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DARBININKAM PAVEDĖ PERAUKLĖTI KLEBONĄ
Pareiškimas

1974 rugpiūčio 30 Jūs Adutiš
kio parapiečiams: P. Burokui, V. 
Trečiokui, C. Burokienei ir B. 
Steponienei sakėte: “Perauklė- 
kite kleboną!” Reiškia, paveiki
te jį, kad jis neklausytų Bažny
čios ir savo sąžinės, o tik ateistų. 
Jei patarėte eiliniams Adutiškio 
tarybinio ūkio darbininkams 
mane perauklėti, tai leiskite pa
klausti, ar gali Jus perauklėti 
Jūsų gatvės šlavėjas ir darbo 
kabineto valytoja?

Mane mokė ir auklėjo aukštos

SUDEGĖ DIRVA
Liepos 30, trečiadieno rytą, 

Clevelande sudegė “Dirvos” 
laikraščio namai — spaustuvė. 
Gaisras kilo iš gretimai esan
čios smuklės. Ten 5 v. ryto 
įvyko sprogimas. Tuoj užsidegė 
smuklė ir “Dirvos” namų ant
rasis aukštas. Ten gyvenęs tar
nautojas vos spėjo išbėgti. Ug
nyje žuvo jo visi daiktai. Kitas 
ten gyvenęs žmogus buvo išvy
kęs atostogų. Sudegė tik jo 
baldai ir kiti daiktai.

Greitai atvykę gaisrininkai 
pradėjo namą gesinti. Išsaugotos 
visos spaustuvės mašinos, tik 
vandeniu sulietas linotipas. 
Vandens pripiltas ir spaustuvės 
rūsys, kur buvo “Dirvos” archy
vas.

“Dirvą” leidžia Vilties bend
rovė. Suvažiavę jos direktoriai 
susipažino su padėtimi. Gaisri
ninkai liepia apdegusius namus 
nugriauti. Miesto valdyba nebe
leidžia toje vietoje kitų namų 
pastatyti. “Dirva” bus perkelta 
kitur, greičiausiai į Lietuvių na
mus, kol įsigys savo namus. 
Laikraštis neišeis kokias dvi tris 
savaites.

MIRĖ SOL. M. RAKAUSKAITĖ
Okupuotoje Lietuvoje, Vilniu

je, liepos 17 mirė solistė Mari
jona Rakauskaitė, dramatinis 
sopranas. Buvo gimusi 1892 ge
gužės 30 Chicagoje. Ten ji baigė 
dainavimo mokslus. Į Lietuvą 
nuvažiavo 1923 ir ten pasiliko. 
Iki 1948 Kauno ir Vilniaus ope
roje dainavo pirmaeiles partijas. 
Sukūrė per 30 vaidmenų.

DEMONSTRACIJOS 
PRIE J. TAUTŲ

Ryšium su Helsinkio kon
ferencija BATUNas (Baltic Ap- 
peal to the United Nations) 
suorganizavo demonstracijas 
prie Jungtinių Tautų. Jos pra
sidėjo liepos 31, ketvirtadienį, 
12 v. dienos metu ir tęsėsi iki 
kitos dienos vidurdienio. Be 
lietuvių, latvių, estų dalyvavo 
ukrainiečių, kubiečių atstovai. 
Ištisas 24 valandas demons
tracijose dalyvavo Simas Ku
dirka su žmona.

Buvo paruošti specialūs pla
katai, informaciniai lapeliai, 
kurių per 15.000 išdalinta pra
eiviam.

Į demonstracijas atsilankė ir 
eilė užsienio spaudos atstovų: 
United Press Intemational 
(UPI), Associated Press (AP) ir 
Jungtinių Tautų korespondentai 
padarė pasikalbėjimus su Simu 
Kudirka ir BATUNo vadovais. 
UPI žinių agentūra net du kartu 
pasaulio spaudai išleido tele
grafo pranešimus apie šią de
monstraciją, kartu paminėjo, kad 
panašios demonstracijos vyksta 
prie Baltųjų Rūmų Washingtone 
ir kitose Amerikos vietovėse. 
Kęstutis Miklas, BATUNo vyk
domasis pirmininkas, turėjo pa
sikalbėjimą su Albanijos delega
cijos atstovu prie JT. Atstovas 
K. Miklui įteikė 8 puslapių 
pasisakymą spaudai. Pasisaky
me nušviečia, kodėl Albanija 
yra priešinga Europos Saugumo 
Konferencijai ir kodėl atsisako 
joje dalyvauti.
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moralės ir kultūros mokytojai 
ir profesoriai. Jie, formuodami 
mano pasaulėžiūrą, leisdavo, o 
kartais net įsakydavo, susipažin
ti su marksistų-komunistų idėjo
mis. Mano pasaulėžiūra for
mavosi ne pagal diktatą, bet 
laisvai. Teko skaityti ir laisva
manių leidinius. O ar yra gali
mybė šiandien, formuojantiems 
savo pasaulėžiūrą, skaityti neko
munistiškai galvojančių žmonių 
knygas?

1966 paprašiau Maskvos kny
gyne Šv. Rašto. Pardavėjas nuo
širdžiai atsakė: “Mes niekuomet 
Šv. Rašto neturėjome. Jei jūs no
rite paskaityti Šv. Raštą, eikite į 
biblioteką, bet ir ten jums duos 
tik su spec. leidimu”.

Jei Šv. Raštą bibliotekoje sko
lina tik su spec. leidimu, tai 
apie kitaip galvojančių, negu ko
munistai, veikalų gavimą ir skai
tymą negalima nė galvoti. Ta
čiau kiekvienas formuojantis 
savo pasaulėžiūrą turi susipažin
ti su įvairiai mąstančiais. Molo
tovas teisingai pasakė: “Tik tarp 
dviejų priešingų nuomonių yra 
tiesa”.

Tolimoje praeityje žavėjausi 
komunistų idėjomis ir šūkiais, 
bet gyvenimas įtikino, kad visa, 
ką jie sako ir rašo, yra tik ne
gyva raidė, o gyvenimas nu
krypsta priešinga kryptimi.

Lenkų okupacijos metu, kai 
buvo uždarinėjamos lietuviškos 
mokyklos, kai periodiniai leidi
niai buvo konfiskuojami, mes 
žavėjomės valstybe, kurioje 
tautinės mažumos turi savo 
spaudą, mokyklas, kur vaikučiai 
mokomi gimtąja kalba. Sunkūs 
buvo laikai, bet mes turėjome 
savo lietuvišką spaudą. Likvida
vus periodinę spauda, buvo (nukelta į 2 psl.)

Demonstracijos prie Jungtinių Tautų New Yorke. Nuo centro į dešinę plakatą neša
Simas Kudirka. Nuotr. L. Tamošaičio

Demonstracijos VVashingtone prie Baltųjų Rūmų

leidžiami vienkartiniai leidiniai. 
Kai netekome lietuviškų mokyk
lų, mus gimtosios kalbos mokė 
privačiai, be to, veikė skaityklos.

O kaip dabar ten, kur gyvena 
vien lietuviai, mano tėviškėje, 
Gėliūnų kaime (Baltarusijos 
TSR, Astravo raj.)? Ten vaikai, 
negirdėję nei gudų, nei rusų kal
bos, nuėję į mokyklą privalo mo
kytis gudiškai ir rusiškai. Net ir 
per pertraukas jiems draudžia
ma lietuviškai kalbėti.

124 Tarybų Sąjungos Konsti
tucijos straipsnis užtikrina reli
ginių kultų atlikimo laisvę. Bet 
ar gali kunigas ir tikintieji lais
vai melstis, jei ne tik užsimas
kavę sekliai juos seka, bet ir kiti, 
maną turi tam teisę? Š. m. sau
sio 19 Adutiškio apylinkės pir
mininkas A. Laurinavičius, Adu
tiškio lietuvių vidurinės mokyk
los direktorius J. Navikas ir 
mokyt. A. Baužys, atėję į baž
nyčią, klasifikavo tikinčius, ku
rie turi teisę melstis, o kurie ne
turi. Prieš tokį grubų ir įžūlų 
kišimąsi aš, parapijos klebonas, 
protestuoju ir prašau, kad tai 
daugiau nepasikartotų.

Konstitucijos 125 str. garan
tuoja spaudos laisvę. Jei laisvė 
būtų Jikra, tai šiandien tikintie-/ 
ji Lietuvoje už maldaknygę  ̂
(“Maldyną”— Red.) nesiūlytų 
60 rub.

Jūsų kalbos, pasakytos per 
Vilniaus televiziją 1974 rugpiū
čio 28, ir straipsnio “Sąžinės 
laisvė ir tarybiniai įstatymai” 
mintimis (“Tiesa”, Nr. 273) susi
žavėjo tie, kurie nežino tikros 
Lietuvos Bažnyčios padėties. 
Jūs rašote: “Lietuvoje veikia 
religiniai centrai, kaip katalikų 
vyskupijų kurijos”. Kokia jų pa
skirtis? Jos vegetuoja tiek, kiek 

y
reikalingos tarybiniams or
ganams. Visiems žinoma, kad 
kurijos kunigus patikėjo Jums, 
o Jūs — rajonų vykdomųjų ko
mitetų pirmininkų pavaduoto
jams, o šitie — apylinkių pir
mininkams. 1973 sausio 25 
Švenčionių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas V. Laurinavičiui įsakė: “Turi 
peržiūrėti klebono veiklą!” Ku
nigo ganytojinis darbas, ramybė 
ir remontai priklauso nuo rajonų 
pirmininkų pavaduotojų ir nuo 
apylinkių pirmininkų, o vadi
nami religiniai centrai palikti tik 
užsienio turistams priiminė
ti, jiems interviu teikti, parodyti 
savo vilas . . . Religiniai centrai 
įmoka solidžias sumas į “tai
kos” fondą, nusiunčia atstovus, 
lyg artistus, į konferencijas, ku
rios nieko bendro neturi su baž
nyčia, ir, įgaliotiniui reikalau
jant, be jokio pagrindo šalina iš 
pareigų kunigą.

Jūs rašote: “Kiekvienas dvasi
ninkas dirbs toje religinėje 
bendruomenėje, kurioje yra į- 
regiętruotas”. Kokiu įstatymu 
remdamiesi siaurinate ir panei
giate kunigų teises? Jei pripažįs 
tate religinį centrą, tai tuo pačiu 
turite pripažinti ir jo nuostatus. 
Vilniaus arkivyskupijos sinodo 
390 str. sako, kad kiekvienas 
kunigas turi teisę aukoti šv. 
Mišias, sakyti pamokslus ir 
klausyti išpažinčių visoje vysku
pijoje.

Savo straipsnyje Jūs rašote: 
“Valstybė nesikiša į religinių 
susivienijimų vidaus veiklą . . .” 
O kiek žemiau teigiate: “Kiek
vienas dvasininkas dirba toje re
liginėje bendruomenėje, kurioje 
yra įregistruotas ._. .” Koks dide-

Septintosios JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos trečiojoj 
sesijoj Algimantas Gečys, Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkas, padarė platų praneši
mą apie LB įsijungimą į Lietu
vos laisvinimo darbą, to darbo 
principus ir veiklos sritis.

Nušvietęs istorinę Visuome
ninių reikalų tarybos vystymosi 
eigą, pirmininkas apibūdino LB 
politinio-visuomeninio darbo 
principus:

1. Kiekvieno laisvės Lietuvai 
trokštančio lietuvio privatus pa
sireiškimas laisvinimo akcijoj 
yra nemažiau svarbus ir sveikin
tinas už organizuoto vieneto ar 
veiksnio pastangas. Privati ini
ciatyva skatinama, remiama ir 
jai rodomas prideramas dėme
sys. Dedamos pastangos paste
bėti kiekvieną privatų pasireiš
kimą. Į mus pagalbos besikrei
piančius bandome įtaigoti, kad 
nesvarbu kokio mandrumo sti
liumi į kongreso narį bus krei
piamasi, svarbu, kad laiške jaus
tųsi nuoširdumas, tikėjimas ne
priklausomos Lietuvos idėja, 
nes tai dažnai daugiau, atsiekia 
už šaltą veiksnio memorandu
mą.

2. Esame nuomonės, kad lais
vinimo darbui suaktyvinti būti
na laisvinimo veiklos decentra
lizacija, kuri iš centrinių orga
nų veiklą perkeltų į periferijoj 
esančius vienetus. LB apylin
kėm, apygardom ir LB Talkos 
Lietuvai komisijom metai po 
metų vis stipriau įsijungiant į 
laisvinimo veiklą, matom šios 
teorijos teisingumą.

3. LB vertina kiekvieną Lie
tuvai laisvės siekiantį lietuvį, 
nes jame randa laisvos tėvynės 
dalelę. Jo neklasifikuojame į li
beralą ar konservatorių, gero ar 
blogo lietuvio kategorijas. Savo' 
griežto nusistatymo nesam nie
kam bandę primesti. Minties 
plėtojimu stengiamės asmenį 
įtaigoti, bet sąlygų nestatome ir 
sankcijų netaikome. Juk nuo 
okupanto bėgome, kad nevaržo
mi galėtume kalbėti ir veikti.

4. JAV LB nesiekia monopo
lizuoti laisvinimo darbo šiame 
krašte, lygiai kaip jokiu būdu 
neturima užmačių suniveliuoti 
Altos veiklą. Altai linkime sėk
mės, aktyvumo, tačiau san
tykiuose su LB prašome prisi
laikyti paprasčiausios etikos ir 
jos darbuotojam pakantos. Jei 
LB veikloj įžiūrima konkurenci
ja, tebūna Altai tai paskata veik
lą suaktyvinti laisvos Lietuvos 
labui. Visuomeninių reikalų 
taryboj siekiame laisvinimo 
darbą nekliudomai dirbti ir 
nebūti varžomi save pasisky- 
rusių “autoritetų” ir “nepakei
čiamų” profesionalų. Dirbamą 
darbą esame linkę koordinuoti, 
dalytis planais, gautąja informa
cija.

5. Iškyla atvejų, kad JAV 
administracijos ir Lietuvos in
teresai išsiskiria. Tokiu atveju 
VRT-a pasisakė už Lietuvos in
teresų gynimą ir jos gerovės pa- 
statvmą virš organizacinių ar as-

PABALTIEČIŲ BUDĖJIMAI
Ryšium su įvykiais Helsinky 

pabaltiečiai surengė budėjimus 
VVashingtone, Chicagoje ir New 
Yorke.

VVashingtone budėjimas vyko 
prie Baltųjų Rūmų. Pradėtas 
liepos 29, naktį iš antradienio 
į trečiadienį. Maldą sukalbėjo 
estas kunigas. Po to apie 60 
dalyvių su vėliavėlėmis, plaka
tais ir žvakutėmis pradėjo vaikš
čioti prie Baltųjų Rūmų. Vėliau 
persikėlė į gretimai esantį La- 
fayette parką. Į budėjimą įsi
jungė ir Simas ir Genė Kudirkai.

Chicagoje budėjimą organi
zavo Pavergtos tautos ir LB 
vidurio vakarų apygarda. Bu
dėjimas vyko prie Amžinos ug
nies Civic Plaza ir prie Free- 
dom Train Navy Pier. Budėta 
liepos 30, 31 ir rugpiūčio 1.

Nevv Yorke budėjimas buvo 
prie Jungtinių Tautų. Taip pat 
iš Nevv Yorko autobusas vyko 
į VVashingtoną. Autobusą organi
zavo Batunas. Jame važiavo 15 
lietuvių. Į VVashingtoną de
monstruoti buvo išvykę ir pavie
nių asmenų. 

meninių išskaičiavimų. Kudir
kos atvejy Lietuvos ir JAV val
džios interesai nebesutapo. Kry
žiuojasi jie JAV-bių puoselė
jamo organizuoto bendravimo 
su kraštu klausime, Lietuvos 
diplomatinio korpuso papil
dymo reikale, Europos sau
gumo konferencijos svarsty- 
bose, detente politikoj. JAV LB 
yra vienintelis veiksnys, protes
tavęs dėl JAV konsulų viešnagės 
Vilniuj, San Francisco orkestro 
gastrolių pavergtoj Lietuvoj, 
okupantui pataikaujančiu JAV 
žemėlapiuose Lietuvos atžymė- 
jimu (ar geriau sakant neatžy- 
mėjimu), netinkamų Valstybės 
departamento direktyvų prašan- 
tiem egzilo teisių. Kudirkos iš
davimo reikale pirmoji protesta
vo studentija Baltuose Rū
muose, antroji LB delegacija 
valstybės departamente. Altą 
įvykį apgailestavusi, aiškinu
si, kad negalime dėl Kudirkos 
gerų santykių su JAV valdžia 
gadinti, ir Chicagoj įvykusioj 
demonstracijoj iš jaunimo kon
fiskavusi administracijai nepa
lankius plakatus. Šių faktų 
šviesoj keistai skamba ir Altos 
sau priskiriami darbai lais
vinant Simą Kudirką.

6. Vliką JAV LB krašto valdy
ba laikė ir laiko mūsų politi
nio aktyvumo vadovu. Vlikui, 
LB tėvui, LB daugelį kartų 
veiksmu bei žodžiu yra užtik
rinusi savo pagarbą bei paža
dėjusi kooperaciją. Esame 
Vlikui dėkingi už parodytą be
šališkumą, nebijant pasmerkti 
Altos vadovų neetiškus manev
rus bei elgesį š.m. balandžio 
mėn. Chicagoj įvykusioj lais
vinimo veiksnių konferencijoj.

7. Tikime, kad jaunimo į- 
traukimas į laisvinimo darbą 
yra geriausias užtikrinimas to 
darbo tęstinumui. Kooperuoda
mi su LB Švietimo taryba esam 
visoj eilėj vietovių sėkmingai 
įjungę į amerikiečių informavi
mo Lietuvos klausimu veiklą.

Žvelgiant į LB atliktus darbus 
laisvinimo srity, pagrindinį 
dėmesį tenka skirti įvykdytam 
informacijos apie okupuotą Lie
tuvą ir jos tragišką padėtį dar
buotojų tinklo išplėtimui. Šis 
tinklas šiuo metu siekia visus 
JAV Kongreso narius ir jei ne 
didesnę, tai bent įtakingiausią 
dalį amerikiečių komunikacinės 
srities darbuotojų. Talkinant 
draugiškom mūsų organizaci
jom, pasiekiami nauji JAV visuo- 
meniai sluoksniai, pav., dvasiš- 
kija, profesūra, unijų vadovy
bės. Šių asmenų teigiamas nu
teikimas Lietuvos reikalui bu
vęs labai apleistas, o iš jų pa
galbos sulaukti galime. Toliau 
VRT-bos pirm. A. Gečys per ket
vertą smulkiai prirašytų pusla
pių pateikia nuo 1973 gruodžio 
5 iki sesijos laiko nuveiktus dar
bus. Su daugeliu iš jų Darbi
ninko skaitytojai buvo supažin
dinti metų eigoj įvykiam besi
vystant.

Trečiasis PL jaunimo kongre
sas prasidės gruodžio 20 stovyk
loj, netoli Buenos Aires, Ar
gentinoj. Gruodžio 27-28 Bue
nos Aires mieste kultūrinė pro
grama. Laivu vykstama į Monte- 
video, Urugvajaus sostinę, kur 
bus talentų koncertas. Urugva
juj dalyviai bus gruodžio 29- 
30. Naujų metų sutikimas numa
tomas Sao Paulo mieste, Brazili
joj. Po to netoli Sao Paulo, 
Itaici miestelio apylinkėse 
— studijų dienos. Kongresų už
darymas Sao Paulo mieste 
sausio 6.

— Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto seimas šiemet 
įvyks gruodžio 6-7 Brooklyne, 
N.Y., Kultūros Židinio patalpo
se. (E)

— BATUNo vasaros stipendi
ja prie Jungtinių Tautų šiemet 
atiteko estui Andrus Valvur, 
20 metų jaunuoliui studentui iš 
Chico, Calif. Stipendijos komisi
ja turėjo daug vargo dėl stipen- 
dijanto parinkimo, nes visi kan
didatai, ypač trys lietuviai, 
turėjo visas kvalifikacijas šiai 
stipendijai gauti. Deja, stoka lė
šų stipendijos fonde neleido 
daugiau stipendijantų paskirti.
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Ką patiria turistai pavergtoj Lietuvoj

Vilniuj leidžiamas dvisavaiti
nis žurnalas Švyturys š.m. 9-ame 
numery įdėjo žurnalisto Antano 
Aleksos pasikalbėjimą su parei
gūnais Lietuvoj. Buvo pasikal
bėta su okupuotos Lietuvos va
dinamuoju užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoju Vytautu Zen
kevičium, su turizmo tarnybos 
viršininku Algirdu Petraičiu ir 
su ryšių su užsieniu draugijos 
pirmininku Ramojum Petraičiu.

Zenkevičius painformavo, kad 
1974 Lietuvoj apsilankė apie 64 
tūkst. užsieniečių. Petraitis pri
dėjo, kad 1974 lankytojų skai
čius padidėjęs tik penkiais pro
centais. Buvę turistų iš 28 vals
tybių, daugiausia iš komunisti
nių valstybių, bet buvę svečių 
ir iš Austrijos, Danijos, Italijos, 
JAV, Norvegijos, Olandijos, Šve
dijos, Suomijos.

Į klausimą, kas trukdo turis-

tam lankytis Lietuvoj, buvo at
sakyta, kad esąs tik vienas ir tas 
pats turizmui nepakankamai pri
taikytas viešbutis Vilniuj su 250 
lovų; nesą tinkamų restoranų, 
autoplanų schemų ir kt., todėl 
svetimšaliam ekskursuoti po 
kraštą sunkiai įmanoma.

Į klausimą, kas turistam la
biausiai patinka Lietuvoj, at
sakyta, kad svečiai esą žavisi 
fundamentaliniais socialiniais 
laimėjimais — planingas liau
dies ūkio vystymas, nemokama 
medicinos pagalba, didžiulis dė
mesys mokslui ir kultūrai, švie
timo sistema, be galo pigus 
transportas; esą žavisi, kad žmo
nės gyvena butuose, už kuriuos 
moka tik simbolines nuomas, 
kad saugu vaikščioti miesto gat
vėmis, ir dar kitais abstrakčiais 
blizgučiais.

Į klausimą, kas turistam nepa-

tinka, atsakyta: restoranuose 
garsiai grojami džazai, ir žemai
tišku akcentu dainuojami ameri
koniški šliageriai; esą turistai 
norėtų išgirsti lietuviškos mu
zikos ir dainų; nepatinka per 
greitas lakstymas automobiliais 
ir nepaisymas pėsčiųjų teisių, 
duobėti šaligatviai, besaikis lie
tuvių vaišingumas, patogumų 
stoka viešbučiuose, menka ap
tarnavimų kultūra parduotu
vėse; labai daug laiko esą su
gaištama dėl formalumų viešbu
čiuose, keičiant valiutą, mityboj, 
taksių ieškojime ir kitur.

Iš Šių aprašymų ryškiai Maty
ti, kad turistam patinka tai , ko jie 
konkrečiai nemato, nepatiria. 
Patinka visa tai, kas eina per ab
strakčią propagandą, kuria bol
ševikai sugeba išplauti riet ir 
šviesius vakariečių protus. Tu
ristam nepatinka visa tai, su kuo 
jie bolševikinėj santvarkoj kiek
viename žingsny susiduria: vi
sur tik netvarka ir netvarka.

(Elta)

Choras savo pirmąsias dienas -—----------------------------
pradėjo 1949 rudenį, padedant AN* ANAS J. ŠAVELSKIS 
muz. Z. Nomeikai. Pradžioj su
siorganizavo tik vyrai, o jau po 
metų dainavo mišrus choras, pa
sivadinęs Lietuvių Bendruo
menės choru. Pirmas vadovas — 
Jonas Adomaitis.

-o-

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
®’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

ROCHESTER, N. Y
Didelio darbo šaunios 

sukaktuvės
Seniai Šv. Jurgio lietuvių pa

rapijos salės taip gausiai buvo 
perpildytos svečių, kaip birželio 
14 vakarą. Jie susirinko į Lietu
vių Bendruomenės choro 25 me
tų sukaktuves. Teko sutikti lie
tuvių būrius net nuo tolimo Ra
miojo vandenyno, iš Floridos, 
Chicagos, Hamiltono, Toronto ir 
kitų vietovių. Tai vis buvę cho
ristai, atvykę pasidžiaugti praei
ties dienomis ir dar kartą su da
bar dainuojančiais išeiti scenon 
ir kartu padainuoti.

Bėgo metai, keitėsi veidai, o 
choro branduolys išliko iki su
kaktuvių dienos. Ir anos jaunat
vės dienos, daugelio choristų 
vedybos, krikštynos jų šeimose, 
didėją šeimos rūpesčiai pirmųjų 
šio choro stulpų neišvertė ir ne
atbaidė nuo pamiltos dainos. 
Tai didelio pasišventimo mote
rys ir vyrai, lietuviškai dainai 
nepagailėję nei laiko, nei poil
sio, kurio daugelis iš jų tikrai 
stokodavo. Jų tarpe yra ir jų 
ilgametis dirigentas Jonas Ado
maitis, jo gyvenimo palydovė 
Onė, niekada nepraleidęs repe
ticijų dirigento pavaduotojas 
mokyt. Andrius Cieminis, visa
da jaunas Zigmas Arlauskas, gal 
kada dainavęs ir Lietuvoj ku
riame nors chore; jaunesnieji — 
Alf. Džiakonas su žmona, Br. 
Krokys, Košt. Mačiulis, Vi. Ma- 
lašauskas, Pr. Puidokas, St. 
Ilgūnas, B. Apanavičienė ir kiti. 
Kai po pamaldų parapiečiai sku
bėdavo namo, tai choristai kant
riai rinkdavosi į parapijos salę 
repeticijom, o prieš koncertus 
kelias savaites repetuodavo net 
po tris ir daugiau kartų.
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Solistė B. Čypienė atlieka solo partiją Br. Budriūno “Mano 
protėvių žemė” Rochesterio Liet. Bendruomenės choro 25 
metų sukaktuviniame koncerte. Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Koncertą pradėjo choro pirm. 
Eugenija Džiakonaitė.

Trumpą choro istoriją papasa
kojo Br. Krokys, vienas iš pir
mųjų choro organizatorių. Pir
mąjį choro dirigentą greitai pa
keitė vargonininkas Petras Ar- 
monas, po kelių metų — kiti šios 
parapijos vargonininkai, Juozas 
Strolia ir St. Norkus, abu jau 
mirę. O juos visus savo že
maitiška ištverme pralenkė Jo
nas Adomaitis, jau 16 metų va
dovaująs chorui.

Pirmiesiem choristam buvo 
prisegtos prie krūtinių rožės.

Buvo atlikta įdomi ir sudė
tinga koncertinė programa. Gre
ta lietuvių chorinės literatūros 
klasikų kūrinių (Č. Sasnausko 
Apsaugok, Aukščiausias ir M. 
Čiurlionio Ant kalno gluosnis) 
padainuota drauge su buvusiais 
choristais ir vėlesnės kartos 
kompozitorių kūrinių (J. Stro- 

lios, J. Švedo, Br. Budriūno, 
E. Balsio, A. Bražinsko, V. Juo
zapavičiaus).

Choras, mišrus — vyrų ir mo
terų, o taip pat ir jungtinis — 
dainavusių ir dainuojančių, pa
sižymėjo švaria intonacija, gerai 
išlygintais balsais, gera dikcija, 
o taip pat ir darnia harmonija.

Koncerto programą praturtino 
VI. Malašausko ir R. Kiršteino 
skaitymai “iš linksmosios pu
sės”, o taip pat ir dailiojo žo
džio puoselėtojos Iz. Žmuidzi- 
nienės Al. Barono humoristinių 
eilėraščių deklamacijos.

Didelio įvertinimo susilaukė 
solistė B. Čypienė, jautriai ir 
nuotaikingai atlikdama Br. Bud
riūno “Mano protėvių žemės” 
solo partiją. Svajingai praskam
bėjo Vyt. Žmuidzino atlikta Č. 
Sasnausko “Karvelėlio” solo 
dalis. Bisui padainuota “Ko liū
di berželi”.

Ilgai plota.
Po to buvo šokiai ir vaišės.
Liet. B-nės chorui, žengian

čiam į naują dvidešimt- 
penkmetį, jo dirigentui ir kiek
vienam choristui linkėtina, kad 
jų atliekamos dainos dar ilgai 
skambėtų Rochesterio padan
gėj.

Edv. ir Sb.-

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 

fPublic. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus Ir DaDrastus.
Ęilnas patarnavimasjdėdanf naujas llaTiš. A'ptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodant. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter 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 mais
tas prieinama kaina.

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

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y; 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko

las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. MI 7-6637.

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBI 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 In
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
— ........ i  i .............———HArii
Geriausios medžiagos-gaunamos pigia kaina ypač 
Siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts y ardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

PAVEDĖ 
PERAUKLĖTI 
KLEBONĄ
(atkelta iš 1 psl.)

lis prieštaravimas! Jei valstybė 
nesikiša į vidaus veiklą , tai 

kam reikalingi “suderinimai su 
vietiniais valdžios organais”? 
Gyvenimas įrodė, kad tie orga
nai tik diktuoja. Šiandien 
tikintieji su skausmu ir liūdesiu 
stebi tarybinių organų įžūliausį 
kišimąsi į vidinį Bažnyčios gy
venimą, o ateinančios kartos 
juoksis iš šių laikų tragikome

dijų, kurias režisuoja ateistai, 
kaip mes juokiamės iš Austri
jos karaliaus Juozapo II, kuris 
klebonams nurodinėjo net kiek 
jie per Mišias turi uždegti žva
kių.

Kaip įžūliai vietiniai valdžios 
organaia kišasi į Bažnyčios vi
daus gyvenimą, liudija toks fak
tas. 1974 spalio 3 Adutiškio apy
linkės pirmininkas man surašė 
protokolą už tai, kad 
28-29 buvo atvažiavę 
klausyti išpažinčių.

Didžiausia nelaimė, 
patikėjote “tvarkyti ir
vietiniams valdžios organams, 
kurie elgiasi pagal dėsnį: “Man 
taip patinka” ir neatsako net 
už neišmintingiausius sude
rinimus.

rugsėjo 
kunigai

kad Jūs 
derinti”

(Bus daugiau)

t

vyrų choras. Priekyje dirigentas Jonas Adomaitis.

ei
Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato* 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150Rochesterio Liet. Bendruomenės

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

žM t jįJūZAsi-
< 1900 t 1972 *'

Fasolino
Memorials CO.

Bendruomenės choras draugeRochesterio Lietuvių su buvusiais choristais birželio 14 
pradeda choro 25 metų sukaktuvinį koncertą. Priekyje — choro dirigentas Jonas Adomaitis. 
Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

- Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

•Z
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Atneš ir mum . . .
Ko tie Helsinkio dokumentai 

verti, parodys ateitis. Daug 
kartų buvo surašyta visokiausių 
sutarčių, ir visos jos greit at
sidūrė archyve. Napoleoną nu
vertus, buvo Vienos kongresas. 
Buvo karaliai ir šoko valsus. 
Gyvenimas ėjo toliau, viskas 
keitėsi. Buvo prieš II-jį pasau
linį karą Miuncheno konferen
cija, kur Hitleris triumfavo savo 
laimikiu, O kur šiandien Hit
leris?

Gyvenimas eina, atneš nau
jus įvykius, naujus, nenumaty- 
us sprendimus. Tai ir Helsinkio 
aktai, pasirašyti net 35 garbin
gų ponų, neišsilaikys. Toks jau 
gyvenimas. Mėgsta tokius žaidi
mus, kaip konferencijas ir sutar
tis, kad būtų paskui istorikam 
darbo.

-o-
Žinia, visiem baltiečiam ir 

pavergtiem kraštam tai yra liūd
nas žaidimas. Nusigręžiama nuo 
laisvės principų, pripažįstama 
vergija.

Yra tokia lietuvių pasaka, kur 
karalaitė verkia prie girnų pri
rakinta. Ten yra tautos, kaip ka
ralaitės, prirakintos prie “meš
kos”. Ir štai pasisakoma: gerai, 
taip ir reikia! Skaudu, kad ne
drįsta sovietam net protestuoti.

-o-
Konstatavę šią grubią, ironiš

ką tikrovę, pažiūrėkime į šį fak
tą kiek iš kito šono.

Pasirašė, pasirašė. Ar tai turės 
didesnės reikšmės, parodys 
ateitis. Bet šis momentas vėl 
iškėlė mus į didžiąją spaudą. 
Ir spauda ir televizija paverg
tųjų reikalus gynė. Mūsų už
miršta byla, kurią būdavo taip 
sunku išjudinti, kad kiti girdėtų, 
dabar staiga buvo pirmuose pus
lapiuose.

Laimėjome didelį dėmesį pa
saulyje. Tuo pačiu laimėjome 
daugiau draugų, bičiulių, ir 
mūsų reikalai laisvės kelyje pa- 
sistūmėjo pirmyn.

Taip dabar ir būtų klausimas: 
ar galima išnaudoti situaciją?

Ar galima spaudai parūpinti tin
kamos medžiagos, kad ji apie 
pavergtuosius dažniau rašytų? 
Paremti spaudos ir opinijos, 
galime ieškoti kelių į Jungtines 
Tautas.

Padėtis davė mum naujų drau
gų. Ieškokime ir daugiau jų. 
Kur mūsų neįsileidžia, tegu ten 
kalba kiti už mus. Tokie drau
gai ir galės priminti mūsų lais
vės klausimus Jungtinėse Tau
tose. Mes esame žinomi visame 
pasaulyje. Apie tokius daug 
lengviau kalbėti. Turėkime tik 
Kantrybės ir tikėjimo. Gyveni
mas eina, keičiasi ir neša mum 
geresnius laikus.

Tai ilgas kelias, kietas kelias 
ir kietas darbas. Taip ir reikia 
dirbti, aukotis, kad kilnūs idea
lai ir troškimai taptų realybe. 
Tokiame ilgame kelyje ir sun
kiame darbe išsaugokime kiek 
galime savo vienybę ir išsiau
ginkime naujų žmonių.

Kai pagalvoji, kad mūsų vi
suomenėje vyksta dvilypis skal
dymas, lengva suprasti, kad jis 
netarnauja mūsų stiprumui. 
Lengva suprasti, kad mūsų tau
tos priešam tvirta emigrantų 
bendruomenė nereikalinga. Gal 
ji nereikalinga ir dar kai kam. 
Lengva tad surasti būdų, kad 
eitų byrėjimo procesas, kad pa
tys savo rankomis žalotume savo 
tvirtą kūną. Tad nepasiduokime 
bet kokiam skaldymui, nors ir 
apie jį garsiausiai kalbėtų. Lai
kykimės tvarkos ir drausmės.

Išsiauginkime kuo daugiau 
naujų žmonių, kurie būtų pasi
rengę užimti kuo aukščiausias 
šio krašto vietas. Tai galima tik 
per mokslą. Tad sutelkime savo 
lėšas, gabumus, kad pasiektume 
kuo aukščiausio mokslo, kad 
lietuviai būtų labiausiai išsi
mokslinusi bendruomenė.

Tokios tad mintys pasirašo, 
žiūrint į Helsinkio raštus. Gy
venimas eina, neša naujus įvy
kius. Ir mum atneš geresnes 
dienas, tik mes dirbkime!

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė šiemet bu
vo pranciškonų sodyboje Ken
nebunkporte, Maine. Prasidėjo 
liepos 6 ir baigėsi liepos 13. 
Tai buvo 19-toji studijų savaitė.

Dailės paroda
Savaitė pradėta liepos 6 dailės 

parodos atidarymu. Toje parodo
je dalyvavo 4 moterys dailinin
kės: iš Chicagos — Marija Amb- 
rozaitienė, Ona Baužienė, iš De
troito Stasė Smalinskienė, iš 
Bostono — Eugenija Rastonie- 
nė. Paroda buvo išstatyta kavi
nės kambaryje. Atidaryme kal
bėjo Paulius Jurkus, paaiškini
mas paveikslus ir jų techniką.

Atidarymas
Tada didžiojoje salėje įvyko 

studijų savaitės oficialus atida
rymas. Kalbėjo Liet. Fronto Bi
čiulių centro valdybos pirminin
kas dr. Česius Kuras iš Windso- 
ro, Ont. Jis supažindino su 
bendru darbo planu.

Prie ątidarymo buvo pri
jungtas ir literatūros vakaras, 
kurį pravedė dr. Vytautas Ma
jauskas iš Detroito, Mich. Savo 
kūrinius skaitė Leonardas 
Andriekus ir Paulius Jurkus.
L. Andriekus dar kalbėjo apie 
premijuotą Nykos Niliūno kny
gą “Vyno stebuklas”. Vakaras 
baigtas bendru susipažinimo po
būviu ir punšu.

Į darbą
Paskaitos buvo numatytos va

karais. Jei oras buvo lietin
gas, tai buvo progos bičiu
liam pasikalbėti savais organiza
ciniais reikalais. Tokie pokalbiai 
buvo priešpiet ir popiet.

Paskaitos
Pirmoji paskaita buvo liepos 7, 

pirmadienį. Dr. Kęstutis 
Skrupskelis, filosofas, kalbėjo
apie marksizmą, jo pažiūras į 
kapitalizmą ir jo kritiką. Kalbė
jo įdomiai ir laisvai. Į disku
sijas įsitraukė ir jaunieji akade
mikai.

Antradienio vakarą kalbėjo 
Stasys Barzdukas tema —Kokie 
atoslūgiai lengvintų lietuviškas 
mūsų įtampas.

Liepos 9 vakaras skirtas vysk. 
M. Valančiaus 100 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kalbėjo 
Saulius Girnius, dr. J. Girniaus 
jauniausias sūnus, šiuo metu be
siruošiąs doktoratui Chicagos 
universitete. Jis plačiai apžvel
gė Valančiaus veiklą.

Po paskaitos du bičiuliai, dr. 
V. Majauskas ir Balys Raugas, 
pagiedojo vieną giesmę iš Va
lančiaus kantičkų (apie šv. Dara
tą).

Prof. J. Brazaitis, miręs praei
tais metais, buvo prisimintas lie
pos 10. Tą dieną 5 v. popiet

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Liet. Fronto Bičiulių 19-tos studijų savaitės dalyviai ir svečiai Kennebunkporte, Maine, pas 
tėvus pranciškonus. Nuotr. V. Maželio

Jaunimo simpoziumo dalyviai. Iš k. Romas Kondrotas, Linas Vaitkus, Juriūnė Gimiutė, 
Onilė Vaitkutė, Joana Kuraitė, Viktoras Nakas ir moderatorius Saulius Girnius. Nuotr. V. Maželio

TREMTIES LIETUVIS
IDĖJŲ SŪKURYJE
— ........... ....................... JTTO7AS ERETAS

Gimęs Nivnice, jis išvyko stu
dijuoti pas vokiečius į Heidel
bergą ir kitur. Bet jau tuomet 
nemanė dvasiškai pasiduoti. Ta
pęs Evangeliškų Brolių pa
storium, dar stipriau pabrėžė 
savo tautiškumą, kuris jam buvo 
ištikimas cantus firmus (tvirtas 
giedojimas), betkokiam kontra
punktui. Eidamas 28-tus metus, 
jis buvo priverstas savo darbo
vietę Moravijoje palikti. Šitaip 
prasidėjo jo iki karsto lentos 
nesibaigianti odisėja po Europą. 
Pirmiausia gyveno Lenkijoje, 
kur jis kaip rašytojas ir auklėto
jas taip išgarsėjo, kad buvo kvie
čiamas į žymiausius kultūros 
centrus. Richelieu norėjo jį ap
gyvendinti Paryžiuje. Anglų 
parlamentas jam siūlė pagal jo 
planus steigti ir vadovauti ko
legijai. Švedų karalaitė Kristina 
stengėsi jį — šį Pestalozzį dar 
prieš tikrąjį Pestalozzį — įpi- 
lietinti Stockholme, kad refor
muotų jos krašto mokyklas. 
Praktiškieji olandai itin buvo su
interesuoti jo naudingais vado
vėliais, o dalis Vengrijos ku
nigaikščių jį kvietė pavyz
dingoms mokykloms steigti. 
Nors Komensky, be atvangos po 
mūsų žemyną keliaudamas, pa

teko į orbitą vis naujų kultūrų, 
jis vis dėlto nesidavė jų užval
domas. Taip akis į akį susidur
damas su savo laikotarpiu, jis iš
vengė ir kito pabėgėliams gre
siančio pavojaus: bailiai lindėti 
savo kiaute.

Tokiu būdu Komensky suge
bėjo savuosius ir svetimuosius 
elementus suvesti į palaimingą 
sintezę, kurioje betgi jo tautos 
kultūra vaidino sprendžiamą 
vaidmenį. Todėl jis ir žymią 
dalį savo veikalų — virš 130! 
— parašė čekiškai.

Komensky mirė Amsterdame 
kaip tikras savo tautiečių pat
riarchas ir tikra pažiba savo kraš
to, kurio po ištrėmimo daugiau 
nebeišvydo. Nors tokie politi
kai, kurie tesiekia konkrečios 
kasdieninės naudos, beveik visą 
jo darbuotę telaikė bergždžia, 
jis iš tikrųjų buvo tas grūdas, 
iš kurio išaugo našiausias der
lius. Juk tauta, verždamasi jo 
pramintu keliu pirmyn, išsi
kovojo laisvę, įsteigė savo vals
tybę ir puoselėjo kultūrą, kuri 
Smetanos bei Dvoržako tonais 
apskrenda visą pasaulį. Taigi, 
vienas šis charizmų dvelkiąs 
veikėjas, kuris savo klajokliško
je buityje per pusę šimtmečio

po savo kojomis neturėjo tėvy
nės žemės, savo tautai buvo gal 
reikšmingesnis negu visi liku
sieji kartu.

10. RYŽKIMĖS!

Komensky toli gražu ne 
vienintelis, kuris visa savo bui
timi parodė, ką gali net pavie
nis emigrantas, jei jis supranta 
užduotinį savo tremties charak
terį. Mes galėtumėme čia išvar
dinti ilgą eilę asmenybių, kurios 
savo pasišventimu prirašė nors 
ir graudžius, bet kartu ir kil
niausius savo tautos istorijos 
puslapius.

Dabar mūsų valanda. Atsiliep
kime be svyravimo ir parody
kime tą pasiryžimą, apie kurį 
kalba taip pagaunančiai mūsų 
kultūrininkas Cirtautas savo 
knygoje apie pabėgėlį. Bėglys 
pasiryžėlis — tai visų bėglių 
teigiamiausias, kūrybiškiausias. 
Jis ir neįprastose, net priešingo
se apystovose neišsižada senų 
idealų ir nemarina savo užsimo
jimų, priešingai, dar ryžtingiau 
juos bando įkūnyti, nes tremtis 
jam tėra kitas vardas tėvynei, 
jam yra ta pati, kad ir iš dur 
į moli nuslydusi melodija. 
Viltis lydi jo darbus, nes tik ji 

turi sparnus. Visa jo veikla yra 
— Cirtauto tvirtinimu — “ne kas 
kita, kaip savęs apreiškimas sve
timame pasaulyje dėl savo pa
saulio”. Todėl “pasiryžėlis daro 
iš viso, kas jį apsupa, geriausia, 
ką galima daryti, ir būtent tomis’

vienuolyno koplyčioje buvo pa
maldos. Pamokslą pasakė Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Pati akademija buvo vakare 
didžiojoje salėje. Apie velionį 
profesorių kalbėjo dr. Juozas 
Girnius, iškeldamas jo literatūri
nius darbus.

Po paskaitos paskaityta iš Bra
zaičio raštų. Šia proga labai 
tiko Brazaičio paruoštos mono
grafijos apie Praną Padalį įžan
ga. Ten kalbama apie žmogaus 
išlikimą . bendruomenėje. 
Paskaitė Paulius Jurkus. Dr. 
Elona Vaišnienė paskaitė ištrau
ką iš knygos “Vienui vieni”.

Dar turėjo kalbėti dr. Adol
fas Damušis, bet jis tuo metu 
buvo Europoje. Jo kalbą apie 
Brazaitį rezistentą perskaitė dr. 
V. Majauskas. Gale parodytos 
prof. J. Brazaičio gyvenimo 
skaidrės. Jas aiškino P. Jurkus, 
parodė dr. J. Gimbutas.

Vyresniųjų simpoziumas
Penktadienį buvo vyresniųjų 

simpoziumas. Jis buvo padalytas 
į dvi dalis. Pirmoji dalis buvo 
prieš piet. Čia pranešimus pa
darė Joana Kuraitė, teisės moks
lų studentė, — Europos sugu- 
mo-bendradarbiavimo konfe
rencijos poveikis Lietuvos padė
čiai, Vytautas Vaitiekūnas — 
Laisvinimo pastangų perspekty
va detente akivaizdoje, dr. Jur
gis Gimbutas — lietuvių tautos 
mokslinės pastangos.

Antroje dalyje kalbėjo: Balys 
Raugas, Algis Raulinaitis, Vacys 
Rociūnas, Juozas Rygelis. Čia 
buvo paliesta Liet. Bendruome
nės atskilėlių pastangos, Vliko 
persiorganizavimas, Altos ir 
LB santykiai, akcija prieš vado
vėlį “Tėvų nameliai brangūs”.

Simpoziumui vadovavo Anta
nas Sabalis.

idėjomis, kurios atitinka savojo 
pasaulio idealams”.

Tai, gaila, balsas iš karsto, 
nes mirtis per anksti iš mūsų 
tarpo išplėšė šį brangų vyrą 
(1915-1963). Jo žodis mums tapo 
testamentu, tad šiandieninių įvy
kių bei idėjų sūkuryje neužsi- 
krėskime sociologiniu pesimiz
mu, bet pasiryžkime teigia
miems žygiams, Įsidėmėkime: 
Istoriją daro pasiryžėliai; istorija 
gi daroma silpnavaliais.

Pereina tik nuo mūsų, prie ku
rių norime priklausyti.

Jaunųjų rūpesčiai
Šeštadienį buvo jaunųjų sim

poziumas. Čia dalyvavo Ramū
nas Kondrotas, Linas Vaitkus, 
Jūriūnė Girniūtė, Onilė Vait
kutė, Joana Kuraitė, Viktoras 
Nakas, Moderavo Saulius Gir
nius. Bendrą įvadą padarė dr. J. 
Girnius, supažindinęs su simpo
ziumo temom. Tos temos buvo 
dvi — kaip nugalėti infantilinį 
lietuvybės lygį ir elitinės mažu

mos sutelkimas misijai bendri
nėje studentų masėje.

Jaunuoliai buvo kruopščiai 
savo darbus paruošę, raštu pa
sirašę ir gražiai juos perskaitė. 
Temas svarstė su deramu rimtu
mu ir precizija.

Pasiremiant jaunimo anketų 
daviniais, buvo nagrinėjamas 
dabarties jaunuolis lietuvis, ko
kias knygas skaito ir kiek skaito. 
Buvo paliesti ir lituanistinės 
mokyklos vadovėliai, kaip kuria
mos lietuviškos šeimos ir kodėl 
sudaromos mišrios šeimos. Kaip 
išauklėti lietuviško jaunimo eli
tą, kaip jaunuolis gali įsitraukti 
į konkretų darbą Lietuvos la
bui.

Apie meną
Be parodos stovyklautojai dar 

turėjo progos išklausyti dail. 
Viktoro Vizgirdos skaidrių aiški
nimo apie dabartinius lietuvius 
dailininkus, gyvenančius čia ir 
Lietuvoje.

Kitą vakarą savo kūrybos 
skaidres rodė dail. Kazimieras 
Žoromskis, o dr. Jurgis Gimbu
tas parodė skaidrių iš Lietuvos. 
Tai buvo daugiausia architektū
riniai paminklai, liaudies meno 
pavyzdžiai.

Čiurlionio minėjimas
Čiurlionio minėjimui buvo 

skiriamas šeštadienio vakaras. 
Persikelta į vienuolyno senąją 
biblioteką — senienų kambarį, 
kur yra koncertinis fortepijonas. 
Ten paskaitų skaitė kun. Stasys 
Yla. Jo tema buvo: Iš kur tas 
Čiurlionio originalumas ir ge
nialumas.

Po paskaitos muzikas Vytau
tas Rastoms pristatė jauną 
pianistė Saulių Cibą, kuris pa
skambino? Čiurlionio kūrinius.

Ši akademija pasižymėjo savo 
nuotaika. Aplinka labai derinosi 
ir prie Čiurlionio gyventos epo
chos ir jo muzikos. Kai klausėsi 
jo lyrinės muzikos, pasivaideno 
ir jo paveikslų mistika.

Uždarymas
Pabaigoje pirm. dr. Č. Kuras 

padėkojo šeimininkam ir visiem 
bičiuliam, kurie padėjo šią stu
dijų savaitę suorganizuoti ir pra
vesti. Tuo ir baigtas ir koncertas 
ir pati studijų savaitė.

Po to visi dar susirinko į ka
vinę, kur linksmai vakarojo, dai
nuodami, išdaigiai juokaudami.

Sekmadienį jau programos 
nebebuvo. Dauguma išvažinėjo 
į savo pamuš.

-o-
Savaitė pasižymėjo savo dar

bo nuotaika. Vargu kada buvo 
tiek diskutuota, kalbėtasi savais 
organizaciniais reikalais. Buvo 
paliesta daug aktualių organiza
cinių ir visuomeninių reikalų. 
Tai rodo, koks sąjūdis gyvas, 
kaip jis rūpinasi cementuoti lie
tuviškąją bendruomenę, ugdyti 
savitą lietuvišką kultūrą, žvelgti 
į ateitį. Buvo dienų, kad darbo 
kambariuose ar salėse buvo pra
leista po 6 valandas bediskutuo- 
jant.

Buvo priimtas bendras pareiš
kimas visuomenei, kuris tuoj pa
siųstas spaudai, (žiūr. Dar
bininko nr. 30, psl. 2).

-o-
Tai buvo 19-toji studijų sa

vaitė. Kennebunkporte kitos 
studijų savaitės buvo surengtos: 
1957, 1960, 1963 metais. Porą 
kartų bičiuliai stovyklavo Ka
nadoje — Wasagoje ir 13 kartų 
Dainavoje.

Suvažiavę buvo apie 90, sa
vaitgaliais buvo per 120 asme
nų. Daugiausia buvo atvykę iš 
Clevelando (net 22), iš Detroi
to, Windsoro, New Yorko. Buvo 
net iš Los Angeles (dr. Z. 
Brinkis ir A. Raulinaitis su šei
ma). Dideli nuotoliai nebuvo 
kliūtis susivažiūoti į vieną dide
lę ir darbščią šeimą.

(p.j.),

— Romoje liepos 8-22 iš oku
puotos Lietuvos lankėsi 15 kuni
gų delegacija su vysk. Krikščiū
nu. Juos atskiroj audiencijoj pri
ėmė popiežius Paulius VI ir pa
sikalbėjo su kiekvienu kunigu. 
Šio atsilankymo proga popiežius 
Šiluvos bažnyčiai suteikė mažo
sios bazilikos garbę. Išvykdami 
liepos 22, delegatai išsivežė ir 
tuos dokumentus. Audiencijos 
nuotrauka buvo įdėta į L’Osser- 
vatore Romano dienraštį.
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— Dail. A. Tamošaitis skai
tys paskaitą tema “Lietuvių 
tautiniai drabužiai mūsų tauti
niams šokiams” Dainavoje rug
piūčio 22, tautinių šokių moky
tojų - vadovų kursuose.

Kun. dr. Feliksas Gureckas 
liepos 7 paminėjo savo kuni
gystės 40 metų sukaktį. Jis gy
vena Chicagoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Petraitis, Poughkeepsie, 
N.Y. Užsakė kitiem: B. Karaska, 
Delran, N.J. — M. Karaskai, 
Falmouth, Va., A. Rugys, Pa- 
terson, N.J. — V. Rugiui, Ne
vvark, N.J., H. Johnson — B. Pa- 
tasus — abi iš Rockford, 111. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Darbinin
ko prenumerata naujiem skaity
tojam pirmiem metam tik 8 dol. 
Atnaujinant prenumeratą visiem 
10 dol. metam.

— Moterų Sąjungos 36-sis sei
mas įvyks Detroite rugpiūčio 
13-16.

— Simas Kudirka plačiai apra
šomas “The Readers Digest” 
žurnalo rugpiūčio mėn. numery. 
Kenneth Y. Tomlinson straips
nis pavadintas “A Man Called 
Simas. Drama in Real Life”. 
Skirti (138-144) net septyni 
puslapiai. Vaizdžiai aprašoma 
Simo istorija, sovietų barbariš
kumas, vergų stovyklų žiauru
mai. Žurnalo tiražas apie 20 mi
lijonų kiekvieną mėnesį.

— Ateitininkų federacijos val
dyba kviečia visus, norinčius da
lyvauti jubiliejinėje ateitininkų 
stovykloj, registruotis jau dabar, 
nelaukiant paskutinės die
nos (rugpiūčio 9). Moksleiviai 
registruojasi savo centre — Kęs
tutis Šeštokas,, 286 East 17 St., 
Hamilton, Ont. L9A 4M7 Ca
nada tel. (416) 383-8248. Stu
dentai registruojasi adresu: Eu
genijus Girdauskas, 24 Maynard 
Avė., Toronto 3, Ont. Canada. 
Tel. (416) 537-3975. Sendraugiai 
— Pranas Baltakis, 11700 Old 
Columbia Pk. apt. 1102. Silver 
Spring, Md. 20904. Tel. (301) 
622-4242.

— Čiurlionis dangiškų sferų 
harmonijoj — tai vakaras Čiur
lioniui prisiminti multi media 
forma. Jį rengia Jonas ir Tere
sė Bogutai jubiliejinės ateitinin
kų stovyklos metu. Stovykla ati
daroma rugpiūčio 24 Dainavoj. 
Vakaras įvyks rugpiūčio 29.

— Jubiliejinės ateitininkų sto
vyklos metu rengiamas “Atei
ties” žurnalo vakaras, minint 
šio žurnalo jubiliejų. Skaidrių, 
žodžio ir muzikos montažą orga
nizuoja ir jam vadovauja redak
torius kun. Kęstutis Trimakas su 
talkinintais.

— Kanados jaunimui trečiame 
jaunimo kongrese Pietų Ameri
koj atstovaus 17 jaunuolių: To- 
rontui Gediminas Kalinauskas, 
Andriu Gaputis, Algis Čepas, 
Gabija Juozapavičiūtė, Donata 
Žulytė, Jūratė Šeškutė; Mont- 
realiui Kristina Bendžiūtė, Algis 
Jusys, Linas Kairys, Jurgis Valai
tis; Hamiltonui Anelė Ka
minskaitė, Rūtą Šiulytė; St. Cat- 
herines Daiva Sitkevičiūtė; 
Ottawai Ladas Giriūnas; Wind- 
sorui Paulius Kuras ir Šiaurės 
apygardai Giedrė Poderytė.

— Kanados jaunimo kongreso 
atstovų suvažiavimas įvyks spa
lio 25-26 Toronte. Jo tikslas — 
patirti jaunimo nuomones įvai
riais kongreso klausimais ir pa
ruošti Kanados lietuvių jaunimo 
veiklos pranešimą. Tuo pat 
metu Toronte bus kongresui 
lėšas telkti šokiai ir bazaras. Su
važiavimą rengia KLJS valdyba.

— Kun. Antanas Kneižys, bu
vęs vikaru Šv. Mykolo parapi
joj Hudson, Mass., paskirtas kle
bonu į Šv. Jokūbo parapiją, West 
Groton, Mass.

— Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus iš Cleveland, Ohio, reči
talis Los Angeles, Calif., Ebell 
teatro patalpose, įvyks lapkričio 
4. i

LIETUVIŲ DIENA 
KENNEBUNKPORTE

Lietuvių diena Kenne- 
bunkporto pranciškonų vie
nuolyno sodyboje šiemet buvo 
liepos 6. Prasidėjo pamaldomis 
10 vai. vienuolyno koplyčioje 
Pamaldas laikė Tėv. Justinas 
Vaškys, OFM, šiemet švenčiąs 
kunigystės 40 metų sukaktį. 
Drauge su juo mišias kon- 
celebravo šie pranciškonai tė
vai: J. Gailiušis, B. Grauslys, K. 
Butkus, B. Ramanauskas, L. 
Vėželis, ir kun. Jaraška. Pamoks
le pasakė tėv. L. Andriekus, 
OFM.

Po pamaldų iki 4 v. popiet bu
vo žaidimai, laimėjimai, bendri 
pietūs.

Netoliese nuo pranciškonų 
vienuolyno gyvena Maino vals
tybės senatorius Edmund Mus- 
kie. Paprastai kiekvieną sekma
dienį 8 v. jis atvyksta į vienuo
lyno koplyčią išklausyti mišių. 
Šiemet 4 vai. jis atvyko ir į lie
tuvių dieną. Atvyko su žmona ir 
dukra.

Prie didžiojo vasarnamio, 
buvusios gimnazijos, aikštėje 
buvo sudėtos kėdės publikai. 
Garbės svečiam kėdės buvo prie 
vasarnamio durų. Ten svečią pa
sveikino vienuolyno viršininkas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Kalbėjo ir pats senato
rius, prisimindamas, kad jo tė
vai atvykę iš Lenkijos šio šimt
mečio pradžioje. Palietė ir da
barties politiką. Kalbėjo kokį 
pusvalandį. Šiai daliai vadovavo 
A. Sabalis.

Po senatoriaus kalbos buvo 
tautiniai šokiai. Šoko Bostono 
tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja Ona Ivaškienė. Grupė 
pašoko šiuos šokius: buvo gera 
gaspadinė, gyvatarą, autuonytį, 
landytinį, sadutę, jaunystės šo
kį.

Ona Ivaškienė su savo šokių 
grupe kasmet atvyksta į pranciš
konų rengiamą lietuvių dieną. 
Šiemet buvo jau 26-tas kartas.

Po programos vasarvietės val
gomajame buvo priėmimas se
natoriui ir jo šeimai. Dalyvavo 
apie 30 žmonių. Ta proga su 
senatoriumi pasikalbėjo Liet. 
Fronto Bičiulių atstovai. Svečią 
supažindino su lietuviškais 
reikalais ir įteikė memorandu
mą. Senatorius pažadėjo raštu 
atsakyti.

Senatoriui lietuviškai buvo 
sugiedota ilgiausių metų. Išvyko 
iš vasarvietės 6 v.v. Tuo ir pats 
piknikas baigėsi. Išvažinėjo 
žmonės ir autobusai, (p.j.)

Senatorius E. Muslčie su žmona ir dukra bei dalis svečių po priėmimo ir pokalbio su Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovyklos dalyviais.

Bostono tautinių šokių grupė, vadovaujama O. Ivaškienės, šoka Lietuvių dienoj, Kennebunk
porte, Maine.

renciją. Miestas garsus savo 
meno ir architektūros centrais. 
Aplankėm Santa Maria dėl Fio- 
re katedrą pastatytą iš spalvoto 
marmuro. Priešais bažnyčią gar
si gotikos statybos bokštas — 
varpinė, Giotto bokštas. Prie 
katedros yra krikštykla, jos vi
dus — mozaika. Bronzinės du
rys (Rojaus vartai), veda tiesiai 
į katedrą ir pasižymi bronzinė
mis skulptūromis. Miesto centre 
yra garsi aikštė — Piazza della 
Signoria. Čia Florencijos gyven
tojai praleidžia savo laisvą 
laiką. Čia yra galerija, kurioje 
daugelis tapytojų bei skulpto
rių paliko savo neužmirštamus 
kūrinius iki šių laikų. Florenci
ja su savo senosiomis bažny
čiomis, aikštėmis su skulptū
romis, fontanais yra tikrai meno 
paminklas. Gaila, bet per kelias 
valandas net ir Michelangelo 
aikštės tinkamai negalima ap
žiūrėti.

Pizos mieste

LO MALDININKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
(Tęsinys iš praeito nr.)

Turistų tavernoj
Vakare atsisveikinom su Lu- 

cema garsiojoj turistų tavernoj — 
Chalet. Čią klausėm tautiniais 
drabužiais apsirengusių daini
ninkų, kurie mum padainavo, 
pašoko ir padūdavo garsiuoju 
Alpių ilgu ragu. Kai kurie iš 
mūsų keliautojų buvo pakviesti 
kartu pašokti bei padūduoti 
ragu. Keista, bet šokėjai pašoko 
savo tautinį šokį, kuris stilium 
visai nesiskyrė nuo mūsų klum- 
pakojo, tik muzikos taktas lėtes
nis.

Visą laiką mes sėdėjom dide
liam valgomajam kambary. Ant 
padengto stalo pastatė dubenis 
su pusiau skystu sūriu, sumaišy
tu su vynu ir prieskoniais, kuris 
kunkuliavo nuo apačioj degan
čios žvakės. Lėkštėse padėta 
baltos duonos kubeliai, šalia di
delė ilga šakutė. Kiekvienas tą 
šakutę turėjo įsismeigti į gabalė
lį duonos, įmerkti į verdantį sū
rį, palengva ištraukti ir suvalgy
ti. Jei duonos gabalėlis sūry 
nuo šakutės nusmunka, tai būna 
bausmė: jei tai atsitiko vyriškiui 
— jis turi nupirkti vyno butelį, 
jei poniai — ji turi prie savo 
stalo pabučiuoti visus vyrus. 
Atrodo, buvo ir nukentėjusių. 
Vietiniai tai vadina Fondue vai
šėmis.

Į viešbutį grįžom vidurnaktį. 
Kitą rytą skubėjom į Milaną.

Į Alpių viršūnę

Rytą 8 vai. mūsų autobusas, 
vairuojamas Antonio, paliko Lu- 
cernos miestą ir pradėjo kelionę 
per Alpių kalnus. Kelias vingia
vo per kalnus bei tarpeklius, 
sukosi arba ėjo tiesiai. Lugano 
ežero pakrašty pravažiavom 
Lugano miestą. Vienoj ežero 
kranto pusėj Heidi parodė mažą 
koplytėlę, pastatytą žuvusiai au
to nelaimėj Belgijos princesei 
Astridge (1935). Pravažiavom ir 
pro “Velnio tiltą”, kuris atrodė 
tuoj griūsiąs ant kelio. Sukom į 
Alpes.

Jei važiavimas į Pilatus kalną 
gąsdino ne vieną keleivį, tai ši 
kelionė per Alpes tikrai sukėlė 
nerimą mūsų tarpe. O kas, jei 
autobusas neteks lygsvaros ir 
nudardės į kalnų prarajas? Gali
ma buvo pastebėti, kai mūsų

keleiviai kišenėse bei rankinu
kuose ieškojo raminančių vaistų. 
Tai sukėlė nemaža juoko, ir pa
taisė įtemptą nuotaiką. Tuo tar
pu autobusas lėkė (ne važiavo) 
garsiuoju Axenstrasse keliu, ki
lom aukštyn, kelias sukinėjosi 
tarp aukštų uolų kalnų, 
kairėje pusėje statūs tarpeklių 
krantai. Pats kelias siauras, dvie
jų krypčių, vietomis buvo stai
gūs vingiai, bet mūsų Antonio į- 
gudusios ranios tvirtai valdė vai
rą ir gražiai apsilenkdavo su ki
tomis automašinomis, net sunk
vežimiais, o jų sutikom ne
mažai.

Taip kopėm vis aukštyn ir 
aukštyn, pakilom net iki 7 tūks
tančių pėdų. Diena buvo saulė
ta, ir aiškiai matėsi iš toliau 
aukščiausių kalnų viršūnės, kai 
kur užklotos storu baltu sniegu. 
Vietomis sniego užtikome vi
sai prie kelio iki 12 pėdų 
aukščio. Žemesnėse vietose 
kalnų augmenija panaši į Lietu
vos: pušys, eglės ir kt. Kal
nuose sniegas pamažu tirpsta, ir 
maži upeliūkščiai bėga žemyn, 
vietomis sudarydami įvairaus 
dydžio krioklius.

Italijon
Pasiekęs aukščiausią mūsų 

kelio viršūnę, autobusas leidosi 
žemyn. Privažiavus Chiasso ir 
Como miestus, sustojom muiti
nėse. Šveicarų sargybiniai greit 
mus praleido. Italų pasienių 
budėtojai reikalavo tam tikrų 
formalumų, patikrino kelių pa
sus, bet mūsų Heidi “gražios 
šypsenos” (taip ji pati sakė) 
užtikrinimu, kad nieko blogo 
nevežam, pradėjom kelionę Ita
lijos keliais. Čia laikrodį pasu
kom vieną valandą pirmyn, ir 
jau buvo birželio 24 dieną 4:30 
po pietų. Dabar kelias vedė tie
siai į Milaną.

Milane
Milanas — prekybos ir pramo

nės miestas, garsus meno ir kul
tūros židinys. Garsi Milano ka
tedra, visa iš balto marmuro, 
turi iš lauko pusės 2000 statulų. 
Viršus pilnas gotikos formų 
Lakštelių — jų priskaitoma 98. 
Pats aukščiausias bokštas yra 
354 pėdų aukščio. Katedros vi
dus turtingai dekoruo

tas freskomis, tapyba, po bažny
čia turtinga architektūros orna
mentais šv. Karolio kripta. Čia 
jis palaidotas. Katedros langai iš 
spalvotų stiklų, kuriuose atvaiz
duoto Senojo ir Naujojo Įstaty
mo gyvenimo vaizdai. Prieš 
katedrą didelė aikštė, jos vidury
je Viktoro Emanuelio II pa
minklas. Kitoj aikštės pusėj yra 
to paties vardo muziejus. Kita 
žymi ir garsi bažnyčia St. Maria 
delle Grazie. Prie jos buvusiatn 
vienuolyne yra garsus Leonardo

da Vinci paveikslas — Paskuti
nė vakarienė. Vadovas, kuris 
atskirai mum aiškino barnyčios 
architektūros ir ornamentų 
reikšmę, pridėdavo dar įvairių 
legendų, kurias italai labai 
mėgsta. Prieš grįždami į viešbu
ti vakarienei, sustojom pažiūrė
ti garsiųjų La Scala operos rū
mų. Viduj neteko būti, nes tuo 
laiku buvo uždaryti, ir spektak
liai turėjo būti tik už poros sa
vaičių.

Florencijoj
Kitą rytą palikom Milaną ir 

kalnų pakraščiu skubėjom į Flo-

Sumokėję atskirai už auto
busą, aplankim Pizos miestą, iš- 
siplėtusį prie Arno upės. Aplan
kėm katedrą, krikštyklą ir varpi
nę — Pizos bokštą. Bokštas yra 
per 55 m. aukštumo, 8 aukštų, 
pačioj viršūnėje yra 7 varpai. 
Mėgėjai turistai lipa stačiais 
laiptais net iki viršaus. Vienas 
iš mūsų bendrakeleivių buvo įli
pęs iki viršūnės. Bokštas yra 
pasvyręs nuo tiesios linijos vir
šūnėje apie 4,5 metro. Pati baž
nyčia kryžiaus formos, viduj įdo
mi; meniška sakykla.

(Bus daugiau)

A. R-nė

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS Į LIETUVĄ IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

VYRIAUSIA JSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N. T, 10019 TeL — 581-0590; 581-7799 

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

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

PACKAGE ENPRESS &
Affiliated vvith

TRAVEL AGENCY, INO 
PODAROGIFTS, INC.
pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems

/

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki
4 valandos popiet.

6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki,
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Kun. Kazimieras Gečys švenčia 
auksinį kunigystės jubiliejų

Kun. Kazimierui Gečiui birže
lio 6-toji yra atmintina diena. 
Tą dieną prieš 50 metų jam 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
Vilniaus katedroj suteikė ku
nigystės šventimus. Nors kuk
laus būdo ir nemėgstąs girtis 
nuveiktais darbais, bet pokal
biuose su savo draugais daž
nai prisimena, kad jam kunigys
tės šventimus davęs Dievo Tar
nas Jurgis Matulaitis. Šių metų 
birželio 6 jis aukos padėkos mi
šias Šv. Petro bazilikoj, Romoj, 
Lietuvių Kankinių koplyčioj.

Kun. Kazimieras K. Gečys 
gimė 1900 vasario 22 Miškiš- 
kės km., netoli Molėtų, Utenos 
apskr. 1913 Vilniuj baigė lietu
višką dviklasę. 1916-18 dirbo 
Vilniuj Lietuvių Komitete nu- 
kentėjusiem nuo karo šelpti ir 
buvo Tėvynės Sargo admi
nistratorium. 1918 įstojo į Vil
niaus kunigų seminariją. Arki- 
vysk. Jurgis Matulaitis, pastebė
jęs klieriko Kazimiero moksli
nius gabumus, 1921 pasiuntė jį 
studijuoti į Stepono Batoro uni
versitetą Vilniuj. Jis buvo ar
kivyskupo mėgstamas. Lanky
damas parapijas, arkivyskupas 
dažnai pasiimdavo diakoną Ka
zimierą palydovu.

1925 baigęs teologines studi
jas ir įšventintas kunigu, Kazi
mieras tęsė studijas universite
te, tuo pačiu metu mokytojauda
mas ir kapelionaudamas iki 1940 
įvairiose lenkų valstybinėse 
gimnazijose ir mokytojų semina
rijoj. 1928 gavo teologijos ma
gistro laipsnį, o 1935 — dokto
ratą, parašęs lenkų kalba diser
taciją “Blaivybės draugijos Že
maičių vyskupijoj 1858-1864”. 
Šis veikalas, rodos, yra verčia
mas į lietuvių kalbą.ir ketinamas 
išleisti vysk. M. Valančiaus ju
biliejinių metų proga. Susido
mėjęs vysk. M. Valančiaus veik
la, kun. Kazimieras 1938 parašė 
veikalą “Vysk. M. Valančiaus 
santykiai su rusų valdžia”. 
Deja, šis veikalas liko neiš
spausdintas; 420 psl. rankraštis 
žuvo Lietuvoj.

Sovietam užėmus Lietuvą ir 
Vilnių, komunistai kun. Kazi
mierą uždarė į kalėjimą, kuria
me jis neilgai tebuvo. Draugų

BALTIMORĖS ŽINIOS
Vakarienę ir šokius rengia Šv. 

Alfonso suaugusių klubas rug
piūčio 10, sekmadienį, Max 
Blobs parke Jessups Marylande. 
Vakarienė prasidės 4 vai. po
piet ir šokiai 5 vai. Šokiam gros 
geras orkestras. Gracė Palumbo 
yra rengimo komiteto pirminin
kė. Visi nariai raginami su savo 
draugais gausiai dalyvauti 
parengime.

Albertas ir Angelą Juškai lie
pos 31 išskrido į Europą praleis
ti atostogų. Albertas Juškus 
nuo Lietuvių radijo valandėlės 
įsisteigimo yra jos vedėjas. Al
bertas dainuoja tenoru vyrų 
chore Dainoj. Jis, kaip susi
pratęs lietuvis, ne tiktai daly
vauja, bet ir dirba lietuviškuose 
veikimuose.

Visi raginami ir kviečiami 

Lietuvių dienoj pranciškonų sodyboj Kennebunkporte, Maine, Lottie Adamenas-Ulrich 
ir Mary Johnson tvarko laimėjimo stalus.

padedamas, iš kalėjimo pabėgo 
ir, prie Kretingos perėjęs Vo
kietijos sieną, apsigyveno Berly
ne. Iš ten, gavęs leidimą, iš
vyko į Ispaniją. 1941 jam pavy
ko išvykti į JAV. Porą metų 
talkinęs lietuviškose parapijose 
Pennsylvanijoj, persikėlė į New 
Yorką. Čia kapelionavo ligo
ninėj ir lankė Fordhamo uni
versitetą, kurį baigė 1952, 
gaudamas filosofijos daktaro 
laipsnį už disertaciją “The Fun
damentai Rights of Soviet 
Citizen”. Nuo to laiko jo moks
linės pastangos buvo nukreiptos 
į sovietinės sistemos atskleidi
mą laisvajam pasauliui. Tai jis 
vykdė nuo 1957 iki 1967 profe
soriaudamas Fordhamo univer
sitete.

Universitetas išleido dvi jo 
parašytas knygas apie sovietinę 
sistemą— “Two Worlds” (1964)

PO CHICAGOS
DANGUM

Pavergtųjų paradas
Chicagos vidurmiesty liepos 

19 įvyko Pavergtų Tautų didin
gas paradas. Demonstracijose 
dalyvavo 3000 asmenų su vir
šum. Gausiausią grupę sudarė 
lietuviai, kurių buvo apie tūks
tantis. Antroji gausesnė grupė 
:— ukrainiečiai. Jų buvo apie 
600.

Pavergtų tautų demonstrantai 
žavėjo savo plakatų ir vežimų 
išradingumu, tautinių drabužių 
spalvingumu.

Vidurmiesty amerikiečių mi
nios stebėjo paradą ir gyvai do
mėjosi eisena.

Lietuvių grupėj gausiai daly
vavo uniformuoti šauliai ir šau
lės. Visų dėmesį atkreipė gra
žios, tvarkingos uniformos ir 
darnios rikiuotės gretos.

Prie vėliavų palydų daugelis 
moterų dėvėjo tautinius drabu
žius.

Gausiai dalyvavo LB Vidu
rio vakarų apygardos lietuviai. 
Dalyvavo Marąuette Parko, 
Brighton Parko, Cicero, Gage 
Parko, Melrose Parko ir kitos 
apylinkės. LB Vidurio vakarų 
apygardai vadovavo pirm. Mo

savo vaikus siųsti į lietuvių 
Šv. Alfonso parapijos mokyklą. 
Tokiu būdu išsilaikys mokykla, 
ir jaunimui bus suteiktas geras 
katalikiškas auklėjimas. Reikia 
džiaugtis tais tėvais, kurie net iš 
toli atveža savo vaikus į šią 
mokyklą. Bet yra ir tokių, kurie 
gyvena visai netoli, o vaikus lei
džia į viešąsias mokyklas.

Metinę gegužinę-pikniką 
rengia Lietuvių Bendruomenė 
gražiame Conrad Ruth Vilios 
parke, rugpiūčio 10, sekmadie
nį, 1 vai. popiet. Baigsis 6 vai. 
vak. Bus sporto varžybos, kurio
se dalyvaus Baltimorės ko
manda ir tinklinio komandos iš 
kitų kolonijų. Šeimininkės paga
mins skanių valgių. Šokiam gros 
geras orkestras.

Jonas Obelinis 

I« i

ir “Shadow and Substance” 
(1965). Be to, jo rašiniai buvo 
spausdinami įvairiuose tarptau
tiniuose žurnaluose ir “Catholic 
Encyclopedia for School and 
Home”. Šalia sovietologinių 
studijų parašė ir išleido veika
lą “Katalikiškoji Lietuva” (1946).

Išėjęs į pensiją, kun. Kazimie
ras keliavo per įvairius konti
nentus. Ilgesnį laiką buvo apsi
stojęs Romoj ir Medelline, Ko
lumbijoj, kol pagaliau rado sau 
pastovią gyvenvietę lietuviškoj 
aplinkoj Putname. Bet ir dabar 
jis ieško kontakto su platesniu 
pasauliu. Kunigystės jubiliejų 
švenčia Romoj. Iš ten ketina 
vykti į Lenkiją aplankyti studijų 
draugų ir, jei bus galima, į 
Šventąją Žemę.

Sveikindami jubiliatą, palin- 
kėkim jam, kad kunigystė, kuri 
jam buvo suteikta per Dievo 
Tarno Jurgio Matulaičio rankas, 
būtų irtoliau Dievo laiminama.

V.Z.

dėstas Jakaitis ir Adolfas Šim
kus. Gražią mozaiką sudarė vė
liavų gausa. Su palydomis da
lyvavo Lietuvių Bendruome
nės, šaulių, savanorių, ramovė- 
nų, ateitininkų, skautų, studentų 
ir kitų vėliavos.

J. Kaunas

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos naują 
tėvų komitetą sudaro pirm. Vi
talis Budrys, sekr. J. Raulinaitis, 
ižd. Visgirdienė, nariai Romas 
Nelsas, R. Bužėnas ir N. Ba- 
siulienė.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla mokslo metus pradės 
rugsėjo 3.

Mokslo metai Šv. Kazimiero 
šeštadieninėj lituanistinėj mo
kykloj prasidės rugsėjo 13.

Los Angeles J. Daumanto 
šaulių kuopos koncertas — ba
lius vyko balandžio 12 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Me
ninę programą atliko solistė Ja
nina Čekanauskienė, akompo- 
nuojant R. Apeikytei. Jonas Ja
nušauskas paskaitė feljetoną. R. 
Apeikytė skambino solo. St. Pal
tus publikai pristatė apdova
notus žymenimis: K. Karužą — 
Šaulių Žvaigrdės ordenu, Sofiją 
Vizgirdienę, Oną Micpovilienę, 
Antaną Galdiką ir Vytautą Če
kanauską — Šaulių Žvaigždės 
medaliais. Žymenius prisegė 
Lietuvos gen. konsulas dr. Ju
lius Bielskis.

Lietuvos vyčių 133 kuopos 
nauja valdyba išrinkta liepos 13 
Yucaipoj: pirm. Julius Kiškis, vi- 
cepirm. Pranas Žukauskas, ižd. 
Ona Arnashus, sekr. Stasys Dū
da ir fin. sekr. Antanas Skirius. 
Yucaipoj gyvenančios vytės — 
Zuzana Tiknienė, Ana Milerie
nė, Elena Svvetikienė ir Viktori
ja Mileriūtė paruošė atvyku
siem vaišes. Los Angeles vy
čiam New Yorke vykstančiam 
seime išrinktas atstovauti inž. 
Vytautas Vidurgiris. Šiame susi
rinkime į kuopą įstojo dr. Zig
mas Kungys, anksčiau pri
klausęs Newarko vyčių kuopai.

Chicagoje pagerbiant dr. J. Adomavičių Lietuvio sody
boj kalba gen. M. Rėklaitis, sėdi kun. A. Trakis, Bal. 
Brazdžionis, sol. Buntinaitė. Nuotr. M. Nagio

Chicagos lietuviai pavergtų tautų parade. Vežamas vežimas, 
kuris vaizduoja Romo Kalantos susideginimą. Nuotr. A. Gulbinsko

ĮSPŪDŽIAI 
IŠ NERINGOS

Nuskriausti berniukai
Stovyklautojų pasikeitimas. 

Berniukai išvažiuoja — mergai
tės atvažiuoja. Nespėjo tėvai vai
kus paklausti, kaip sekėsi sto
vyklauti, girdžiu — skundžiasi: 
“Kodėl mum tik dvi savaitės, o 
mergaitėm trys? Ir mes norim 
stovyklauti tris savaites!” Tas 
pat girdėti prie visų namelių. 

Malonus priekaištas. Vadinas, 
neveltui tėvai vargo, veždami 
savo vaikus po dvylika ir dau
giau valandų iš Washingtono, 
Toronto, Clevelando, Pennsyl- 
vanijos, Montrealio, New Yorko 
ir kitų vietų.

Valančiaus dvasia
Dairaus į vadovus.
Mergaitės — lyg iš Valančiaus 

“Gerosios Onelės” išžengusios: 
malonios, gražios, rūpestingos 
lyg mamytės, grakščiai šoka,

Dr. Zigmas Kungys, Cherry 
Valley, Calif., paėmė 9 vietna
miečius iš Pendelton marinų ba
zės. Jų tarpe vienas medicinos 
daktaras, vienas aviacijos pilo
tas, kiti buvę tarnautojai.

Leonas ir Izabelė Oksai, veik
lūs Los Ang Angeles visuomeni
ninkai, išvyko mėnesiui atosto
gų į Chicagą, Milvvaukee ir ki
tur.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS 
IR RUDENS SEZONUI

Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas $ 5.00 
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crlmplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas $ 6.50 
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga $45.00 
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja $2.50 
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora $ 2.50 
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų $10.00 
Vyriški Išeiginiai nailono marškiniai $10.00
Kojlnės-kelnaltės. (Tlghts) 1 pora $ 3.50
Crlmplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas $ 7.50
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas $17.50

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

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 jardai crlmplene 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 $125.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olympla” rašomąsias mašinėles su lietuvišku 
šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į 
Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo 
pageidavimus.

gerai žaidžia tinklinį ir gražiai 
gieda per mišias, pritardamos 
gitara ar kanklėm. O jaunieji va
dovai (bebaigiu universitetus 
studentai) savo sąmojais pralen
kia ir Valančiaus aprašytą guvų
jį Vincę. Puikūs sportininkai 
visada gerai nusiteikę. Su sto
vyklautojais ir tarpusavy kalba 
lietuviškai. Nenustebinsi jų 
savo angliškumu: jie tave pagul
dys ant menčių. Belieka tik jais 
sekti.

Stovyklos vadovė sesuo Igne 
ir apie dvidešimt jos jaunų padė
jėjų veda stovyklą malonioj su
sitarimo, vienas kitam pagelbs- 
tinčioj dvasioj. Nematyti nė vie
no surūgusio veido.

Netir virtuvėj sesuo Palmira 
su savo dviem padėjėjom (tik 
trys šimtui išalkusių jaunuolių!) 
maloniai visus aprūpina.

Iš šalies žiūrint, atrodo — vie
ni juokai vadovauti devyniom 
dešimtim paties nepaklusniau
sio amžiaus (7-16 m.) jaunuolių.

-o-
Gerų vadovų rūpesčiu, atrodo, 

tėvų pastangos pilnai pateisin
tos. Vaikai labai jiem patraukliu 
būdu įsigyveno lietuvišką dva
sią ir išvažiavo, žadėdami ki
tą vasarą sugrįžti. Tik jau trim 
savaitėm!

Kaip malonus sapnas buvo 
man toji viena diena Neringoj.

Močiute

ISMSH31
•3* H*

— Balfo seimas šiemet įvyks 
lapkričio 8 Chicagoj, Šv. Kry
žiaus parapijos salėj. Seime bus 
svarstomi įstatai, renkami direk
toriai bei aptariami kiti Balfo 
reikalai. Balfo skyriai prašomi 
ruoštis seimui — laiku pri
siųsti centro valdybai skyriaus 
narių ir seimo atstovų sąrašus 
ir ruoštis seime dalyvauti. Seimą 
globoja Balfo Chicagos apskri
ties valdyba.

— Dr. Rita Deveikytė iš Ca- 
’ racas miesto išrinkta vyriausia 

jaunimo kongreso reikalų ko
ordinatore Venecueloj. Vene- 
cuelos Lietuvių Jaunimo sąjun
gos pirmininku yra stud. Aras 
Mažeika, taip pat iš Caracas.

— Suvažiavimo rūmuose, Sao 
Paulo, Brazilijoj, bus Pasaulio 
lietuvių jaunimo trečiojo kong
reso uždarymo iškilmės 1976 
sausio 6. Rūmai yra netoli mies
to centro, Anhembi parodų par
ke. Tai vienas moderniausių 

! pastatų visoj Brazilijoj. Pagrindi- 
nėj salėj talpa 3,300 žmonių.

— Romoj pasirodė naujas 
■ katalikų kovos laikraštis “Azio- 

ne Civica”. Pirmame numeryje 
daug vietos yra paskirta Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikai. Įdėtos Kryžių Kalno ir kt. 
nuotraukos. Medžiaga paimta iš 
prel. V. Mincevičiaus redaguoja- 

į mo italų kalba biuletenio “Elta- 
; Press”. (E)

— Penktoji tautinių šokių 
; šventė įvyks Intemational Amfi

teatre Chicagoj 1976 rugsėjo 5 
pagal anksčiau sudarytą sutartį. 
Amfiteatro administracija prane- 

’ šė, kad jokių pakeitimų 1976 
J nebus.

— Prof. Juozas Brazaitis, mi- 
' ręs 1974 lapkričio 28 New Yor- 
‘ ke, bus pagerbtas ir Chicagoj 
j lapkričio 30 jam skirtoj akademi- 
I joj. Sudarytas akademijos ren

gimo komitetas iš įvairių organi
zacijų atstovų.

— Ugnė Kazokaitė, Australi
jos lietuvaitė, slidinėjimo in
struktorė dirba žiemos sporto 
kurorte Fuagene, Austrijoj. In
struktorės darbą ji bandė gauti 
Australijoj, bet buvo atmesta, 
nes Australija tom pareigom ieš
ko austrų. Tad Kazokaitė bandė 
laimę slidininkų krašte Austri
joj. Fuagene kurorte jau baigė 
pirmą sezoną ir gavo pasiūlymą 
pasirašyti sutartį kitiem dviem 

i sezonam. Čia ji labai populiari, 
žinoma kaip lietuvaitė iš Aust
ralijos. Dabar jau ir Australija 
ją kviečia grįžti ir dirbti slidi
nėjimo instruktore. Gyvenda
ma Sydney, U. Kazokaitė at
stovavo vietiniam jaunimui lie- 

* tuvių jaunimo kongrese ir reiš
kėsi sportinėj veikloj.

— Apie M. K. Čiurlionį mo
nografiją rašyti baigė dvi italų 
kilmės Sao Paolo universiteto 
profesorės dr. Franca Cavalli ir 
dr. Helda Baracco. Veikalas pa
rašytas portugalu kalba, talki
nant Alf. D. Petraičiui.

— Brazilijos LB Literatūros 
būrelis, jau penkerius metus kas 
mėnesį susirenkąs, šiais metais 
išklausė Rožės Petraitienės pa
skaitą apie baroko meną bei Lie
tuvos barokines bažnyčias ir 
kun. Petro Gavėno paruoštą 
montažą apie Mariją lietuvių 
poezijoj.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos dešimtasis suva
žiavimas įvyks 1976 lapkričio 
25-28 Detroite.

— Australijos Lietuvių Die
nos ruošiamos Melbourne 1976 
metais. Bus iškilmingos pamal
dos katedroj, meno ir tautodai
lės parodos, literatūros, dainos ir 
muzikos vakaras, Australijos LB 
krašto tarybos suvažiavimas, 
sporto šventė, teatro spektaklis, 
lietuvių studentų suvažiavimas, 
lietuvių kunigų, inžinierių ir ki
tų organizacijų posėdžiai, skau
tų rajoninė stovykla ir kiti paren
gimai.

— Brighton Parko, Chicagoj, 
lituanistinės mokyklos 25 metų 

< sukakties minėjimas ir balius 
įvyks spalio 18 Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėj.

— Balfo metinis XVIII seimas 
šiemet vyks Chicagoj, Šv. Kry
žiaus parapijos salėj, lapkričio
8.
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NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

YAKUTIS. Tai naujausia lie
tuviška plokštelė, ką tik išėjusi 
iš gamyklos. Plokštelėj užrašy
tas solisto baritono Kazio R. Ya- 
kučio 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 Veri- 
kaičio, talkinant ir pačiam vado- 
vuį-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.

BLACKHEAD 
MT. LODGE 

Round Top 5, N.Y. 12473 
Tel. 518 622-3157 

Friendly Famlly Resort
120 beautlful aeres at the foot of the Mt. Border- 
Ing on statė lands. Excellent German American 
cuisine. Air cond. & heated dlning room, motais 
& guost rooms. Tennls 4 all sports. Heated pool 
private lake. Caslno, cocktail lounge. Dane e 
band dally 4 nltely actlvltlea. Reasonable rates, 
Colorful brochure.

SENIOR CITIZENS
BE HAPPY IN OUR NEW SENIOR CITIZENS HOME 

SS. I. ACCEPTED C A TU O LIC CHURCH IN AREA
MOHEGAN MANOR

LAKE MOHEGAN, N.Y.
CALL 914 528-3512

ED DENMARK
Commerclal Resldentlal Interlor 4 Exterlor 

FuNy Insured—DependableVarnlshand Stain 
For Free estlmate call
(201) 846-2530

SOUTHINGTON 
KENMORE LUXURY APTS.

3 1/2 AND 4 1/2 ROPM LUXURY APARTMENTS 
APPLIANCES, HEAT, HOT WATER, CARPETING, 
DISPOSAL, LAUNDRY ROOM, SECURITY 
INTERCOM, PARKING. MINUTES TO SHIPPING &

1-84 1-621-4805 1-628-7184

The FRIENDLY HOTELS 
BORTON ★ BYRON

124 S. Tennassee 120 S. Kentur.ky 
ATLANTIC CITY. N. J. 08401 
170Modern Rooms. Color TV

S> Frea CaHtt • EI««Ur' 
•p Up p r m11 1 •« ratai

Wril«or Ph. 609-345-7742 - 344-5215

BICENTENNIAL 
BREAD BOARDS

TIDES HOTEL
408-7 AVĖ.

ASBURY JARK, N. J. 
I tolio n - American Cuisine 

American or European Plan
Pool on Premises 
Write or Phone

(201) 774-9655 - 776-7658

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR 
7401 17th Avenue Brookiyn, N.Y. 11204 

449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day 
Guarantee on Parts Installed F re d Plck Up 

and Delivery in Brookiyn

AL BROCCO 
4414 Baychester Avė. Bronx

FREE ESTIMATES FOR T.V. STEREO TAPĖ DECK 
REPAIRS ANTENNAS INSTALLED COLOR OUR 

SPECIALTY. ALL WORK GUARANTEED.
CALL 212 994-0098 or 994-2435

LAUREL HAVEN RĘST HOME
238 Fire Island Avenue Babylon, N.Y. 

A Home Away From Home
Call (516) 661-7097

Handcrafted from solid wal- 
nut, vvhite maple & select red 
cherry. Rubbed oil finish. 
Choice of rectangular, round 
or wilh handle. Workmanship 
guaranteed 5 years,

$17,76 plūs $2 shipping,
OCEAN WOODWORKS

GREAT FUND RAISERS 
FREE BROCHURE DEPT F.

G&R RĘST HOME
N0W TAKING APPLlCATIONS FOR THE CARE 
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

OUEENS GENERAL SERVICES 
THE EUROPEAN PAINTER 

Inside and Outside 
Ouality VVorkmanshlp 

1221 Astorla Blvd. Astorla, N.Y.
Call 212 545-3112

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS 

Ceterlng for all occaslons, weddlngs, showers, 
chrlstening, buslness meetlngs etc. Dlning Dally 
speclalizlng In Sauerbraten. Dancing every Sat. 
and Sun. Nite In Our Dellghtful Ratskeller Room 

44-01 BROADWAY For complete Info. Call 
932-9274 Astorla

MOVI NG
Furnlture — Appliances 1 Piece or 

Whole Apartment 
Reasonable, Dependable 

Call Ben for Free Estlmate 
(201) 772-0591

• 24 Hour Desk Service
• Centrai Heat, air conditioning, 
and all utilities induded in rentai
• Studios from $118
• 1 Bedroom from $160
• 2 bedrooms from $200

101 BOARDWAIK, ATLANTK CITY, NJ.
PHONE 609 348-0782

VACATION FUN FOk 
THE ENTIREFĄMILY 
aON THE 

WATER'S 
EDGE

Reserve for July-Aug. Vacatlon

IDEAl INFORMAL RESORT FOR YOUNG & OLD
Motei and main lodge accom. 50 Aeres beautlful Mtn. scenery. Swimming pool. putting green, 
lawn sports. steak barbecue wkly. German Amer. cooking 4 baking. No Rrsing bells, 2 meals 
darly . . . Air Cond. casinoAdm. room
Cbikksn'splayground. Churches. Reasonable rates.
Booklet C«n rcguįp. Jack 4 Hennetta Oausend. HVVllM I Vs

MaT<V,N.Y. 12473.Tel. 518^22-3773 ss
firottpt A Clubs Imiteįi.nUICL

. Coffee Shop — Swlmming Pool — Game Room 
Water Sportą — Sauna — Sun Deck 80 Deluxe 
Unitą many w/kltchenettea Supervlsed Children's 

Actlvltles Attractlve Sprlng 
Weekend« & Vacatlon Rate* now avallable 

Send for free brochure

SPECIAL WEEKEHD VACATION 
FREE$97J9fi «e. Mr«11»
Dalus ZU 2 nitą min.
accom. Summer SDecIals, Larqe Pool,

Dancing, Barbeuues, Sports. 
Horseback ridina & aolf nearby 

VVRITE OR CALL

914 454-3080For
info

Parsnt-ChIU Rsssrt S1£QperLY 
Efficisncy Unlts Avallabls *v0COUPLE

Childrtn iinder 12 fra* In tania room

Resort • Motei • Marino
Rampasture Rd. Hampton Bay, N.Y. 11945

516 728-1488

ATTENTION TOUR COMPANIES 
AND ORGANIZATIONS

Speclal Group Rates now avallable for the 
Dutchess County Falr, August 19th thru August 
24th. Send for Free Brochure to:
Dutchess County Falr, Dept CD P.O. Box 389, 

Rhlnebeck, N.Y. 12572 Care S.R. Lloyd

ii

THE IRISH PAVILION 
LUNCHEON COCKTAILS DINNER 

ENTERTAINMENT WED. THURS. FRI. NITES AND 
GIFT SHOP ALL PRODUCTS IMPORTED FROM 

IRELAND
130 E. 57 ST. 759-9041 NEW YORK, N.Y. 10022

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE
COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS 

AMERICAN & FOREIGN CARS 
1801 WEST SEVENTH STREET 
PISCATAWAY, NEW JERSEY 

PHONE (201) 752-1066

HAZEN DEAN AUTO SERVICE 
Complete Auto Repą Ir 

818 Main Street 
Paterson, N.J.

Phone: 201-525-9497

. ' HAVE A RECESSION ~""""

VACATION
In the Beautlful Berkshlres

Motei Accom. Air Cond. Pool Many Actlvltlaa
Sun. to Frl. $65 For 2 Persona
BONNY RIGG MOTEL 
Chester, Mase. 01011 

Tel. 413 354-6314

"The Complete CATSKILL MOUNTAIN Famlly Resort"

—^Mountaindale
ZL-jK|2>-- Superb Itallan-American resort including 3 gourmef

/ JLJlLA X. ris ii m Uiifio filtoroH nnnl All ennrtc and tnnrnamnntcr
_____ ________ _______ ________ _____ _ - _______ meals 

daily. Huge tiltered pool All sports and teurnaments. Šoriai 
Direcfor, Child Counselor. Dancing and Entertninment nightly In 
our Beautiful Cocktail Lounge. Free Movies, Sunday Cocktail 
’Party. Huge Air-Conditioned Dining Room wifl Beautiful Moun- 
tain Views. Golf and Horseback Ridina including a weekhr 
Rodeo, Nearby. Located iust 5 minutes from Catsl iii Game Farm.

SPECIAL MID-WEEK RATES
Local L.l. #514-379-2822 for free color Brochure, Raies ana tceservarions.

SPECIAL GROUP AND BUS TOURS
Box 37 CD Round Top. Greene County, NY 12473 (518) 622-9316
j____ • -  -......... ■ — ——■

M & K CLEANERS INC.
RUG AND UPHOLSTERY CLEANING

10 C A SGUARE FOOT 
STEAM AND FOAM DRY CLEANING 

ALL W0RK GUARANTEED
CALL (201) 939-4511

COLASANTO AND SONS 
Trucklng — Local and 

Long Dlstance 
24 Hour Service 
Call 212 855-8119

COME STAY WITH US ON THE OCEAN I 
Spend seven nlghts on the beautlrul Atlantic 
and get the lašt nlght freel Accomodatlons start- 
Ing at $12.00 double occupancy. All unlts are 
ocean view, color tv., pool, shuffleboard, puttlng 
green. Close to shopplng and restaurants. Send 
today for free brochure and Information:

OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL 
1350 N. Ocean Blvd. Pompano Beach, 

Florida 33062 (305) 941-0300

CONN. LICENSED RĘST HOME, scanlc Cornwal 
Brldge ' ia sulte bedroom, llv. rm. tollet facllltles, 
no age uarrler, llmited nurslng care.$175 par wk. 
includes all expenses except doctor and Medlcal 
bllls. 203 672-6224

' Uiprenumeruok Darbininką 
sėvo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

VVHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES 
BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 

PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y. 
TELE:(516) 643-9610 

ASK FOR JOE

Belmar
SUPER STUDIOS 

From $179 
Heat Incl 

HARBOR HOUSE 
On the Ocean at Nlnth Avė

201 681-1666

CARUSO ITALIAN 
RESTAURANT 

We Serve Great Food! 
Come Try lt. 

7715 Flfth Avė. 
Bklyn, N.Y.

ARESORT 
PRESERVE INTHE 
MAGNIFICENT A 
ADIRONDACKS..J 
AND BETTER / 
THAN EVER! JlllllllllllCRYSTAL

ji.

■ 1500 acre forcst preserve 
in the Adirondacks 

■ 9 clay, 2-all vveather 
championship tenriis courts 

■ Chef's cuisine
• Private spring-fed lake 

L ■ Folk. sočiai dancing 
...all activi ties... and 

delightfui people 
VVrite for brochure 

and rates or call for

SUMMER CLEANING 
HAVE TRUCK PICK-UPS 

LANDSCAPE CLEANING ALSO BASEMENTS, 
GARAGES, ATTICS, GUTTERS, COMMERCIAL 
RESIDENTIAL, DEPENDABLE, FREE ESTIMATES 

CALL (201) 837-3110 or (201) 342-1810

JERRY’S 
INDIANA TRADING POST 

Open 6 Days a Week 
33 Maple St. Summlt New Jersey 

Telef.: (201) 273-3553

SANS MOTEL
18 MOTEL UNITS ANO 4 APTS

AIR CONDITIONED CABLE TV 2 BLOCKS FROM 
BEACH

23RD STREET NORTH WILDWOOD, N.J. 609- 
522-5553 or 215 279-7447

CRYSTAL BROOK HOUSE
Box 18L Round Top, N.Y. 12473 518 622-3751 
Informal, friendly Resort with spaclous grounds 
and plcturesque waterfalls. Air cond. Din. Rm., 
motei 4 maln house rms w/pvt baths. Pool, 
sports, recreatlon rm. Good Home Cooklng, 3 
mosis dally. Nr. Catsklll Game Farm. Horseback 
ridlng. Reasonable. Call or wrlte. Open thru Oct

LAKE — reservations. 
{ ) )(__J— Chcstertown:

Lk_yL/<>l— 518/494-2229

VVATERPROOFING
WATERPROOFING 

MASON WORK, POINTING, 
STUCCO & CONCRETE. Also Paintlng.

FREE ESTI MATE — FULLY INSURED
728-2738

ALLEGRETTA MOTEL & 
RESTAURANT HAMPTON BAYS 

AIR CONDITIONED SWIMMING POOL TV NEAR 
BEACHES FISHING OPEN ALL YEAR ROUND
320 W. MONTAUK HWY., HAMPTON BAYS

516 728-6192

Asbury Park’s Popular 
HYE HOTEL 

307 — 6 AVĖ
Newly Decorsted Modernlzed Color IV, Lounge, 
Dlsco, Game Room. Rates from $* C0 — up., 

per person
Air Condltloned Restaurant
Call (201) 775-9462

DISCOUNT TILE INSTALLERS 
1182 E. 82nd St. Bklyn. 

Kltchen, Dlning Room, Basement & 
Foyer & Kemtile & Stiek Tile 

Call Now 212 968-1927

Box CD Chestertown, N.Y. 12817
Į

MOHICAN
HOUSE

• ACRA 9, N.Y. Tel. 518-622-9802 
N.Y. City Tel (1) (212) 849-9756 
HOME-L'lKE FAMILY RESORT 

Heated deluxe rnotels • Private Bath 
TV • Pool • Patio • Movies • All 
Outdoor Sports on Premises • New 
Cocktail Lounge • Live Entertaining 
Dance Band • 3 Tasty Meals Daily 

LOW MID WEEK RATES
RATES BEGIN AT $90 WEEKLY 

Free Coior Brochure.JJates & Sample Menu 

Speclal Group Rates

HPEMD-KELlREn

GIANT 
FLEA 

MARKET 
Aim«liaAlTS-CRAFTS 

EVERY SUNDAY 
9 A.M. — 5 P.M.
AT NEW ENGLAMTS 

FIMEST DRIVE-IN 

WELLFLEH DRIVE-IN 
RODTEi 

'o*—M—

Cnn A Sm F»f Yumlf 
SNACK BAR OPEN ALL 
DAY. BUYERS $1.00 
PER CAR-LOAD. SELL- 
EP.S SPACE $5.00. 

ARE CODE 617 

349-2520 
Ask for Mr. Ernst

DEEPHOLLOVPtRK
P.O. Bot 37, Farmingdale. N.J. 07727

201 938-2233
Centrai Jersey Shore 

45-minute ride 
Exit 100A Garden St. Pkwy.

200 sites—Hookups 
Swimming Pools

1—--------------
CARS *,’he MTS.

DOOR TO DOOR SERVICE 
C & S MOUNTAIN LINE
Mt. phone (914) 434-4S20

I3E 2-1160 • 2200

"T-4 
FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD

849-8930

J. & J. FISH MARKET, 
INC.

CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

O’SHEA TRANSFER SERVICE 
Local & Long Dlstance 

Oulck, Dependable and Fully Insured 
Call for Free Estlmate.(201) 261-1095

POCONOC MILFORD
New lakevlew efflclency apts. Color TV, A/C. 
Private bath. Also housekeeplng cottages ava II. 
Restaurant lounge. On 180 acre estate. Swlm- 
mlng. Tennls. Plūs manu other recr. facll. Wkly. 
rate from $150. Dally rates avall. (717) 296- 

8502

\ • 
VVOLFEBORO RAIL ROAD

Steam traln or antique rali car ridės dally 10- 
5:40 p.m. 24 mlles Board downtown VVolfeboro, 
New Hampshlre or Rte. 16 Wakef ield, or Rte. 109, 
Sanbornvllle. Connects wlth Wlnnlpesaukee 
Cruise Ship 603 569-4884. Fares: Adults 
12 & over $3.00. Children 5 thru 11 $1.50, 
Children under 5 free w/adult. Charter 

& Group rates available

NEED A HOME IMPROVEMENT?
Basements, Atties, Bathrooms, 

Aluminum Siding, Home Extensions 
Free Estimates, Lic. 697755 

Gili Kandy, (212) 429.6429

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\£nUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

SILVER WANTED PAYING 300% - 400% & UP 
CALL FOR OUOTES ALSO WANTED: PROOF SETS 

TYPE GOLD & FOREIGN COINS
WE SELL JEVVELRY OPEN DAILY EXCEPT 

SUNDAY
SAN ART RARE COINS

9105 Avė. L. Brooklyun, N.Y. 11236 
212 531-6300

SACRIFICEII!
CATSKILL PRESERVE AREA 

gas statlon Maln Hlghway, 35 milas from Klnston, 
heart of skl, hunting, trout flshlng. 5 minutes 
from Belleayre Statė skl slope. Hlgh volume, 
repairs. Fine elementary and hlgh school. Owner 
ralsed famlly here, now wants to ratira. Call 
George BedeD (914) 254-5216 for addltlonal 
Intormatlon

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

LEEDS, N.Y. 12451
ITALIAN-AMERICAN CUISINE 

SPECIAL 
LOWMIDWEEK RATES 
Rates $95 to $150 Weekly 

Free cocktaH party • B'way enter- 
tainment • Nite club • Swim pooi • 
Recreation room • Deluxe poolside • 
Air cond. ■ dining room • Cocktail 
lounge • Pfanned activities • Orch. 4 
dancing • Masquerade & Bar-B-Cue 
parties • Counselors for children • 
Kiddie pool • Mini-golf coufse.

New Tennis Court

3 Meals daily • Lower for Children
for baoitlof or caH i

(518)943-2990; 943-9889 i! 
Local Call (212) EM 6-7405—*

NOEL'S
Air Conditioning Specialists

Wall&Window Installation
Service & Repairs 212-326-1975

ABE LINCOLN LIBERTY BELL GEO. WASH.
Hand Cast, Heirloom Quality, Sculptured 
Antique Pevvter Finish or Black, Statė Pref- 
erence, Size — approximately 10 x 7". Sėt 
of 3 — $27.00 or $10.00 each. Prepaid — ’ 
Add $1.00 West of Mississippi. }

THE ARTCASTER DEPT C
Harleysville, Pa. 19438

(215) 256-8459

SCHRAGERS
VASAROS IŠPARDAVIMAS

SCHRAGERS
336 East 86th St (tarp 1 ir 2 Avės.) 

New York City TEL.: TR 9-0400

10% —40% NUOLAIDOS ant visų baldų, 
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų 
su baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taip pat ir ant naujausių modelių, im
portuotų ir vietinių baldų.

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

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos 
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs viena 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.

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 pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brookiyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

DĖKA PASAULINIO ŪKIO IR FINANSINIU SVYRAVIMU, 
DIDŽIULĖ LITO BENDROVĖ NEW YORKE TURĖJO ĮŽVALGĄ 
IR LAIMĘ PIGIAI SUPIRKTI APARTAMENTINIUS NAMUS.

NORĖDAMI PASIRUOŠTI TOLIMESNIEMS UŽPIRKIMAMS, 
SIŪLOME PARDAVIMUI SEKANČIUS NAMUS, KURIE YRA 
GRAŽIUOSE NEW YORKO RAJONUOSE.

Metinės 
Pajamos

Metinis 
Pelnas

Grynais 
(mokama

Mortgage 
liduodamas

PARK TERRACE
63 butai

$153,000 $25,000 $40,000 $600,000

OCEAN CREST APTS. $267 000
108 butai

$54,000 $180,000 $1,130,000

JAMAICA APTS.
44 butai

$116,000 $21,000 $40,000 $354,000

OFFICE BLDG. $109,000 $30,000 $100,000 $500,000

Pirkėjui pageidaujant LITAS gali administruoti šias nuosavybes garan-
tuodamas aukščiau minėtą pelną.Taip pat galima įsipirkti partneriais į šias 
nuosavybes.

Vietoj grynų pinigų galite įkeisti nuosavybes bet kur Amerikoj.

SUSIDOMĖJĘ PAVIENIAI ASMENYS AR GRUPĖS, PRAŠOME 
KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 1141h Street
Richmond Hill, N e v: York 11418
USA. Telefonas (212) 441-6799

!
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Lietuvių diena — gegužinė 
buvo rugpiūčio 3 Plattdeu- 
tsche Parke, L.L, Franklin Sq. 
Pradėta mišiomis, kurias laikė 
kun. St. Raila. Po mišių sugie
doti himnai ir tada prasidėjo 
vaišės prie gražiai paruoštų sta
lų. Šokiams grojo Juozo Kazio 
orkestras. Pabaigoje buvo visų 
laimėjimų traukimai. Piknikas 
baigtas 9 v. v. Rengėjai yra 
dėkingi visiem, kurie prisidėjo 
prie šios išvykos surengimo ir 
jos pasisekimo.

V. Baltrušaitis, buvęs parapi
jos vargonininkas, miręs Chi- 
cagoje, bus prisimintas specia
liomis pamaldomis, kai sueis 
mėnuo nuo jo mirties.

Kun. Ladas Budreckas sukūrė 
giesmę Marijos garbei ir ją de
dikavo Apreiškimo parapijai 
jos sukakties proga.

Nauja šildymo sistema įveda
ma parapijos salėje ir bažnyčio
je. Įrengiamos naujos šildymo 
krosnys, taisoma ir mokyklos 
išorė, nes paskutiniuoju metu 
vaikėzai vandalai ją buvo apga
dinę.

Parapijos 60 metų sukaktis 
bus atžymėta spalio 5, sekma
dienį. Bus koncelebracinės mi
šios. Sukakčiai atžymėti išlei
džiama ir knyga, kur bus apra
šyta parapijos ir įvairių organi
zacijų veikla. Leidinėlis bus 
iliustruotas. Kas turi senų nuo
traukų, prašomi paskolinti. Visą 
medžiagą reikia atnešti klebo
nijom Bus įdėti ir linkėjimai 
parapijai. Savo linkėjimus - svei
kinimus reikia siųsti kiek gali
ma anksčiau. Paprasti skelbimai 
nebus dedami, bet bus atžymė
ti aukotojai. Organizacijos pra
šomos įteikti stambesnes aukas. 
Sukaktuvinis banketas bus 
Plattdeutsche Parke, Franklin 
Sq. Koncertinę programos da
lį atliks parapijos choras, vad.

Waterburio lietuviai birželio 15 po pamaldų Šv. Juozapo parapijos bažnyčioj padeda 
gėlių vainiką prie lietuviško kryžiaus.

WATERBURY, CONN.

1975 vasario 16 Waterburio 
Altos pravestame Vasario 16-os 
minėjime Lietuvos laisvinimo 
reikalam pinigines aukas Altai 
skyrė šie aukotojai:

Po $50 Čampė Gediminas ir 
Audrė, Staškevičius Adolfas.

$30 Keniausis Aleksandras ir 
Ona.

$25 Waterburio Lietuvių 
Moterų Klubas.

Po $20 Bajorinas Liudas ir 
Joana, Kalick Walter ir Ona, La
pinskas Antanas, St. Liutkaus 
šeima, dr. Madeikis Jonas ir 
Anelė.

Po $15 Bogushas Chester, Ta- 
ruška Juozas ir Margarita, Velič
ka Juozas ir Natalija.

Po $10 Achenbachai V. ir M., 
Ambrazaičiai J. ir V., Beinortus

A. Kačanausko, šoks ir New 
Yorko tautinių šokių grupė, va
dovaujama J. Matulaitienės. Sta
lus į banketą užsisakyti pas 
Marytę Šalinskienę ar kleboni
joje.

J., Gaižutis P., Gureckai M. ir 
E., Jonaitis J., Kaspučių šeima, 
Kazlauskai J. ir G., Krasauskai 
E. ir L., Kriaučiūnas Ig., Kudir
kienė M., Kuzmickai V. ir V., 
Lisauskai M. ir V., Mačiokai 
V. ir O., Marūnai P. ir M., 
Mockienė E., Nagurskas M., Pa
liulis J.,Povilaitienė P., Povilai
tis E., Puodžiukaičiai V. ir J., 
Ramovė, Waterburio sk., Rau- 
bienė N., Slivinskai J. ir E., 
Stapulionis J., Strungių šeima, 
Stuopelis P., Valūnai P. ir G., 
Varneckai V. ir A., Venclauskai- 
tė D., kun. Vilčiauskas Jur
gis, Vyčiai-Knights of Lithuania 
Chapter Nr. 7.

Po $5 Bajorinienė J., Bradūnai 
V. ir U., Gylienė A., Gurec- 
kienė M., Jankai J. ir O., Ja- 
siulevičiai V. ir L., Juraškienė 
B., Kudirkienė Ag., Kumetienė 
P.,KundrošienėČ.,KuraiP. ir D., 

Mielą perkūnietį

sulaukus naujagimio sūnaus, nuoširdžiai sveikina

Perkūno choras

MEČĮ ILGŪNĄ IR JO ŽMONĄ

Mačiulaičiai B. ir V., Matienė 
A., Norkai V. ir E., Norkeliū- 
nas A., Norkus A., Paliuliai J. ir
J., Paplauskas J., Puodžiūnaitė 
E., Rushinskas Mina , Skruzdis
J., Tautinė S-ga Waterburio sk., 
Toleikis J., Tonkūnai M. ir O., 
Uogintai A. ir D., Vaišnys A., 
Valkauskas J., Vaiteliai V. ir E., 
Zutkus J.

Po $2 Budzinauskienė A., Ka- 
napka J., Šližienė M.

Po $1 Šukys S., Zujus Fr.
Ta pačia proga buvo priima

mos aukos ir persiųsta Vlikui 
$110, Tautos Fondui — $20 ir 
Liet. Bendruomenei — $314.

Prelegentas dr. Vaclovas Pa- 
prockas savo honorarą už paskai
tą ir kelionės išlaidas paaukojo 
Altui.

Klebonas Kun. Jurgis Vil
čiauskas iškilmingas pamaldas ir

Mokinių vežiojimo kova ir 
šiais metais tebevyksta. Teisėjo 
įsakymu vežiojimas pradėtas 
prieš metus. Tai įnešė didelę 
nesantaiką, nukentėjo' mokslas, 
buvo sužalota daug mokinių. 
Šiais metais vežiojimas praple
čiamas iki vaikų darželių. Da
bar, kas tik turi galimybę, bėga 
su vaikais iš miesto į tolimes
nes apylinkes. Kai prasidės 
mokslo metai, tai trintis dar la
biau plėsis. Praeitais metais tam 

salę suteikė nemoka
mai.

Radijo vedėjas Jonas Adomai
tis skelbimus ir minėjimo prog
ramą per radiją pravedė už ačiū.

Visiem aukotojam Alto sky
riaus valdyba išreiškia nuošir
džią padėką.

A. Čampė 
Altos sk. pirm.

Knygos lietuvių Ir anglų 
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li
thuanian, 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu, 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas^ 
8 dol.

Lietuviškai angliškas žody
nas, & dol.

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

r

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.

reikalui buvo išleista keliolika 
milijonų dolerių, šiais metais 
bus išleista dar daugiau. Moks
lo lygis dar labiau kris. Ar tei
sėjas Garrity vaikus įsakė ve
žioti iš baimės, ar norėdamas 
griauti Ameriką?

Pabaltiečių koncertai bus to
kia tvarka: rugsėjo 9 — estų 
baritono Ingemar Korgus, lap
kričio 9 — vargonuoja Albinas 
Prižgintas, kovo 26 — latvių 
pianistė Anda Zimikis.

Minkų radijo gegužinė su į- 
vairia programa įvyks Romu
vos Parke, Brocktone, rugpiūčio 
10.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos rengiama Lietu
vių Diena Maironio Parke, Wor- 
cestery, įvyks rugsėjo 14.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkė rugsėjo 20 ren
gia Tautos šventę, kurioj bus pa
minėti vysk. M. Valančius ir
M.K. Čiurlionis. Vyks Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj, So. Bos
tone.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj, So. Bostone, įvyks spalio4.

Laisvės Varpo radijo valandos 
koncertas Lietuvių Piliečių dr- 
jos salėj So. Bostone įvyks spa
lio 12.

Šv. Kazimiero parapijos 
Brocktone choro koncertas 
North Junior High School sa
lėj, Oak St., Brocktone, įvyks 
lapkričio 9.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas, ren
giamas ramovėnų, įvyks lapkri
čio 23 Lietuvių Piliečių dr- 
jos salėj, So. Bostone.

Artimam jaunystės draugui, bendrų siekių kolegai, 
bendradarbiui, nuoširdžiam bičiuliui

VLADUI BALTRUŠAIČIUI

Jonas P. Lenktaitis

mirus,
jo žmoną Eleną, dukterį Karilę ir sūnų Putiną 
užjaučia

Monzoj, Italijoj, gyvenusių lietuvių būrelis po 30 metų susi
tinka su savo globėju Tėv. Petru Baniūnu, OFM, Chicagoj.

PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 
savaitės ekskursija Lietuvoje

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko

RUGSĖJO 25 D. ir SPALIO 16 D.

Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų — 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, Phila
delphijos, Los Angeles ir kitur. Norintieji gauti daugiau 
informacijų prašomi kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190

arba
Galaxy Tours & Travels
141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181 
Tel. (617) 237-5502

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos metu 
Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po 4 valan
dos po pietų.

Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 
Lietuvą aplankyti

Veda Kazys Merkis

— Okupuotos Lietuvos rink
tinė Spartakiados šachmatų var
žybose Rygoje pasirodė geriau 
negu ankstesnėse Spartakia
dose, kuriose dukart turėjo ten
kintis XIII vieta, o šiuokart 
baigė dešimta iš 17 komandų.

Lietuvos rinktinė pradėjo 
Spartakiados varžybas neblogai. 
Ji baigė trečia pirmajame po
grupy iš 5 komandų, pralenkusi 
Azerbaidžaną ir Armėniją; o pa
tekusi į antrąjį baigminį šešetu
ką, sukovojo silpniau negu bu
vo tikėtasi. Ji baigė su dviem 
pergalėm (prieš Azerbaidžaną 
5.5-3.5 ir Moldaviją 5-4), bet 
patyrė tris pralaimėjimus (prieš 
Uzbekiją ir Estiją po 2-7 ir 
Gudiją 4-5), rikiavosi X vietoj.

Spartakiados varžybas laimėjo 
RSFSR — 30 taškų, Ukraina — 
23.5, Leningradas — 22.5, Gru
zija — 20.5, Maskva — 20, Lat
vija — 18,5, toliau — Uzbekija, 
Gudija, Estija, Lietuva, Azer
baidžanas, Moldavija, Kazachija, 
Armėnija, Kirgizija, Turkmėnija 
ir Tadžikija.

Geriausiai iš Lietuvos žaidikų 
pasirodė atsarginis K. Kaunas, 
pelnęs 4.5 taško iš 7 rungtynių, 
ir G. Žemaitis su 4.5 taško iš 
8 rungtynių (VI lenta).

Čia pateikiame Lietuvos rink
tinės žaidikų pelnytus taškus 
pagal žaistas lentas:

A. Butnorius 3 iš 8
V. Mikėnas 2.5 iš 8
G. Piešina 0.5 iš 4
P. Lapienis 3.5 iš 8
Čiukajevas 3 iš 8
G. Žemaitis 4.5 iš 8
R. Žitkus 2.5 iš 5 
Kaušilaitė 3.5 iš 8 
Lakiūnaitė 1.5 iš 8 
K. Kaunas 4.5 iš 7

— Lietuvos moksleiviai par
sivežė pereinamąją taurę iš Es
tijos. Kovodami Tartu mieste, 
jie įveikė estus 7.5-2.5, latvius 
7-3 ir gudus 6-4, laimėjo pir
mąją vietą. Gudijos moksleiviai, 
nugalėję latvius 6.5-2.5 ir estus 
6-4, buvo antri, o latviai, iš
kovoję pergalę prieš estus 6-4, 
liko treti.

Lietuvos komandai daugiau
sia taškų pelnė panevėžietė J. 
Budraitytė (3), plungiečiai V. 
Magirovas, A. Kiškis, kaunietis 
M. Mankus (po 2.5), vilniečiai 
R. Nasvyrovaitė, V. Paškauskas 
ir A. Kreivys (po 2 taškus'*

—*/•

— Amsterdamo tarpt, turnyrą 
laimėjo Jugoslavijos didmeistris 
L. Ljubojevičius — 9.5 tš., olan
das H. Bernas, čekas Smeikalas, 
sovietų Makaryčevas ir vengras 
L. Sabo — po 9 taškus.

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS

_ MOTEL
orey Avė.

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

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.

BUDGET 9 DAY TOURS TO VILNIUS

Departure September 21 
Return September 29

Plan Family visit for the Holydays

Departure November 16 Return November 24
Departure December 14 Return December 22 

$735.00 per person base on double occupancy of First 
Class land accomodations in USSR. Overnight in 
Copenhagen

For details contact Horton Simpson
UNION TOURS
6 East 36 STREET 
NEVY YORK, N.Y. 10016 
212 679-7878

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEVY YORKO

Kaina nuo $739.—
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 3 lapkričio 21
rugsėjo 19 gruodžio 19

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

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į: 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė

Norintlem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.----- ---------------------------------------------J.
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Kornelijus Bučmys, OFM, 
Darbininko redaktorius, išvyko 
vasaros atostogų.

Jadvyga Matulaitienė išvyksta 
dviem savaitėm į Dainavą. Da
lyvaus mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitėje ir praves tautinių 
šokių kursus. Nuo rugpiūčio 
17-24 vadovaus tautinių šokių 
mokytojų - vadovų kursams.

Naujas “Į Laisvę” žurnalo nu
meris redaguojamas LF Euro
pos bičiulių. Didesnė dalis me
džiagos jau surinkta. Numeris 
bus padidintas ir išeis už š. m. 
1 ir 2 numerius.

Rež. J. Jurašas ir jo šeima 
gavo vizą įvažiuoti į Ameriką. 
Jie visi dabar gyvena Miunche
ne, Vokietijoje.

Baltų festivalis bus rugpiūčio 
16, šeštadienį, Plattdeutsche 
Parke, Franklin Sq., L.L Fes
tivalį globoja UBA-BATUN. 
Prasideda 2 v. popiet, programa
— 4:30 v. Jei lytų, visa progra
ma vyks apšaldomoje salėje. 
Lietuviškąją programos dalį at
liks tautinių šokių grupė Rate
lis iš Waterburio, Conn. Grupei 
vadovauja Antanina Bulotienė. 
Latviškąją dalį — latvių ansamb
lis iš Philadelphijos, estiškąją
— jų tautinių šokių grupė iš 
Lakewood, N.J., ir pagarsėjusi 
esčių gimnasčių grupė iš New 
Yorko. Po programos — šokiai.

Darbininko redakcijoj atsilankę: I-je eilėje Lina Grigaity- 
tė, Vida Penikaitė, Il-je eilėje Algirdas Grigaitis, Irena Gri
gaitienė, Dailė Grigaitytė, Daiva Grigaitytė.

BATUNO
ŠEŠTASIS 
TRADICINIS

BALTIJOS FESTIVALIS 
GEGUŽINĖ

įvyksta

rugpiūčio 16, šeštadienį, 
nuo 2 vai. popiet iki vidurnakčio 

PLATTDEUTSCHE PARK,
1132 Hempstead Turnpike, Franklin Square, L.I., N.Y.

Programoje:
4:30 vai. — Festivalio koncertas

Lietuviškąją programos dalį atliks VVaterburio 
tautinių šokių grupė “Ratelis”, vad.
Antaninos Bulotienės

Po programos pasilinksminimas ir šokiai

Veiks pabaltiečių maisto bufetas ir spaudos knygynai ‘ 
Bus didelė loterija — Specialios pramogos vaikams

Festivalis įvyks bet kokiam orui esant

Įėjimo auka:

Vaikai iki 12 m. nemokamai
$3 suaugusiem $2 moksleiviam

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. ?1207

Muz. Vladas Baltrušaitis pa
laidotas liepos 31, ketvirtadienį, 
šv. Kazimiero kapinėse Chica
goje. Laidotuvėse dalyvavo apie 
700 žmonių. Iš New Yorko buvo 
nuvykęs velionies jaunų dienų 
bičiulis dr. Jonas Lenktaitis.

Pennsylvanijos lietuvių die
na šiemet bus rugpiūčio 17 
Lakewood Park, Bamesville, Pa. 
Šventėje dalyvaus ir Simas Ku
dirka.

Rašytojas Algirdas Landsber
gis liepos 28 grįžo iš Europos, 
kur praleido 6 savaites. Kelia
vo drauge su žmona. Aplankė 
Belgiją, Vokietijoje Miunche
ną, kur vietos lietuviams skaitė 
savo naujas noveles. Kiek il
giau sustojo Londone, Anglijoje. 
Čia Lietuvių namuose dalyva
vo rašytojo Fabijono Neveravi- 
čiaus 75 metų sukakties minė
jime ir skaitė ištraukas ir savo 
dramų ir iš novelių. Turėjo pa
sitarimus su P.E.N. klubo at
stovais, kalbėjosi su rašytojais, 
įvairiais teatralais. Taip pad da
lyvavo posėdžiuose Londono 
universitete ir Kestono kole
gijoje. Rugpiūčio 3 išvyko atos
togauti į Kennebunkport, 
Maine, kur netoli pranciškonų 
vasarvietės išsinuomoja butą. 
Ten bus iki mokslo metų pra
džios. Kennebunkporte taip 
pat vasaroja ir jo tėvai.

Ekskursija į 
Kennebunkport, Mainę 
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugpiūčio 30 — rugsėjo 1.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugpiūčio 30 d., 9 
vai ryto ir pakeliui sustos prie 
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
maica Avė., Woodhavene. 
Grįžtama rugsėjo 1 d. vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 58 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitė vyksta rugpiūčio 10-17 
Dainavoje. Iš Nevv Yorko daly
vauja mokytojos Elena Ruz
gienė ir Jadvyga Kregždienė.

Irena ir Jonas Vilgaliai, Great 
Neck, N.Y., a. a. Antaninai Ben- 
dorienei prisiminti aukojo 20 
dol. Kultūros Židiniui. Velio
nės artimiesiem reiškiame nuo
širdžią užuojautą, o Vilgalių šei
mai lietuvišką ačiū.

Vytautas ir Vineė Vaškūnai 
aukojo 20 dol. Kultūros Židiniui 
a. a. Antaninai Bendorienei at
minti. Velionės artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o Vaškūnam lietuvišką ačiū.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
paroda šią savaitę atidaryta 
Kennebunkporte, pranciškonų 
vasarvietėje. Dailininkas ten 
praleidžia savo vasaras poilsiau
damas ir tapydamas.

Dideli karščiai pereitą savait
galį palietė šį Atlanto pakraštį. 
Šeštadienį Nevv Yorke buvo 95, 
o Bostone net 105.

Jonas Jasinskas, daugelį metų 
turėjęs savo vasarnamį Hotel 
Croft Hali, Ocean City, N.J., 
jį šiomis dienomis pardavė ir 
apsigyveno Ventnor, N.J.

Dalia Bulvičiūtė, pranciškonų 
spaustuvės tarnautoja Brook
lyne, išvyko trijų savaičių vasa
ros atostogų.

REDAKCIJOJE LANKĖSI
Liepos 29 redakcijoje lankė

si Algirdas Grigaitis su žmona 
Irena ir su dukrom — Lina, 
Daile, Daiva ir Vida Penikaite. 
Kadaise A. Grigaitis gyveno 
Nevv Yorke, dabar pastoviai gy
vena Chicagoje. Jis yra fotogra
fas menininkas, laimėjęs premi
jų, surengęs savo parodas. Atvy
kęs į Nevv Yorką, aplankė savo 
pažįstamus, apžiūrėjo Kultūros 
Židinį ir domėjosi sąlygom, 
kaip čia galima surengti jo nuo
traukų parodą.

Liepos 31 iš Chicagos lankėsi
L. Bichnevičius su žmona ir 
su dviem vaikais. Chicagoje jis 
turi savo šokių orkestrą. Į Nevv 
Yorką atvyko lankyti savo gi
minių ir artimųjų. Palydėtas sa
vo sesers Jadvygos Kulikauskie
nės ir svainio Stasio Karmazi
no, jis lankėsi Kultūros Židi
nyje ir Darbininko redakcijoje 
bei administracijoje.

Juno Beach, Floridoj, parduo
damas prie pat vandenyno, mo
derniškai įrengtas namas su 3 
miegamais, 2 voniom. Florida 
kambarys, garažas ir kiti patogu
mai. Viskas padaryta prieš dve
jus metus ir galima tuoj pat 
apsigyventi. Kaina 55.000 dol.
Rašyt sav. Mrs. A. Ugone, 500 

S.W. 2 nd Avė., Boca Raton, 
Fla. 33432. Tel. 305 392-4724.

Gražioj vietoj, netoli Throggs 
Neck Bridge, parduodamas 3 
šeimų moderniai įrengtas na
mas. Aliuminijum apdėtos sie
nos. Paskiri butai iš 3-5-6 kam
barių, su gerom pajamom. Kam
pinis sklypas, graži aplinka. 
Parduodama už gerą kainą, nes 
savininkas išsikelia gyventi 
Floridon. Telef. 931-6466.

Išnuomojamas butas iš 4 kam
barių prie gero susisiekimo. Pri
einama kaina. Skambinti EV 4- 
6139.

Gera proga įsigyti pelningas 
nuosavybes palankiom sąly
gom. Šiam reikale talkina Lito 
investavimo bendrovė. Detalės 
išdėstytos skelbime šiame Dar
bininko numery, šeštam pusla
py, dešinėj, apačioj.

Darbininko atkarpoje baigia
me spausdinti prof. J. Ereto 
straipsnį “Tremties lietuvis 
idėjų sūkuryje”. Jis buvo paim
tas iš neseniai išleistos kny
gelės “Išeivijos klausimais”. 
Perspausdintas dėl savo pozity
vių minčių. Kitame numeryje 
bus dr. J. Mačiulio straipsnis 
— Kissingerio smukimas.

Dr. V. Vygantas išvyko atosto
gauti į Kennebunkporto pranciš
konų vasarvietę, kur jau atosto
gauja jo šeima.

Kaip rašyti į laikraščius, kaip 
bendradarbiauti spaudoje? Į 
tuos klausimus atsako speciali 
knyga “Žurnalistika”, kurią iš
leido Liet. Žurnalistų Sąjunga. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje. Kaina 6 dol.

Pėdos mirties zonoje, Elenos 
Juciūtės parašyta knyga apie 
pergyvenimus Sibiro kalėjime, 
išleista Nevv Yorko šaulių, eina 
su dideliu pasisekimu. Ji buvo 
platinama Kennebunkporte per 
Liet. Fronto Bičiulių studijų 
savaitę ir vasarotojų tarpe. Pla
tino A. Pumputis ir J. Žilionis. 
Knygą galima gauti Darbininko 
administracijoje.

Helsinkio konferencijos proga 
pabaltiečiai išleido atviruką, kur 
pavaizduoti visi trys kraštai ir 
parašyta, kad juos užgrobė So
vietų Sąjunga. Gaila, kad Vil
niaus vardas parašytas klaidin
gai — Vilnyus.

Reader’s Digest rugpiūčio 
mėn. numeryje yra įdėtas ilgo
kas straipsnis apie Simą Kudir
ką.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO:

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:

Po 5 dol. — G.D. of L.V. Club, 
Lovvell, Mass., P. Senunas, 
Grand Rapids, Mich., A. Ra- 
džius, Baltimore, Md., E. Ba- 
čanskas, Dervvood, Md., R. Svai- 
nauskas, Studio City, Calif., 
dr. K. Gečys, Putnam, Conn., 
J. Sirusas, Flėmington, N.J., K. 
Šeštokas, Rahway, N.J., J. Šle
petys, Jackson Heights, N.Y., 
P. Averka, So. Boston, Mass., 
B. Girnius, Allen Park, Mich., 
E. Cibas, Milton, Mass., I. Ban- 
džiulis, Los Ang Angeles, Calif., 
Vaišnys, Mount Carmel, Conn., 
J. Zdanys, W. Hartford, Conn., 
J. Roland, San Francisco, Calif.
Po 2 dol.—S. Čenkus, Hovvard 

Beach, N.Y., P. Kaladis, Rich
mond Hill, N.Y., V. Muraška, 
Philadelphia, Pa., J. Raškauskas, 
Toronto, Ont. Canada, A. Baru- 
lis, Brockton, Mass., S. Laidinis, 
Cleveland, Ohio, P. Dzimidas, 
P. Jucaitis, Toledo, Ohio, J. 
Gedmintas, Los Angeles, Calif., 
V. Kligys, Edison, N.J., V. Ze- 
lenis, Reseda, Calif., S.L. Ever- 
lin, Avenel, N.J., E. Vazgis, 
Gloucester, Mass., M. Visgaitis, 
Tenafly, N.J., J.P. Bulota, 
Cheshire, Conn., V. Vozbutas, 
Cambridge, Mass., J. Golding, 
Hamden, Conn., S. Zagorski, 
Andes, N.Y., B.J. Balnius, Detr 
roit, Mich., A. Macelis, Bovvie, 
Md., B. Liogys, Lanham, Md.,
G. Krivickienė, Glen Dale, Md.,
L. Radzvvillas, Bridgeport, 
Conn., M. Dirmantas, Glen 
Cove, N.Y.

Po 1 dol. — A. Rėklaitis, 
A. Zigaitis, Chicago, III., O. 
Kubilienė, Easton, Pa., I. Nau- 
ragis, Worcester, Mass., O. Bo- 
giel, Baltimore, Md., C. Butkus, 
E. St. Louis, 111., B. Kruopis, So. 
Boston, Mass., P. Butkys, Mon- 
terey Park, Calif., K. Simanavi
čius, Dorchester, Mass., A. Pet
kevičienė, Dracut, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Išnuomojamas kambarys 
Maple Shade, N.J., 10 mylių 
nuo Philadelphijos. Atsiras na
mas su visais patogumais. Ga
lima naudotis pusės akro daržu. 
Prie autobusų stoties. Arti baž
nyčia ir krautuvės. Namas yra 
iš trijų miegamųjų. Todėl gali 
nuomoti trys vyrai. Mėnesiui 
125 dol. Tel. (609) 667-1124. 
Arba rašyti: Mrs. J. James, 121 
Elm Avė., Maple Shade, N.J. 
08052.

SU LIETUVOS 
VYČIAIS

Rugpiūčio 21-24 Lietuvos vy
čiai suskris pas mus į Nevv Yor
ką. Tai bus 62-ras vyčių seimas.

Kodėl?
Nereikia kartoti, kas yra vyčiai 

ir ką jie veikia. Tai .puikiai ži
noma lietuviškai išeivijai. Ta
čiau naudinga bus pasakyti, ko 
vyčiai susirenka į 62-rą seimą.

Vyčiai Amerikos lietuvių 
tarpe ilgiausiai išlaikė lietuvišką 
visuomeninę veiklą ir puoselėjo 
kultūrą. Daug kas pasikeitė nuo 
pirmą sykį paskelbto šūkio 
“Dievui ir Tėvynei”, “Ei, vy
čiai, tautai ir Bažnyčiai”. Tačiau 
vyčiai liko ištikimi savo šūkiui 
ir himnui.

Ir šiemet jie susirenka, ve
dami tų pačių uždavinių — iš
laikyti lietuvių paveldėjimą, 
vertinti tėvų ir protėvių lietuviš
kas idėjas, padėti Lietuvai at
gauti laisvę.

Vyčiai supranta, kad ir šian
dien būti vyčiu yra tik tiek pras
minga, kiek sieki minėtų tikslų. 
Tad seime, svarstant organizaci
nius uždavinius, bus daug dė
mesio skiriama lietuviškiem rū
pesčiam. Bus galvojama, kaip iš-

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Rudenys ir pavasariai, A.Ba
ranausko — 6 dol.

Mykolas Krupavičius, P. Mal
deikio — 15 dol.

Paguoda, Br. Railos, III-čioji 
dalis — 6.50 dol.

Raudonojo arklio vasarą, E. 
Cinzo — 6 dol.

Pagairė, J. Gliaudos, prem. 
romanas — 4.50 dol.

Dienų vitražai, S. Oželienės
— 5 dol.

Vienas mažas gyvenimas, H. 
Lukaševičiaus linksmi ir liūdni 
prisiminimai — 5 dol.

Mes grįžtame, A. Pakalniškio
— 5 dol.

Tos pačios motinos sūnūs, P. 
Girdžiaus — 4 dol.

Pėdos mirties zonoje, E. Ju
ciūtės — 10 dol.

Fragmentai iš praeities miglų, 
A. Ryliškio, minkštais viršeliais
— 12.50 dol., kietais — 15 
dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

Parduodamas vienos šeimos 
9 kambarių namas; atskiras; su 
dideliu garažu; Woodhavene, 
netoli Jamaica Avė. Skambinti 
847-5522.

KVIEČI AM E Į Ll ETŲ VOS VYČIŲ 62-TRO 
SEIMO PARENGIMUS!

RUGPIŪČIO 22, PENKTADIENĮ, LIETUVIŠKAS 
LINKSMAVAKARIS

V. Atsimainymo parapijos salėj, Maspeth, N.Y. 
Programoj dalyvauja:

Naujas moterų kvartetas “Vilija” — vad. LIUDAS 
STUKAS, Kearny N. J. jaunųjų vyčių šokėjų grupė 
— vad. E. NAKROSIS
Programą praves ir visus linksmai nuteiks plačiai 

žinomas VITALIS ŽUKAUSKAS
Bus paminėtos Valančiaus ir Čiurlionio sukaktys 

Bilietų kaina 4 dol.

RUGPIŪČIO 23, ŠEŠTADIENĮ, IŠKILMINGAS SEIMO 
BANKETAS IR ŠOKIAI KULTŪROS ŽIDINYJE, 
BROOKLYN, N.Y.

Bus pagerbtas Simas Kudirka ir Robert Hanrahan 
Meninę programą atliks Liudas Stukas ir 
Genovaitė Mazur
Šokiam gros Joe Thomas orkestras

Bilietų kaina 12.50 dol.

RUGPIŪČIO 24, SEKMADIENĮ, IŠKILMINGOS SEIMO MIŠIOS

IR PIETŪS V. ATSIMAINYMO BAŽNYČIOJ IR SALĖJ, 
MASPETH, N.Y.

Bilietų kaina 8 dol.

Bilietus galima įsigyti iš anksto šiais adresais:

Transfiguration Rectory, 64-1456th Rd„ Maspeth, N.Y. (212) DA 6-2236 
Loretta Stukas, 1467 ForceDrive, Mountainside, N.J. (201) 232-5565 
Anthony J. Mažeika, 146-31 120 St. Ozone Park, N.Y. (212) VI3-0667 
Kazys Sipaila, 281 Gertrude St., Hillside, N.J. (201) 923-3975

Paštu: siųskit čekį, išrašyta: Knights of Lithuania Mid-Atlantic Dist- 
rict, adresu: Mrs. Jeanne Janonis, 2124 Ellis Avė., Bronx, N.Y. 10462

laikyti gražią lietuvių kalbą, pa
pročius, dainas. Jie skelbs pa
sauliui — Lietuva turi būti lais
va: Vyčiai jautriai gina Dievo 
ir Bažnyčios teises Lietuvoje.

Kas susirenka?
Susirenkančiųjų vyčių grupė 

yra marga. Čia susirenka vyres
nieji, kurie į vyčius įstojo jau
nystėje. Dauguma bus viduram
žyje. Šiemet renkasi ir jauniai, 
moksleiviai, kurie bando eiti vy
riškuoju keliu. Reikia džiaug
tis jų ryžtu, reikia sveikinti jau
nimą ir jo vadovus.

Vyčių tarpe bus studentai, 
universitetą baigę advokatai, 
daktarai. Jų eilėse bus ir dvasi
ninkų.

Kaip priimsime vyčius?
Tai priklauso nuo visų lietu

vių. Jei jie pasirinko Nevv Yor
ką savo seimui, tai nevvyorkie- 
čiai turi atvira širdimi juos su
tikti ir su jais bendrauti. Kas 
gali, tegu dalyvauja jų posė
džiuose, nes svečiai visada lau
kiami.

Rugpiūčio 22, penktadienį, 
Maspetho parapijos salėje ren

giamas lietuviškas linksma- 
vakaris. Pradžia 9 v.v. Tai bus 
visų susitikimas. Visi kviečiami.

Tradicinis seimo banketas bus 
rugpiūčio 23 Kultūros Židinyje. 
Čia bus pagerbtas Simas Kudir
ka ir Robert. Hanrahan. Daly
vaukime kuo gausiausiai.

Seimo užbaigiamosios pamal
dos bus rugpiūčio 24, sekmadie
nį, Maspetho parapijos bažny
čioje. Kviečiami visi, ypač jauni
mas. Po pamaldų bus pietūs ir 
užbaigimo iškilmės.

Sveikinimai ir linkijimai
New Yorko lietuviai sveikina 

vyčius ir džiaugiasi, kad jūs 
norite išlikti lietuviais ir lietu
viškumą norite perduoti naujom 
kartom. Jum linkime Dievo pa
laimos ir ištvermės! Linkime 
sėkmingai atlikti visus pramaty
tus seimo darbus.

Gėrimės jūsų atliktais dar
bais. Jūsų ateities gyvenime dar 
laukia daug uždavinių. Būtų 
gera, kad vyčiai bendradarbiau
tų su kiekviena lietuviška 
patriotiškai nusiteikusia grupe. 
Susiglauskime, kad įvykdytume 
šventus lietuviškus uždavinius. 
Į vyrišką veiklą atveskime dau
giau jaunimo. O kad jaunimo bū
tų, reikia organizuoti jaunimo 
stovyklas, vadovų kursus.

Kad vytiška veikla būtų gyva, 
reikia išleisti vyriškos veiklos 
vadovą. Tokiais vadovaisrūpi- 
nasi visos organizacijos.

Būtų ir daugiau kitų svarbių 
uždavinių, bet tai jie patys prisi
mins savo seime!

Tegyvuoja vyčiai!
Vytis kun. Stasys Raila
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