
Thompson,
Conn., S. Nugent, So. Boston,
Mass., J. Patkus, Hudson, Mass.,
R. Gruodis, Mt. Airy, Md., S.
su savo šeimomis birželio 22
Karmazinas, VVoodhaven, N.Y.,
turėjo metinį pikniką Gordono
K.J. Miglinas, Enfield, Conn.,
Matulionio laukuose, kuriuos
A.K. Landsbergis, Upper Marlvadina Kybartais. Visi skaniai
boro, Md., J. Kepenis, Groton,
pavalgė ir dainomis palinksmi
Conn., The VVriter’s Člub “Trono kaimynus.
jan”, Los Angeles, Calif.
Ieva Petrulionienė, ankstes
Po 1 dol. — B. Karmazinas,
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenu
Groton, Conn., A. Jankauskaitė,
si Baltimorėj, po ilgos ir sun
Z. Smilga, Chicago, III., H. Bikios ligos mirė birželio 16 Šv.
tėnas, Elizabeth, N.J., V. MeAgnietės ligoninėj. Velionė
linis, Hazlet, N.J., A. Navikas,
buvo ištikima lietuviškų pa
VVilkes Barre, Pa., J. Yerus, Hamaldų ir parengimų lankytoja.
verhill, Mass., S. Luinis, SomerGedulingos mišios už jos sielą
ville, Mass., V. Šereika, Liaukotos Šv. Alfonso bažnyčioj
vingston, N.J., J. Gorys, Lasalle,
birželio 19. Palaidota Holy ReQue. Canada.
deemer kapinėse. Nuliūdime li
Visiem aukotojam nuoširdžiai
ko dukros Emilija ir Eleanor
dėkoja Darbininko administra
bei sesė Gendrutė Valeikienė.
cija.
Jonas Obelinis

Tautų festivalyje Baltimorėj dalyvavo ir lietuviai. Nuotrau
koj matome tautinių šokių grupę ir liet, veteranų posto
legionierius himnų metu. Nuotr. V. Bačansko

versity Junior Science and
Humanities simpoziume 1971
pavasarį.
1971 Vaivai buvo pasiūlyta
studijuoti geriausiuose šio kraš
to universitetuose. Chicagos
universitetas ją priėmė Uni
versity Scholar titulu, su specia
lia stipendija. Tačiau Vaiva savo
studijom pasirinko M.I.T. Čia šį
pavasarį ji gavo biologijos (life
sciences) bakalaurės laipsnį. To
limesnėm studijom buvo priim
ta į Princeton, Yale ir keletą
kitų didžiųjų universitetų. Ji
pasirinko Yale universiteto biofizikos-biochemijos
departa
mentą, kuriame nuo šio rudens
tęs studijas, gaudama stipendiją.
Vaiva myli Lietuvą, jos praei
tį, jos savitą kultūrą. Seka lietu
višką literatūrą, mėgsta poeziją.
New Havene ir Bostone talki
no lituanistinei šeštadieninei
mokyklai. Dalyvavo įvairiose
lietuviškose stovyklose, litua
nistinių studijų savaitėj Cleve
lande. Atstovavo Nevv Haveno
jaunimui II-ame pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese, dalyvavo
jaunimo suvažiavime Rochesteryje. Šiek tiek reiškiasi ir lietu
vių jaunimo spaudoj. Plačiau li
teratūriškai pasireikšti kol kas
negali, nes maža lieka laiko nuo
studijų savo specialybėj.

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Ateities klubas
gegužės 31 metiniame narių
susirinkime išrinko 1975-76 me
tams valdybą, kuri birželio 10
posėdy pasiskirstė pareigomis:
Tėvas Gediminas Kijauskas, SJ,
— dvasios vadas, Kazė Vaičeliūnienė — pirmininkė, Dana Čipkienė ir Aušra Babickienė — vi
cepirmininkės,
Konstancija
Stungienė — sekretorė ir Vik
toras Palūnas — iždininkas.
I

Posėdyje, praėjusiame darbin
ga ir pakilia nuotaika, buvo
svarstyta metų darbo programa.
Bus surengtas Kristaus Val
dovo šventės minėjimas lapkri
čio 23, Clevelando ateitininkų
šeimos šventė 1976 gegužės 1-2.
Nutarta surengti dvi-tris paskai
tas Clevelando visuomenei kul
tūriniais arba religiniais-moraliniais klausimais. Pirmaisiais
mėnesio penktadieniais, prade
dant rugsėjo 5, bus bendra Ko
munija ir po to diskusiniai po
kalbiai prie kavos. Rugpiūčio
8 išvyka į Blossom Music Cen
ter, kur prie vyno su sūriu galė
sime pasigrožėti Clevelando or
kestru. — A.

Užprenumeruok
Darbininką
savo draugam gimtadienių,
hardinių ir kitų švenčių proga.
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EUROPOS KREPŠINIO
PIRMENYBIŲ BAIGMĖ
Kaip pranašauta, taip ir įvyko
—Jugoslavijos krepšininkai pa
kartojo savo 1973 pergalę ir bir
želio 15 Belgrade vėl Europos
krepšinio meisteris.
Po pradinio apSikūlimo trejo
se grupėse (po 4 rinktines);
į baigminę pateko šeši vienetai,
užėmę pirmąsias ir antrąsias
vietas (Jugoslavija ir Italija, SS
ir Čekoslovakija, Ispanija ir Bul
garija). Kiti penketukai (Turkija,
Olandija, Izraelis, Lenkija, Ru
munija ir Graikija) toliau veržė
si dėl 7-12 vietų.
Baigminėj grupėj Jugoslavija
laimėjo visas 5 rungtynes. Taš
kais ryškiausia pergalė prieš
Bulgariją 105-76 (29 taškai), bet
ir kiti priešininkai nesugebėjo
pristabdyti jugoslavų tėkmės:
Ispanija nugalėta 98-76 (22 taš
kai), Čekoslovakija 84-68 (16
taškų), Italija 83-69 (14 taškų), o
paskutinę dieną įveikta ir SS
90-84 (6 taškų skirtumu).
Antroj vietoj liko SS, kuri nu
galėjo Ispaniją 94-80 (1973 pir
menybių pusiaubaigmėj Ispani
ja buvo laimėjusi 80-76), Bulga
riją 94-79, Čekoslovakiją 91-81,
Italiją 69-65 (por pirmo kėlinio
italai vedė 33-30) ir pralaimėjo
Jugoslavijai.
Į trečią vietą iškopė Italija,
kuri sukirto Ispaniją 89-69 ir
Bulgariją 90:73, bet kiek ne
lauktai pralaimėjo Čekoslovaki
jai 68-72, be to, Jugoslavijai ir
SS.
Dvi baigminės grupės per
gales surinko ir Ispanija (įveikė
Bulgariją 85-74 ir Čekoslovaki
ją 87-67), bet pralaimėjo Italijai,
dėl ko ir turėjo pasitenkinti ket
virtąja vieta.
Dėl 5-6 vietų ta pati istori
ja: Bulgarija ir Čekoslovakija tu
rėjo po vieną pergalę, ir Bulgari
ja užėmė 5 vietą, nes buvo nu
galėjusi Čekoslovakiją 86-70.
Per 15 rungtynių laimėtojai įmetė 1313 (ką sako prietarin
gieji?), o praleimėtojai 1103 tšk.
Vieno žaidimo vidurkis 87.573.5 (skirtumas 14 tšk.).

Lemiamose rungtynėse, jau
pirmam kėliny, Jugoslavija užsi
tikrino 7 taškų persvarą ir SS
vėliau sugebėjo atkovoti tik vie
ną tašką. Jugoslavijos vyrai
taikliau mėtė — iš 55 bandymų
pataikė 30 (54.5%), kai SS žaidikai iš 78 bandymų taikinį surado
31 kartą (39.7%). Baudas abi rink
tinės panašiai susmaigstė — Ju
goslavija 30 (iš 36) ir SS 22 (iš
26). Už asmenines naudas iš
aikštės turėjo išeiti vienas jugo
slavas ir keturi rusai.
Galutinė lentelė: 1. Jugoslavi
ja, 2. SS, 3. Italija, 4. Ispanija,

5. Bulgarija, 6. Čekoslovakija,
7. Izraelis, 8. Lenkija, 9. Turkija,
10. Olandija, 11. Rumunija, 12.
Graikija.
Pirmosios 7 rinktinės galės
dalyvauti 1977 pirmenybėse
Belgijoj, o kiti 5 dalyviai paaiš
kės po specialaus turnyro 1977
pavasarį.
-oPirmą kartą Europos pirmeny
bėse Jugoslavija dalyvavo 1947
Prahoj ir lik liko priešpaskutinėj
vietoj iš 14 valstybių (paskutinė
buvo Albanija). Nedalyvavo
1949 Kaire ir 1951 Paryžiuj,
bet nesėdėjo rankų sudėję. Ne
turėdami savų specialistų, pasi
kvietė prancūzą Henri Hali ii'
pradėjo darbuotis. 1953 Mask
voj jugoslavai jau šeštoj vietoj.
Prisiaugino savų trenerių — da
bar pora jugoslavų darbuojasi
Prancūzijoj, vienas Italijoj. Tre
nerių priaugliu pasirūpina ketu
rios mokyklos, į kurias patekti
ir buvę žaidikai turi laikyti egza
minus. Mokslas tęsiasi dvejis
metus, ir šiemet tokių diplo
muotų trenerių yra 150. O viso
to derlius — 1970 Jugoslavija
pasaulio meisteris, 1973 ir 1975
Europos meisteris.
20 milijonų gyventojų turin
čioj Jugoslavijoj krepšinis laiko
mas pirmuoju sportu, nors futbo
las ir sutraukia daugiau žiūro
vų. Visose pradinėse mokyklose
mažieji pradeda žaisti krepšinį.
Jau ketveri metai, kai šeštadie
niais pertransliuoja vienerias
aukštos lygos pirmenybių rung
tynes. Sakoma, tuo laiku miestų
gatvės pratuštėja — visi prie na
minio ekrano.
Žaidikų ūgis — ne problema.
Niekas milžinų neieško Ma
kedonijoj ar lygumose į šiaurę
nuo Belgrado. Užtat Montenegro kalnuose aukštaūgių gau
su. Dabar Jugoslavijoj yra iki
400
krepšininkų,
kurių
ūgis daugiau nei du metrai.
-oNuo krepšinio dienų Kaune,
jau nudilo 36 metai. Dabarty
nauji veidai, nauji meisteriai.
Betgi Jugoslavija dabar pergyve
na tą džiaugsmo siautulį, kurį
Lietuva turėjo 1937 ir 1939.
Tąsyk ir Lietuvoj krepšinis buvo
laikomas pirmuoju sportu. Gal
dėl to ir Europos pirmenybės
per visą tą laiką turi sentimenta
lų kampą dažno lietuvio —
sporto mėgėjo širdy.
Kiekvienos Europos krepšinio
pirmenybės duoda progos dar
kartą grįžti atgal į Kauną, kur
1937 gėlėse skendo žaidikai,
grįžę iš Rygos, ar 1939, kai
13,000 žiūrovų savo džiugesiu
kėlė Kauno sporto halės stogą.
K. Čerkeliūnas

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba skelbia 1975
metų jaunųjų žurnalistų konkur
są. Bus skiriamos Daužvardžio
Fondo premijos. Šiais me
tais kandidatam nereikės pri
statyti savo darbų. Jie bus
atrenkami specialios komisi
jos, kuri seks išeivijos spau

Simo Kudirkos šaulių kuopos valdyba. Sėdi iš k. Antanas Pumputis, Elena Mickeliūnienė,
Algis Jankauskas — pirmininkas, stovi — Albinas Sakalas, Juozas Jurkuvėnas, Vla
das Vasikauskas, Vacys Butkys. Nuotr. L. Tamošaičio

ŠAULIŲ METINĖJE ŠVENTĖJE
• įteikti du šaulių žvaigždės ordinai
• prisiminta didieji birželio trėmimai
• pristatyta E. Juciūtės “Pėdos mirties
__ zonoje”________________________________
Simo Kudirkos šaulių kuopos
metinė šventė įvyko birželio
15 Kultūros Židinyje. Šventė
buvo sudaryta iš trijų dalių.
Įteikiami ordinai
Kuopos pirm. Algis Jankaus
kas trumpu žodžiu pradėjo vi
sas iškilmes. Į garbės prezidiu
mą pakvietė: Lietuvos gen. kon
sulą A. Simutį, Vliko pirm. dr. K.
Valiūną, šaulių kuopos kape
lioną Tėv. Paulių Baltakį, OFM,
prelegentes E. Putvytę ir I. Ba
naitienę, savanorių kūrėjų są
jungos atstovą L. Virbicką, ramovėnų pirmininką J. Rūtenį,
Sibiro tremtinę E. Juočapienę
ir tautinių šokių mokytoją J. Ma
tulaitienę.
Įnešta kuopos vėliava, kurią
palydėjo trys maži vaikučiai.
Vienas iš jų ant pagalvėlio nešė
du šaulės žvaigždės ordinus.
Invokaciją sukalbėjo Tėv.
Paulius Baltakis, OFM, prisi
mindamas birželio trėmimus.
Progai pritaikytą žodį tarė Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis.
Jis prisiminė tuos laikus, kai
New Yorke buvo gautos žinios
apie vežimus, buvo gauti ištrem
tųjų sąrašai, buvo panaudota
plačiai propagandai, bet pra
džioje amerikiečiai netikėjo, kad
taip gali būti.
Po savo žodžio konsulas tada
įteikė Šaulių Sąjungos paskirtus
medalius. Už nuopelnus lietu
vių tautai, už darbą su jaunimu
šaulių žvaigždės ordinu apdova
nota tautinių šokių mokytoja
Jadvyga Matulaitienė ir Tėv.
Paulius Baltakis, OFM, Kultūros
Židinio statytojas.
Įteikus ordinus, buvo išnešta
vėliava. Tuo ir baigta oficialioji
dalis.

Paskaita apie Sibirą
Tuoj pat buvo ir paskaita
apie Sibirą. Prof. Elena Putvy-.
tė, atvykusi iŠ Rhode Island, ek
rane rodė skaidres ir jas aiškino.
Tai buvo daugiau bendri vaizdai
apie Sibiro kraštą, jo gamtą ir
žmones. Kažkodėl buvo įmai
šyta vaizdų ir iš Ukrainos. Ne
buvo plačiau prisimintas lietu
vių apgyventos vietos, kur žmo
nes trėmė, kaip jie ten gyveno.
Po paskaitos birželio trėmimų
priaikytą poeziją paskaitė Aloy
zas Balsys. Tai buvo Putino ei
lėraščiai ir B. Pūkelevičiūtės
— Paskutinis birželis. Jonas Rū
tenis paskaitė savo parašytą
poemą Voco coelum , kur prisi
minti anų metų žiaurūs pergy
venimai.

1939 Europos krepšinio meisteris — Lietuvos rinktinė.
I eilėj (iš kairės): Lubinas, Ruzgys, Puzinauskas I (Zeno
nas), Kriaučiūnas;, II eilėj: Budriūnas, Jurgėla, Andrulis I
(Arturas), Baltrūnas; III eilėj: Cenfeldas, Leščinskas, Mažei
ka, Nikolskis; IV eilėj: Norkus I (Vytautas), Petrauskas,
Šliūpas.
J- Penčylos šaržai

Knygos pristatymas
Po pertraukos buvo Elenos
Juciūtės knygos “Pėdos mierties
zonoje” pristatymas. Leidimo
komisijos pirm. A, Reventui iš
vykus ir jam prašius, trumpą
žodelį tarė Paulius Jurkus. Bu
vo pasakyta, kaip ši knyga atsi
rado, kaip perėjo per spaustu
ves. Iš garsajuostės buvo pade
monstruota įspūdinga Elenos

Juciūtės kalba, trukusi tik 3 mi
nutes.
Toliau vadovavo šaulė Vida
Jankauskienė. Apie knygą iš
samiai kalbėjo Irena Banaitienė.
Pradžioje leidosi į detales, ryš
kino foną ir įvykius. Į kalbą
buvo įtraukusi ir ištraukų skai
tymą. Skaitė šaulė Vida Jankaus-

NEW BRITAI N
CONN.
Jaunimo pasirodymas
New Britaine.yra susiorgani
zavęs jaunimo choras, kuris ge
gužės 29-30 surengė su ta pačia
programa du pasirodymus. Pasi
rodymuose dalyvavo dešimt jau
nuolių — berniukų ir mergai
čių, kurie visi yra lietuvių kil
mės, bet ne visi kalba lietuviš
kai. Tad abi programos buvo
anglų kalba.
Vadovas ir direktorius buvo
Robertas Kelly, koreografas —
Doun Kelly, pianinu akomponavo Geraldine Ganzer.
Šis jaunimo choras padainavo
daug Adomso, Strausso, Herrmanno ir kitų kompozitorių
dainų. Buvo ir solo ir duetų
iš “My Fair Lady”, “The Sound
of Music”, “Music Man”, “Cabaret”, “Pajama Game”, “West
Side Story” ir kt.

NASHUA, N.H.
Kun. Francis Spencer, S v. Ka
zimiero parapijos vikaro, sidab
rinei įsišventinimo sukakčiai pa
minėti būrelis parapiečių, kle
bonui kun. J. Bucevičiui vado
vaujant, suruošė atmintiną Open
House rūšies pobūvį. Solenizantas parapijoj darbuojasi nuo
1967. Ypač daug darbo yra įdė
jęs atnaujinant bažnyčios vidų ir
išorę. Tam tikslui parapiečiai ir
draugai sudėjo $30,000 aukų.
Daug jis dirbo ir su jaunimu.
Stasys Jasiulevičius ir žmona
dalyvavo Aušros Vartų parapijos
50 metų sukakties minėjime
Worcestery ir parsivežė malonių
įspūdžių. Jų duktė Elena vėl grį
žo dirbti amerikiečių įstaigoj
Vokietijoj.
Julytė Grauslytė Keene Statė
kolegijoj gerais pažymiais baigė
mokyklinį skyrių. Ji yra veikli
jaunimo paruošėja įvairiem lie
tuviškiem parengimam.
Naujas vyskupas Odore J.
Gendron pertvarkė bei papildė
vyskupijos moterystės tribunolą.
Notarinių dokumentų patikrini
mo skyriun paskirtas lietuvis
monsinjoras Albertas Olkovikas,
kuris šalia to vadovauja ir vys
kupijos administracijai.
Šv. Kazimiero lietuvių para
pija pagal išgales atlieka savo
pareigas metiniuose vyskupijos
katalikų labdaros vajuose. Prieš
penkerius metus (1971) surinko
daugiausia aukų — $1,186. Šie
met yra Šventieji metai, o šalia
to — parapiečiai yra dėkingi už

dą. Numatoma kreiptis į lietuvių
radijo programų vedėjus su pra
šymu suteikti duomenų apie
jaunųjų radijo talkininkų įnašą.
Premijas gali laimėti jaunimas
iki 30 metų amžiaus. Konkursas
apims spaudos darbus (įskaitant
ir fotografijas) ir talką radijo pro
gramų paruošime nuo 1975
balandžio 1 iki gruodžio 31.
Laimėtojų pavardės bus pa
skelbtos spaudoj 1976 sausio
mėn.
— Tėv. Jurgis Gailiušis,
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, gavo atsakymus į savo
laiškus iš Maino senatoriaus

kienė. Tų skaitinių buvo kiek
per daug, gal kokie 4. Tai užtęsė Edmund S. Muskie, kongresmaprogramą. Prelegentė jau ėmė no David F. Emery ir kongressavo paskaitą trumpinti, bet vis- mano Benjamin S. Rosenthal.
tiek jau kai kurie žmonės ėmė Laiškuose užtikrinama talka
eiti iš salės. Jau buvo pavargę. sprendžiant Baltų klausimais re
Visa trijų dalių programa užsi zoliucijas JAV senate ir atstovų
tęsė apie tris valandas. Žmonių rūmuose.
buvo atsilankę apie 200. Akade
— J. Matulionio atsiminimai
mijos pradžioje himnus sugiedo jau spausdinami. 600 su viršum
jo sol. Mečislovas Razgaitis, puslapių knyga, surinkta Žibu
akomponavo muz. Algirdas Ka- rių spaustuvėj, atiduota ofseti
čanauskas.
nio preso darbam. Ją spausdina
Po visos programos Židinio Litho-Art spaustuvė, 971 Colmažojoje salėje buvo visiem lege St., Toronto. Šios spaustu
kavutė. Programos dalyviai, vės savininkas yra Jonas Gus
kuopos svečiai buvo atskirai pa tainis. Knygą kruopščiai perrašė
vaišinti. Vaišes parengė Elena K. Matulionio žmona, kalbą ir
Mickeliūnienė. (p.j,)
stilių peržiūrėjo A. Gurevičius.

Solo ir duetuose pasirodė: A.
Berezowski, T. Thibeault, J.,
Thibeault, J. Ganzer, P. Kelly,
S. Pozniak ir V. Liudžiūtė.
Reikia pasakyti, kad jaunimo
choro dainos, duetai ir solo bu
vo atliekami su grakščia vaidy
ba. Iš publikos sulaukta daug
plojimų.
LB gegužinė
LB New Britaino apylinkė
birželio 1 surengė metinę ge
gužinę. Kadangi lauke lijo, tai
pobūvis vyko Šv. Andriejaus
bažnyčios salėj.
Gegužinės dalyviai salėj turė
jo progą palošti šachmatais ir
kortom, pasikalbėti apie įvairius
įvykius. Žinoma, buvo ir at
gaivos.
Šeimininkės pasirodė su ska
niom dešrelėm, kopūstais ir
kotletais.
Sočiai
pavalgius,
dalyviai gardžiavosi tortais ir
kava.
Jonas Bernotas
gražiai pavykusį bažnyčios at
naujinimą bei klebono ir vikaro
sukakčių minėjimus; todėl jie
siekia surinkti rekordinę sumą
— $2000. Iš 286 registruotų pa
rapiečių jau atsiliepė 80 ir
suaukojo $699 bei pažadėjo su
aukoti $278. Kadangi Šv. Kazi
miero parapija yra vienintelė
lietuviška parapija trijose valsti
jose (New Hampshire, Maine ir
Vermont), atsiliepia ir kiti šių
valstijų lietuviai. Pavyzdžiui,
susilaukta aukų iš Portsmouth,
N.H., ir net iš Washingtono.
Vajus vyksta nuo gegužės iki
spalio.
Navy Mothers klubo valdybon šiemet pateko dvi lietuvės
— Amelia Tsamtsis ir Rosalyna
Uzdanvin (Uždavinienė). Marija
Tomolonis išrinkta Friendship
klubo sekretore.
Ray Zickus laimėjo miesto te
niso čempionatą, nugalėdamas
konkurentą Robertą Trowbridge
7-5 ir 6-2.
George Kizala, dvejus metus
sumaniai vadovavęs Golden
Age klubui, perleido vietą nau
jam prezidentui. Kizala klubą
pastatė ant tvirtų ir sveikų fi
nansinių kojų.
Nashua Chess klubo vice
prezidentu vėl išrinktas Vy
tautas Sirvydas, o Alvirne High
mokyklos studentas Ričardas
Grauslys — “A” šachmatų ko
mandos kapitonu. Lawrence,
Mass., įvykusiame turnyre Ri
čardas laimėjo antrą vietą, lai
mėdamas 4, pralošdamas 1.
Kor.

— Tautos Fondo narių suva
žiavime gegužės 31 Kultūros
Židiny išrinkta Tautos Fondo
valdymo taryba: pirm. prel.
Jonas
Balkūnas,
vicepirm.
Aleksandras Vakselis, nariai —
Jurgis Valaitis, Petras Minkūnas, Augustinas Kuolas, Alek
sandras Daunys. Septintąjį narį
išsirinks pati taryba. (E)
— Inž. Romas Kasparas, PLB
valdybos vicepirmininkas jau
nimo reikalam, palaiko nuolati
nius ryšius su Pietų Amerikos
kraštų LB valdybomis ir su
kongreso ruošos įvairiais komi
tetais, komisijomis bei pareigū
nais. Šiuo metu jis ruošia in
formacinę medžiagą išvykos į
kongresą reikalais. Į kongresą
vyks ne tik jaunimas, bet išvy
koj galės dalyvauti ir visuome
nė.
Išvykos palengvinimais
kviečiame pasinaudoti, nes jos
dalyviam bus suorganizuotos ki
tokio pobūdžio programos, negu
kongreso dalyviam, arba jie
bus laisvi keliauti nepriklau
somai nuo kongreso ir savo laiką
tvarkyti taip, kaip nori.
— III PLJ Kongresui skirtas
lėšų telkimo vajus pradėjo įsi
siūbuoti ir vis daugiau žmonių
įsijungia į talką jaunimui. PLB
valdybai aukų jau yra atsiuntusios šešios LB apylinkės, taip
pat nemažai ir pavienių au
kotojų.
— Dr. Vytautas Vardys skaitys
paskaitą jubiliejinėj ateitininkų
stovykloj, kuri prasidės rugpiūčio 24 Dainavoj. Paskaitos tema
— Povatikaninės Bažnvčios pul
sas pasauly ir mūsų būty.

— Marija Rudienė, Balto cent
ro valdybos pirmininkė, prieš
tris savaites sužeista susisieki
mo nelaimėj, jau grįžo iš ligo
ninės ir sveiksta namuose, dr.
Petro Brazio priežiūroj. Dakta
ro patariama, dar keletą savai
čių negalės aktyviai įsijungti į
visuomeninį darbą.
— Kokios yra perspektyvos
išugdyti kūrybingą ateitininką
dviejų kultūrų sankryžoj — tai
klausimas, kuris bus svarstomas
jubiliejinės
ateitininkų
sto
vyklos svarstybose. Jų moderatore sutiko būti Lilė Gražulienė,
dalyviais Elena Bradūnaitė ir
Almi s Kuolas.
— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų seminaras
šiemet ruošiamas nuo spalio 31
iki lapkričio 2 Romuvoj.
— Vasario 16 gimnazijoj
mokslo metai baigiasi liepos 5.
Nauji mokslo metai prasidės
rugsėjo 8.

8 • DARBININKAS • 1975 birželio 27, nr. 26

Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnybos pirmieji metai
Balandžio 1 suėjo vieneri
metai nuo Amerikos Lietuvių
Katalikų Tarnybos įsteigimo.
Po daugiau kaip metų plana
vimo ALKT atsirado pernai pa
vasarį vysk. Vincento Brizgio,
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos bei Amerikos
Lietuyių
Kunigų
Vienybės
bendromis pastangomis.
Tai Amerikos lietuvių katali
kų organizuotos visuomenės
įstaiga, kuriai pavesta rūpintis
tam tikrais Kunigų Vienybės
bei Katalikų Federacijos nusta
tytais darbais, reikalaujančiais
tęstinumo ir koordinavimo lietu
vių katalikų religinės veiklos
stiprinimu, puoselėjimu ir de
rinimu.
Amerikos Lietuvių Katalikų
Tarnybai nuo pat pradžios dir
ba kun. Kazimieras Pugevičius,
kuris tuo tikslu savo arkivysku
po pilnam laikui atleistas nuo ki
tų pareigų.
Tarnybos būstinės adresas:
120 N. Front St., Baltimore, MD
21202. Pavadinimas angliškai:
Lithuanian-American Catholic
Services. Telefonas: (301) 8373077.
Pirmiesiem metam numatyto
$20 tūkstančių biudžeto tesurin
kus tik $13 tūkstančių, nebuvo
įmanoma pasamdyti anksčiau
numatyto pasauliečio reikalų
vedėjo pavaduotojo. Teko pasi
tenkinti nepilno laiko sekretorės
talka. Todėl tam tikri užsimoti
darbai, kaip, pvz., aplinkraščio
išleidimas ir kai kurie susiraši
nėjimai, turėjo būti atidėti.
Bendrai kalbant, ALKT darbai
pirmaisiais jos veiklos metais
buvo padalyti į tris pagrindines
sritis: 1. talka lietuviškom para
pijom; 2. ryšiai su kitataučiais,
talkinant tautinėm parapijom;

3. moralinė parama persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai.

-o3. Kunigų Vienybės vardu ir
jos lėšomis ALKT praeitais me
-o1. Norėdamas iš arčiau susipa tais koordinavo vertimą į anglų
žinti su lietuviškom parapijom, kalbą ir išspausdinimą atskiro
jų klebonų, kunigų ir pasaulie mis brošiūromis Lietuvos Kata
čių rūpesčiais bei resursais, likų Bažnyčios Kronikos. Pri
ALKT reikalų vedėjas praeitais sidėjo prie brošiūrų išsiuntinė
metais aplankė 25 lietuvių pa jimo visiem JAV vyskupam,
rapijas Naujojoj Anglijoj, Penn- katalikų laikraščiam, bibliote
sylvanijoj, Chicagoj, Detroite, kom ir įvairiuose kraštuose lei
Clevelande,
Los
Angeles, džiamai spaudai.
ALKT savo veiklą gal aiškiau
New Yorke, New Jersey. Tam
siai
įprasmino greitai suorgani
tikslui lėktuvais, autobusais,
zuodama
tikslias žinias at
traukiniais bei
automobiliu
sverti
sovietų
bedievių propa
keliauta daugiau kaip 15 tūks
gandai
dvasininkų
delegacijos iš
tančių mylių.
Sovietų
Sąjungos
proga.
Vienur kitur teko apsistoti il
-ogiau, vesti rekolekcijas, pava
Amerikos
Lietuvių
Katalikų
duoti vietos kunigą ir tokiu bū
Tarnyba
yra
ne
vieno
žmogaus
du giliau susipažinti su para
pija. Panašiai pasitarta su įvai arba kelių asmenų reikalas; tai
rių vienuolijų vyresniaisiais, santalka visų, kuriem rūpi lietu
svarstant bendrus lietuvių ka viški katalikiški reikalai. Čia ne
įmanoma visų suminėti, tačiau
talikų rūpesčius bei galimybes.
Visur jaučiamas noras palaiky reikia ypatingai padėkoti finan
ti ryšius tarp lietuviškų parapi sų komisijai, kuri susidaro iš
jų, vienuolijų bei institucijų, kun. V. Dabušio, adv. P. Žumsprendžiant bendras problemas bakio ir dr. V. Vyganto, Clevelando komitetui, Nekalto Prasi
ir bendradarbiaujant.
dėjimo seselėm, visiem aukoju-o2. Palaikant ryšius su kitatau siem bei visiem bendradarbiačiais, Amerikos Lietuvių Kata vusiem.
Dabar ALKT yra pasiryžusi
likų Tarnybai teko su kitais
atstovauti lietuviam etninių tobulinti ir plėsti jau pradėtus
mokslų reikaluose, dalyvauti cjarbus: koordinuoti lietuvių
valdžios tuo klausimu sušauk dalyvavimą tarptautiniame eu
tuose pasitarimuose ir net lėšų
charistiniame kongrese 1976
skirstyme; atstovauti lietuviam Philadelphijoj; suredaguoti vie
katalikam JAV nepriklausomy noj knygoj Lietuvos Katalikų
bės dviejų šimtmečių jubiliejaus
Bažnyčios Kroniką; ateiti į talką,
pasitarimuose. ALKT prisidėjo kur pageidaujama ir įmanoma,
prie JAV visų tautybių kunigų
parapijų klebonam; suruošti
pasitarimo bei susiorganizavimo pasitarimą pašaukimų klausimu;
bendrais reikalais. Talkina lietu išleisti biuletenį arba aplinkraš
vių organizavime 1976 numa tį visiem rūpimais klausimais.
tytam tarptautiniam eucharisti
(ALKT)
niam kongresui.

NEVVINGTON, CONN.
Palaidota a.a.
Marijona Petraitienė
Prieš penkerius metus pergy
venusi sunkią galvos operaciją,
iškankinta ilgos ir sunkios ligos,
sulaukusi 85-erių metų amžiaus,
balandžio 30 Matulaičio Na
muose, Putnam, Conn., mirė
Marijona Žičkutė-Petraitienė,
kun. Juozo Petraičio, MIC,
motina.
Laidotuvėmis rūpinosi Gilman laidotuvių direktorius Put
nam, Conn. Gegužės 1 velionė
buvo pašarvota koplyčioj, o va
kare jį lankė šeima ir Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys.
Buvo sukalbėtas rožančius. Ge
gužės 2 atėjo su ja atsisvei
kinti Matulaičio Namų gyvento
jai, seselės ir tėvai marijonai iš
Marianapolio. Buvo sukalbėtos
dvi dalys rožančiaus. Paskui
(kaip velionė buvo pagei
davusi) ji buvo pervežta į New
Britain, Conn., ir pašarvota Edv.
Žigo koplyčioj. Čia atėjo atsi
sveikinti daug velionės artimų
jų ir pažįstamų. Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos klebonas kun.
Edvardas Gradeckas sukalbėjo
rožančių ir tarė jautrų žodį.
Gegužės 3, šeštadienio rytą,
velionė buvo nulydėta į Šv.
Andriejaus bažnyčią. Čia koncelebracines mišias aukojo klebo
nas kun. Edv. Gradeckas, kun.
Jonas Rikteraitis ir kun. Vyt. Bi
tinas; asistavo aštuoni kunigai
marijonai, atvykę iš Marianapo
lio. Klebonas jautriais žodžiais
apibūdino velionės gyvenimą.
Marijonų provincijolo kun. J.
Dambrausko (kuris dėl sveika
tos pats negalėjo atvykti) vardu
šeimai užuojautą pareiškė kun.
Ant. Miciūnas.
Per mišias giedojo vargoni
ninkė Elzbieta Liudžiuvienė ir
Ričardas Plukas.
Po pamaldų velionė buvo par
vežta atgal į Putnamą, palydint
gražiam būriui šeimos giminių
ir artimųjų. Palaidota Nekaltb
Pr. Mergelės Marijos vienuoly
no kapinėse.
Prie kapo laidojimo apeigas
atliko kun. A. Švedas, MIC,
kuris tuo laiku buvo atvykęs iš
Rosario, Argentinos, ir atstova
vo velionės sūnui kun. Juozui
Petraičiui, negalėjusiam iš Ar
gentinos atvvkti. Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys gražiai
pagiedojo giesmes.

Velionės du jauni vaikaičiai,
Linas ir Gintaras Stašaičiai, pa
tarnavo mišių metu bažnyčioj
New Britaine ir čia kapinėse.
Visi laidotuvių dalyviai buvo
pakviesti į vienuolyną pietų,
kuriuos buvo paruošusios sese
lės.
Giliam nuliūdime liko: velio
nės sūnus kun. Juozas Petraitis,
MIC, Avellanedos lietuvių Auš
ros parapijos klebonas, Buenos
Aires, Argentinoj, gyvenąs ten
jau dvylikti metai; sūnus Jonas
su žmona Morta Lietuvoj; sūnus
Petras su žmona Angele, gyv.
Richmond Hill, N.Y.; duktė An
tanina su vyru Vytautu Stašai
čiu, gyv. Newington, Conn.; de
vyni vaikaičiai, šeši Lietuvoj ir
trys JAV; be to, Lietuvoj liko
vienintelė gyva sesuo, Agota
Gaižauskienė, ir daugelis kitų
giminių.
Velionės vyras Juozas Petrai
tis yra miręs 1962 Lietuvoj.
-oVelionė buvo gimusi 1889
lapkričio 21 Gauraičių km., Gau
rės valsč., Tauragės apskr., gau
sioj ūkininko šeimoj. 1921 ji
sukūrė šeimą su Juozu Petrai
čiu ir apsigyveno Milgaudžių
kaime, Gaurės valsč. Turėjo pa
vyzdingą ūkį ir gražiai ūkinin
kavo. Augino tris sūnus ir vieną
dukterį. Vyriausias sūnus, Juo
zas, įstojo į kunigų seminariją.
Mokėsi Kaune ir Telšiuose.
Užėjus antrai rusų-komunistų
okupacijai, Marijona Petrai
tienė, atskirta nuo vyro, likusio
Lietuvoj, su vaikais buvo nu
blokšta į Vokietiją. Priartėjus
rusam prie Pomeranijos, nuo
šeimos buvo atplėštas ir sūnus
Jonas, kuris vėliau buvo grąžin
tas į Lietuvą ir gyveno drauge
su tėvu.
Karui artėjant prie pabaigos,
Marijona su vaikais pasiekė
Bavariją. Ten jos sūnus Juozas
vėl tęsė pradėtą kunigo mokslą
Eichstaetto kunigų seminarijoj.
Vėliau jis išvyko gilinti studijų
į Komą, o motina, karui pasi
baigus, apsigyveno Rebdorfo
pabėgėlių stovykloj.

1949 balandžio 19 Marijona
Petraitienė su sūnum Petru ir
dukterim atvyko į JAV ir apsi
gyveno New Yorke. Sūnus Juo
zas jau taip pat iš Romos buvo

A. a. Marijona Petraitienė

persikėlęs į JAV; jis tęsė mokslą
Marian Hills seminarijoj Clarendon Hills, III., ir 1952 gegužės
22 Šv. Raimundo katedroj, Joliet, 111., buvo įšventintas kuni
gu marijonu. Motina dėl tolimos
kelionės negalėjo matyti sūnaus
įšventinimo. Bet užtat buvo jai
labai džiaugsminga diena, kai tų
metų birželio 15 jis aukojo pir
mąsias mišias Apreiškimo baž
nyčioj, Brooklyne, N.Y.
1953 dukteriai ištekėjus ir iš
sikėlus gyventi į Connecticut
valstiją, Marijona liko sūnaus
Petro globoj, bet vėliau, ir sū
nui sukūrus šeimą, jai teko pa
likti New Yorką, kur išgyveno
18 metų. Sunku buvo jai skirtis
su mielais pažįstamais ir su Maspetho lietuvių Viešpaties Atsi
mainymo parapija, į kurios baž
nyčią ji kiekvieną rytą eidavo iš
klausyti mišių.
Ji priklausė prie Šv. Rožan
čiaus draugijos, tretininkų ir
kitų parapijos organizacijų. Da
bar nusikėlė gyventi į Nevvingtona. Conn., pas dukteri ir žen
tą Stašaičius. Čia tuoj įsijungė į
Šv. Andriejaus lietuvių parapiją
New Britaine ir priklausė prie
parapijos organizacijų.

1970 birželio 29 ją ištiko sun
kus priepuolis. Buvo paguldyta į
New Britain General ligoninę.
Liepos 15 jai padaryta sunki gal
vos operacija, pašalinant augulį.
Po poros dienų buvo padaryta
antra operacija, pašalinant di
delį kraujo krešulį. Po trijų mė
nesių gydymo ji grįžo vėl į duk
ters globą, bet jau silpnos
sveikatos.

Detroit, Mich., birželio trėmimų minėjimą kiekvienais metais ruošia baltų komitetas. Jame
lietuviam atstovauja LB atstovai. Nuotraukoj dalis dalyvių. Iš k.: kun. V. Kriščiūnevičius,
S. Rudzitis (latvių atst.), R. Tralla (estas, šių metų komiteto pirm.), dr. Fred E. Dohrs —
minėjimo prelegentas. Nuotr. K. Sragausko

PAGERBTAS KAZYS JANKŪNAS
Specialiai suburtas komitetas
birželio 21 Lietuvių Laisvės sa
lėj Elizabeth, N.J., gražiai suor
ganizavo pagerbimo pobūvį
Kaziui Jankūnui, LB New Jer
sey apygardos pirmininkui ir uo
liam visuomenininkui, jam išei
nant į pensiją.
Pobūvį atidarė rengėjų vardu
Jonas Zubavičius ir perdavė va
dovavimą Irenai Veblaitienei.
Patersono LB apylinkės pirm.
Antanas Rugys papasakojo ju
biliato gyvenimo bruožus ir su
pažindino su jo visuomenine
veikla.
Akomponuojant J. Stankūnui,
solistės Ona Zubavičienė ir An
gelė Kiaušaitė padainavo St.
Šimkaus Plaukia sau laivelis ir
J. Stankūno Tyli naktis.
Perskaitytas Lietuvos gen.
konsulo A. Simučio, universite
to studijų kolegos, sveikinimas.
Solistė
Angelė
Kiaušaitė,
akomponuojama muz. J. Stankū
no, padainavo J. Žilevičiaus Ma
no deimantai, Močiute mano ir
A. Dvorak Rusalkos dainą
mėnesėliui. Anksčiau šiame
pobūvyje dainuoti buvo kviesta
sol. I. Stankūnaitė-Silva. Dėl ką
tik vyrui padarytos sunkios ope
racijos solistė turėjo atsisakyti.
Paskutinėm dienom pakviesta
A. Kiaušaitė kvietimą mielai pri
ėmė ir per kelias dienas puikiai
pasiruošė. Dainavo laisvai ir pa
traukliai. Balsas galingas ir stip
rus, tik pilna jėga gal per dažnai
buvo naudojama. Juk nebūtina
kiekvienos dainos atlikime iš
semti visas balso galimybes.
Perskaičius PLB pirm. B. Nai
nio sveikinimą, Julius Veblaitis
pagrojo smuiku Elegiją — J.
Massenet, Humoreską — A.
Dvorak, Gavotą — Fr. Gosek.
Akomponavo J. Stankūnas. Ne
paslaptis, kad J. Veblaitis yra ge
ras pedagogas ir uolus visuominininkas, bet kad sugeba ir
muzikos instrumentą grakščiai
valdyti, daugeliui buvo maloni
staigmena.
Pranciškonų ir Darbininko re
dakcijos vardu sveikino jubiliatą
kaip uolų bendradarbį redakto
rius Tėv. Kornelijus Bučmys,
OFM.
Solistė Ona Zubavičienė,
akomponuojama muz. J. Stankū
no, nuoširdžiai padainavo J. Kiš
kio Muzikantai atgroja, J. Stan
kūno Minutės ir J. Brahmso
Malonūs veideliai. Solistė dai
nai talkina New Jersey ir New
Yorko lietuvių renginiuose ir vi
sada mielai laukiama.
Po Kario redaktoriaus Zigmo
Raulinaičio sveikinimo vėl scenon grįžo abi solistės — Oną
Zubavičienė ir Angelė Kiaušai
tė. J. Stankūno pianinu palydi
mos, padainavo dvi jo dainas —
Pražydo sodai ir Humoreską.
Suminėjus sveikinimus raštu,
J. Zubavičius rengėjų vardu

sklandžiai vadovavo dailiojo žo
džio puoselėtoja Irena Veblaitienė. Po Tėv. Kornelijaus Buč
inio, OFM, maldos prasidėjo
vaišės. Šokiam grojo orkestras.

jubiliatui įteikė stambią dovaną,
o A. Rugys Lietuvių Fondo tri
jų prezidentų medalį. Visi daly
viai sugiedojo Ilgiausių metų.
Rengėjam ir dalyviam padėko
Pobūvyje dalyvavo arti 100 K.
jo jubiliatas Kazys Jankūnas. Jankūno gerbėjų.
Pusantros valandos programai
K. Bučmys

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGLISH

Introduction to Modem Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika
anglų kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg.
$9.00
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000
žodžių). $8.00
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius. $8.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas. $9.00
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.
$15.00
Tannenberg, by C. Jurgėla. $3.00.
A. Galdikas — A Color Odyssey. $16.00
Lithuanian Folk Talės. $4.50
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00
Curriculum vitae, by A. Kairys. $3.00
We Will Conųuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
History of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00
Vytautas the Great-Grand Dūke of Lithuania, by J. Končius.
$2.00
Map of Lithuania. $3.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Awakening Lithuania, by Dr. J. J. Stukas. $3.00
Simas, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
The Way of the Nation, by J. Juodis paveikslų albumas. $7.00
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius.
$6.00
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers. $5.00
Crosses, by V. Ramonas. Romanas. Kietais viršeliais. $4.00
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus
kūriniai. $5.00
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas, Vaikam istorija. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro malda
knygė lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato. $4.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00
Mano žodynas, by Richard Scarry. Daugiau kaip 1400 pavadi
nimų, spalvotos iliustracijos. Didelio formato. $5.00
The Lithuanian National Revolt of 1941, by A. Budreckis.
$4.00
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas. $3.50
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio. $12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės. $3.00
Five Posts in the Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
The Regions of no Admittance, by D. Sealy. $4.00
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00
Rejuvenation of Siegried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius.
85.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus, $4.00
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M.
Zobarskas. $3.50
Lithuanian Folk Art, by J. Baltrušaitis, Ph. D. Gausiai iliust
ruota. $4.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T.J. Vizgirda, Architect.
Gausiai iliustruota. $4.00
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00
Essay in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
Modem Stories from Many Lands, ed. by Charles Angoff. $8.00
A Statė of Almost Happiness, a novel by Bryn Beorse. $5.00
Sveikatai negerėjant ir vėl pa
Fighters
for Freedom. Lithuanian Partisans Versus the U.S.S.R.,
sitaikant sunkiem priepuoliam,
by
Juozas
Daumantas. Kietais viršeliais. $9.95.
1971 liepos 6 ji buvo apgyven
Lithuania
in
Crisis,
by Leonas Sabaliūnas, $6.00
dinta Matulaičio Namuose, Put
nam, Conn., kur ir mirė.
Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos:
Ilsėkis, Marijona, Viešpaties
DARBININKO ADMINISTRACIJA
ramybėj.
341 HIGHLAND BLVD.
Jonas Bernotas.
BROOKLYN, N.Y. 11207
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0 ŠACHMATĄ! UŽBAIGTI SKAUTIŠKOS
VEIKLOS METAI

Veda Kazys Merkis

— Vidmaro atminimo turnyre
Anatolijus Karpovas įveikęs Musilą, Veliminovičių ir su Planincu sulošęs lygiomis, tvirtai pir
mavo su 8,5 taško, kai vengras
Ribli teturėjo 7 taškus ir Furmanas (Karpovo treneris) 6.5
taško su 1 nebaigta.
— JAV pirmenybėse, Oberline, Ohio, po šešių ratų pirma
vo Rogoff (2453), su 4.5 tš.
priešaky didmeistrių Walter
Browne (2554) ir S. Reshevskio
(2510), kurie turėjo po 3.5 taš
ko. 3 taškus turėjo jaunas bostonietis Peters (2438), savo kredi
tan įsirašęs nelauktas pergales
prieš didmeistrį Kavalek (2587)
ir Taijaną (2489) ir lygiom už
baigęs prieš R. Byrne ir W.
Browne.
— Chicagos lietuviai, “Suburb” lygos pirmenybėse, iško
vojo pirmą vietą, pustaškiu pra
lenkė Park Forest komandą.
Lietuvių komandoje lošė: Jakš
tas, Jankauskas, Zujus, Šalkaus
kas, Kuzanek, Fabijonas, Karpuška, Juška, Rukuiža, Binderis,
Radavičius, Vitkauskas ir kt. Ko
mandos vadovas — R. Fabijo
nas.
— Jurgis Jašinskas (Bostonas),
atsiliepdamas į Aleksandro Zujaus rašinį “Šachmatų reikšmė
auklėjimui”, tilpusį balandžio 910 Naujienų numeriuose, ku
riuo Zujus mėgino įrodyti, kad
šachmatai kenksmingi auklėji-

Neringos ir Tauro tuntų suei
goj birželio 7 buvo atžymėta
veiklos metų pabaiga ir rimtai
pradėta ruoštis rajoninei va
saros stovyklai, . kuri įvyks
rugp. 23-31 prie Stonnington, Conn.
Entuziazmą stovyklai, at
rodo, nemažai pakėlė metų ei
goj naujai įgytas skautiškas
patyrimas iš sėkmingai pra
vestų išvykų, kurių šiais metais
turėta daugiau, negu bet kada
prieš tai: vienos ir dviejų
dienų žygiai į kalnus, pora
mui, labai vykusiai sugriovė Zujaus “įrodymus” ir draug su
angliška “The Nevv Funk &
Wagnalls Encyclopedia” paryš
kino, kad šachmatų žaidimas yra
ne fizinio, bet protinio pobū
džio, reikalaująs didelio susi
kaupimo ir akylaus—kombina
cinio apskaičiavimo. Todėl tas
žaidimas, protinį lakumą skati
nąs, įvairiose pasaulio kraštų
bendro pobūdžio ir karinėse
mokyklose yra įtrauktas į dėsto
mųjų dalykų programas.
The FRIENDLY HOTELS
BORTON * BYRON
124 S. Tennessee 120 S. Kentucky
ATLANTIC CITY, N. J. 08401
170Modern Rooms. ColorTV
FfH C«H« t • El»»»l»f
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Writ« or Ph. SW-M5-7742 • 344-5215
in RICHMOND HILL
(North) see

TRAVELADE Ine.

timo išlaidos! Jokia kita firma
neturi žemesnių kainų kaip
INTERTRADE
EXPRESS
CORP. Tai reiškia, kad jūsų
giminės gaus didesnę vertę
negu anksčiau
Užsakykite
dabar per
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
GERIAUSIA DOVANA Į
LIETUVĄ SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Su specialiais rublių pažymėji-J
mais jūsų giminės gali įsigyti
ką tik nori už dalelę regulia
rios kainos.
Tai yra panašu, lyg kad eitu-*
mėtė į krautuvę su 100 dolerių1
ir gautumėte prekių už 200 dol.,300 dol. ar net už daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai^
taip pat gali būti iškeisti į re-!
guliarius rublius, naudojantisf
aukščiausiais tarifais.
*
Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas
Pažymijimai pristatomi jūsų gi-‘
minėm maždaug per 3 savaites.Vieno specialaus rublio vertė
2j7Q. dol. Ši vertė yra galutinė.
Jokių kitų primokėjimų.
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRĖ8S CORP.
125 East 23rd St
Fifth Roor

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

ZHIGULI VAZ 2101
$3785.00
Naujausias,
patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4335.50
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon $4168.75
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3835.00
MOSKVITCH 408 IE
$3526.75
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon $4002.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon $4293.75
Naujas patobulintas
ZAPOROZHETS ZAZ 968
AE 2751.00

“Thlrst for Travel—Call Travelade”
116-10 MYRTLE AVĖ., RICHMOND HILL
(opp. A & P)

849-8923

NEW Hampshire
VVOLFEBORO RAIL ROAD
Steam train or antique rail-car ridės daily 105:40 p.m. 24 miles. Board downtown Wolfeboro
or Rte. 16 VVakefield, or Rte. 109 Sanbornville
. Connects with Winnipessaukee Crulse Ship

i

603-569-4884

TWIN ISLANDS CAMPSITE
Clean Country Camping on Beautiful
Beaverklll River. All Facilities and
Store 135 Sites. Send for our
Brochure, Rt. 17, Roscoe, N.Y. 12776
607 498-5326

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

Tarybos Pirmijos nutarimu,
Padėkos Ordinas už ypatingus
nuopelnus visuomeniniame dar
be buvo įteiktas fil. D. Kezienei. Toks pat ordinas laukė ir
Darbininko redaktoriaus rašy
tojo P. Jurkaus, deja, jis iškil
mėse dalyvauti negalėjo.

Po sueigos, dalyvaujant gau
siam svečių būriui, buvo veda
mas linksmas ir nuotaikingų
pasirodymų bei dainų perpildy
tas bendras tuntų lauželis.
Su Kultūros Židiniu tuntai at
sisveikino iki kitos sueigos ru
denį, kada ir bus oficialiai už
baigti New Yorko 25-ieji skautiš
kos veiklos metai.
A.Gd.

L

TROPICAL

SHORES
APARTMENTS

NEED A HOME IMPROVEMENT?

■■■■ MOTEL

Basements, Atties, Bathrooms,
Aluminum Siding, Home Extensions
Free Estimates, Lic. 697755

ON THE BEACH
At Shelter Island, nestled in plcturesque
woodland

PECONIC LODGE

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.

offers you family bungalows and main Lodge
Accommodations. Modified Amer. or European
Plan. Tennis, Boating, Swlmming, Salllng, Water
skiing, Private flshing dock, Golf nearby. Finest
Cuisine and Cocktail Lounge Specialfamily rates.
Write or phone: Peconk: Lodge, Shelter Island,
L.l. 11965 TEL.: 516-749-0170

,
THE
MHfnrd

COME STAY WITH US ON THE OCEAN!
Spend seven nights on the beautirul Atlantic
and get the lašt night free! Accomodations staring at $12.00 double occupancy. All units are
ocean vlew, color tv., pool, shuffleboard, putting
green. Close to shopping and restaurants. Send
today for free brochure and information:

OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL
1350 N. Ocean Blvd. Pompano Beach,
Florida 33062 (305) 941-0300

ALCONOUSM
TREATMENT

KING'S

' Three Minutes fronvbcean City* Beach” ana 1 Min. from Popular Llve Muile,
Fun Platės.
Route 9 Marmoro, N. J. 08223
Just south of Garden Stote Pkvvy. Exit 25

For

Rerervationt Send $35. depotit AO9^399-8866

America’s unique
Summer Camp

KAWASAKI
SAFETY
PROGRAM
Write for
details

CAMP ZARAHEMLA
Boys & Girls, Age 6-16
Cumberland Mountains of Vinginia. Horseback riding, swimming, vvater skiing, scuba, archery, erafts,
hiking, sports. Charge accounts accepted. A.C.A.

TRANSPORTATION FROM FALLS CHURCH

For information call

824-5426
lt

1, 2, 3 room efflclencles

D.A. HARRINGTON
703—790-1707

Kiekvieno mugės lankytojo
nustebimą sukelia p. Eidėjienės Australijos brangakmenių
rinkiniai: opalai, jasperai, agatai,
ametistai ir daug kitokių pavadi
nimų. Visi šie brangakmeniai jos
pačios surinkti įvairiose Austra
lijos vietose, pačios apšlifuoti ir
į į metalą įrėminti. Ji yra brang
akmenių tekinimo ir šlifavimo
specialistė ir priklauso prie spe
cialios organizacijos. “Dar daug
turiu brangių akmenų, dirbinių,
bet juos laikau banko seife. Vi
sus rinkinius vešiu į Lietuvą, kai
ji bus laisva ir nepriklausoma”,
— su meile ir viltim pareiškė
p. Eidėjienė.
Dar pažymėtina labai turtinga
loterija, kurios laimėjimų skai
čiuj yra daug vertingų daiktų.
Visi bilietai pilni!
Sydnėjaus Kaziuko mugė įdomi, spalvinga, lankytojuose
sukelianti nekasdienį jausmą.
Visas iš mugės surinktas pelnas
— vietinės lietuvių parapijos sa
vaitgalio mokyklai.
— Kauno Jėzuitų gimnazijos
mokinių suvažiavimas įvyks
rugpiūčio 30-rugsėjo 1 Chicagoj,
Jaunimo Centre. Visų klasių,
visų laidų mokiniai ir mokyto
jai kviečiami registruotis pas
Petrą Kleinotą, SJ, 2345 West
56 St., Chicago, III. 60636. Tel.
(312) RE 7-8400. Registruojantis
įmokama 5 dol.
— PLB valdybos organizuo
jama išvyka į III PLJ kongresą
Pietų Amerikoj ateinančių Kalė
dų švenčių metų suinteresuotus
skubiai prašome kreiptis adresu:
III PLJ Kongreso Išvyka, 4428
So. Rockwell, Chicago, 111.
60632, Tel. 927-2585. Informa
cija tuoj pat bus pasiųsta raštu
kiekvienam asmeniškai.

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, Centervllle,
Mass.. .02632. Telef. 617 775-4633.

• Good Food

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.
Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.
INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.
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1716 South Nelson Street
Arlington, Virginia 22204

DOUBLES
*18 to‘20

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN
CITY

.•aaarm-i

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

• Cafeteria
• Reasonable Rates

VENTNOR, N.J. 08406
(609) 823-4146

~

Within Walking Distance To Ali Sightseeing Attractions

• TV in all rooms

SOUTH DUDLEY AVĖ & BOARDWALK

orwrite

HARRINGTON HOTEL
Your Downtowri Hotel
When You Visit the
Nation’s Capital
• Cocktail Lounge

MOTEL AND APARTMENTS

tis, išpiaustytas tautos himnas ir
t.t. O puikios javų varpos, sau
lėgrąžų žiedai — negalima atsi
žiūrėti !
Toliau — p. Zarembos rinki
niai: lietuviškų pinigų, monetų,
medalių, pašto ženklų, Lietuvoj
išleistų puošmeninių vokų. Jis
yra uolus šios rūšies daiktų rin
kėjas ir saugotojas.

double ? 8 da*S- 7 n’9htS PriV3te

Orourtd Floor. Tax and Gratuities Nof Included.

, Čanaan, Conn

Kitchenettes, T.V. Alr Cond. Open 24 hrs. “round
the clock” Daily Maid Service, Coffee Shop
Svvimming Pool Free Parking Baby Sitters
Available Guarded Beaches at your front door

Kiekvienerių metų pirmą
kovo mėn. sekmadienį Sydnėjaus lietuvių parapijoj pagerbia
mas Lietuvos globėjas šv. Kazi
mieras. Tą dieną į pamaldas
atvyksta ir organizuotas jauni
mas — skautai, sportininkai,
ateitininkai. Pamoksle iške
liamos Lietuvos šventojo dory
bės, pamaldų metu gieda Dai
nos choras, diriguojamas Br.
Kiverio, pabaigoj sugiedamas
tautos himnas.
Po pamaldų, kaip kasmet, taip
ir šiemet vietinės parapijos salėj
įvyko Kaziuko mugė. Ją surengė
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugijos skyrius, tal
kinant skautų ir kitų organizaci
jų jaunimui.
Įėjus į pirmąsias dvi sales
— eilės stalų su “bekonkuruojančiais” pardavėjais. Čia
gausybė tortų, pyragaičių, su
muštinių, “kugelio” su skaniau
siais prieskoniais ir padažu. Par
davėjai visko siūlo, kiekvienas
savo prekę giria ir kviečia pirk
tis, kas kam patinka. O paskiau
— užsigerti vaisvandeniais. Di
delė mugės atrakcija — lietuviš
ki riestainiai; jų virtines ant ran
kų užsinėrę, vaikšto pirkėjai, lyg
pasididžiuodami. Vieni valgo ir
geria čia pat, kiti nešasi pirki
nius į didžiąją salę, kurios vidu
ry laukia eilės stalų ir kėdžių.
Per kelias minutes visi stalai ap
sėdami, apkraunami gėrybėm.
Salė ūžia kaip avilys. Lankyto
jai ne tik vaišinasi, bet ir dali
nasi visokiom naujienom. Tokia
bendravimo nuotaika, lyg būtų
jau seniai matytasi.
Bet šioj salėj ant pasieniuose
sustatytų stalų yra gausybė ir
kitokių gėrybių. Štai spaudos
kioskas, kurį veda judrus Lietu
vių Katalikų Kultūros Draugijos
pirmininkas p. Vinevičius. Jis su
visais kalba, apie kiekvieną kny
gą ar žurnalą turi ką pasakyti.
Kioske — ir Australijoj išleisti
leidiniai, ir iš kitur ateiną.
Kitas stalas — p. Lašaičio ir jo
bendradarbių; tai medžio droži
niai. Ir štai šių kuklių meni
ninkų nuostabūs kūriniai: kop
lytėlės, kryžiai su tvorelėm, vai
dilutė prie aukuro, Lietuvos vy

Bath. with 3 family meals. 717-296-9910

"" “ Includes: 3 Fui! Breakfasts ond One Smorgosbord Dinner for Each Person. Alr
Cond. room with Color T.V. ond 2 Double Beds, Room Coffee, Located Poolside or Drivev/ay,
Your Choice. 3rd ond 4th Person in room at small Extra Charge. Play Area. All rooms on ■

Serenity Hill Farsu

IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL VENTNOR
Betvveen Atlantic City and Ocean City, N.J.

Untp}
ii1 18 317
p’JmHv

16 DAYS—5 NIGHTS-SUN. 1 P.M. THRU to FRI. NOON
!X”
Start Jun.22th»Ji>ly1S

Covered By Blue Cross
4 other grota inurance plans.

DIRECTLY ON THE OCEAN AND
BOARDVVALK

Come on up & have an old fashioned good time
Pool, Sauna, Tennis; Gamės & Canoe in
Court Beautiful Northern Poconos $85

$675°

beensed & fully accredited by the Statė of Conn.
for the detoxifkation and
the rehabilitation of alcohol dependent persons

/

Old Fashioned Family Vacations
At Old Fashioned Prices

t S.

REHABIUTAT10N
JARM

203

KAZIUKO MUGĖ SYDNĖJUJ

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

Call Randy, (212) 429-6429

VENTNOR
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

naktinių iškylų bei du trijų
dienų sąskrydžiai jauniesiem
ir vyr. skautė m-s kautam vyčiam.
Pažymėtina, jog visom šiom iš
vykom, vyresniųjų globojami,
vadovavo ir buvo atsakingi už
programas patys skiltininkai ar
ba draugininkai. Aplamai drau
govių veikla buvo suintensyvin
ta, pravedus jose pažangumo
konkursus, pagal kurių rezulta
tus sueigoj draugininkų buvo
paskelbti šie laimėtojai:: I-ųjų
vietų — R. Bobelytė ir J. Ga
linis, II-ųjų vietų — A. Katinaitė ir T. Lora, III-ųjų vietų
— L. Naronytė ir J. Vilgalys.
Skautams Remti K-to dėka lai
mėtojam įteiktos vertingos do
vanos.
Metų veikloj pasižymėjusieji
pažangumu ir pareigingumu
Seserijos ir Brolijos Vyr. Skauti
ninkų apdovanoti atitinkamais
garbės ženklais. Iškilmingos su
eigos proga jie ir buvo įteikti:
Vėliavos žymenys — R. Vilgaliui ir P. Šilbajoriui, Pažangu
mo žymenys — R. Bobelytei,
J. Gudaitytei, A. Katinaitei,
V. Katinaitei, R. Vilgalytei, J.
Galiniui, Ar. Gudaičiui, T. Lorai ir L. Strazdžiui. Trys apdo
vanotos sesės—R. Ašenbergaitė,
A. Biknevičiūtė ir E. Šukytė
sueigoj nedalyvavo — žymenys
neįteikti.
Šalia šių atžymėjimų, eilė už
sitarnavusiųjų buvo tuntininko
pakelti į vyresniškumo laips
nius: į vyr. skilt. — R. Vilga
lys, P. Šilbajoris, L. Strazdis ir
T. Šulaitis, į skiltininko — S.
Birutis, J. Galinis, T. Lora ir J.
Vilgalys, į paskiltininkio — A.
Gudaitis, V. Lora, J. Matulaitis ir
A. Milukas.
Be to, gausus skaičius sesių
ir brolių buvo paskelbti įgiję

aukštesnius patyrimo laipsnius
bei specialybes.
Davė įžodį ir įsijungė į skau
tų eiles tikraisiais nariais: jaun.
skautų,-čių įžodį — A. Alksninytė, N. Fairbanks, R. Gvildytė,
A. Ridikaitė, J. Fairbanks ir A.
Jonušas, skaučių įžodį — R.
Bobelytė, K. Česnavičiūtė, R.
Kidolytė, K. Kirkylaitė, L. Klivečkaitė ir A. Nemickaitė.
O skautininkų supamam rate
lyje davė skautininko įžodį ir
pasipuošė žaliu kaklaraiščiu tuntininkas ps. Jonas Vilgalys. Ta
pačia proga VS įsakymu ps.
Vilgalio, kaip tuntininko, ka
dencija pratęsta iki 1976.1.15.
Visiem ir visom, kokiu nors
būdu prisidėjusiem prie skautiš
kos veiklos, abiejų tuntų vardu
t-kė s. R. Česnavičienė išreiš
kė nuoširdžią padėką, o VS L.
Milukienė, vadeivė s. I. Jan
kauskienė, sporto vadovai V. Vebeliūnienė ir P. Gvildys ir visi
sk. remti k-to nariai buvo apdo
vanoti gėlėmis. Be to, šio k-to
nariai A. Mičiulis, I. Gvildienė ir I. Fairbanks buvo Se
serijos VS L. Milukienės apdo
vanoti Ordinais už Nuopelnus
su rėmėjo kaspinu.

One block from main shopping,
department . stores, theatres,
specialty shops, ‘ located between the Capitol and the
White House.

4-PERSONS
*18 to *22
For TOLI FREE reservations,

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

call 800-424-8532

Write Ray Hart for Brochure & Prices

HARRINGTON HOTEL

Washington, D.C. .

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609
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WHERE U.S. 92 MEETS THE BEACH
THE

WORLD'S
MOST
FAMOUS
BEACH

SUMMER SPECIAL

HIGH IN THE POCONOS —Unlque
family sultes (LR/BR, Kitchenette,
tilo bathroom deck). Pool lakęs,
beaches etc. $22/da. (2); $26/da.
(4); $130 wk. (2; $150 wk. (4). INDIAN
MOUNTAIN MOTEL (717) 722-0288 or
wrlte Box 87, Kresgevllle, Pa. 18333

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

RAINBOW SHORES CAMPSITE

ST. MARY’S ACADEMY
RESIDENCE HALL

Pulaskl, N.Y. 13142
Attentlon Camping Snowmobilers. Stop In this
summer and get our wlnter plan. We*re just 15
miles from Redfield and the snowbett area of
New York Statė.
Phone 315 298-4407

• 149 LiMurlous Aparfmants, rooms o Luxury et Budgot Prlcot
o Olymplc Šito Pool a CoHoo Shop, Cocktail Lounge o Entortaln-S
meni, Danclng Nlghtly a Recreation Mezzanlne o Close to Dlsney
World o Children under 12 free o Major Credlt Cards Accepted.

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR
7401 17th Avenue Brooldyn, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Plck Up
and Delivery In Brooldyn

SUMMIT
Call Collect for Reservations (904) 255-6421
Sept. 6 thru Mar. 15th
Apartments wkly from $70.00. Monthly from $185.
Free Transfers from Airport to Dlsney World
for all wk. or more stays. 10% Discount with this ad.

Jg

JE

1
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DON & JEANIE’S SUNOCO
Minor Repairs Road Service Tune Up Tlres &
Accessorles Member A.A.A., Satlsf led Customers
are Our Best Ads.
THIRD & OXFORD ST. BELVIDERE, N.J.
CALL 201 475-4527
MR- DON & JEAN STULL OVVNERS

Don’t Misa the All New
August 20 thru 24 Barnesvllle, Pa. 18214
Toasting Lecturea Exhibits Plūs Llve Music
EntertalnmentVVrlteforFreeFolder Daily Program
Housing Lįst Campsltes Group Rates

Į

|

OUEENS GENERAL SERVICES
THE EUROPEAN PAINTER
Inside and Outside
Ouality VVorkmanship
1221 Astoria Blvd. Astorla, N.Y.
Call 212 545-3112

lst 4 Sussex Av.
Spring Lake, N.J.
1 blk ocean • Free ocean bthg
Cont. Bkfst incl in rate
for color brochure & rates
Mrs. Dorothy C. Taylor
(201)449-9090

Rich Pizzuti Manager
115B Franklin Tmpke. A& p Shopping Center
Mahvvah, N.J.
' 201-529-3864

75 Sltes wlth water and Electric. Beautiful Locatlon on Beaverklll River Flshlng Laundry Room
Hot showers Flush Tollets Call or wrlte:
RD1 Roscoe, N.Y. (607) 498-4224

I

•aparate campe for boys and giris 6-16

M. C. MAZIQUE

Serving You Is My Business

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

j

j

'

i

j

Hampton Boach, N.H.

*

03842

,

^naftas. Apartment* & Rooms - One
rbtock from wide sandy beach, Restau-j
ranto, Marina & Rshing Rer.

i

f

1 Tel: (603) 926-5532

Atlantic City

OUKNANNIINN

Lite Moving (small & medium)
DELIVERIES

779-3159
Reasonable Rates
CALL DAY or NIGHT

609 345-3503
In Town
Quiet Locathn
Spacious Rooms

H

North Colony Motei

T.V.
Bicycle Rentals
Family Rates

Cozy 10 unlt motai In the scenlc Mt.
Washlngton Vallay. Ideally located for all
family activities. Storyland minutes

TOWN MOTEL

&

FREE DELIVERY IN

"w,y‘ Reasonable Rates
Modarn rooms, festure two dble. beda,
fuH bath, TV. Fine restaurants A enter
tainment nearby. Rte. 302, BartleM, N.H.
03812.
Tel.: (803) 374-M79

GUEST HOUSE

NEIGHBORHOOD
849-8930

J. & J. FISH MARKET,
INC.

VAN for HIRE

FREE PARKING ON PREMISES MODERATE
RATES PRIVATE BATH AND RUNNING VVATER
Brick Fireproof Constructlon Elevator Free
Bathing TV VVrlte for Folder or Phone

Owners
Joseph & Paulette
Paluga

12 Atlantic Avenue
Bar Harbor, Maine
Phone (207) 288-5548

?■

CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ

Cape Cod Week End Special
3 Day$ - 2 Niflrts
$79.95 per coujri* (dbl. occ.)

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

plūs tax 8t gratuity

<

Hertha Wirth
Travel Agency

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

225 Closter Dock Road
Closter, N.J. 07624
201 768-3600
Ėst. 1961

■h

Mlchigan 2-4130

hctades breakfast & gounMt ėner
‘Tiifi'SlL
„.1
.— reservotiens

945.0394

Box 747, Chgthom, Mgss.

THE CAMP—STEAD

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

$6895

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą

HEART OF THE
POCONOS

LARGE LOT & TRAILER
10% D0WN 10 YEAR FINANCING

GUEEN ANNE INN
Traditlonal Cape Cod charm. May thru October.
40 Fumished Rooms. American Plan. 3 Gourmet
meals daily Color TV Game Rooms Walk to
Beach and Center of Town, quaint shops, summer
theatre golf and tennis nearby. Any 3 Days and
2 nites: $79.50 for two, double occ. plūs tax and
gratuity. For Information brochure write: Box
Chatham, Mass. 02633 (617) 945-0394 Jack
Brace — Innkeeper

Year round living wlth Centrai Water
& Sewage. Pool & Clubhouse.
You can Movė in Now

FOR INFORMATION CALL

(215) 322-1385

THE PATIO

(215) 265-7077 (717) 646-3588
Blakeslee, Pa. — See lt— Take N.E. Ext. Pa. Tpk.
to Exit 35—Take 940 East 6 Milės to 115. Turn
rlght 1/4 mile. Left Into CAMP-STEAD. Or wrlte

In tfie beori oi the White Mts. 7 Acres nkely londscoped*.
grounds. Attroctive well fumished l & 2 rm. Cott., TV'sJį,

tvbs &• showers, kitchenettes ovaiL Swimming pool, lownW
games, ployground. Oremight or wkly. 603-846-5515. W
No pets. Brochure on request. Mobile Guide.

THE CAMP STEAD
BOX 436
Feastervllle, Pa. 19047

RFD #1, Whitefield, N.H. 03598 ’

CAMP DON BOSCO

l

East Barrington, N.H.

2/

For Boys 7-15
Ali Activities

JULY 6—AUGUST 15
$60 Per Wk.—Math • Reading $25 extra per subject, per
week. For further information
call or vvrite:

BROTHER DIRECTOR
CAMP DON BOSCO
East Barrington, N.H.
Call (603) 664-2841

LEISURE PLACES

Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYRĖS
ŽEMŲ KAINŲ

Overlooking Beautiful
Nantucket Sound
j

i

KLAR CREST
A resort for the entire family
SPECIAL JUNE 28 TO JULY 6
STAY 8 DAYS PAY 7 DAYS
Ent nitely, tennis, all šports, pool, lake,
nearby, day camp, informal warm hospitality,
3 delicious meals daily incl. home baked bread į
and pastries. Satlsfylng rates. Brochure.
MOODUS 10, CONN. 06469
203 873-8649

/

609 358-8676

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

SECLUDED YET CLOSE TO ALL OF THE CAPE’S
MANY RESORT ACTIVITIES
PRIVATE BEACH HEATED POOL COLOR TV
FREE COLOR BROCHURE PHONE 617775-0935

COLONIAL ACRE?
122 Štandish Way W. Yarmouth
Mass. 02673

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

WACHAPREAGUE HOTEL
Since 1903. Comfortable Lodg Ing Country Cooklng
Remote unspoiled island beach, great flshlng,
boat ramp, 20 charter boats, pool, quibt friendly
flshlng vlllage. 2 1/2 Hours South of Wlllmlngton
Dėl. $129.50 per couple 3 nights, 2 days. Three
meals per day included. June 28th to August 31 st
Reservations. Write Box 138 Wachapreague, Va.
23480 or Call 804 787-2105

DĖL ROSSO’S
100% CLEAN
A complete cleaning service. We need dealers
In N J., N.Y., Long Island and Conn. Gųaranteed
minlmum Income $18,000 flrst year, $6,000 Investment requlred. Call Mr. Dėl Rosso’s office
201 566-7471, home 201 566-7226

i

THE BUCKINGHAM
Re-Open
Featuring Bob McKevitt orchestra
every Friday and Saturday
Restaurant on Premises
Reservations, Phone 201775-5022-24
Pa Inting—Decoratlng
Paperhanglng
Neat Clean Work Reas.
Call Jimmy — 457-4459
24 Hr. Service

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

to.---------------------------------------------------------------------------

DISCOUNT TILElNSTALLERS
1182 E. 841h St. Bklyn.
Kitchen, Dlning Room, Basement &
Foyer & Kemtile & Stiek Tlle
Call Now 212 968-1927
AMERICAN SAIL
TRAINING ASSOC.
' Offers its 3rd annual sailing crulse aboard the
famous schooner BILLOF RIGHTS out of Newport
June 22-28 & June 29-July 5
$250 — ALL EXPENSES
CALL 401 846-1775 or wrlte A.S.T.A.
Ft. Adams St. Park, Newport R.l. 02840

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

ŠPARTA — Rašomos mašinėlėsjv. kalbomis,radio, spalv. TV, compiMteriai, Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Ba?ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo**
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
335-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
Darbininko spaudos kioskas.

didelį pasirinkimą

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

S C H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City
Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Stay at scnic OCEAN GROVE, N.J^
’/a blk to beach, bdwlk, restaurants,
Asbury Pk amusements conventlon
facilities & N Y bus. All beaut redet
rooms. Per week sinolė occup $35,
double $55, monthly $110 i $180,
Season $350 & $450. Call (201) 7756319.

Staffed by Salėsiant of St.
John Bosco & Dominican Si$ter»

----------- -1—■ —......................... .

PAUL’S CREEK TENT
& TRAILER PARK

Normandy

5209 New Jersey Avė. at Hildreth
Wildwood, N.J. 08260Phone: 609 729-1621

eppesile"F'St.

fnu Parking-Fn* Ceffoe

(207) 270-3272

Adult and Kiddle Pools, Alr Condltloned and
Thermostatlcally Headed Color TV in all unitą
Completely Soundproof and Fireproof Paneled
Walls Wall to Wall Shag Carpetlng. Ample Free
Parklng Fully Equipped Kltchens Daily Mald
Service Llnens and Towels Included. Chaise
Lounge Tub and Shower.
For Reservatlons/lnformatlon Call or Wrlte

'

i

Mildfed Gilley ‘

PILGRIMS PRIDE MOTEL
For your Vacation Pleasure

'Medem, dean and spacieus ■ Kitch-J

|

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

Rooms and Kitchenelte Apts. witti Fireplacet
Continental Breakfast

180 Ashworth Ava.

717—296-7004

Props: Laura & Joe DeRose

SEA MIST

Northeast Harbor, Maine
Overlooking the Harbor

i

Largest OutdoorSwimmingPbol
In Area^ Recreation Facilities
& Rėh Hąll on premises. Rras
with or w.o. šhower. Rates^ before June 21 - $12-15 daily,
$65-80 vveekly. Summer rates
$14-17 daily, $75-95 week!y.
3 meals family style included.

Blues, Tuną, Marlin,
Spln Fish, Big Weaks
CAPT. PAT TIERNO

Harbourside Inn

SUNRISE HILLCREST

BROWNIE’S MOTEL

i

(212) 389-3569

GUEST HOUSE AND MOTEL
ACCOMMODATIONS
IN THE HEART OF NANTUCKETS HISTORIC
DISTRICT. OPEN YEAR ROUND, CENTRAL
HEATING BROCHURE AVAILABLE
WRITE MR. MASTAI OVVNER/MANAGER
76 MAIN STREET NANTUCKET MASS.
TEL. (617) 228-9772
RecommendedbyArthurFrammer’sTravelGulde

INTERNATIONAL CLUB
HAINESFALLS, N.Y. 12436 CALL518 589-5000
or212 582-5143

All rooms wlth prlvat* bath, MotafcTma. ,
Big <Wlmmlng pool. Cocktail louitot. bar.
Ejccallant cooklng. Enjoy a vacation or,
. wookond In thlt beautiful Mtn. bldeaway.'
Our Summer Special SIS. pp Daily. . .
Special Full We«k Pkg. • Stay 7 Dayi oniy
pay for »lx. 3 meala daily <> all activiŲgt
ri Included. Brochure. VVrlte or call. Tet:
i S14-SSS-SS31. John A Martgnne Stolte,
ĮProp. lmi than 2V> hra. from Bklyn.

RD 1 Box 148 Shohola,Pa.T8458
9 Hole “Pitch & Putt’ Golf

Demolition & Minor Repairs

Contlnental A La Carte Ręst. Luxurlous Cocktail
Bar Top Night Club Entertainment 130 Standard
Deluxe Alr Cond. Rooms. Indoor and Outdoor
Heated Pool. Sauna Bath , Health Spa. Tennis
Courts Gotf 18 and 9 Hole Course Closeby Horseback Riding and much more...
Make Ūse of Mid Week Special $20 per person
and up. Chlldren under 12 no room charge

finpir
LUUUE
Rsserve Now For Memorisl VsaMtond

CRYSTAL
SPRING HOUSE

CANDIES MAII1P ANYWHESE

VILLAGGIO ITALIA

Mtn. Rd., Box 142
Rosendsls, 12472

i

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

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

THIS COUPON WORTH ONE FREE
WELCOME COCKTAIL OPEN ALL YEAR
ROUND

•5 ar?

!

Hampton Beach, N.H.
Heme Made Candies - Mada with
fresh cream & butter.
Vacuum ceeked salt vrater f atties

$7.95.

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
AMERICAN & FOREIGN CARS
1801 WEST SEVENTH STREET
PISCATAVVAY, NEW JERSEY
PHONE (201) 752-1066

4.

MARGARET M. JUNKINS
GANDY
SHOPPE
Ocean Boulevard,

WHITE EAGLE

IBI

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

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

41st season. Šame management 207 acres.
Sports, trips, swimming, canoeing, sailing.
handeraft, tennis. Tutoring. Teen-age program.
Rasident M.D. and R.N. We aim to build Chris. tlan cha racter. 3'A weeks $300; 7 weeks $550.
Writė Chaplain VVyeth VVillard, Box 302
VValtham. Mass. 02154. Tel: (617) 803-8521.

Free Valet Parklng Luncheon, Cocktalls, Dlnnar
& Aftar Theatre, Prlme Steaks, Roast Prima Ribs,
Fresh Sea Food Open every Day VVeekends
Special Dlnners Special Offer to the Ladles. Each
Lady havlng dlnner wlth us wlll recehre for only
50c a copy of the flrst and only edition of One
I Special Summer by Jacquellne Onassis (Jackie
' Kennedy) & Lee Bouvier. Actual Retall Price

All work to be done on premises. Come in
and design your own piece. Prices to be adjusted for quick turnover.

Do you have problems with roaches,
rats & mice? If so, call RLB EXTERMINATORS, 201 242-6818. This will be the
beginnlng of their end. Our prices are very
cheap. Gųaranteed work, prompt professional service. Commercial, Resident
ial. Free Estimates

STELLA’S RESTAURANT

DOWNING SQUARE RESTAURANT
500 LEXINGTON AT 48TH ST. MAJOR
CREDIT CARDS

Special orders,
Repairs, Watch Repairs,
and assorted gifts

IDEAL FAMILY VACATIONS
PARENTS Enjoy New England’s largest and
best equipped Cottage Resort for your chlldren
and you too. UNUSUAL. Wrlte for Plcture Folder.
HAPPY ACRES RFD 2, MIDDLEFIELD, CONN.
06455

BUTTERNUT GROVE CAMPSITES

NURSING HOMES
90 MILES FROM NEW YORK CITY 15 miles from
Stroudsburg, Pa. Small private nursing home
nestled In the Poconos. Completely new, government approved constructlon, round the clock
llcensed personnel. Statė llcensed and statė ap
proved program. We strese Indtvldual personai
and rehabllitatlve care. Member of the Amerlcan Nursing Home Assoclation. Seml-prtvate
rates under $200 weekly. Brookmont Acres
Nursing and Convalescent Home. Effort, Pa.
18330. (215) 681-4070 or (717) 992-7244.
,

UNDER NEW MANAGEMENT
Mahvvah Jeweler’s Ine.

ESTABLISHED CHRISTIAN BOOK
STORE FOR SALE. Peeksklll, N.Y.
Call 914 737-7337

LAUREL HAVEN RĘST HOME
238 Fire Island Avenue Babylon, N.Y.
A Home Away From Home
Call (516) 661-7097

WINE & CHEESE FESTIVAL

l
|
|

BLACK HORSE PIKE, W. ATLANTIC CITY
MOONLIGHT BOVVLING
“likę old tlmes” Blue Pln Strike wins $1 cash,
red pln special wlns free game. every Tues.,
Frl., Sėt. & Sun. 9:30 P.M. ’tll 1.00 AM
FOR RESERVATIONS CALL 609 641-5117
COMPLETELY
AIR—
CONDITIONED—
I“—
-

n

^olonial^
eįaip

301 S. Atlantic Avė. Daytoni Beich, Fla. 32018

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

Conducted by the Slsters of the Holy Family
For girls of grades 7-12 Oeadllne for appllcatlons
Is July 18, 1975. Address ell correspondence
for admlsslon to The Principai St. Mary’s
Academy 6905 Chef Menteur Hlghvvay New
Orleans, Louislana 70126

e.

VERONA LANES

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 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

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

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, 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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APREIŠKIMO

PARAPIJOS
ŽINIOS
Lietuvių diena-gegužinė bus
rugpiūčio 3, sekmadienį, gra
žiame Plattdeutsche Parke, New
Yorko
priemiesty
Franklin
Sąuare, L.I. Šiemet Lietuvių
Diena prasidės vėliavų iškėli
mu, himnų giedojimu ir mišio-'
mis čia pat aikštėj. Pradžia 2
vai. pp. Mišių metu bus gieda
mos lietuviškos giesmės. Gegu
ži nės-pikniko programa pra
matyta įvairi ir visiem pritaiky
ta: parapijos chorui vadovaujant,
visi galės dainuoti lietuviškas
sutartines. Jauniesiem organi
zuojama lenktynės bei sportinės
varžybos. Visą laiką bus galima
laimėti brangių dovanų. Nuo 5
iki 9 vai. vak. gros Joe Kasias
orkestras lietuviškus ir visokius
Šokius. Lietuviškai papuoštas
stalas bus apdovanotas. Taip pat
bus įteikiamos įėjimo do
vanos ir paskirstytos dovanos
laimėjimų knygutėmis.
Apreiškimo parapijos, draugi
jų ir choro 60 metų sukaktis
bus iškiliai paminėta spalio 5.
sekmadienį. Pirmasis rengėjų
pasitarimas, vadovaujant adv. A.
Shavelski, buvo birželio 22 pa
rapijos patalpose. Sudarytas pa
grindinis komitetas ir aptarti
renginio planai. Pramatoma iš
kilmingos pamaldos už visus gy
vus ir mirusius parapiečius,
minėjimas, balius, istorinė pa
rapijos veiklos apžvalgos knyga,
seniausių parapiečių pager
bimas. Parapijos organizacijos
prašomos iki rugsėjo 1 kleboni
jai įteikti savo veiklos istorijos
žinias, ypač parengimų lei
dinius.

Birželio išvežimai minėti bir
želio 15. Organizuotai su vėliava
dalyvavo Simo Kudirkos šaulių
kuopa. Sibiro tremtinė Eleonora
Juočepienė su šaulių atstovais
atnešė mišių aukas prie alto
riaus. Pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. prof. V. Bartuška. Koncelebracines mišias aukojo ku
nigai: klebonas P. Raugalas, V.
Bartuška ir S. Raila. Mišias jaut
riai giedojo parapijos choras.
Visi dalyviai kartu giedojo Mari
jos giesmę ir Lietuvos himną.
Po pamaldų parapijos pobūvių
komitetas dalyvius vaišino ka
va ir pyragaičiais.
Kun. Antanas Račkauskas bir
želio 19 su didžiule lietuvių
ekskursija išvyko Romon, kur
dalyvaus lietuvių kunigų ir pa
saulio lietuvių suvažiavime.
Jis grįžta liepos 4.
Kun. Kazimieras Kuzminskas,
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos Rėmėjų pirmininkas, iš Chicagos buvo atvykęs keliom die
nom draugijos reikalais. Jis buvo
sustojęs Apreiškimo parapijos
klebonijoj. Jis išvyko Europon 3
mėn. LKR Šalpos reikalais.
Meldžiasi už ligonius. Parapi
jos dvasios vadovai ir tikintieji
nuolat meldžiasi už savo parapi
jos ligonius. Šiuo metu sunkiai
serga dr. Antanas Starkus. Jis gy
domas ligoninėj.
Mišių novena tėvų intencija
aukojama parapijos bažnyčioj
per 9 dienas tuoj po tėvų die
nos minėjimo.
A. a. atilsį mirusiem. Pas
kutiniu metu mirė ir palaidoti
šie parapiečiai: Mykolas Zenka,
Pranas Bertulis, Teklė Luciūnienė, Anthony Guida. A. a. Jad
vyga Trimakienė žuvo gaisre sa
vo namuose ir buvo palaidota
birželio 7. Velionės sūnus kun.

Šešerių metų mirties sukaktį prisimenant, už

A.A.
DR. LIDIJĄ STANAITIENĘ
bus aukojamos mišios birželio 28, šeštadienį, 9:30 v.r.
Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne.
Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose ir pasimelsti už jos sielą.

Duktė Maritva ir žentas Raulinaiėiai

Brangiai

MARTAI

BUDVILAITYTEI—KLIMIENEI

mirus, dukrą Rūtą su šeima ir sūnų Leonardą širdin
gai užjaučiame ir liūdime.

LB OUEENS APYLINKĖS METINIAM
SUSIRINKIME PRISIMINTA M.K.
M.K. ČIURLIONIO SUKAKTIS
Gegužės 11 3 v. popiet dr. ir paplota. Taip jie ir lieka valdy
p. Legeckių namuose Jamaicoj boje: pirm. A. Ošlapas, vice
Birželio įvykių minėjimas bir
įvyko Queens apylinkės metinis pirm. J. Zabielskis, sekret. A. želio 15 pradėtas Šv. Petro lie
narių susirinkimas, prasidėjęs Milaševičius. Valdyboje yra ir ’ tuvių parapijos bažnyčioj mišio
beveik punktualiai. (To punk praeitais metais išrinktos ižd. E. mis, kurias aukojo prel. V. Bal
tualumo reikėtų pageidauti ir Legeckienė, kultūros reikalam čiūnas iš Putnamo. Po pamal
ateity).
— R. Mainelytė, narė Č. Sodai- dų pobažnytinėj salėj minėjimo
Susirinkimui
pirmininkavo tienė.
programą pradėjo LB apylinkės
apylinkės pirm. Albertas OšlaBaigus organizacinę dalį, pirm. A. Matjoška. Prel. V. Bal
pas, sekretoriavo apylinkės sekr. buvo prisiminta M.K. Čiurlionio čiūnas kalbėjo apie lietuvių ti
Adalbertas Milaševičius. Pra 100 metų gimimo sukaktis. Šį kybinį ir tautinį atsparumą Si
džioj susikaupimo minute prisi minėjimą suorganizavo ir pra bire, apie Lietuvos Katalikų
minti praeitais metais mirę apy vedė kultūrinių reikalų vadovė Bažnyčios Kroniką. Solistas
linkės nariai. Toliau pirminin Rožė Mainelytė. Pradžioj ji pri Benediktas Povilavičius, akomkas padarė savo veiklos apžval siminė dail. Mstislavą Dobu ponuojamas muz. Jeronimo Ka
gą. Pranešė, kad turi per šimtą žinskį, kuris taip pat gimė tais činsko, padainavo dvi dainas.
narių, apylinkė apygardoj yra pačiais metais, kaip Čiurlionis,
Jonas ir Elena Valiukoniai
veikliausia,
daugiausia
su globojęs Čiurlionį Petrapilyje, paaukojo 100 dol. Lietuvių Fon
kalboj. Algis neatsilieka ir lietu
renka nario mokesčio. Iždininkė vėliau dirbęs Kauno teatre, kur dui ir įsijungė į narių eiles.
viškoj
veikloj. Prieš dvejus me
E. Legeckienė padarė kruopš damas scenovaizdžius.
Algis Baltušis birželio 10 bai
tus
labai
gerai baigė Bostono
tų pranešimą apie savo darbą.
gė Bostono Lotynų aukštes
Apie
Čiurlionį
kalbėjo
dail.
Kontrolės komisijos pirmi
niąją mokyklą. Kaip vienas iš lituanistinę mokyklą. Priklauso
ninko pulk. Jono Šlepečio susi V.K. Jonynas. Kalbėjo įdomiai, geriausiai baigusių, buvo ap lietuvių skautų organizacijai ir
rinkime nebuvo. Jo platų aktą paliesdamas ir dabarties dailės dovanotas Franklin medaliu. tautinių šokių grupei. Yra priim
perskaitė kontrolės komisijos aktualijas.
Anksčiau ten pat gavo Glover tas į M.I.T. ir žada studijuoti
inžineriją.
narė V. Čečetienė.
Toliau R. Mainelytė suminė medalį už pasižymėjimą lotynų
Toliau buvo dalies valdybos
Kristina R. Jančauskaitė, Po
jo, kiek ir kokių muzikinių kū
vilo ir Stasės Jančauskų, gy
rinkimai. Pirmininkas pranešė,
rinių parašė Čiurlionis.
venusių Bostone, o dabar persi
kad jis, vicepirm. J. Zabielskis
Vienas
mažas
gyvenimas,
H.
kėlusių į Brocktoną, duktė, bai
ir sekr. A. Milaševičius atsista
Čiurlionio kūriniam skam
Lukaševičiaus
linksmi
ir
liūdni
tydina, bet susirinkimas prašė binti buvo pakviesta pianistė A.
gė Massachusetts universitetą
Amherste, įgydama kalbos ir
juos ir toliau pasilikti. Jiem buvo Kepalaitė. Pradžioje ji trumpai prisiminimai — 5 dol.
Mes grįžtame, A. Pakalniškio klausos terapistės diplomą. Pri
papasakojo apie Čiurlionio mu
— 5 dol.
klausė ateitininkam, liet, jūrų
Antanas Trimakas, atvykęs iš ziką, tada paskambino keturis
Tos pačios motinos sūnūs, P. skautam, dalyvavo O. Ivaškieretai
girdėtus
preliudus.
Skam

Brazilijos, ir 7 kunigai koncelebGirdžiaus — 4 dol.
nės vadovaujamoj tautinių šokių
ravo mišias užjos vėlę. Pamoks bino labai įspūdingai.
Pėdos mirties zonoje, E. Ju- grupėj, priklausė neolituanam,
lą pasakė prel. Jonas Balkūnas.
atstovavo Brocktono jaunimui
Po šios programos buvo vai ciūtės — 10 dol.
Fragmentai iš praeities miglų, antrame jaunimo kongrese. Šiuo
šės. Pasistiprinus dail. V.K. Jo
nynas
dar rodė Čiurlionio kūri A. Ryliškio, minkštais viršeliais metu Utica, N.Y., Comell uni
ĮŠVENTINAMAS
nių skaidres. Buvo ir loterija. — 12.50 dol., kietais — 15 versitete studijuoja Šv. Raštą.
Į KUNIGUS
Universiteto baigimo proga jos
Dail. N. Jasiukynaitės dovanotą dol.
Persiuntimas
50
c.
Darbinin

tėveliai
surengė vaišes, kuriose
paveikslą “Gėlės” laimėjo p. ZaŠv. Tomo bažnyčioj Woodkas, 341 Highland Blvd. Brook buvo pasakyta gražių kalbų ir
gorskienė.
havene liepos 12 įšventinamas
lyn, N.Y. 11207.
linkėjimų.
lietuviškos kilmės jaunas ku
Žmonių buvo atsilankę apie
nigas Jerome Thomas Jackewiz.
40.
Visi išsiskirstė 8 v.v.
Įšventina Brooklyno vyskupas
Dalyvis
Mugavero.
Kodėl taip yra, kodėl jį įšven
tina ne katedroj? Jaunasis kuni
iš BOSTONO ir NEVY YORKO
gas yra gimęs ir augęs WoodNAUJAI
IŠLEISTOS
havene, baigęs Šv. Tomo parapi
Kaina nuo $739.—
KNYGOS
nę mokyklą. Čia gyvena jo gimi
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:
Rudenys ir pavasariai, A.Ba
nės ir artimieji. Todėl vyskupas
ranausko
—
6
dol.
ir atvyksta į Woodhaveno Šv.
rugpjūčio 20
rugsėjo 19
Mykolas Krupavičius, P. MalTomo bažnyčią suteikti kunigys
rugsėjo
s
lapkričio 21
tės šventinimų, kartu pagerb deikio — 15 dol.
Paguoda, Br. Railos, III-čioji
gruodžio 19
damas ir parapiją ir jaunojo ku
dalis
—
6.50
dol.
Prie
šių
grupių
galima
jungtis is kitų miestų su
nigo gimines bei draugus.
papildomu
mokesčiu:
pav.,
vykstantiem iš
Kunigo mokslus jis išėjo Ro
Raudonojo arklio vasara, E.
Chicagos
119.00
moj.
Cinzo — 6 dol.
Cleveiand
92.00
Iškilmės prasideda 11 vai.
Pagairė, J. Gliaudos, prem.
betroito
81.00 daugiau
Liepos 12 yra šeštadienis. romanas — 4.50 dol.
Kviečiami į pamaldas atsilankyti
Dienų vitražai, S. Oželienės
PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
visi lietuviai.
— 5 dol.

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

W Miufi

Ona Žilienė
Judita Žiliūtė
Tadas Žilius su šeima
Kęstutis ir Astra Bileriai
Ruzgų šeima

t. m ii m

..................in

■■■!! i in*if

;

i

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

REMARKABLE DISCOVERY

Mieliems draugams

Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— patented iii Switzerląnd. Registered:- USA, Canada and
Europe, It cures: dundruff, falling hair, itching scalp,
splitti.ng ends, strengthening hair root growth, and restoring natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-ĘJue-Book. JIB Medicine Iaq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.
J.I.BL LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650.
“Eill: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart,
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J,

DIANAI IR KAZIMIERUI ČAMPĖMS,

2557 W. 69tn St.; duui Avė. c< 14tb Št. Cicero ir it)4V w. 47tH St. Chicago";
.2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

jos tėveliui mirus, užuojautą reiškia ir kartu liūdi

393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 1617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
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Meilė ir Tadas Mickai
Vida ir Sigitas Zubkai

PADĖKA
Už 1975 birželio 6 amžinybėn pašauktam mano
mylimam vyrui a.a. Augustinui Pliskaičiui pareikštą
pagarbą, o man tomis skausmingomis valandomis
parodytą draugiškumą, pagalbą bei užuojautą esu
labai nuoširdžiai dėkinga:
— katalikų ir evangelikų kunigam už religinius
patarnavimus;
— visiem, velionio intencija užprašiusiem šv.
mišias;
♦
— visiem, velionį pagerbusiem gėlėmis, maldo
mis ir dalyvavimu šermenyse;
— visiem, dalyvavusiem laidotuvėse.
— Išskirtinai nuoširdžiai esu dėkinga Agnei ir
Stasiui Dambrauskam, Alicijai Schultz, Ričardui ir
Karrin Schultz, Bernardui ir Carrol Schultz, kun. Barkui, Rožei Šomkaitei, Jadvygai Baltrušaitienei, Kalvai
čių ir Gaubiu šeimom, Irmai ir Ly Tremer, Gerdai
ir Pranui Endriukaičiam, Rūtai Marčiuiaitienei, Mary
tei Nekrošiūtei, Vytautui Vaitiekūnui, savo darbovie
tės savininkui Mr. V. Sicoli, savo bendradarbiam bei
kaimynam ir laidotuvių direktoriui M.R. Texeirai. La
bai, labai ačiū visiem.

Petronėlė Pliskaitienė

į

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

i
i'

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

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

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

$17.00

$ 5.00

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 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 “oiympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
Lietuvą arba kitas šalis.

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. Engianti
TEL 01-739 8734 arba 01-460 2592
Keliai, kuriais galima nuvažiuoti į Lietuvos Atsiminimų
gegužinę Priedainėj.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr......... (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolyiias .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

NEW
YORKEi

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Darbininkas nuo liepos mėn.
Lietuvių Katalikų Religinės
pradžios išeis tik 8 puslapių, šalpos narių metiniame susirin
kaip ir kiekvienais metais lie kime, įvykusiame 1975 birželio
pos ir rugpiūčio mėnesiais.
19 LKRŠ įstaigoj, buvo išrinkta
Pranciškonų spaustuvė atosto valdyba šios sudėties: vysk. V.
gas pradeda liepos 4. Spaustuvė Brizgys, prel. J. Balkūnas, prel.
bus uždaryta iki liepos 28. V. Balčiūnas, kun. K. PugeviSpaustuvėje tuo laiku nebus pri čius, kun. V. Zakaras, sekr.
imami nauji užsakymai ir nebus kun. A. Kardas, ižd. Tėv. B. Mi
atliekami darbai. Šios atostogos kalauskas, OFM, reikalų vedėjas
neliečia Darbininko laikraščio. kun. S. Raila. Korespondenciniu
Jis eina normaliai.
balsavimu direktoriais išrinkti:
A. ir B. Reventai birželio mė kun. V. Zakaras, kun. A. Kar
nesio viduryje išvyko į Texas das, kun. A. Kontautas, kun. P.
pas savo sūnų, kur atostogaus il Cinikas, MIC, prel. J. Bolevigesnį laiką.
čius, kun. A. Zakarauskas, kun.
Muzikos Žinių naujas nume J. Grabys ir Tėv. B. Mikalaus
ris (š.m. 1-2) atspausdintas šią kas, OFM. Revizijos komisijon
savaitę pranciškonų spaustuvėje išrinkti kun. A. Račkauskas ir
ir jau siuntinėjamas skaitytojam. Tėv. P. Baniūnas, OFM.
Lietuvos atsiminimų radijas,
“Lietuvos atsiminimų” radijo
kuriam vadovauja prof. dr. J.
gegužinėj-piknike birželio 29
Stukas, savo pikniką rengia bir “Priedainėj” garbės svečiais bus
želio 29, sekmadienį, latvių par Sibiro kalinė Eleonora Juočeke Priedainėje, Howell Townpienė ir neseniai iš Lietuvos
ship, N.J. Pradžia 1 vai. (Žiūr. pasitraukęs jūrininkas Jonas
skelbimą).
Stankevičius, kuris atvyksta iš
Apreiškimo parapijos choras, Chicagos. Visi maloniai kvie
vadovaujamas Algirdo Kačačiami ir laukiami.
nausko, atliks programą Lietu
Dail. Adomo Galdiko lietuviš
vos atsiminimų radijo piknike
Priedainėje. Chorui autobusą kos monografijos pristatymas
savo lėšomis pasamdo tos para įvyko birželio 22 Putname. Apie
pijos klebonas kun. Pranas Rau dailininko gyvenimą kalbėjo
galas. Choras nuo Apreiškimo dail. Telesforas Valius. Žodį ta
rė monografijos redaktorius dr.
parapijos bažnyčios išvažiuoja
J. Girnius, kalbėjo ir M. Galdi
12 vai.
Autobusas į Lietuvos atsimi kienė. Buvo rodomas filmas ir
skaidrės. Visa pravedė sesuo M.
nimų radijo pikniką išvažiuoja
Margarita. Po pristatymo buvo
11:30 v. nuo Fifi restorano
lankomas A. Galdiko muziejus.
Woodhavene, sustos 12 vai. prie
Svečių buvo suvažiavę apie 60.
Apreiškimo bažnyčios Brooklyne.
Prel. J. Balkūnas sakys pa
Petronėlė Gagienė, Darbinin mokslą liepos 13 pavergtų tautų
ko skaitytoja, gyv. Brooklyne, savaitės proga Šv. Patriko kated
atšventė savo 83-ąjį gimtadienį. roj Manhattane.
Ta proga jos duktė Frances su
Suffolk County lietuvių klubo
rengė jai pobūvį ir sukvietė
piknikas
buvo birželio 22 An
vaišėm šeimos narius ir svečius,
tanaičio
sodyboje
Kings Park,
kurie Gagienei palinkėjo dar
L.I.
Žmonių
dalyvavo
apie 200.
ilgų, sveikų bei laimingų metų.
Buvo daug jaunimo, jaunų šei
JAV LB tarybos posėdis buvo
mų. Piknikas prasidėjo 12 vai.,
birželio 21-22 Clevelande. Iš
baigėsi sutemus. Jaunimas ma
New
Yorko
dalyvavo
A.
loniai svečiavosi ir daug daina
Vakselis ir Vyt. Radzivanas.
Bayonnės,
N.J.,
lietuvių vo.
Šv. Mykolo parapijos metinis
Pianisto Andriaus Kuprevi
piknikas ir bazaras bus birželio
čiaus koncertas Town Hali salėj
29, sekmadienį, parapijos par
bus spalio 11, šeštadienį, 3 vai.
ke, 15 East 23rd. Street, Baypo pietų.
onne. Klebonas kun. A. Matu
Čiurlionio minėjimui rengti
lis kviečia visus atsilankyti.
komitetas posėdžiavo birželio
Iškilmės prie lietuviško kry
18. Labiau detalizuoti parengiažiaus, paminint birželio didžiau rnieji darbai, sudarytas minėjisius trėmimus iš Baltijos kraštų, Ino biudžetas. Kitas posėdis bus
buvo birželio 22. Vadovavo kry jau po vasaros atostogų. Minė
žiaus globos komiteto pirmi jimui rengti komitetą sudaro:
ninkas Peter Wytenus. Buvo su pirmininkas V.K. Jonynas, vicegiedoti visų trijų tautų himnai. pirm. A. Kačanauskas, sekreto
Kalbėjo New Yorko senatorius rius
J. Rūtenis, iždininkas
Knorr. Jis perskaitė ir dvi prok I. Gasiliūnas, spaudos informa
lamacijas, kurios priminė tuos cijos reikalam P. Jurkus, ypatin
birželio trėmimus. Viso žmonių giem reikalam Vyt. Kerbelis ir
buvo atsilankę arti šimto. Pats Vyt. Kašuba. Čiurlionio minėji
kryžius yra atremontuotas, ap mas bus spalio 18-19 Kultūros
tvarkytas ir atrodo gražiai.
Židinyje.

PRANCIŠKONAI
VISUS LIETUVIUS KVIEČIA Į

LIETUVIŲ DIENĄ —
PIKNIKĄ
Kennebunkporte, Maine,
liepos 6-tą

Programoje:

11 vai. — mišios Liurdo
grotoj ir pamokslas
12 vai. — pietūs
4 vai. — Onos Ivaškienės
ansamblio tautiniai
šokiai
Bus Ir daugiau Įdomių įvairenybių

PENSININKAS
IŠTESĖJO
Pensininkas, kuris Darbinin
ko 23 nr. ragino sukelti pen
sininkų vajų spaudai paremti,
Darbininkui atsiuntė 20 dol. au
ką. Laiške jis rašo:
“Vykdydamas savo pažadą, iš
gautos
socialinio
draudimo
vienkartinės pašalpos — 50 dol.,
pridedu 20 dol.. Money orde
ri Darbininkui paremti. Pinigus
prašau perduoti administracijai.
Likusią sumą padalinsiu kitiem
laikraščiam, kuriuos prenume
ruoju.”
Darbininko redakcija ir admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja už
šią auką, dėkoja, kad pensinin
kas iškėlė tokias idėjas — pa
remti spaudą, kad tuos iškeltus
sumanymus pats tuoj ir įvykdė.
Liet. gen. konsulas A. Simutis,
New Yorko miesto burmistro
Abraham Beame pakviestas, birželio 18 dalyvavo Vokietijos pre
zidento Walter Scheel pagerbi
mo iškilmėse.

Dail. Juozas Sodaitis 18-toj
metinėj TAAA dailės parodoj,
vykusioj birželio pradžioj 57
St. ir Avenue of the Americas
požeminio traukinio stoty Man
hattane,
buvo
apdovanotas
pirma premija už kolažą “Naturmortas II” (mišrios technikos
kategorijoj) ir garbės pažymėji
mu už tapybinės grafikos darbą
“Paukščių giesmė”. Atrodo, kad
šis jo naujas tapybos stilius, kur
įvedama daug lietuvių tautodai
lės elementų, turi pritarimą ne
tik lietuvių, bet ir amerikiečių
tarpe.
Korp! Neo-Lithuania fi
listerių ir senjorų sueiga įvyks
birželio 27, penktadienį, 7:30
vai. vak. Kultūros Židinyje. Pro
gramoj numatyta valdybos rinki
mai. Bus aptariami einamieji
korporacijos reikalai. Visi korporantai-ės maloniai prašomi daly
vauti.

Apreiškimo parapijos choro komunijos pusryčiuose garbės stalas. Iš k. V. Radzivanas,
Louise Senken — pirmininkė, Marytė Šalinskienė, kleb. kun. Pranas Raugalas, choro vado
vas Algirdas Kačanauskas, kun. J. Čekavičius, Joseph Levonas, Philip Skabeikis. Nuotr. Charles

Broniaus Budriūno kantata
“Tu Vilniuje pasilik, valdove”
(žodžiai K. Bradūno) atspaus
dinta pranciškonų spaustuvėje.
Kantata turi 32 puslapius. Kan
tatos parašymą ir išleidimą fi
nansavo prel. Juozas Karalius.
Leidinį platina Liet. Kat. Reli
ginė Šalpa. 64-09 56th Road,
Maspeth, N.Y. 11378. Kaina 2
dol.

BAIGĖ MOKSLUS
Roma Birutė Krapovickaitė gi
mė Brooklyne, vėliau persikėlė
su savo mama gyventi į Woodhaveną, sėkmingai baigė Šv. To
mo parapijos pradžios mokyklą
ir lankė Christ the King aukš
tesniąją mokyklą. Baigė Rich
mond Hill aukšt. mokyklą. Stu
dijas tęsė Manhattan Community kolegijoj, vėliau Queens
kolegijoj, kurią baigė šį pava
sarį, įgydama Education in
Community and School Health
B.A. laipsnį.
Birželio 3 diplomų gavimo iš
kilmėse Roma buvo pagerbta sa
vo draugių ir artimųjų tarpe.
Likusi našlaitė (jos mama mirė
1974 balandžio 4, tėvas prieš
penkerius metus), Roma neper
traukė pradėtų studijų, bet, tu
rėdama stiprią valią ir pasiryži
mą, pasiekė ir įvykdė savo miru
sios mamos troškimą. Rudenį
Roma žada gilintis savo įgyto
mokslo srity.

Maironio lituanistinės mokykGyvendama Richmond Hill
los baigimo iškilmių aprašymas sekcijoj ir tvarkydama visus nair 8 skyrių baigusiųjų nuotrau- mų savininkės reikalus, Roma
kos dėl techiyškų kliūčių bus • randa laiko būti lietuviško jauniįdėtos tik kitame Darbininko mo tarpe. Anksčiau priklausė 41
numeryje.
Brooklyno-Queens Lietuvos vy
Dail. K. Varnelis praeitą sa čių kuopai ir šoko vyčių tauti
vaitę iš Chicagos buvo atvykęs nių šokių grupėj. Vėliau perėjo į
į New Yorką. Jis yra pasidaręs J. Matulaitienės vadovaujamą N.
kolekcijonierius, renka senus Y. Tautinių šokių grupę ir yra
Lietuvos žemėlapius, senąsias viena iš uoliausių šokėjų.
lietuviškas knygas ir senąją gra
Dar būdama aukštesniojoj mo
fiką.
kykloj, lankė Mildred Burchett
School of Dance 4 metus, dažnai
Lietuvių ekskursija į Romą iš
dalyvavo tos mokyklos šokių pa
skrido birželio 19. Išvykstančių
rengimuose. Dvejus metus dir
palydėti buvo susirinkę nemaža
bo kaip savanorė slaugė Mary
nevvyorkiečių. Čia aerodrome
Immaculate ligoninėj. Šis dar
susitiko ir kitus ekskursijos da
bas ir susipažinimas su ligonių
lyvius iš Chicagos ir kitų vietų.
priežiūra buvo jai vėliau dideViso išvyko 182. Kelionių rei
kalus tvarkė agentūra Vytis. Va
N.Y. filatelistų draugijos nau
kare siautė nemaža audra, taip
jas
numeris skelbia savo draugi
lėktuvas, kuris turėjo išskristi
jos
kroniką, filatelistų žinias, su
9:30 v., vėlinosi. Išskrido tik'
pažindinama
su Lietuvos pašto
apie vidurnaktį. Į New Yorką
ženklų
katalogų
kainų pakeiti
ekskursija grįžta liepos 4.
mais, aprašomos lietuviškos paš
Rašote lietuviška mašinėle? to ženklų laidos, rašoma apie
Klaipėdos krašto paštus, įdėtas
Turiu perrašymų. Atlyginimas
ir Klaipėdos krašto žemėlapis su
— kaip skelbiamas “Writer s
lietuviškais ir vokiškais vieto
Digest už tok| darbą. Arėjas
Vitkauskas, 309 Varick St., Jer- vardžiais, aprašomi DP stovyk
los ženklai Vokietijoj, aprašo
sey City, N.J. 07302.
mos pašto ženklų varžytynės.
Atostogos prie Jūros, iki
Biuletenis išleidžiamas 4 kartus
Boardvvalko 2 blokai, graži ir pa
per metus. Redaguoja Walter E.
togi vieta, gražus butas su pato
Norton, gyvenąs Philadelphigumais, galima gauti dviem sa
joje,
New Yorke redaktoriumi
vaitėm ar ilgiau, ar visai vasarai.
yra Kazys Matuzas, administ
Su užsakymais kreiptis: N. Raktis, 18 N. Montpelier Avė., At- ruoja Algirdas Vizbarą, gyv.
lantic City, N.J. 08401. Telefo Clearwater, Fla.
nas 609 345-6009.
VVoodhaven North parduo
damas modemiškai įrengtas
dviejų šeimų namas iš 6 ir pusės
ir 7 ir pusės kambarių. Gara
žas dviem mašinom. Nuosavybę
galima apgyvendinti tuoj pat,
kaina 29,900 dol. Informacijai
skambinti šeštadienį ar sek
madienį visą dieną, kitomis die
nomis tik po 6 vai. vakarais.
Tel. 296-0309.

'

Binkins

Dėl persikėlimo parduodamas
sklypas Paconos kalnuose. Taip
pat parduodami visi buto baldai,
pianinas ir šaldytuvas. Skambin
ti vakarais nuo 7 iki 10 — 8468651.
House for sale — Richmond
Hill, North of Atlantic Avė., semidetached, solid brick, two
family, 11 rooms, 39,500 dol.
Pieper Realty, 102-21 Jamaica
Avė., Tel. VI 7-2242.
Peekskill, N.Y., grynai reziGražiame
rajone
parduo
damas namas su 3 miegamais dencinėj vietoj, gražioj aplinkoj,
kambariais, modemiška virtuve išnuomojamas atskiras kambarys
su šaldytuvu ir plaunama ma su dideliu prieškambariu, su
šina. Namas su divonais ir žie virimo patogumais ir garažu.
mos langais. Rūsyje išnuomoja Skambinti vakarais (914) 737mas butas mėnesiui 120 dol. 5811.
Dviejų mašinų garažas. Vieta
Moteris ieško buto iš 2-3 kam
arti gero susisiekimo ir mokyk barių. Pageidaujama Wnndlos. Kaina 49,000.00. Galima havene ar Richmond Hill.
greit užimti. Skambinti po 11 Skambinti bet kuriuo laiku. Tel
vai. ryto tel. 763-2496.
849-6525.

Roma Birutė Krapovickaitė

lė parama, kelerius metus slau
gant sunkiai sergančią motina.
Studijuodama kolegijoj, dirbo
kolegijos švietimo (science) de
partamente, tuo būdu dalinai
uždirbdama mokslui. 1967 buvo
išrinktą į> semifinalisčių tarpą
Miss American Teenager Contest Palisades Parke, N.J. Roma
mėgsta keliones, sportą, ypač
vandens, muziką, teatrą, baletą
ir, kiek laikas leidžia, lanko tos
rūšies pasirodymus.

Knygos lietuvių Ir anglų
kalbom išmokti:
Introduction to Modern Lithuanian, 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė
su tekstu, 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas,,
8 dol.
Lietuviškai angliškas žody
nas, 6 dol.
Tai graži donava jaunimui
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y.
11207

Muzikos Žinių žurnalo nr. 4,
ką tik išleistas naujo redakto
riaus Algirdo Kačanausko, jau
pasiekė skaitytojus. Numery
daug medžiagos iš 1974 Vargonininkų-Muzikų Sąjungos sei
mo, pabaigiama N. Mazalaitės
Legenda apie prisikėlimą, tę
siamas Juozo Stankūno straips
nis apie vargonus, gausi muziki
nė kronika, paruošta Juozo Stan
kūno.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
YAKUTIS. Tai naujausia lie
tuviška plokštelė, ką tik išėjusi
iš gamyklos. Plokštelėj užrašy
tas solisto baritono Kazio R. Yakučio balsas. Vienoj pusėj,
akomponuojant Mary Lynch, K.
Yakutis dainuoja Jakubėno,
Gruodžio, Vanagaičio, Petraus
ko, Šimkaus sukurtas lietuviš
kas dainas. Antroj pusėj, akom
ponuojant Jacąuelyne Silver (ji
akomponavo Maralin Niska kon
certe Kultūros Židiny gegužės
31), K. Yakutis dainuoja arijas iš
Mozarto,
Wagner,
Gounod,
Handel ir Verdi operų. Kaina 6
dol.
KELIAUJAME SU DAINA.
Tai Hamiltono mergaičių Aido
choro antroji plokštelė. Choras,
vadovaujamas sol. Vaclovo Verikaičio, talkinant ir pačiam vadovui-solistui, šioj plokštelėj įdai
navo 12 dainų. Stereo. Kaina
6 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, knygos ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
joj. Persiuntimas 50 c.

1975 BIRŽELIO 29 D., SEKMADIENĮ,
VISI KELIAI VEDA į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO RENGIAMĄ

LIETUVIŲ RADIJO
DIENĄ - PIKNIKĄ

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINE”
Hovvell Tovvnship, N.J. (Route 33 — apie 5 mylias į
rytus nuo Route 9), prie Freehold, N.J.

PIKNIKO PRADŽIA 1:00 vai. p.p.
1000 vietų amfiteatre
3:00 vai. p. p. MENINĖ PROGRAMA
Dalyvauja: BROOKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOS
CHORAS, diriguojamas Algirdo Kačanausko
ir garsioji KONOPKA Tautinių šokių grupė

4:30 vai. p. p. ŠOKIAI, grojant GUTAUSKŲ orkestrui
Veiks turtingas qėrimų ir lietuviškų valgių bufetas
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI EbANTi
Įėjimo auka $3.50; studentam $2.00

Į ŠĮ tradicinį parengimą gražioje gamtoje kviečia
Direktorius DR. JOKŪBAS J. STUKAS

