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— Lietuvos menininkų gastro
lės užsienyje garsina Sovietų 
Sąjungos vardą. Nuo gegužės 
23 visą dešimtį dienų prosovie
tinę valdžią turinčioje Kongo

knygų, išspausdinta apie 400 
straipsnių. Dabar spaudoje 
esanti dr. R. Rimantienės mono
grafija apie Šventosios akmens 
amžiaus gyvenvietes; V. Vait-

LIETUVIAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Valst. d-to Afrikos reikalų spe
cialistai susirūpino, kad prez. 
Carter ir jo patarėjo saugumo 
reikalam Zbigniew Brzezinski 
aštrūs pasisakymai dėl Sov. S- 
gos ir Kubos įsivėlimo į Afrikos 
reikalus gali pakenkti JAV poli
tikai Afrikoj. Pagal juos JAV tu
rėtų pripažinti Angolos vyriau
sybę, nežiūrint, kad ten veikia 
Kubos kariai, nes Angolos daly
vavimas sprendžiant P. Afrikos 
reikalus esąs būtinas.

Sov. S-ga, pagriežtėjus JAV 
politikai, ėmėsi atsilyginimo 
priemonių ir areštavo ten dirbu
sį International Harvester kor
poracijos pareigūną F. Jan Craw- 
ford neva už nusižengimus va
liutos įstatymam. Areštuotasis 
paneigia kaltinimus, o JAV dėl 
to protestavo.

Besivaidijančios tarp savęs 
Libano krikščionių buv. prez. 
Franjieh ir falangistų grupės su
sišaudė Ehden mieste. Per su
sišaudymą žuvo Franjieh sūnus, 
jo žmona su vaiku ir apie 25 kiti 
žmonės. Sirijos taikos priežiū
ros daliniai turėjo įsikišti taikai 
atstatyti.

Italijos prez. Giovanni Leone, 
iškilus kyšininkavimo bylai, 
buvo priverstas atsistatydinti Jo 
pareigas eis senato prez. Amin- 
tore Fanfani.

Belgijos min. pirm. Leo Tin- 
demans, negalėdamas susitarti 
su savo vyriausybe dėl ūkinių 
reformų, atsistatydino.

V. Vokietiją valdanti socialde
mokratų ir laisvųjų demokratų 
partijų koalicija galinti iširti, nes 
pastaroji Saksonijos ir Ham
burgo provincijų parlamentų 
rinkimuose nesurinko 5 proc. 
balsų ir dėl to negali būti atsto
vaujama tuose parlamentuose. 
Partijai pakenkė jos susidėjimas 
su socialdemokratais.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing priminė Sov. S- 
gai, kad atoslūgio politika turi 
būti vykdoma visur ir dėl to ji 
nesiderinanti su sovietų kari
niais įsiveržimais į kitas valsty
bes.

Naujoji Afganistano vyriau
sybė atėmė pilietybę jo buv. ka
raliui Zahir Shah ir kitiem 22 
karaliaus šeimos nariam ir pra
dėjo valyti administracinį apara
tą nuo “antirevoliucinio” 
elemento.

Nors prez. Carter supažindino 
parinktus senatorius apie Kubos 
įsivėlimą į nesenai įvykusį Ka- 
tangos Shaba provincijos puoli
mą, bet tai neįtikino senatorių 
McGovern, Frank Church, Diek 
Clark ir John Sparkman.

Irake buvo susektas komunis
tų sąmokslas nuversti prez. 
Ahmed Hassan al-Bakr vy
riausybę.

Prancūzijos ir Belgijos kari
niai instruktoriai apmokys Zairo 
pėstininkus ir parašiutininkus.

Jugoslavija išleido į užsienį 
praeitais metais iš kalėjimo pa
leistą disidentinį rašytoją Mi- 
hajlo Mihajlov.

V. Vokietijos žurnalas Der 
Spiegei teigia, kad R. Vokietijoj 
įvyko jaunimo demonstracijos. 7 
jaunuoliai dėl to buvo nuteisti 
kalėti iki 3 m.

Amerikos komitetas, siekiąs 
Rytų ir Vakarų susitarimo, ragi
no vyriausybę sušvelninti pasi
sakymų prieš Sov. S-gą toną ir 
nedaryti nieko, kas pakenktų 
strat. ginklų apribojimo sutarčiai 
sudaryti.

JAV ir 11 kitų valstybių su
tarė Zairo ūkiniam sunkumam 
nugalėti paskirti 116 mil. dol.

Japonijos pagrindinę Honshu 
salą ištiko stiprus žemės drebė
jimas, per kurį žuvo 21 ir buvo 
sužeista 350 gyventojų.

JAV viceprezidentas Walter 
Mondale birželio 13 Washingto- 
ne priėmė pabaltiečių delega
ciją. Atsilankiusius asmeniškai 
pasveikino ir pats prezidentas 
Jimmy Carter.

Audienciją išrūpino JAV Lie
tuvių Bendruomenė per JAV 
Krašto valdybos vicepirmininką 
Rimą Česonį, kuris per eilę me
tų yra išvystęs ypač gerus ryšius 
su JAV valdžios atstovais.

Lietuvių delegaciją sudarė: 
Vliko pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Bronius Nainys, JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys, vicepirmininkas Ri
mas Česonis, Lietuvių Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. Ka
zimieras Pugevičius, Lituanisti

kos Instituto atstovas dr. Tomas 
Remeikis, Algimantas Gureckas, 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos atstovas Viktoras Nakas ir 
Amerikos Balso korespondentė 
Jolanta Raslavičiūtė.

Prie delegacijos prisidėjo taip 
pat ir Pabaltiečių Sąjungos pir
mininkas ir latvių bei estų atsto
vai — Olgerds Povlovskis ir 
Maido Kari.

Viceprezidentas Mondale su 
savo patarėjais išklausė lietuvių 
ir kitų pabaltiečių rūpesčius bei 
pasiūlymus apie žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijo kraštuose. 
Buvo kalbamasi apie lietuvių 
Helsinkio grupės veiklą, Viktoro 
Petkaus suėmimą, Balio Ga
jausko teismą ir kitų sąžinės bei 
politinių kalinių reikalus. Aptar
tas šeimų susijungimo klausi

mas, konkrečiai nurodant Jurgu- 
čių šeimą.

Lietuviai pasiūlė, kad, ruo
šiantis Madrido konferencijai, 
kuri turi įvykti 1980 Helsinkio 
susitarimam apsvarstyti, į JAV 
delegaciją arba jos štabą būtų 
įjungtas bent vienas pabaltietis.

Buvo priminta apie Pabaltijo 
okupacijos nepripažinimo .poli
tiką, ir viceprezidentas teigė, 
kad JAV nusistatymas lieka toks, 
koks buvo iki šiol.

Prisiminti ir Amerikos Balso 
bei Laisvės radijo reikalai.

Ir pabaltiečiai, ir Baltųjų Rū
mų atstovai buvo labai patenkin
ti šiuo pasikalbėjimu, kuris tęsė
si 50 minučių. Tai nebuvo koks 
simbolinis vizitas, o nuoširdi 
darbo sesija, kuri yra Baltųjų Rū
mų ir minėtų organizacijų santy
kių pradžia.

Lietuvių delegacija Baltuosiuose Rūmuose. Iš k.: JAV viceprezidentas W. F. Mondale, JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. R. Česonis, Lietuvių Religinės Šalpos vedėjas kun. K. Pugevi
čius, JAV LB krašto valdybos pirm? A. Gečys, PLB valdybos pirm. Br. Nainys, 
JAV prezidentas Jimmy Carter, Lithuanistikos Instituto atstovas dr. T. Remeikis, LB atsto
vas VVashingtone A. Gureckas, Amerikos Balso atstovė J. Raslavičiūtė, latvių atstovas Olgerds 
Povlovskis. Antroj eilėj estų atstovas M. Kari, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas ir Jaunimo 
Sąjungos atstovas V. Nakas.

respublikoje (buvusioje Pran
cūzijos kolonijoje) vyko Sovietų 
Sąjungos kultūros dienos. Į tas 
dienas buvo pasiųsta Lietuvos 
kultūrininkų delegacija. Jai 
vadovavo leidyklų komiteto pir
mininkas J. Nekrošius. Braza- 
vilėje buvo surengta Lietuvos 
grafikos, spaudos ir suvenyrų 
paroda. Koncertavo lengvosios 
muzikos ansamblis, vadovau
jamas M. Tamošiūno. Buvo ro
domi “dokumentiniai” filmai. 
Apie Vilniaus universitetą kal
bėjo docentas A. Skupas. Ta 
proga pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis tarp Vilniaus ir 
Brazavilės universitetų.

Gegužės pabaigoje Švenčio
nių kultūros namų mišrus cho
ras, vadovaujamas J; Kazimierė- 
naitės, keletą koncertų davė 
Bulgarijoje. O Vilniaus rajono 
Buivydiškių “tarybinio” ūkio 
mišrus choras, vadovaujamas A. 
Armino, gastroliavo Vengrijoje. 
Ypač įsimintinas koncertas bu
vęs Budapešte. Programoje bu
vusios lietuvių liaudies ir “ta
rybinės” dainos. Spaudoje rašo
ma, kad Buivydiškių liaudies 
choras esąs daugelio konkursų 
nugalėtojas.

— Ir dailė pajungiama sovie
tinei propagandai. Kasmet orga
nizuojamos vad. “dailės die
nos” — vis kitame Lietuvos ra
jone. Šiemet balandžio pabaigo
je iškilmingai tos “dienos” 
pradėtos Vilniuje Meno darbuo
tojų rūmuose: atidaryta paroda, 
pavadinta “Meno darbuotojai 
dailės kūriniuose”. Parodos-mu- 
gės rengiamos ir po atviru dan
gum — Vilniuje Kutuzovo aikš
tėje ir Kaune Rotušės aikštėje. 
Panevėžyje vaikų piešinių kon
kursas suorganizuotas ant gatvės 
grindinio. Parodos aurengtos ir 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaišia
doryse, Šalčininkuose. Tačiau 
pagrindinis dėmesys nukreip
tas šį pavasarį į Alytaus rajo
ną. Čia Amerikos lietuvio komu
nisto R. Mizaros tėviškėje įkurta 
“tapytojų kūrybinė stovykla”, 
kurioje apgyvendinti dailininkai 
įpareigoti sukurti kolchozininkų 
portretų, darbo vaizdų, “laimin
gų žmonių” džiaugsmo momen
tų. Tie paveikslai išstatomi kol
chozo kultūros namų salėje ir 
Alytaus miesto kultūros na
muose.

PRIEKABĖS TIKINTIESIEM VARGINTI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 32
Telšiai

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis šitaip atsakė Telšių kated
ros vargonininkui Šeduikiui į jo 
pareiškimą (žr. “LKB Kronika” 
Nr. 31), kur buvo prašoma pagal
bos, kad nebūtų nugriautas prie 
jo namo pastatytas koolytstulpis:

“Pranešame, kad rajono LDT 
(Liaudies deputatų tarybos) vyk
domojo komiteto sprendimų pa
keitimas nėra mūsų įstaigos 
kompetencijoje. Reikalui esant, 
juos gali pakeisti LTSR Ministrų 
Taryba”.
Kapsukas

1978 kovo 15 Janina Buzaitė, 
gyv. Kapsuke, Vaičaičio g. 3-2, 
buvo iškviesta į Kapsuko KGB 
skyrių, kur saugumo viršinin
kas Vilkas su vienu iš savo pa
vaduotojų bandė išgauti, ko
kiu būdu informacija apie J. Bu- 
zaitę kelis kartus pateko į “LKB 
Kroniką”. Tardomoji taip pat 
buvo verčiama pasirašyti (sau
gumiečių parašytą) raštą, kad 
“LKB Kronikoje” paskelbta apie 
ją informacija esanti neteisinga. 
J. Buzaitė patvirtino, kad saugu
miečių paskaityta iš “LKB Kro
nikos” informacija esanti teisin
ga, bet kokiu būdu ji patekusi į 
Kroniką — nežinanti. Tardy
mas užtruko tris valandas.

Vasario mėn., J. Buzaitei esant 
ligoninėje, “santechnikai” iš
plėšė jos buto grindis, ieškoda

mi, kurioje vietoje vandentiekio 
vamzdžiuose “užšalęs vanduo”, 
nors kambaryje žydėjo gėlės. 
Manoma, kad tai buvo eilinė 
saugumiečių padaryta krata.

Šiauliai
1978 vasario 11 kun. A. Ylius 

buvo iškviestas į Šiaulių m. pro
kuratūrą. LTSR prokuroro padė
jėjas J. Bakučionis “atsakė” į 
kun. A. Yliaus pareiškimą, kuria
me buvo reikalaujama jo šmeiži
kus patraukti baudžiamojon at
sakomybėn. Prokuroro nuo
mone, nesą pagrindo teisti kny
gų autoriaus, nes medžiaga imta 
iš kun. A. Yliaus bylos.

Pokalbyje dalyvavo sugumie- 
tis Česnavičius ir Šiaulių dėka-

Vėl pora senatorių 
rezoliucijų žygį

Senatorius Dennis DeConcini 
(D.-Ariz.) ir senatorius Lawton 
Chiles (D.—Fla.) įsijungė į stip
rių rezoliucijų žygį, tapdami se
natoriaus Carl T. Curtis (R.- 
Nebr.) įneštos S. Con. Res. 68 
rezoliucijos koautoriaįs. Šiuo 
metu virš 70 kongresmanų ar se
natorių (pavieniui ar grupėmis) 
yra įnešę stiprias rezoliucijas į 
JAV Kongresą, reikalaudami 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai pil
nos laisvės ir nepriklausomy
bės.

nas kun. L. Mažonavičius, kurį 
valdžios pareigūnai atsivedė, 
kad jis padėtų nuraminti kun. A. 
Ylių.

— Paties dabar niekas nelie
čia. Esi priregistruotas. Sėdėtum 
sau ramiai ir dirbtum savo dar
bą,—įkalbinėjo dekanas L. Ma
žonavičius,

— Kaip niekas neliečia? — 
nustebo kun. Ylius. — Yra net 
trys ateistinės propagandos kny
gos, išleistos po duoto man pa
žado daugiau nebešmeižti. Jos 
savo naujais šmeižtais man ne
duoda ramybės. Todėl aš nega
liu tylėti — turiu gintis.

“LKB Kronika” mano, kad 
dekanui netinka būti bedievio 
prokuroro advokatu.

įsijungė į stiprių

Rezoliucijų skaičius bus didi
namas iki maksimumo: juo dau
giau turėsime įneštų rezoliucijų, 
tuo lengviau bus. vieną iš jų pra
vesti JAV Kongrese.

Visi geros valios lietuviai, ku
riems rūpi greitesnis laisvės ry
tojus pavergtai Lietuvai, kvie
čiami visomis išgalėmis jungtis 
prie šio darbo. Visam tam žy
giui vadovauja: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Office 
Box 75893, Los Angeles, Cali- 
fornia 90075. RRK

— Gimtajam Kraštui (Nr.
21) duotame pasikalbėjime
LMA Istorijos instituto ar-
cheologijos sektoriaus vadovas 
Adolfas Tautavičius duoda Lie
tuvos archeologų darbų, atliktų
per ištisą trisdešimtmetį, ap
žvalgą. Iš viso tyrinėta apie 400 
istorinių vietų ir kultūros pa
minklų. Rastoji medžiaga tiria
ma laboratorijose, atsiklausiama 
tos srities specialistų, dalis jos 
išstatoma parodose, kiti dalykai 
saugomi muziejų fonduose.' 
Archeologų vis gausėja, jų dar
bai intensyvinami. Vien per 
1977 tyrinėta: 3 akmens amžiaus 
gyvenvietės, 5 piliakalniai, 3 pi
lys, 4 senamiesčiai, 4 pilkapiai, 
22 senkapiai, kelios paeiginės 
vietos, iš viso 46 objektai. Iš
skirtinai minėtina istorijos dak
tarės R. Rimantienės vadovauta 
ekspedicija, kasinėjusi vėlyvojo 
neolito gyvenvietę Kuršių Neri
joje prie Nidos. Ten 3600 kv. 
metrų plote surinkta per 80 
tūkstančių istorinės vertės tu
rinčių puodų šukių. Įdomių ra
dinių surinko ir dr. R. Kulikaus
kienės vadovaujama ekspedicija 
į Narkūnų prie Utenos piliakal
nį. Ten rastas kultūrinis sluoks
nis iš kelių amžių prieš mūsų 
erą: kaulo, rago, akmens, mo
lio dirbinių. Sėkmingi archeolo
giniai kasinėjimai vyko ir Plun
gės, Radviliškio, Kėdainių, 
Anykščių, Šilalės, Kauno rajo
nuose. A. Tautavičius džiaugia
si, kad daug jau padaryta ir da
roma, bet dar daug duomenų 
trūksta senųjų Lietuvos gyven
tojų kultūrai pažinti. Per pasta
ruosius 20 metų Lietuvoje esą 
išleista apie 20 archeologinių

kunskienė yra paruošusi veikalą 
apie sidabro naudojimą Lietuvo
je, o E. Grigalavičienė — apie 
senovės metalo dirbinius.

— Kultūros ministerijos (kartu 
su Rašytojų sąjunga) premijas už 
vaikų ir jaunimo literatūrą lai
mėjo: II premiją (I-oji visai ne
paskirta) — Saulius Šaltenis už 
pjesę “Jasonas”, IH-ąją — V. 
Palčinskaitė už pjesę “Andrius”. 
Skatinamosios premijos dar pa
skirtos: A. Liobytei už pjesę 
“Aukso obuolys” ir J. Glinskiui 
už pjesę “Ir užgrojo muzikėlė”.

— Kultūros Barų žurnalo ir 
Kultūros ministerijos paskelbta
me konkurse “Kas išradinges
nis” dalyvavo 10 zoninių kultū
ros namų. Tris pirmąsias vietas, 
garbės raštus ir premijas meno 
kūriniais laimėjo Staniūnų (Pa
nevėžio raj.), Skaudvilės (Taura
gės raj.) ir Rokų (Kauno rajonas) 
kultūros namai.

— Vilniaus universitetas, Kul
tūros Barai ir Lietuvos fotogra
fijos meno draugija paskelbė fo
tografijos konkursą, pavadintą 
“Universiteto darbai ir dienos”. 
Nespalvotos nuotraukos (ir dar 
niekur neskelbtos) turi vaiz
duoti universiteto mokslinį, 
kultūrinį ir visuomeninį gyveni
mą praeityje ar dabartyje. Pas
kutinė konkurso diena — 1979 
liepos 1. Premijos gana kuklios: 
I-oji 250 rb., dvi H-osios po 150 
rb. ir trys HI-osios po 100 rb. 
Už išspausdinimą Kultūros. Ba
ruose bus mokamas honoraras.

— Dar mažinami lietuviškų 
knygų tiražai. N uo šių metų pra
džios įsigaliojo “Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos” nutarimas 
(spaudoje skelbiamas tik dabar), 
kuriuo sumažinami lietuviškų 
knygų tiražai. Anksčiau prozos 
knygai buvo 15 tūkstančių, da
bar tėra tik 10 tūkstančių; poe
zijai buvo 10 tūkstančių, dabar 
leista tik 7 tūkstančiai, vaikų 
literatūrai buvo 25 tūkstančiai, 
dabar sumažinta iki 15 tūkstan
čių; mokslo populiarizacijai bu
vo 15 tūkstančių, dabar suma
žinta iki 10 tūkstančių; dau
giausia nukentės literatūros kri
tikos, literatūros mokslo ir 
menotyros knygos: buvo 10 
tūkstančių, sumažinta iki 5 tūks
tančių. Senosios normos palik
tos propagandinei masinei lite
ratūrai (50-60 tūkstančių). Tuo 
pačiu įsakymu gerokai padidinti 
autoriams honorarai; anksčiau 
už beletristikos spaudos lanką 
buvo mokama nuo 50 iki 400 
rb., dabar bus mokama 150-400 
rb.

— Gegužės 19 Lietuvių rašy
tojų sąjungoje svečiavosi grupė 
bulgarų rašytojų. Svečius pri
ėmė pirmininkas A. Maldonis. 
Buvo svarstomos literatūrinės 
problemos. Iš pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad Lietuvoje jau esan
čios išleistos 36 bulgarų knygos, 
išverstos į lietuvių kalbą. Bul
garijoje daugiausia domimasi V. 
Bubnio romanais, E. Mieželai
čio poezija.

— Gegužės 13-14 Vilniaus 
profsąjungų kultūros rūmuose 
vyko kino mėgėjų dvidešimtas 
pavasaris. Tos srities mėgėjai 
kasmet gausėja. Spauda dau
giausia vertina meninius ir gam
tos filmus. Į dokumenti
nius filmus esą “įsigraužė min
ties seklumas, formos šablonai”. 
Premijas laimėjo vaidybiniai 
mėgėjų filmai. Jų autoriai — T. 
Macevičius, A. Ulevičius, V. Aš- 
kinis, N. Freimanas, J. Laurai
tis, .V. Kasevičius, R. Muzikevi- 
čius, V. Gaigalas, A. Slavinskas, 
V. Blinstrubas, V. Valentas.

— “Už nuopelnus miestų sta
tyboje ir aktyvų visuomeninį 
darbą” nusipelniusio Lietuvos 
architekto garbės vardas su
teiktas Bronislovui Krūminiui, 
Miestų statybos projektavimo 
instituto vyriausiajam projektų 
architektui. „ _

Pr.N.
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KUR FILMO PRADŽIA?
Savaitės 
įvykiai J. VAIČELIŪNAS

lovsk (Yankelovsk). Taigi žydai 
žmonių žudymą pradėjo nuo

Sov. S-ga pasiūlė vakaram ap
riboti Europoj laikomų Varšu
vos ir Nato pakto valstybių ka
riuomenių skaičių 700,000 ka
rių. Vakarų valstybės į tai žiū
ri skeptiškai, nes pagal jų ži
nias sovietai ten dabar turi 950, 
000 karių, o sovietai teigia turį 
tik 805,000.

Izraelis atitraukė savo karines 
pajėgas iš pietinio Libano, bet 
turėtus įtvirtinimo punktus per
leido Libano krikščionim, o ne 
JT taikos priežiūros daliniam.

Izraelio teismas huteisė ten 
sergančio tėvo aplankyti atvy
kusį JAV pilietį arabą Sami Es- 
mail 15 mėn. kalėti už priklau
symą arabų partizanų organiza
cijai. Amerikoj tai sukėlė didelį 
nepasitenkinimą, nes nuteista
sis jokiuose teroristiniuose 
veiksmuose nedalyvavo.

Kanados min. pirm. Pierre El- 
liott Trudeau pateikė parlamen
tui svarstyti naujos konstitucijos 
projektą, suteikiantį plačias tei
ses kalbinėm mažumom ir pro
vincijom dalyvauti federalinėj 
valdžioj.

JAV ir Sov. S-ga esą buvę 
neoficialiai susitarusios plačiai 
neskelbti apie abiejų pusių šni
pų veiklą ir jų areštus. JAV 
paskelbus apie 3 NJ sulaikytų 
sovietų šnipų veiklą, Sov. S-ga 
atsilygino paskelbdama, kad ten 
pr. m. buvo sulaikyta už šni
pinėjimą JAV vicekonsule Mar- 
tha Peterson, bet paleista kaip 
turinti diplomatines privilegijas.

Kovai su infliacija prez. Car- 
ter ragino kongresą būti taupiu 
skiriant biudžetines sumas įvai
riem projektam ir, rodant darb
daviam ir darbininkam pavyzdį, 
nekelti sau atlyginimo.

Italijos teroristai Romos elekt
ros jėgainėj išsprogdino eilę 
bombų, padarydami žymių nuo
stolių.

Prez. Carter vėl ragino kong
resą panaikinti ginklų Turkijai 
pardavimo draudimą, nes tai 
kenkia Europos saugumui.

Japonija vėl atnaujino taikos 
derybas su Kinija.

Du Britanijos piliečiai Saudi 
Arabijoj buvo viešai nuplakti už 
naminio alaus gaminimą ir jo 
pardavinėjimą arabam.

Prancūzijos kariuomenės šta
bo v-kas gen. Guy Mery pareiš
kė, kad Prancūzija galvoja ga
mintis neutroninę bombą ir vai
ruojamas raketas.

Žydai, kuriuos Maskva išleido 
iš Sovietų Sąjungos, kad jie pa
dėtų Maskvai kovoti prieš lie
tuvius ir kitas tautas, esančias 
Sovietuos vergijoj, Maskvos už
davinį vykdo. Jie visokiais bū
dais puola lietuvius ir kitas tau
tas, kurios 1941-44 buvo Vokie
tijos okupuotos. Per 35 me
tus jie užmiršo, kad žydus nai
kino vokiečiai pagal Hitlerio 
įsakymą ir pagal Himmlerio, 
Eichmanno ir kitų vokiečių na
cių nurodymus bei planavimus. 
Dabar žydai dėl žydų naikini
mo puola ne tiek vokiečius, 
kiek mažas tautas, kurios pačios 
buvo vokiečių okupuotos. Tam 
puolimui jie pagamino net fil
mą “Holocaust”. Tuo filmu sau 
simpatijų pasauly neįsigijo, bet 
įsigijo daug priešų. Ar tai žydų 
laimėjimas?

Dėl žydų išsišokimo Tėviškės 
Žiburiuose buvo net vedamasis

Brazilijoj buvo areštuotas vo
kietis Gustav Franz Wagner dėl 
karo metu padarytų nusikaltimų 
Lenkijoj. Jį išduoti reikalauja 
Lenkija, V. Vokietija, Austrija ir 
Izraelis.

Čekoslovakijos vyriausybė vi
sada aklai seka Sov. S-gos politi
ką, bet čekoslovakai vengia kal
bėti rusiškai, nors rusų kalba 
mokyklose yra privaloma, nelan
ko rusiškų filmų ir yra nepaten
kinti dėl rusų karių buvimo.

JAV vyriausybė nutarė par
duoti Kinijai orinio geologinio 
žemės tyrimo aparatus, nors 
Sov. S-gai tokių aparatų nepar
duoda.

Rodezijos juodieji partizanai 
pagrobė ir nužudė 2 Salvation 
Army misionierius.

Izraelio parašiutininkai ir karo 
laivyno daliniai nusiaubė piet. 
Libane esančią palestiniečių ba
zę ir užmušė 7 palestiniečius. 
Patys neteko 2 laivyno karinin
kų.

Sovietų organai neleido fil
harmonijos orkestro smuiki
ninkei Veronikai Rostropovič iš
vykti su orkestru į užsienį. Va
karuose gyvenančiam jos broliui 
Mstislavui nesenai buvo atimta 
sovietų pilietybė.

Izraelio ministerių kabinetas 
per du posėdžius negalėjo sutar
ti dėl vakarinio Jordano kranto 
ir Gazos ruožo ateities. JAV spi
ria Izraelį pasisakyti tuo reikalu.

R. Vokietijos ginkluotas pasie-

— Nebaigtas filmas. Gal geriau 
tiktų jį pavadinti — Filmas be 
pradžios, nes jame rodomi įvy
kiai, žinoma, žydiškai surežisuo
ti, tik nuo 1941 rudens. Kur to 

- filmo pradžia? Jis turėtų prasi
dėti nuo 1917, kada žydai vado
vavo Rusijos revoliucijai ir kan
kino, žudė nekaltus žmones. 
Toks filmas turėtų tęstis iki 1941 
vasaros ir dar toliau. Bet tokio 
filmo išvis nėra, nors žydai iš
žudė ne šešis, bet 70 mil. nekal
tų žmonių, o gal ir daugiau, nes 
Sovietijoj žmonių žudymas ne
pasibaigė ir dabar.

Jei Hitleris jau mažai bekaiti
namas dėl žydų naikinimo, o lie
tuvių, latvių, lenkų, ukrainiečių 
tautom primetama jų naikinimo 
kaltė, tai dėl žmonių žudymo 
dar lengviau pateisinti Staliną, o 
visą kaltę sumesti tik žydam, 
nes žydai nuo 1917 buvo Rusi
jos ir jos pavergtų kraštų valdo
vai bei nekaltų žmonių žudikai.

Štai kas stovėjo prieky Rusi
jos revoliucijos metu: Lenin, 

Trocky (Bronštein), Sverdlov 
(Yankel), Steklov (Nakhames), 
Mortov (Tzderbaum), Zinovjev 
(Apfelbaum), Kamenev (Rosen- 
feld), Gometzky (Furstenburg), 
Parvus (Helphand), Uritzky (Pa- 
domilovsky), Larin (Lurge), 
Bohrin (Nathouson), Martinov 
(Ziber), Bagdonov (Zelberštein), 
Garin (Garfeld), Suhanov Gi
mei), Kamnelov (Goldman), Sa- 
gersky (Krochman), Riazanov 
(Goldenach), Solutzev (Bleich- 
man), Piatmitzky (Zivan), Glo- 
sunov (Schultze), Zuriesain 
(Veinštein), Lapinsky (Lowen- 
son), Axelrod, Joffe ir tūkstan
čiai kitų: Koks procentas rusų?

Pirmame komisarų sąraše 
buvo: 17 žydų, 3 rusai, gruzi
nas ir armėnas. Centriniame ko
mitete buvo: 41 žydas, 6 latviai, 
5 rusai, 2 gruzinai, 2 armėnai, 
vokietis, čekas, ukrainietis, ka
raimas. Ypatingą komisiją Mask
voj sudarė: 23 žydai, 8 latviai,
2 rusai, vokietis, lenkas, armė
nas. Tarp 556 aukštųjų bolševi
kų pareigūnų, veikusių 1918- 
19 laikotarpy, buvo: 457 žydai, 
35 latviai, 17 rusų, 15 vokiečių, 
11 armėnų, 10 gruzinų, 3 lenkai,
3 suomiai, čekas, vengras, karai
mas.

Tuo metu buvęs sovietų pre
zidentas žydas Sverdlov (Yan
kel) įsakė caro šeimą iš Tobols- 
ko, kur ją buvo išsiuntęs Kerens- 
kis, pervežti į Ekaterinburgą 
ir čia sušaudyti. Tas miestas bu
vo pavadintas jo vardu — Sverd-

caro šeimos.
Kur žydiškieji Eichmannai,. 

kurių žydai nesugavo ir nenu
baudė mirtim, kaip jie padarė su 
vokiečių Eichmannu?

Žymiausias žydiškas eich- 
manas buvo Naftaly Frenkel, 
baisiųjų kacetų sumanytojas ir 
žiaurumų vykdytojas. Jis bai
siuose žiemos šalčiuose vykdė 
Belomoro, Volgos ir kitų kanalų 
kasimą. Jam padėjo eilė kitų 
žydiškų eichmanų: Berman, Ko- 
gan, Brodsky, Firin, Rapoport, 
Solts ir kiti. Jie žudė žmones 
baisiose šiaurės žiemos pūgose, 
dirbant dieną ir naktį, naudojant 
tik bolševikinę techniką — ka
torgininkų jėgą.

Katorgininkam valgyti duo
davo per dieną pusę svaro ar 
svarą duonos, kuri nebetiko ka
riuomenės maitinimui, o kartais 
vandeninės sriubos su žuvų gal
vomis. Nuplyšę, išbadėję ir iš
vargę žiemos šalty, katorginin
kai krisdavo kaip musės. Sa
koma, kąd tik per 3 žiemos mė
nesius jų žuvo per 100,000. O tą 
224 km (140 mylių) kanalą iš
kasė per 20 mėnesių: per dvi 
žiemas ir vasarą.

Už tokias žiaurias žmonių žu
dynes žydai to žydiško eich- 
mano — N. Frenkelio nepaga- 
vo ir nepakorė. Jis mirė 1956 
kaip NKVD generolas.

Žydai žmonių kankinimus ir 
žudymus vykdė visą laiką. Kai 
1940 vasarą Lietuvą okupavo 
sovietai, Lietuvos žydai pirmieji 
puolė kankinti ir žudyti vaišin
gus lietuvius. Lietuvių deporta
vimus į Sibiro kačetus vykdė 
žydai su raudonarmiečių apsau
ga. O deportacija į Sibiro kace- 
tus Stalino laikais buvo lygi 
žiauriai mirčiai.

Žydai mato krislą kitų tautų 
akyse, o nemato rąsto savo aky
se. Nuostabu, kad jie neatsako 
į klausimą, kodėl Hitleris pra
dėjo žydų naikinimą.

Ar žydai pagamins filmą apie 
Belomoro ir Volgos kanalų kasi
mą su Frenkel, Berman, Firin, 
Brodsky, Rapoport ir kitais žy
dais priešaky? Greičiausiai ne, 
nes ir kino artistai neperneštų 
tų žiaurumų. Dar vienas klausi
mas: kiek žydų lietuviai išžudė 
Izraely, ir kiek lietuvių žydai 
išžudė Lietuvoj. Ir deportacijos 
yra lygu žudymams, nes iš de
portuotų į Sibiro kacetus lietu
vių 96% žuvo baisiose darbo, ba
do ir šalčio sąlygose.

Kada pamatysim “Holocaust” 
filmo pradžią?

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių.pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 Iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. ----------------  ---------------------------------- .—? ------- —----------------------  
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richinond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-197& Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly. z

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigųJnvestacijos, 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 Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam.^Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresą?: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v; 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

nio sargybinis perbėgo į V. Ber
lyną. PAGYVĖS KARO NUSIKALTĖLIŲ

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

Prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadovvs birželio 11, kada 
buvo paminėti didieji birželio trėmimai. I-oje eilėje iš k. 
W.B. Rodgers — komiteto vicepirm., assemblyman Peter 
C. Mirto, Regina Žymantaitė, senatorius Martin J. Knorr, 
councilman T. Manton, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis; 
II-oje eilėje — Michael J. Bosinger ir komiteto pirmininkas 
Peter C. VVytenus. Nuotr. Ch. Binkins

MEDŽIOKLĖ

Birželio 17 NYT informuoja, 
kad JAV kongresas numato pa
gyvinti JAV gyvenančių 147 įta
riamų karo nusikaltėlių bylų 
sprendimą. Atstovų rūmai nu
mato greitu laiku paskirti 2 mil. 
dol. prieš kurį laiką įkurtai Nazi 
War Crime Litigation Unit, ku
riai vadovauja adv. Martin Men- 
delsohn.

Be to, atstovų rūmų teisės ko
miteto imigracijos pakomitetis 
pradės apklausinėti ČIA, FBI ir 
gynybos d-tą, reikalaudamas pa
teikti bylas tų įtariamų karo nu
sikaltėlių, su kuriais tos įstaigos 
ilgą laiką bendradarbiavo ir nie
kada jiem nekėlė bylų.

Atstovų rūmų teisės k-tas nu
mato priimti atstovės Elizabeth

Demokratija 
ir užtvaros

Komunistų partijos Vakaruose 
tvirtina, kad jos kovoja už tik
ros socialistinės demokratijos į- 
gyvendinimą. Jei taip iš tikrų
jų yra, tai šita kova neprivalo 
ribotis vien tik Vakarų kraštais, 
bet privalo apimti ir komunistų 
valdomą Rytų Europą.

Tokį savo įsitikinimą išreiškė 
vienam italų laikraščiui suteik
tame pasikalbėjime žymus eko
nomistas čekoslovakas Ota Sik, 
vadinamojo “Prahos pavasario” 
laikais buvęs Čekoslovakijos 
viceministeris pirmininkas.

Yra absurdiška sakyti: “mes 
norim demokratijos Italijoj,

Holtzman prieš 2 metus pa
siūlytą įstatymo projektą, kuris 
pirmą kartą oficialiai numato 
uždrausti įvažiuoti į JAV, o įva
žiavusius įgalins deportuoti vi
sus tuos, kurie bet kada perse
kiojo kitus dėl rasės, religijos ar 
tautinės kilmės.

Adv. Mendelsohn numato tam 
reikalui apklausinėti Sov. S-goj 
gyvenančius liudininkus, nors 
iki šiol valst. d-tas drausdavo 
naudotis komunistinėse valsty
bėse gyvenančiais liudininkais. 
Jam talkinti bus dar pasamdyti 
4 advokatai ir reikalingas pagal
binis personalas.

Pagal JAV veikiančius įstaty
mus įtariamieji negalės būti čia 
teisiami už jų padarytus karo nu
sikaltimus, bet iš kaltųjų galės 
būti atimta pilietybė ir jie galės 
būti deportuoti.

Prancūzijoj, bet jos nenorim Ry
tų Europos kraštuose”, pažymė
jo Ota Sik. Demokratijos sąvo
ka negali būti apribojama jo
kiomis teritorinėmis užtvaromis, 
demokratija yra universali ir pri
valo būti visuotinai įgyvendina
ma. Vakarų kraštų komunistai 
neturi jokio pagrindo tvirtinti, 
kad Vakaruose yra sąlygos 
demokratijai įgyvendinti, o Rytų 
Europos kraštuose tokių sąlygų 
nėra. Tai yra netiesa. Tiek Če
koslovakija, tiek ir kiti komunis
tų valdomi Rytų Europos kraštai 
•turi tas pačias demokratines tra
dicijas, kaip Prancūzija ar Itali
ja. Taigi, kas tikrai kovoja už 
demokratiją, tas turi už ją kovo
ti visur, kur ji yra pažeidžiama 
ar slopinama, pažymėjo Ota Sik.

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.

KVECAS
JONAS 

1933 + l 976

asolino
MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEtNS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
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Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Dainų šventę pasitinkant

PRIARTĖJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Liepos 2, sekmadienį, Toron
to miesto erdviose patalpose 
— Maple Leaf Gardens — bus 
didelė mūsų tautos šventė. Tą 
dieną įvyks Penktoji Dainų 
Šventė, į kurią suvažiuos lietu
vių chorai iš visos Amerikos ir 
Kanados ir atliks naują repertua
rą. Salė talpina 16,000 žmo
nių. Tikėkime, kad jis bus pri
pildyta viso laisvojo pasaulio 
lietuvių, kurie suvažiuos į Lie
tuvių Dienas.

Dainų šventės, tautinių šokių 
šventės, sporto žaidynės pade
monstruoja mūsų tautinį susi
pratimą kitų tautų žmonėm, o 
mus pačius labiau sujungia į vie
ną lietuvišką bendruomenę, pri
riša prie lietuviškos kultūros ir 
skatina į lietuvišką veiklą. Ypač 

daug duoda jaunimui, jį uždeg- 
damos naujiem lietuviškiem žy
giam.

-o-
Dainų šventės yra praeito am

žiaus padarinys. Romantizmas 
atkreipė dėmesį į liaudies kūry
bą ir ją iškėlė. Susidomėta liau
dies dainomis. Tuo pačiu metu 
buvo susidomėta ir lietuvių liau
dies dainomis, išverstos jos į vo
kiečių kalbą. Vokietijoje ėmė 
kurtis chorai, kurie propagavo 
liaudies dainas. Vokietijoje ir 
buvo pirmoji dainų šventė 1845 
metais.

To meto vokiečiai turėjo glau
džius ryšius su Estija, Latvi
ja. Ten gyveno nemaža vokie
čių, ir vokiečių kultūra buvo pla
čiai pasklidus. Estijos pirmoji 
dainų šventė buvo 1869, Latvi
jos — 1873. Tiek Estijoje, tiek 
Latvijoje dainų šventės būrė 
patriotus, ugdė jaunimą ir stip
rino tautinį susipratimą.

O kodėl nebuvo dainų šven
čių Lietuvoje? Negi lietuviai ne
suprato jų reikšmės, negi jie 
neturėjo dainų ir nemėgo dai
nuoti?

Lietuvoje tuo metu buvo tam
siausia naktis, didžiausia prie
spauda. 1864 uždraudus spaudą, 
buvo uždraustas bet koks tauti
nis judėjimas. Nebuvo jokio 

choro ir jo negalėjo būti, nes tai 
būtų palaikyta reiškiniu prieš 
rusų valdžią. Jei kur bažnyčioje 
ir pagiedojo neblogai, tai buvo 
grynai spontaniškas giedojimas 

— sueidavo balsingi ir su klau
sa ir giedodavo be jokio pasi
ruošimo.

Kaune 1899 buvo suorgani
zuotas slaptas choras, kuriam va
dovavo muzikas Juozas Naujalis.

Tik atgavus spaudą 1904 me
tais, visame krašte prasidėjo at
gimimas, visur buvo rengiami 
vaidinimai, visur organizavosi 
chorai. Jau tuo metu buvo rajo
ninių dainų švenčių.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais pirmoji dainų šventė su
rengta tik 1924 rugpiūčio 23-25 
Kaune. Dalyvavo 80 chorų su 
3000 dainininkų. Tą šventę su- 
roganizavo savo iniciatyva muzi
kas Juozas Žilevičius, sudaręs 
šventei rengti komitetą. Antroji 
buvo 1928, trečioji — 1930.

-o-
Amerikos lietuviai šioje srity

je yra daug nuveikę. Čia buvo 
nemaža rajoninių dainų švenčių. 
Jų buvo pirmoji didžiojo karo 
metu, kai suvažiuodavo į dide
lius seimus, kur buvo reikalau
jama nepriklausomybės Lietu
vai. Tų seimų — suvažiavimų 
proga būdavo ir dainų šventės.

Atvykus į Ameriką Juozui Ži
levičiui, pagyvėjo muzikinis gy
venimas. Daug kur buvo didelės 
rajoninės dainų dienos, o 1939 

New Yorke buvo pati didžiausia 
Amerikos lietuvių dainų šventė. 
Ji įvyko pasaulinėje parodoje. 
Dalyvavo 60 chorų ir 3000 dai
nininkų. Dirigavo J uozas Žilevi
čius.

Po antrojo karo atvykus naujai 
imigrantų bangai, vėl suklestėjo 
chorų veikla. Tada imtasi orga
nizuoti dideles dainų šventes, 
į kurias suvažiuoja chorai iš 
Amerikos ir Kanados. Tokios 
šventės vyksta kas penkeri me
tai. Dabar jau turime Penktąją 
Dainų Šventę.

(nukelta į 4 psl.)

Reikšmingas pasakymas, jog 
visi keliai veda į Romą, šian-
dieną mum turi reikšti, jog visi 
keliai veda į Torontą, nes Toron
tas bus ta vieta, iš kur aidas atsi
muš plačiai ir labai toli. To ai
do atsimušimo lauks visi laisvo
jo pasaulio lietuviai ir tolimiau
siose vietose, nes suprantama 
jo didelė ir gili reikšmė ir svar
ba, išeinanti iš ten vyksiančio 
parengimų komplekso.

Šalia trijų pagrindinių rengi
nių — pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, dainų, šventės ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo — bus dar eilė papildo
mų renginių. Tai Kanados ir JAV 
lietuvių mokytojų konferencija, 
Kanados lietuvių dailininkų 
meno paroda; ryšium su ten 
vykstančiu “tarptautiniu kara
vanu” bus įrengtas lietuvių pa
viljonas Vilnius Prisikėlimo pa
rapijos patalpose kur vakarais 
bus atliekamos kultūrinės prog
ramos, gaminami lietuviški val
giai, pardavinėjami suvenyrai. 
Jaunimo Sąjunga rengia susipa
žinimo ekskursiją laivu po Onta- 
rio ežerą. Sportininkai turės taip 
pat susipažinimo vakarą. Be to, 
bus didysis PLD susipažinimo 
vakaras ir užbaigiamasis PLD 
banketas su oficialia dalim ir 
kultūrine programa.

Kristus iš Nazareto. Lietuvių liaudies skulptūra, vietovė 
nežinoma, dabar laikoma muziejuje.

Per dainų šventės atidarymą 
bus paskelbta deklaracija, skel
bianti Pasaulio Lietuvių Dienų 
reikšmę ir prasmę: skelbianti 
pasauliui lietuvių kultūrines ir 
tautines aspiracijas, politinį su
brendimą ir laisvės pavergtai 
Lietuvai atstatymo siekimą. 
Tuoj po dainų šventės visų ma
sinis, organizuotas žygiavimas 
gatvėmis, vadovaujant šauliam 
ir skautam su vėliavomis ir pla
katais, ir padėjimas vainiko prie 
paminklo bus vieša, ypatinga 

Pasaulio Lietuvių Dienų ma
nifestacija.

Pasaulio Lietuvių Dienos To
ronte įgauna ypatingą reikšmę, 
nes vyksta minint 725 metų su
kaktį nuo karaliaus Mindaugo 
vainikavimo ir oficialaus Lietu
vos valstybės įkūrimo, minint 60 
metų sukaktį nuo Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atstaty
mo ir minint 40 metų sukaktį 
nuo Lietuvos pirmosios tautinės 
olimpiados Kaune.

Jau yra žinoma, jog to aido 
atsimušimo iš Toronto ypatingai 
laukia mūsų tautiečiai Lietu
voj. Jie seks Pasaulio Lietuvių 
Dienų eigą su didele atida ir vil
tim.

Visam PLD parengimų komp
leksui apimti yra išleidžiami 
PLD leidiniai: pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių leidinys, dai
nų šventės leidinys, kuris bus 
pagrindinis PLD leidinys, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo leidinys ir PLD informa
cijos leidinys. Tuose leidiniuose 
bus pateikiamos pilnos informa
cijos apie programas, laiką, vie
tas su miesto planais.

Visuomenė kviečiama domė
tis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimu. Jo posėdžiai lie
tuviam yra vieši. Norintieji ga
lės dalyvauti ir diskusijose.

Dalyvaujant PLD komiteto 
pasitarimuose Toronte, teko ma
tyti, kokias dideles pastangas 
deda rengėjai, kad PLD labai di
delė programa būtų įvykdyta

JUNO BEACH, FLA.

LB PBC apylinkė garsino 
lietuvių varda

Beveik šiaurinėj Palm Beach 
County daly esąs Juno Beach 
miestelis pasiskelbė “nepriklau
somu” 1953 birželio 4. Taigi jau 
sukako 25 m. nuo naujo miesto 
vardo atsiradimo šioj apskrity, 
ir jis jau pasiekė “sidabrinio 
amžiaus” jubiliejų.

Kaip tai įprasta ir mėgstama 
beveik visame pasauly, taip ir 
čia šiam įvykiui atžymėti birže
lio 3 įvyko jubiliejinė šventė 
su prakalbomis, parko pašventi
nimu ir paroda. Tai gal mum, 
lietuviam, ir nebūtų taip svar
bu, bet taip jau atsitiko, kaip 
daugelis iš spaudos žinom, kad 
šioj geografinėj platumoj, ar dėl 
saulės įtakos, ar dėl nesvietiš
kų ambicijų, Palm Beach Coun
ty yra įsikūrusios net. . . penkios 
lietuviškos savitarpy rungty
niaujančios organizacijos!!! Jų 
tarpe pati stipriausia yra LB 
apylinkė.

Pastaroji, kurios narių žymioji 
ir darbščioji dalis gyvena šio 
jubiliejinio miestelio ribose, 
apyl. pirm. Z. Strazdo vadovau
jama, nutarė pasirodyti su lietu
višku menu viename iš daugelio 
šio miesto organizacijom skirtų, 
paviljonų. V. Aušrotienė, organi
zavusi šiam paviljonui ekspona
tus, rinkdama juos, sutiko visų 
tautiečių nuoširdų norą prie šio 
lietuviško reikalo prisidėti.

Dabar galima pasidžiaugti, 
kad LB PBC apylinkės suorga
nizuotas išskirtinis paviljonas, 
dengtas darbščių lietuvių mote
rų austomis staldengtėmis, išgra
žintas juostomis ir takeliais, 

sėkmingai ir sklandžiai: jie dir
ba dieną ir naktį, nesigaili nei 
laiko, nei jėgų.

Su Kanados lietuviais mus riša 
visada labai nuoširdūs, šilti, 
broliški ryšiai, ir mūsų visų 
turi būti rūpestis, jog Pasaulio 
Lietuvių Dienos Toronte pra
eitų su didžiausiu pasisekimu. 
Aukokim Pasaulio Lietuvių Die
nom per JAV vajaus komitetą, 
vadovaujamą Aleksandro Vak- 
selio, dalyvaukim Pasaulio Lie
tuvių Dienose Toronte, užpildy- 
kim didžiules sales ir stadionus, 
įrodykim mūsų tautinės atsa
komybės supratimą.

Tegu Pasaulio Lietuvių 
Dienų Toronte aidas būna kuo 
didesnis ir pasiekia kuo toliau.

F. Andriūnas

buvo išdabintas gintaro dirbi
niais, vytim, medžio drožiniais 
ir gražiomis tautiniais drabu
žiais aprengtomis įvairaus 
didumo lėlėmis. Be to, paviljo
no sparnus puošė dailininkų A. 
Petrikonio ir R. Zotovienės me
niški paveikslai.

Visi atsilankiusieji džiaugėsi, 
kaip jie man sakėsi, “pačiu gra
žiausiu šios parodos paviljonu”!

Ačiū visiem, vienokiu ar kito
kiu darbu ar patarimu prisidė- 
jusiem prie šio gražaus pasiro
dymo.

A.B.

— Dainų šventėje liepos 2, 
sekmadienį, Toronte dalyvaus 
apie 1500 choristų. Jiem akom- 
ponuos jaunimo tautinių instru
mentų ansamblis iš 80 asmenų, 
karinis estų orkestras — 30 as
menų, simfoninis Toronto or
kestras — 38 asmenys.

— Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų tarybos posėdis šaukiamas 
Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
liepos 1, šeštadienį, 2 vai. po
piet Medical Centre patalpose, 
2299 Dundas St. W., Toronto, 
Ont.

— Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Kanados krašto valdyba Pa
saulio Lietuvių Dienų proga 
rengia vilniečių susirinkimą 
liepos 1, šeštadienį, 11 vai. ryto 
Lietuvių namuose, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont.

— Latvių šeštasis kultūrinis 
festivalis vyks birželio 30 — lie
pos 4 Bostone. Vyks tautinių šo
kių pasirodymai, koncertai, lite
ratūros vakarai, meno parodos, 
dainų šventė, nepriklausomybės 
paskelbimo 60 metų sukakties 
minėjimas.
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Apvertė karstą ant šono, obuo
liai pažiro po visą aukštą, aš 
laikiau tuos, kurie norėjo riedė
ti į krašto pusę, o Rivelė sto
vėjo kaip stulpelis, akis išplė
tusi, rankas nuleidusi.

— Padėk gaudyti, — šaukiau, 
bet gaudyti nebebuvo kada.

Senelė paėmė ją ir paguldė 
aukštielninką į karstą. Nuo gal
vos nusiėmusi skarelę, su
lankstė, padėjo po galva, nutrau
kė Saliamutės skarą, užklojo 
mergaitę ir visą laiką kalbėjo:

— Čia tavęs, mažyte, nė ligi 
paskutinio teismo dienos neras. 
Nebent jau kuris šuns uoslę tu
rėtų. Pasuk galvutę į šoną, kad 
veidelio obuoliai nespaustų. Čia 
dar storiau skara apkimšiu. Ap- 
krausim obuoliais, ir niekas ne
ras. Tik nebijok. Kai tik praeis, 
tuoj vėl išimsim. Tik nieko nebi
jok. O judvi dėkit obuolius atgal. 
Tik iš lengva, nemeskit. Senelis 
mokės vokiečius užšnekinti. 
Ar nespaudžia, mažyte?

— Ne, — silpnai atsiliepė 
mergaitė.

— Tai gerai. O jeigu truputį 
kur ir paspaus, pakentėk, ma

žyte. Vis bus geriau, negu vo
kiečių naguose.

Per kelis akimirksnius karstas 
vėl buvo pilnas obuolių. Dar bu
vo likę kiek ant žemės.

— Tuos surink ir sudėk į krep
šį, — pasakė man. — Mudvi 
su Saliamute bėgsim į trobą. 
Žinai, vokiečiai tuoj “Eier, eier, 
špek, špek”. Reikės gerkles už
kišti, kad greičiau išsinešdintų. 
O tu, mergyte, pabūk rami, tylu
tė, kaip pelytė po šluota. Vienos 
nepaliksim. Dalytė bus kartu. 
Bet jeigu vokiečiai užliptų 
ant aukšto, tada tik nepajudėk, 
nors ir kaip norėtum. Tiktai ne
pajudėk.

— Nebijok, Rivute, — pridė
jo ir Saliamutė. — Aš būsiu tro
boj ir, kai tik vokiečius išpra- 
šysim, tuoj atbėgsiu.

Jos nulipo žemyn. Senelis sto
vėjo kieme su krepšiu rankoje, 
pasirengęs eiti obuolių.

— Kur vokiečiai? — paklausė 
senelė.

— Ateina. Tiesiai per lauką.
— O kur tu? Ar obuolių?
— Tai ką, ar jie kokie sve

čiai, kad lauksiu prie durų. Jeigu 

norės ko paklausti, pamatys ir 
sode, o jeigu tik kiaušiniauja, 
susidorosit ir jūs pačios. Antra 
vertus, kol jie ligi čia ateis, aš 
ir su obuoliais sugrįšiu.

Pasakė ir nuėjo. Obuoliai 
buvo pačiam sodo gale, tai se
neliui nueiti buvo galiukas. Se
nelė su Saliamute suėjo į trobą. 
Jos turbūt žiūri pro langą, ar dar 
toli vokiečiai. Priėjau ir aš prie 
aukšto langelio. Kur buvo sene
lis, nemačiau, bet vokiečiai ėjo 
artyn. Abu su šautuvais. Vienas 
užsikabinęs per petį, kitas sker
sai per krūtinę. Suėmė baimė. 
Mieste mačiau labai daug vo
kiečių, bet baimės nejutau. Ži
nojau, kad nubėgsiu į rūsį, ir 
tegu gaudo, bet kur bėgti čia. 
Čia buvo paslėpta mergaitė, ir 
man reikia saugoti. Aš niekur 
negalėjau bėgti. Jeigu ras ją, bus 
ir man, kaip Lekašienei. Ne tik 
man, bet ir seneliams ir gal Sa- 
liamutei. Visus suims ir išsiva
rys.

— Ar obuoliai nespaudžia? — 
paklausiau pasilenkusi prie 
karsto.

— Dar nespaudžia, — atsakė 
labai tylus balsas.

— Kad ir kiek spaustų, pa
kentėk, — pašnibždėjau. — Vo
kiečiai ateina pas mus. Du. 
Abudu su šautuvais. Bet tavęs 
jie neras. Aš nė į tavo pusę ne
pažiūrėsiu. Slėptis išmokau iš 
Rimo. Paskum papasakosiu, pa
matysi. Jis moka visur pasislėpti.

Ir su tuo baimė iš sykio kažin 
kur nulėkė. Akyse atsistojo Ri
mas, rūsyje slepiąs Leibkę. Jis 

slepia Leibkę, o aš Rivkę. Jis rū
syje, o aš karste. Karste! Rū
muose, kuriuos ir mirdamas kar
tu pasiima. Bet Rivkė tų rūmų 
nepasiims. Ji gyvens. Mes abi 
gyvensim kartu. Ligi šiol buvau 
viena, dabar turėsiu sesutę. Net 
smagumas nubėgo per krūtinę. 
Net Rimas nežinos, kad ją turiu.

Pasiėmiau didelį obuolį ir nu
ėjau prie aukšto krašto. Mieste 
mūsų kieme prie vienos sienos 
buvo pastatytas sandėliukas su 
beveik plokščiu stogu. Kai Ri
mas neturėdavo ką veikti, užlip
davo ant to stogo, atsisėsdavo 
ant paties krašto ir kulnimis tep- 
sendavo į sandėliuko sieną. Sykį 
ir aš užlipau, bet taip atsisėsti, 
kaip Rimas, buvo baisu. Rodos, 
kai nuleisiu kojas, tuoj ir pati nu- 
slysiu. Pats sandėliukas buvo 
tuščias, tik primestas atliekamų 
Lietūkio dėžių. Nuo stogo pro 
atdarus kiemo vartus pamatyda- 
vom pravaromas karo belaisvių 
ir žydų voras. Jis sėdėdavo kojas 
nuleidęs, o aš toliau nuo krašto 
tupėdavau susitūpusi, kaip višta 
ant kiaušinių.

Sykį jis pasakė, kad reikėtų 
iš vokiečių pavogti žydą, o gal 
net ir du ir paslėpti tame san
dėlyje. Niekas nė sapnuote ne
susapnuotų, kad už tų dėžių sle
piasi du žydai. “Jeigu negalė
tumėm žydų, galėtumėm pavog
ti porą belaisvių”, pridėjau iš 
savo pusės, bet Rimas nesutiko. 
Jis pripažino, kad belaisviams 
irgi negera, bet karas pasibaigs, 
ir visus juos paleis namo. Gal 
dar ir pinigų duos parvažiuoti, 

o žydų nepaleis. Kol gali paeiti, 
varo dirbti, o kai pavargsta, tuoj 
nuvaro į fortus, nušauna ir už
kasa. Ir vaikus užkasa. Karui pa
sibaigus, visus užkas. Kai vokie
čiai pasaulį užkariaus, visus žy
dus sušaudys. Ne tik čia, visur. 
Niekur nebeliks nė vieno žydo. 
Tik tie, kur bus pasislėpę. Kada 
nors jie patyliais vėl sueis į 
krūvą ir vėl pradės gyventi. 
Kokioj nors tuščioj saloj, kurios 
vokiečiai dar nebus radę.

Jam taip šnekant, nė nepaju
tau, kaip atsisėdau šalia ir nu
leidau kojas. Net kulnimis 
ėmiau belsti į tą patį taktą, 
kaip Rimas. Žinojau, kad for
tuose daug žydų sušaudė, bet tas 
buvo tik pradžioje. Maniau, kad 
tie, kurie atliko, jau ir bus atlikę. 
Rimas įtikino kitaip. Jis sakė, 
kad ir dabar tebešaudo, tik nie
kam nesako, kad šaudo.

Nuo to karto vakarais ilgai 
sėdėdavau balkone ir klausyda
vau, ar neišgirsiu kur šaudant. 
Keletą sykių girdėjau trumpus 
kulkosvaidžių burbtelėjimus. 
Kai dabar galvoju, tie burbte
lėjimai galėjo būti net ne toj 
pusėj, bet tada tuoj mačiau su
klupusius žmones, maldaujan
čius, kad leistų gyventi, ir ne
jučia man pačiai ištrykšdavo 
ašaros.

Ir dabar, nežinodama net kaip 
atrodo Rivutės motina, mačiau, 
kaip ją vokiečiai nutempia į 
fortus ir liepia išsikasti duobę. 
Suėmė toks piktumas, kad, ro
dos, nubėgčiau, atimčiau iš vo

kiečių rankų Giršienę, o jos vie
ton sugrūsčiau vokiečius.

Net nepajutau, kaip atsisėdau 
ant aukšto krašto, nuleidau kojas 
ir ėmiau kulnimis daužyti į sie
ną. Tik pažiūrėjus žemyn, su
ėmė baimė. Čia buvo daug 
aukščiau, negu ant sandėliuko 
stogo, o gal man tik taip ro
dėsi, kai šalia nebuvo Rimo. Vis 
tiek sėdėjau ir taukšenau.

Tuoj atklumpsėjo per kiemą ir 
senelis. Jis pastatė pilną.krepšį 
obuolių ant slenksčio, o pats 
atsirėmė į durų staktą. Supra
tau, kad laukia vokiečių.

— Heil Hitler! — išgirdau 
balsą.

Aš iš karto nustojau belsti ko
jomis.

— Hikler, — kilstelėjo ranką 
ligi nosies ir senelis.

Hitlerį jis visada vadindavo 
Hikleriu.

— Gražūs obuoliai, pasakė 
vienas lietuviškai ir pasilenkė 
pasiimti iš krepšio.

— Neblogi, tik valgyti tai dar 
per kieti. Reikia lukterėti ligi vi
duržiemio. Kai paguli, būna la
bai skanūs. Dar turiu sau pasili
kęs ir dabar pavalgomų. Palau
kit, paieškosiu, — tęsė šnektą 
senelis.

— Nebūtinai. Nebent po kokį 
vieną. Mes vis tiek neturim kur 
dėti.

— Galėsiu ryt poryt nuvežti 
ir daugiau. Tik pasakykit kur.

(Bus daugiau)
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CHICAGA, ILL.
Abiturientų išleistuvės

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla birželio 4 Jau
nimo Centre iškilmingai išleido 
į gyvenimą dvidešimt septinto
sios laidos abiturientus.

Šią mokyklą iš viso jau baigė 
847 jaunuoliai. Šiemet atestatus 
gavo 28 abiturientai: Darius Bal- 
zaras, Rita Bazytė, Vytenis Bei- 
ga, Rūta Česnauskaitė, Vilija 
Dargytė, Vitas Daulys, Irena Ja- 
sulaitytė, Raminta Jautokaitė, 
Alė Jonušaitė, Rita Karlovaitė, 
Marijus Kelečius, Andrius Kelp
ša, Svajonė Kerelytė, Algis Kup- 
cikevičius, Aldis Liubinskas, 
Rasa Miliauskaitė, Vitas Pliop- 
lys, Asta Petkutė, Leonas Rau
dys, Edmondas Saliklis, Dona
tas Siliūnas, Arūnas Sodonis, 
Rūta Traškaitė, Regina Vadei- 
šaitė, Rima Valiulytė, Audrius 
Viktorą, Vida Vizgirdaitė, Kęstu
tis Žilionis.

Mokyklai vadovauja direkto
rius J. Masilionis. p p

Leidykla veikia
Amerikos Lietuvių Bibliote

kos Leidyklos narių metinis su
sirinkimas įvyko Chicagoj birže
lio 3. Tylos minute pagerbti mi
rę leidyklos nariai: direktorių ta
rybos pirm. prof. J. Puzinas,

DR. ALFONSAS STANKAITIS 
APDOVANOTAS GARBĖS ŽYMENIU

JAV žemės ūkio ministerijos 
pareigūnas dr. Alfonsas Stankai
tis apdovanotas aukšto įvertini
mo žymeniu už ypatingus nuo
pelnus maisto sveikatingumo ir 
kokybės priežiūros srity. Įverti
nimo raštišką pažymėjimą ir 
medalį dr. Stankaičiui Wash- 
ingtone birželio 1 įteikė pats 
žemės ūkio ministeris Bob Berg- 
land. Sylvan teatro aikštėj įvy
kusiose iškilmėse dalyvavo ir 
JAV viceprezidentas Walter 
Mondale, pasveikindamas mi
nisterijos pagerbiamus asmenis 
ir linkėdamas, kad visų vals
tybės tarnautojų darbas būtų 
tinkamai gyventojų suprastas ir 

įvertintas.
Ministeris Bergland nurodė, 

kad aukšto įvertinimo žymeniu 
(Superior Service Award) ap
dovanojami asmenys susilaukė 
pripažinimo specialios komisi
jos sprendimu. Apie 80 tarnauto
jų, dabar pagerbiamų, pagelbėjo

VVATERFORD, CONN.
Algis Rajeckas — daktaras

Algis Juozas Rajeckas birželio 
5 Massachusetts Technologijos 
Institute (MIT), Cambridge, 
Mass., apvainikavo savo studijas 
daktaro laipsniu.

Naujasis daktaras, Zuzanos Si
manavičiūtės ir Fausto Rajeckų 
sūnus, gimė 1952 kovo 30 Mas- 
peth, N.Y. Šeimai persikėlus į 
New London, Conn., o vėliau į 

Waterford, jis mokėsi vietos mo
kyklose ir 1970 baigė katalikišką 
Šv. Bernardo gimnaziją pirmuo
ju (iš 142) mokiniu. Buvo mo
kyklos žurnalo redaktorium ir 
pirmuoju kalbėtoju (valedic- 
torian) mokyklos baigimo iškil- 
mėse. 1974 jis labai gerai baigė 
Trinity kolegiją Hartford, Conn., 
įgydamas bakalauro laipsnį, ir į- 
stojo į MIT tęsti chemijos studi
jų (šie mokslai ten yra labai 
aukštame lygy). Pirmaisiais stu
dijų metais buvo vieno profeso
riaus asistentas, o likusius tre
jus metus pašventė vien studi
jom (studijavo net ir vasaro
mis), gaudamas pilną, negrąžina
mą ir su jokiais įsipareigojimais 
nesurištą stipendiją.

Daktaro laipsnį jis gavo iš or
ganinės chemijos. Jau priimtas 
dirbti New England Nuclear 
korporacijoj Bostone. Studijuo
damas priklausė prie ateitininkų.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2440, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Motel ia i-Sklypa i I 1^
Apartmentai-Kondominiumai UhS
Nuomavimas — Notary Public realtor

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD. 
535 Fifth Avenue 

New York, N.Y. 10017 
212 697-7257

prof. Vi. Jakubėnas, Dan Kurai
tis ir Petronėlė Dundzilienė.

Leidyklos vadovybės vardu 
informavo valdybos pirm. kun. 
A. Kezys, SJ, sekr. S. Girnius 
ir ižd. dr. K. Girnius. Leidykla, 
iki šiol išleidusi 4 knygas, tikisi 
dar šiais metais pasirodyti su 
dviem leidiniais. Gauta eilė 
rankraščių ir pasiūlymų naujiem 
leidiniam. 1977 leidyklos apy
varta buvo 40,000 dol. su viršum.

Susirinkę reagavo su komen
tarais ir naujais pasiūlymais.

Kun. A. Kezys susirinkusiem 
pristatė Petronėlę ir Motiejų 
Strumskius, kurie pažadėjo 
5,000 dol. kun. St. Ylos knygai 
“Lietuvių šeimos tradicijos” iš
leisti. Šie dosnūs aukotojai pa
skelbti leidinio pagrindiniais 
mecenatais.

Apie spaudai paruoštus savo 
veikalus pranešė Alina Skrups- 
kelienė ir Dovydas Fainhauzas. 
Susirinkimas taip pat pagerbė 
knygų leidėją ir direktorių tary
bos narį Joną Karvelį, kuris jau 
nuo 1923 dirba spaudos baruo
se. J. Karveliui įteikta visų susi
rinkusių pasirašyta leidyklos 
knyga.

Po pertraukos išrinkta 1978- 
79 m. vadovybė. Reiškiant pasi
tikėjimą kadenciją baigusiai va- 

ministerijai vykdyti savo didžią
ją pas kirtį—tarnauti žmonėm. Jis 
įteikė žymenis ir diplomus kiek
vienam pagerbtajam atskirai ir 
kiekvienam palinkėjo sėkmės ir 
ateity.

Dr. Alfonso Stankaičio įverti
nimo rašte pasakyta, kad jis pa
gerbiamas už pavyzdingus pro
fesinius ir vadovavimo sugebėji
mus, vykdant krašto maisto svei
katingumo priežiūros programas 
Connecticut valstijoj.

Dr. Stankaitis drauge su kitais 
dviem pareigūnais dar atskirai 
pagerbti savo departamento į- 
staigoj tą pačią birželio 1, nes 
iš šio skyriaus tik trys asmenys 
susilaukė tokio aukšto įvertini
mo.

Hartforde gyvenąs dr. Alf. 
Stankaitis aukštuosius veteri
narijos mokslus baigė dar Lie
tuvoj, o daktaratą įsigijo Miun
cheno universitete. JAV žemės

Dr. Algis J. Rajeckas

Gerai kalba ir rašo lietuviškai.
Š m. spalio mėn. dr. A. Ra

jeckas sukurs šeimą su Danute 
Stasiukevičiūte, gimusia New 
Britain, Conn., Gedimino ir Al
donos (Kaminskaitės) Stasiu- 
kevičių dukra, bakalauro laips
niu baigusia Russell Sage ko
legiją Troy, N.Y.

Dr. Algio sesutė Zita dvejus 
metus studijavo Connecticut 
universiteto skyriuj Groton, 
Conn., ir rudenį persikelia į to 
universiteto centrą Storrs, 
Conn., tęsti studijų.

Sėkmės dr. Rajeckui!
Jurg. Ežer. 

dovybei, į tarybą kandidatais 
buvo pasiūlyti visi buvusios ta
rybos nariai. Taip pat buvo ir 
naujų kandidatų. Slaptu balsavi
mu tarybon išrinkti: Petras 
Aleksa, Antanas Dundzila, dr. 
Kęstutis Girnius, kun. Algiman
tas Kezys, S J , Vincas Lukas. 
Kandidatais liko Saulius Girnius 
ir Jonas Karvelis. Naujai išrink
ta direktorių taryba pagal nuo
status sudarys vykdomąjį organą 
— leidyklos valdybą.

Susirinkimui pirmininkavo 
Antanas Dundzila, sekretoriavo 
dr. Kęstutis Girnius.

Susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti. Čia pasidarbavo Laima 
Aleksienė, Ramunė Lukienė ir 
Danguolė Kviklytė.

Leid. Inf.

RENGIAMA DEŠIMTOJI DAILĖS PARODA
Birželio 13, antradienį, Kultū

ros Židiny posėdžiavo parodai 
rengti komitetas. Posėdy daly
vavo: Aleksandras Vakselis, Čes
lovas Janušas, Jonas Rūtenis, dr. 
Jonas Lenktaitis ir Paulius Jur
kus.

Posėdy aptarti dešimtos —ju
biliejinės parodos reikalai. To- 

ūkio ministerijoj dirba jau 27 
metus. Jo pirmoji maisto in
spekcijos tarnybos vieta buvo 
Rochestery. Ten jis sukūrė šei
mą su Olga Mocejūnaite. 
Visi trys Stankaičių vaikai jau 
yra baigę aukštuosius mokslus ir 
gyvena savarankiškai: Regina — 
Mercy mergaičių kolegijos Hart
forde mokomojo personalo narė 
ir atletikos skyriaus vadovė, 
Genė — Travelers draudimo 
bendrovės atsakinga pareigūnė, 
o sūnus Juozas — gydytojas, 
šiuo metu dirbąs Rochesterio 
universiteto ligoninėj.

Visa Stankaičių šeima nėra už
sidariusi savo profesijoj. Jos na
rius sutinki įvairiame visuome
niniame gyvenime. Dr. Alf. 
Stankaitis pastaruoju laiku yra 
Alkos muziejaus direktoriato 
pirmininkas. Dažnai kviečiamas 
įvairių renginių įdomus kalbėto
jas. Nuo jaunystės dienų — atei
tininkas.

tb.

Antroji dainų šventė Kaune 1928 liepos 1. Šventėje dalyvavo 170 chorų su 6000 dainininkų. 
Klausytojų buvo apie 100,000. Dirigavo St. Šimkus ir J. Gruodis.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

Departure datas

July 28 to August 11 $1074.00

August 18 to Sept. 1 $1074.00
Sept. 15 to Sept. 23 $849.00
Sept. 22 to Sept. 30 $849.00
Sept. 28 to Oct 7 $849.00
Oct. 12 to Oct. 21 $849.00
Dec. 22 to Jan. 5 $1049.00

NIGHTS SPENT IN EACH CITY

Vilnius 5 , Druskininkai 3, Moscow .3, 
Leningrad 2,

ŠAME AS ABOVE
Vilnius 5, Moscow 2

ŠAME AS ABOVE
Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1

ŠAME AS ABOVE 
Vilnius 5,Warsaw3, Leningrad3, 

Moscow 2

Tours include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, 
Tour Manager

Lietuvių Fondo suvažiavimą gegužės 6 Jaunimo Centre 
Chicagoje sveikina PLB pirmininkas Bronius Nainys. Kai
rėje — suvažiavimo sekretoriai, dešinėje — suvažiavimo pre
zidiumas. Nuotr. V. Noreikos

kia paroda bus rengiama 1979 
vasario 10 ir 11 Kultūros Ži
diny. Norima padaryti parodą 
kuo iškilmingesnę, kuo didesnę, 
sutraukti ankstesnių parodų da
lyvius, surasti naujų jėgų. Nori
ma parodą praplėsti. Bus daro
ma žygių surengti tautodailės 
skyrių, kad tas skyrius paskatin
tų ir augintų šios apylinkės tau
todailę. Pačioje parodoje norima 
pagerinti visus įrengimus, su
kurti naują didžiosios salės erd
vę, persitvarkyti ir mažojoje sa
lėje. Į parodą norima įjungti ir 
abu salių vestibiulius.

Apkalbėta ir premijų reikalai. 
Bus skiriama šios premijos: JAV 
LB Kultūros Tarybos premija, 
Čiurlionio vardo premija, de
šimtos parodos premija, tautinės 
tematikos premija, populiarumo 
premija. Premijom bus ieškomi 
mecenatai.

Parodos uždarymo proga ren
giamas literatūros vakaras — 
koncertas. Bus pakviestas New 
Yorke rečiau matomas rašytojas, 
bus literatūrine-visuomenine te
ma paskaita ir bus surastas muzi
kinės dalies atlikėjas. Bus mėgi
nama surengti vargonų kon
certą.

Parodos proga bus išleistas di
desnis leidinys, kuris apžvelg
tų parodų nueitą kelią, susu
muotų premijas ir t.t.

Nutarta į komitetą pakviesti 
jaunų dailininkų, jaunų talkinin

kų, kad jie įprastų į parodų ren
gimo techniką ir įsijungtų į dar
bą.

Kitas rengimo komiteto posė
dis bus po vasaros atostogų rug
sėjo antroje pusėje. Tada deta
liau bus aptarta visa parodos 
programa.

Jau dabar visi apylinkės daili
ninkai kviečiami rengtis šiai 
dešimtai —jubiliejinei parodai, 
kuri bus pati didžiausia, įspū
dingiausia iš visų iki šiol buvu
sių parodų, (p.j.)

Dainy šventę 
pasitinkant
(atkelta iš 3 nsl.)

-o-
Sveikiname Penktąją Dainų 

Šventę. Sveikiname visus jos 
rengėjus, visus dirigentus, cho
rų vadovus ir visus dainininkus.

Šia proga sveikiname ir vete
raną prof. Juozą Žilevičių, kuris 
dabar gyvena tėvų jėzuitų prie
globsty Chicagoje ir tvarko Mu
zikologijos archyvą.

Linkime Dainų šventei kuo 
geriausio pasisekimo ir drauge 
prašome rengimo komitetą, kad 
išleistų plokštelėje visą re
pertuarą ir kad pagamintų nors 
trumputį filmą, kurį galėtume 
parodyti lituanistinėse mokyklo
se.

Atsiųsta 
paminėti

Algirdas Landsbergis — THE 
LAŠT PICNIC. Introdukcijos 
autorius — Michael Novak. Iš
leido Manyland Books, Ine. 
1978. Viršely—pikniko nuotrau
ka. 92 psl. Leidyklos adresas: 
84-39 90th St., Woodhaven, N.Y. 
11412.

Algirdą Landsbergį pažįstam 
kaip talentingą rašytoją, rašantį 
lietuviškai ir angliškai. Reiškę
sis poezijoj ir beletristikoj, iš
skirtinai gabiai reiškiasi kaip 
dramaturgas.

“The Lašt Picnic” (Paskutinis 
piknikas) yra trijų veiksmų vai
dinimas, kurio veikėjai yra lie
tuviai imigrantai, jų vaikai ir vai
kaičiai. Veikale iškeliamą prob
lemą introdukcijos autorius nu
sako šiaip: “Imigracija nėra vie
nos generacijos išbaigta istoriją; 
jos drama, kaip ir ‘Paskutinio 
pikniko’, tęsiasi toliau — ji eina 
iš generacijos į generaciją.”

Lietuviškoji šio veikalo versi
ja yra laimėjusi dramos konkur
są; buvo ir suvaidinta.

Į LAISVĘ. Politikos žurnalas. 
Nr. 72 (109). 1978 — balandis. 
Redaktorius — Juozas Kojelis, 
administratorius — Aleksas Kul
nys. Leidžia Lietuvių Fronto Bi
čiuliai. Išeina tris kartus per me
tus. Spaudžia Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Šis nume
ris iliustruotas nuotraukomis. 72 
psl. Kaina 2:50 dol.

Šio numerio turinys: Skaityto
jų žodis; dr. Bronius Nemickas
— Kelias į Lietuvos nepriklau
somybę; dr. Aleksandras Štro
mas — Politinė sąmonė Lietuvo
je; Tomas Venclova — Dėl dr. A. 
Štromo paskaitos; P.A. Raulinai- 
tis — Lietuviškas žvilgsnis į eu
rokomunizmą; Stasys Barzdukas
— Kartu su Juozu Bačiūnų; Alė 
Rūta — Žydės gražesni žiedai;

Leonardas Valiukas — Mums 
reikia konkrečių darbų; J. Paši- 
lis ir K. Gimžauskas — 1977 
metinis Vliko seimas; Jaunimo 
demonstracijos; J. Kj. — Politi
nės studijos Kalifornijoje; 
Aleksandra Vaisiūnienė — Lie
tuviai Venecueloje; Į Laisvę ve
damieji.

Simas Kudirka & Larry Eichel
— FOR THOSE STILL AT 
SEA. The Defection of a Lithua- 
nian Sailor. Simas Kudirka’s 
Own Story of His Four-Year 
Joumey to Freedom. Išleido 
The Dial Press. New York. 1978. 
Aplanko piešinys — Diek 
Adelson. Kietais viršeliais. VIII 
ir 226 psl. Teksto vidury 8 pus
lapiai nuotraukų. Kaina 7.95 dol. 
Leidyklos adresas: 1 Dag Ham- 
marskjold Plaza, New York, N.Y. 
10017.

Mūsų tautietis, savo šuoliu į 
laisvę ir jo pasekmėmis sujaudi
nęs visą laisvąjį pasaulį, su šia 
ką tik išleista knyga leidyklos 
pristatomas šiaip:

“Simas Kudirka yra lietuvis 
jūrininkas ir radijo operatorius, 
kuris 1970 nušoko nuo Sovietų 
žvejybos laivo Sovetskaja Litva 
į JV pakrančių sargybos laivą 
Vigilant, bandydamas pabėgti į 
Jungtines Valstybes. Jo grąžini
mas rusam, atliktas amerikiečių, 
sulaukė didelio atgarsio viso pa
saulio spaudoj. Nuteistam už 
išdavystę ir praleidusiam ketve
rius metus rusų kalėjimuose, 
jam su savo motina, žmona ir 
dviem vaikais pagaliau buvo 
leista emigruoti į JV.”

Knyga trumpai apibūdinama 
šiaip:

“1978 birželio 21 The Dial 
Press išleis tikrą istoriją apie šį 
paprastą jūrininką, kuris susilau
kė savo nepaprastos svajonės iš
sipildymo — laisvės. Šioj knygoj, 
TIEMS, KURIE DAR JŪROJE, 
p. Kudirka atkuria savo drąsų 
bandymą siekti laisvės ir išaiški
na, kodėl jis nutarė šia proga 
viskuo rizikuoti. Jis aprašo žiau
rų laikotarpį, kada buvo teisia
mas ir kalinamas, ir naują gyve
nimą, kurį jis rado Amerikoj.”

Knygos koautorius Larry 
Eichel, žurnalistas ir redakto
rius, kaip sakoma leidyklos raš
te, dirbo su Simu Kudirka dvi
dešimt du mėnesius.
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MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS CLEVELANDE
Clevelande įprasta tautinių 

švenčių minėjimus pradėti prie 
žuvusiem dėl Lietuvos laisvės 
paminklo Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčios aikš
tėje. Čia pradedamos ir Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės — sa
votiška tautos šventė. Nes argi 
ne nuo jaunimo lietuviško išauk
lėjimo priklausys tautos ateitis?

Saulėta birželio 4 rytą prie pa
minklo susirinkęs nemažas žmo
nių būrys. Iš salės atžygiuoja 
mokiniai su savo mokytojais. Ei
senos priešakyje — mokyklos 
vėliava. 12-ojo skyriaus seniūnė 
Virginija Juodišiūtė neilga kalba 
prisimena tuos, kurie paaukojo 
gyvenimą ir net gyvybę, kad 
Lietuva gyventų, ir prie pamink
lo padeda gėlių puokštę.

Nuo paminklo visi eina į baž
nyčią, kur klebonas kun. G. Ri
jau s kas, S J, mokyklos intencija 
laiko iškilmingas pamaldas ir 
pasako prasmingą pamokslą. 
Mokiniam nešant auką, gieda 
3-ojo skyriaus mokinukė R. 
Bublytė.

Po pamaldų ir įprastos kavu
tės parapijos žemutinėje salėje 
lipame viršun — į didžiąją salę, 
kur įvyks iškilmingas aktas. Čia 
vyresnieji mokiniai skubiai stato 
kėdes, nes aiškiai matosi, kad 
pustrečio šimto iš anksto susta
tytųjų neužteks — Clevelande 
lietuviai domisi savo mokykla ir 
ją remia. Prie scenos ant trijų 
didelių stalų išdėstyta mokinių 
darbelių ir mokymo priemonių 
parodėlė.

Aktas pradedamas Lietuvos 
himnu, prezidiumo pakvietimu 
į sceną ir kun. Kijausko invo- 
kacija. Mokyklos direktorė V. 
Augulytė padėkoja mokytojam, 
tėvų komitetui ir visiem mo
kyklos rėmėjam ir apžvelgia pra
ėjusius mokslo metus: mokyklo
je mokėsi 126 mokiniai, dirbo 17 
mokytojų; mokiniai atliko Kalė
dų eglutės, Vasario 16-osios ir 
pavasario šventės programas, 
dalyvavo Tėvynės garsų radijo 
programose, rašė rašinėlius ir 
straipsnelius laikraščiam ir mo
kyklos metraščiui; kun. J. Kidy
kas grupelę mokinių paruošė

lietuviškai pirmajai išpažinčiai 
ir komunijai.

Tėvų komiteto pirmininkė Ž. 
Motiejūnienė padėkoja mokyto
jam ir mokyklos rėmėjam, pri
stato ateinančių mokslo metų tė
vų komitetą ir paprašo dvi mo
kinukes visų mokinių ir tėvų 
komiteto vardu įteikti dovaną — 
menišką Vytį — mokyklos di
rektorei.

Mecenatai Br. ir Akv. Gražu
liai įteikia pažymėjimus ir pini
gines dovanas knygų skaitymo 
varžybų laimėtojam. Kiekvie
nam skyriui skirtos dvi premijos, 
o tiem skyriam, kuriuose išsi
vystė ypatingai stipri konkuren
cija, pridėta ir trečioji. Laimi tie, 
kurie perskaitė daugiausia pus
lapių (virš nustatyto minimumo). 
Daug laimėtojų perskaitė tūks
tantį puslapių su viršum. Prane
šama, kad mokyklos biblioteka 
veiks ir vasarą.
LB Clevelando apylinkės val

dybos pirmininkas J. Malskis 
knygomis apdovanoja geruo
sius mokinius ir visus į aukš
tesniąją mokyklą perkeltuo-

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, 
baigę 12 skyrių. Iš k. P. Palūnas, V. Juodišiūtė, J. Alšė- 
nas. Stovi mokytojai: S. Vyšnionis, V. Augulytė, kun. G. Ki- 
jauskas, tėvų komiteto pirm. Ž. Motiejūnienė, A. Miškinie
nė, J. Dunduras. Nuotr. B. Bacevičiaus

30 METŲ KUNIGYSTĖS KELIU
New Haveno lietuviai ir kiti 

Šv. Kazimiero bažnyčios para- 
piečiai gegužės 6 rinkosi į mi
šias, kurios tą dieną buvo iš
kilmingos ir koncelebruojamos 
trijų kunigų.

Lygiai prieš 30 metų, gegužės 
šeštąją, jaunas, dar neturįs 24 
metų kunigas Albertas Karalis 
aukojo pirmąją savo mišių auką. 
Specialiu leidimu “nepilname
čiui” klierikui kunigo šventimus 
Šv. Juozapo katedroj Hartforde, 
Conn., suteikė tuometinis arki
vyskupas Henry O’Brien.

Kun. Albertas Karalis gimė 
JAV-bėse, Naugatuck, Conn. Jo 
tėvai, Adolfas ir Salomėja (Braš
kutė) Karaliai, į šį kraštą atvy
ko 1912 iš Valkininkų apylinkės. 
Susituokė Naugatucke ir visą 
laiką čia gyveno. Šeimoj augo 
du sūnūs. Tėvas visą laiką, iki 
pensijos, dirbo U.S. Rubber 
bendrovėj. Vyresnysis kunigo

pamaldas užbaigė gegužės mė
nesio giesme “Sveika, Marija”.

Tuoj po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos svetainę, kur laukė 
puikios vaišės, paruoštos Jadzės 
Kronkaitienės ir Teresės Stri
maitienės.

Pakėlus šampano taures, jubi
liatui sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

Prie garbės stalo sėdėjo kuni
gai, jubiliato tėvelis, brolis, Jad
vyga Šilkienė, nuoširdi parapi
jos rėmėja, nors ir nebegyvenan
ti New Havene, Alicija ir Char
les Dėkai ir kiti.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė kun. P. Pranokus, Brid- 
geporto Šv. Jurgio, anksčiau 
buvusios tik lietuvių, parapijos 
klebonas, ALRKM S-gos 33- 
čios kuopos pirm. M. Jokubai- 
tė, LMKF New Haveno klubo 
pirm. Salomėja Valiukienė, JAV 
LB Conn. apygardos ir New

sius aštuntokus. Jiem žodį taria 
klasės auklėtoja O. Žilinskienė. 
Ypatingu stropumu pasižymėju- 
siem mokiniam dovanas skiria 
tėvų komitetas.

Ateina svarbiausioji akto dalis 
— brandos atestatų įteikimas 
dvyliktąjį skyrių baigusiem, ku
rių, po pernykštės didelės bai
giamosios klasės, šiemet tėra tik 
trys: Jonas Alšėnas, Virginija 
Juodišiūtė (baigusi pirmąja mo
kine) ir Povilas Palūnas. Juos 
apdovanoja LB Ohio apygar
da ir mokyklos rėmėjas J. Bal- 
batas. Klasės auklėtoja V. Au
gulytė perteikia kelias mintis 
apie brandos atestato reikšmę. 
Abiturientų vardu J. Alšėnas pa
dėkoja mokytojam ir tėveliam ir 
atsisveikina su mokykla. Visiem 
savo mokytojam abiturientai 
įteikia po knygą — A. Kairio 
premijuotą romaną “Po Da
moklo kardu”.

Sugiedama “Lietuva brangi”, 
Tėvų komitetas visus kviečia 
prie vaišių stalų. Salė suūžia 
linksmų balsų klegesiu: visi 
džiaugiasi gražiais darbo vai
siais ir žaliuojančią, žydinčia 
vasara.

V.A.

ELMHURST, PA.
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

metinė gegužinė — piknikas į- 
vyks birželio 25 St. Mary’s Vilos 
sodyboj, Elmhurst, Pa. Daug dė
mesio patrauks specialus kios
kas su lietuviškais suvenyrais.

BALTIMORĖJE
Šv. Jonas Neumannas buvo 

Šv. Alfonso parapijos klebonas 
nuo 1851 sausio iki 1852 kovo 
28, kai buvo konsekruotas vys
kupu Šv. Alfonso bažnyčioj ir ta
po Philadelphijos arkivyskupi
jos ketvirtu vyskupu. Jo kano
nizacijos sukaktuvės įvyks bir
želio 19. Ta proga ypatingos mi
šios bus aukojamos Šv. Alfonso 
bažnyčioje sekmadienį, birželio 
25. Visi kviečiami dalyvauti mi
šiose 11:30 vai.

Prel. L. Mendelis, Šv. Alfonso 
buvęs klebonas ir dabar pastor 
emeritus, birželio 17 išvyko į 
Romą, kur praleis kelias savaites 
lietuvių kolegijoje. Jis taip pat 
aplankys Liurdo šventovę.

Šv. Alfonso bažnyčios varpai 
šiomis dienomis remontuojami. 
Per ilgus metus jų aidas skambė
jo per miestą.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas-gegužinė bus birželio 
25 Max Blobbs parke Jessups, 
Maryland. Pradžia 1 vai. popiet. 
Gegužinė baigiama 6 vai. vak. 
Šokiam gros geras orkestras. 
Svečiai bus pavaišinti Mary- 
lande populiaria vėžių sriuba ir 
kitais gardžiais valgiais.

Baltimorės sporto klubas su
ruošė šokių vakarą birže
lio 17 Arbutas Fire sa
lėj. Šokiam grojo orkestras. Bu
fete buvo galima įsigyti gardžių

brolis tebedirba toj pačioj bend
rovėj, kaip ir tėvas, jau 40 metų. 
Jis yra vedęs, turi du sūnus ir 
dukrą. S. Karalienė mirė 1976 
lapkričio 16. Buvo labai religin
ga ir džiaugėsi sūnaus Alberto 
pasirinktu gyvenimo keliu.

Lietuviškai kalbėti kun. Al
bertas išmoko namie. Vėliau 
mokytis lietuvių kalbos nebetu
rėjo progos. Mokyklose visada 
buvo gerųjų mokinių skaičiuje. 
Baigęs gimnaziją, gavo stipendi
ją ir dvejus metus studijavo 
Bloomfielde, Conn. St. Ber- 
nard’s kunigų seminariją, 
Rochester, N.Y., baigė per pen
kerius metus.

Tapęs kunigu, pirmiausia bu
vo paskirtas vikaru į Sommers- 
ville, Mass., Visų Šventųjų pa
rapiją, pas amerikiečius. Antroji 
jo parapija buvo taip pat ameri
kiečių — Švenčiausio Sakramen
to, East Hartford, Conn. Kitos 
trys iš eilės jau buvo lietuvių 
parapijos — Šv. Juozapo, VVater- 
bury, Švč. Trejybės, Hart
ford, Šv. Andriejaus, New Bri
tam.

1971 kun. Karalis buvo 
paskirtas vėl pas amerikiečius — 
į St. Francis parapiją Nauga
tucke (savo gimtinėj), kad įkurtų 
misiją tos parapijos pietryčių 
daly. Po ketvertų metų ten buvo 

įkurta St. Vincent Ferrer pa
rapija; pirmuoju klebonu paskir
tas kun. Karalis. Naujai parapi
jai nupirko žemės plotą ir pasta
tą — parapija pradėjo augti. 
Darbo dar labai daug, bet 1977 
gegužės 5 jis paskiriamas į New 
Haven, Conn., Šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją.

Jau pačiom pirmosiom die
nom newhaveniečiai kun. Kara
lių buvo labai patenkinti. Pa
rapija lyg atgijo, sujudo. Nors 
buvo paskirtas tik administrato
riaus pareigom, tvarkėsi lyg kle
bonas. Parapijos ir bažnyčios pa
dėtis pasikeitė į gerąją pusę. 
Darė, ką galėjo, išnykusiom 
draugijom atgaivinti ir suakty
vinti, o dar tebeegzistuojančiom 
remti. Nuoširdžiai remia LB-nę 
ir yra apylinkės narys. Antradie
nių vakarais būna novena. Gavė
nios metu penktadienių vakarais

Kun. Albertas Karalis, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas New Havene, 
Conn.

buvo einami Kryžiaus keliai. 
Išrinkta nauja parapijos taryba. 
Paminėta šv. Kazimiero diena. 
Balandžio 23 buvo meldžiamasi 
arkivysk. Matulaičio beatifikaci
jai pagreitinti; surinkti parašai 
ant prašymo popiežiui tuo reika
lu. Gegužės mėnesį po lietuviš
kų pamaldų sekmadieniais gie
dama Marijos litanija. Gražiai 
ir iškilmingai bažnyčioj paminė
ta Motinos diena.

Parapiečiai iš savo pusės viską 
darė, kad kun. Karalis būtų pa
tvirtintas klebonu. Šių metų 
kovo 3 buvo gautas patvirtini
mas iš arkivyskupo Whealon.

Per metus parapiečiai pažino 
kun. Karalį kaip gerą kunigą ir 
administratorių, bet apie jo, as
menį nežinojo beveik nieko. 
Apie jo kunigystės jubiliejų su
žinota atsitiktinai. Deja, ir šia 
proga apie save nenorėjo kalbė
ti, teisindamasis neturįs nieko 
ypatingo iš savo gyvenimo pasa
kyti.

Nemėgsta būti dėmesio 
centru. Yra kuklus, taktiškas ir 
draugiškas. Savo lietuvių kalbą 
stengiasi gerinti ir yra padaręs 
didelę pažangą. Parapiečių yra 
gerbiamas ir mylimas. Su entu
ziazmu jie pritarė jo jubiliejaus 
iškilmingam paminėjimui.

Iškilmės bažnyčioj pradėtos 
procesija, chorui giedant A. 
Aleksio “Veni Creator”. Skaity
mus ir maldas skaitė lietuviš
kai Z. Merkevičius ir Vaiva 
Gustienė, angliškai — J. Gustas. 
Mišios buvo lietuviškos. Kun. 
Jonas Rikteraitis, New Britai- 
no Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos klebonas, pamokslą pasa
kė taip pat lietuviškai. Choras 
giedojo kun. G. Šukio mišias. 
Salomėja Valiukienė pagiedojo 
solo angliškai ir su choru loty
niškai. Aukas nešė parapijos il
gamečiai ir aktyvūs nariai M. Jo- 
kubaitė ir Ch. Dėkas.

Po mišių, klebonui pradėjus, 
choras giedojo Marijos litaniją ir

Haveno apylinkės vardu — A. 
Lipčienė.

Pagrindinę kalbą angliškai pa
sakė kun. J. Rikteraitis. Pasku
tinysis kalbėjo jubiliatas kun. A. 
Karalis. Sakėsi kalbos nepasira
šęs, nes norįs pasakyti tik tai, ką 
giliai širdy jaučiąs. Skatino visus 
dirbti, išlaikyti parapiją ir lietu
vybę. Dėkojo už suruoštą jubi
liejaus paminėjimą, sveikini
mus, dovanas ir dar vis sakėsi 
nesąs užsitarnavęs tokio pager-

Bus išstatytos lėlės su lietuviš
kais kostiumais, demonstruoja
mi Kalėdų eglutės šiaudiniai pa
puošalai. Bus galima gauti Lie
tuvos vyčių prie automobilių 
klijuojamų šūkių, lietuviškų vė
liavėlių, švarkam ženkliukų ir 
kitokių prekių.

Visi kviečiami pasistiprinti 
sveiku maistu, pasidžiaugti kai
mo gamta, padraugauti su bi
čiuliais, pasiklausyti Bernard 
Cooper iš Blakely muzikos.

valgių. Sportininkai dalyvaus 
Pasaulio lietuvių žaidynėse To
ronte. Išvažiuos iš Baltimorės 
birželio 26.

Daina, vyrų choras, kuris taip 
gerai pasirodė Šv. Alfonso baž
nyčioje per pamaldas už žuvu
sius tragiškose birželio dienose, 
dalyvaus Pasaulio lietuvių dai
nų šventėje liepos 2 Toronte. Jie 
išvažiuos autobusu iš Balti
morės birželio 30.

Jonas Obelinis
bimo. . .

Malonu pastebėti, kad visi 
trys kunigai — Karalis, Pranokus, 
Rikteraitis — yra čia gimę ir 
mokslus ėję, bet puikūs lietuviai, 
lietuvybės skatintojai. Klebo
nauti lietuvių parapijose nėra 
lengva, nes parapijas sudaro 
“mūsų” lietuviai, “anie” lietu
viai ir kitataučiai. Su pastarai
siais gal mažiausia bėdos.

Albina Lipčienė

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P.O. Box 188, Centerville, 
Mass. 02632. Telef. 617 775-4633.

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ IR VAKARŲ EUROPĄ 

IŠ BOSTONO, NEW YORKO, CLEVELANDO IR DETROITO

Oi
BALTIC
TOURS

Nuo liepos 8 iki 24 $1,439.00
Lietuva, Austrija, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos 
Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis Maksvoje,
1 naktis Frankfurte, 1 naktis Heidelberge, 2 naktys Muenchene,
2 naktys Vienoje, 1 naktis Passau, 1 naktis Rothenburge

Nuo rugpiūčio 14 iki 28 $1,399.00
Lietuva, Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija. 1 naktis Maskvoje, 
6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 
1 naktis Maskvoje, 1 naktis Kolne, 3 naktys Amsterdame, 2 
naktys Briusely. 1 naktis Cocheme

t

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą
Nuo rugsėjo 17 iki 24 $849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos 
ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje

DAUGIAU INFORMACIJŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ REIKALU PRAŠOMA KREIPTIS:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 VVHITE OAK ROAD 
NEWT0N, MA. 02168 
(617) 969-1190

ARBA

WORCESTERY: 144 MILLBURY ST. 
1-SW 8-2868 

CLEVELANDE: (216) 692-1707 
DETROITE: (313) 453-8614

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas įvyks spalio 21 
Lietuvių tautiniuose namuose 
Chicagoj. Suvažiavime bus ap
tarta 1979 m. šaukiamo lietuvių 
kongreso reikalai, renkama nau
ja Altos valdyba.

— Dr. J. Žmuidzinui, Lietu
vos generaliniam konsului To
ronte, birželio 10 suėjo 80 metų 
amžiaus.

— Kun. JĮonas Kardauskas, 
MIC, kunigystės 50-ties metų 
sukaktį minės birželio 26. Mi
šias Marijonų koplyčioj sukaktu
vininkas aukos 5 vai. popiet. 
Mišių metu giedos sol. Dana 
Stankaitytė, vargonais gros muz. 
Marija Mondeikaitė-Kutz. 6:30 
vai. vak. Sharko restorane bus 
pagerbimo vakarienė. Iškilmes 
organizuoja Marijonų bendradar
bių sąjunga.

— Philadelphijoj PLD vajaus 
komitetas, sudarytas iš visų 
organizacijų atstovų, dirba sėk
mingai ir neturi abejonių išpil
dyti nustatytą kvotą. Komitetui 
vadovauja kun. K. Sakalauskas. 
Į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą Toronte iš Phila
delphijos vyksta šie atstovai: Al
gimantas Gečys' Feliksas And- 
riūnas, Antanas Gailiušis, Juozas 
Lukas, Balys Raugas, Vytautas 
Volertas.

— Ados ir Andriaus Skučų, 
Draugo romano konkurso mece-- 
natų, sūnus Donatas paskyrė 
1000 dol. premiją rašytojui Ro
mualdui Spaliui už knygą “Šir
dis iš granito”. Donatas Skučas 
yra JAV aviacijos pulkininkas, ir 
vedęs lietuvaitę. Gyvendamas 
Vokietijoj, pamėgo šio rašytojo, 
kūrybą ir ryžosi tapti mecenatu.

— Kari A. Claver, baigęs Los 
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą, dabar studi
juoja Romoj. Birželio 3 jis gavo 
diakono šventimus ir kitais me
tais bus įšventintas į kunigus. 
K.A. Claver mokosi lietuviškai ir 
rengiasi pastoracijai lietuvių 
tarpe.

— Dail. Alfonso Dargio ap
žvalginė darbų paroda nuo ge- 
gužės6 iki birželio 30 vyksta 
Rochester, N.Y-., “Gallery 696” 
patalpose.

— Ateitininkų sendraugių sto
vykla rytiniame JAV pakrašty 
įvyks Kennebunkport, Maine, 
lietuvių pranciškonų vasarvietėj. 
Ateitininkų sendraugių sąjungos 
vadovybė deda pastangas, kad 
būtų parengta tinkama progra
ma. Stovykla prasidės rugpiūčio 
12 nuo pietų ir baigsis rugpiū
čio 20 prieš pietus. Į šią sto
vyklą registruotis kreipiantis tie
siog į pranciškonus adresu:. 
Franciscan Guest House, Ken
nebunkport, Maine 04046. Te
lef. 207 967-2011.

— Ontario švietimo ministeri
ja praneša, kad šioj Kanados 
provincijoj yra įvestas naujas 
kursas “Heritage Language Pro- 
gram”, kuriame dėstoma 30 įvai
rių kalbų, o jų mokosi 50,000 
mokinių. Tam reikalui biudžeto 
paskirta .2 milijonai dolerių.

— Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa sužinojo, kad Olandijoj 
leidžiamas flamų tarpdiecezinis 
savaitraštis “Kerk en 
Leven” balandžio 27 aprašė 
kaip KGB varžo kandidatus, no
rinčius stoti į Kauno kunigų se
minariją. Vienos olandų mokyk
los mokiniai parašė atviruką 
kun. J. Zdebskiui, kuris prieš 
porą metų atsėdėjo metus ka
lėjime už vaikų katekizaciją oku- 
puotoj Lietuvoj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L Stučius, Richmond Hill, 
N.Y. Užsakė kitiem: J. Matonis*, 
Willbraham, Mass. — F. Vait
kevičiui, Montevideo, Urugva
juje, J. Lukošienė, Richmond 
Hill, N.Y. —: P. Petroliflnienei, 
VVoodhaven, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant prenumeratą — vi
siem 13 dol. metam.
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VVorcester, Mass., Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos valdy
ba. Sėdi iš k. E. Gorodeckienė — sekretorė, F. Spirauskienė 
— iždininkė, A. Maskeliūnienė — kultūros reikalam, stovi 
iš k. J. Pajėda — vėliavnešys, J. Jurkėnas — revizijos 
komisijos narys, V. Gedmintas — pirmininkas, K. Prapuo
lenis — vicepirmininkas. Nuotr. E. Meilaus

VVORCESTER, MASS.
Mokyklos šventė

Aušros Vartų lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas gegužės 
7- Maironio Parke suruošė pie
tus, kuriuos malda pradėjo Šv. 
Kazimiero parapijos asistentas 
kun. B. Uždavinis, MIC.

Po pietų tautinių šokių sam
būrio “Žaibas” pačių mažųjų 
grupė pašoko tris tautinius šo
kius. Sambūriui vadovauja I. 
Markevičienė ir N. Pranokėvi- 
čienė, kuri yra ir tėvų komite
to pirmininkė.

Lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami mokytojų J. 
Dabrilienės ir stud. B. Miliaus
kaitės, atliko montažą “Motinai”. 
Mokinės G. Dabrilaitė, G. Pra- 
puolenytė ir R. Pranckevičiūtė 
padeklamavo eilėraščių.

Šiais metais mokyklą baigė R. 
Pranckevičiūtė, V. Domantas ir 
J. Pridotkas. Pridotkas mokyklą 
galėjo baigti jau pereitais me
tais, bet jo tėvų ir jo paties 
bendru sutarimu pasiliko mo
kykloj dar vienerius metus, kad 
pasisemtų kuo daugiau lituanis
tinių žinių. O kiek mūsų ir ki
tose kolonijose yra šeimų, kurie 
visai neleidžia vaikų į lituanis
tines mokyklas!

ŠIUO METU VYKSTA 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NAUJIEMS 

NARIAMS {RAŠYTI 1978 M. 
SPECIALUS VAJUS

Susivienijimas kviečia visus 
geros valios lietuvius ir jų drau
gus įsijungti į SLA narių šeimą 
ir pasinaudoti šio VAJAUS leng
vatomis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų 
Susivienijimo narių dėmesį, kad 
ir jie gali pasinaudoti vajumi 
ir nepraleisti šios progos apsi
drausti pridėtinėmis apdraudo- 
mis.

— Dabartinio Vajaus metu 
duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų meti
nių mokesčių.

— Apsidrausti galima iki 70 
metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

- Aplikantai nuo 1 iki 60 metų 
gali apsidrausti nuo $1,000 iki 
$5,000.

— Aplikantai nuo 61 iki 70 
metų gali apsidrausti $1,000 
arba $2,000.

— Per šį vajų galima pasi
rinkti šiuos planus:

Viso amžiaus mokamą apdrau- 
dą (Whole Life V-l).

Viso amžiaus mokamą tik per 
20 metų (20 Payment Life V-2).

20 metų taupomąją apdraudą 
(20 Year Endovvment V-3) ir

10 metų taupomąją apdraudą 
(10 Year Endowment V-X).

— Po trijų metų nariams ga
rantuojamos neprarandamos ap- 
draudų vertybės (Cash Surren- 
der ir Paid-Up Value).

Smulkesnių informacijų ir 
specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima 
gauti pas vietinį SLA organiza
torių ar finansų sekretorių. Taip 
pat galima kreiptis ir į Susivie
nijimo Centro sekretorę J. Mei- 
liūnienę.

Lithuanian Alliance of Ameri
ca, 307 W. 30th St., New York, 
N.Y. 10001, tel. (212) 563-2210.

Prašydami aplikacijų, pažymė
kite savo gimimo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant 
aplikacijas Jum bus pranešti ap- 
draudų mokesčiai, (sk.)

LB apylinkės pirm. V. Židžiū- 
nas abiturientam įteikė tėvų ko
miteto parūpintas dovanėles. 
Dovaną įteikė ir mokytojai stud.
B. Miliauskaitei, kuri šiais me
tais pasitraukia iš mokytojos pa
reigų. Mokykloje ji išdirbo še
šerius metus. Šiais metais ji bai
gia universitetą ir nuo rudens 
pradės dirbti savo profesijoj.

LB apylinkės pirm, padėkojo 
taip pat Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. A. Volungiui už 
eilę metų nemokamai duodamas 
patalpas mokyklai.

Kalbėjo ir Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko d-jos pirm. K. 
Adomavičius, apgailestaudamas 
mažėjantį mokinių skaičių.

Iškilmėse dalyvavo Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC, Worcesterio 
Liet. Organizacijų vicepirm. V. 
Karrytais, Dr. V. Kudirkos šau
lių kuopos pirm. V. Gedmintas 
ir kt. Malonu buvo matyti po 
ilgos ligos pirmą kartą atsilan
kantį garbės šaulį K. Čėsną su 
žmona ir kitus lietuviško jauni
mo rėmėjus.

Pabaigoj buvo pristatyta Po
vilo Grigalausko žmona Geno
vaitė ir sūnus Arūnas, kurie 
prieš porą mėnesių atvyko iš 
okupuotos Lietuvos, P. Griga- 
lauskas per 34 metus vedė sun
kią kovą, kol savuosius išlais
vino iš sovietų okupacijos.

Šaulių veikloje
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa gegužės 21 gražioje Ged- 
mintų rezidencijoje susirin
kime, kurį pradėjo pirm. V. Ged
mintas, svarstė artimiausius 
veiklos uždavinius. Lietuvių 
dienom Toronte paskirta 50 dol. 
auka. Peržvelgta pasisekusio 
koncerto eiga.

Po susirinkimo prasidėjo ge
gužinė su vaišėm ir šokiais. Ai
dėjo lietuviškos dainos, kuriom 
akordeonu pritarė šaulys E. 
Meilus Jr.

Kuopos šauliai organizuotai ir 
su vėliava dalyvavo gegužės 28 
mirusių pagerbimo iškilmėse, 
kurias organizavo karo veteranai.

Baigė kolegiją
Bernadeta Birutė Miliaus

kaitė gegužės 20 baigė Assump- 
tion kolegiją ir išvyko atostogų 
į Ispaniją.

Bernadeta yra naujųjų ateivių 
Juozė ir Janinos Miliauskų 
dukra. Gimusi Worcestery, lan
kė Šv. Kazimiero parapijos pra
džios mokyklą. Vėliau Jėzaus 
Vardo aukštesniojoj mokykloj 
per visus ketverius metus pri
klausė prie National Honor So- 
ciety. Ją 1974 baigusi, pradėjo 
Assumption kolegijoj studijuoti 

kalbas. Kaip gabi ir pavyzdinga 
studentė iš kolegijos vadovybės 
visą laiką gaudavo stipendiją ir 
buvo dekano garbės sąraše. Bai
gė bakalauro laipsniu Magna 
Cum Laude.

Bernadeta nesitenkino vien 
studijom kolegijoj, bet, kaip są
moninga lietuvaitė, įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Nuo vaikystės 
dienų šoka tautinių šokių gru-

— Providence, R. I., rugsėjo 
17 vyks tautybių pasirodymas 
vietos organizacijų iniciatyva. 
Programoj dalyvaus ir lietu
viai. Spalio 8 vietos lietuviai pa
sikvietė Clevelando Grandinėlę 
gastrolių.

Bernadeta B. Miliauskaitė

pėj. Nuo moksleivės dienų vei
kia ateitininkuose. Gražiai baigė 
Aušros Vartų lituanistinę mo
kyklą. Keletą metų ėjo Wor- 
cesterio Lietuvių Organizacijų 
Tarybos sekretorės pareigas. Še
šerius metus mokytojavo Aušros 
Vartų lituanistinėj mokykloj. 
Priklausė prie ALRK Moterų Są
jungos 5-tos kuopos, iš kurios 
irgi yra gavusi stipendiją. Ateity 
pramato dirbti mokytojos darbą 
ir dar gilinti studijas.

J.M.

Žuvusiem už Lietuvos laisvę 
paminklui statyti Worcesteryje 
aukojo:

500 dol. — Lietuvių Piliečių 
Klubas.

168 dol. — LŠST dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa.

150 dol. — Lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelis.

100 dol. — Worcesterio Lietu
vių Organizacijų Taryba.

60 dol. — M. ir K. Čėsnai.
Po 50 dol. — V. Ilgūnas, A. 

Venckūnas, A. Zenkus, Worces- 
terio LB apylinkės valdyba, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
VVorcesterio kp., A. Parulis, L 
Bulgarauskaitė, A. ir O. Sarkaus- 
kai, V. Gedmintas, St. Casimir 
Mothers Guild, F.A. Spirauskas 
— Auburn, Mass., K. Kriaučiū
nas, Providence, R.L, Worceste- 
rio ateitininkai.

40 dol. — W.J. Karrytais.
30 dol. — P. Monkienė, V. ir

O. Pajėdai.
Po 25 dol. — J. R. Zulieve, 

St. Butkaus Šaulių kp. Detroit, 
Mich., J. Stašaitis, Dorchester, 
Mass. V. Tamošiūnas — Detroit, 
Mich. ALRC Women’s Alliance 
chapter 69, H. Urlikas, V. Abra- 
mavičius, V. Alytą, Br. ir J. Ta
mašauskai.

22 dol. — P. Čyvas.
Po 20 dol. — J. Burdulis, F. 

Keršis, J. Norkevičius, L. Stas- 
ka, K. Prapuolenis.

Po 15 dol. — J. Valickas, 
Mikšiai, V. ir R. Menkeliūnai.

Po 10 dol. — A.M. Seilius, 
A. Lipinskai, A. Maskeliūnienė, 
A. Čeraška, A. ir M. Šermukš
niai, V. Tankis, S. Šiurkus, S. 
Marcinkevičius, Petras P. Chu- 
nis, J. Taraila, K. Vaičekaus
kas, A. Kazlauskas, J. Bakšys, J. 
Gaidelis, J. Gerasimavičius, K. 
Mainelis, P. Pečkaitis, E. Tel
kus, S. Zavy, Ch. Dapkūnas, K. 
ir T. Adomavičiai, M. Pauliuko- 
nienė, U. Dūda, J. ir M. Pipi
rai, V. ir M. Židžiūriai, J. Stat
kus, A. Bazikas, K. Šimėnas, 
J. Babravičius, B. Šakenienė,
O. Šležienė-Dorchester, Mass.,
M. Vaitkevičienė, S. Augonis — 
So. Boston, R. Slušnys — 
Southboro, J. Kisielaitis — Lei- 
cester, Mass., P. Tyla — Fox- 
boro, G. Rosvadauskienė — Mil- 
ton, V. Tumienė — Norwood, 
Mass., P. Naruševičius — Ando- 
ver, Mass., B. IR L. Jakubaus
kai — Auburn, Mass., H. G. 
Keyman — Rutland, Mass., dr. A. 
Valiuškis — Barrington, R.L, J.

H SPORTAS

PLSŽ naujienos
Besikeičiant žiniom apie To

ronto žaidynes, kartais sunku 
pasakyti, kurios žinios yra tikros, 
kurios ne. Oficialiam gegužės 12 
ŠALFASS pranešime sakoma, 
kad žaidynės prasideda birželio 
26, pirmadienį, o tiesioginiu te
lefono kontaktu pranešama, kad 
žaidynės prasidės tik antradienį. 
Krepšinis bus žaidžiamas pen
kiose, netoli viena kitos esančio
se salėse. Tinklinis prasidės ket
virtadienį dviejose salėse. Stalo

Pasaulio LSŽ šachmatų varžy
bom įrašyta 40 dalyvių. Tai 
skaičius, kokio dar neturėjom 
mūsų šachmatų rungtynėse. Ka
nados lietuvių sporto apygardos 
vadovas Baziliauskas pranešė 
telefonu, kad Hamiltonas įrašė 
10 vyrų ir 1 jaunuolį. Įrašyti: 
Povilas Vaitonis, Juozas Chrola- 
vičius, Leonas Koberskis, Pranas 
Sakalas, Petras Latarskas, Myko
las Repečka, Henrikas Švažas, 
Algirdas Trumpickas, Alfonsas 
Patamsis, Vytautas Leberskas ir 
jaunuolis (g. 1962) Rimas Trum
pickas. Iš Detroito Kovo papil
domai įsirašė Jonas Svera.

Žvilgterėję į dalyvių sąrašą, 
matom, kad Hamiltonas viršija 
visus, įkeldamas 11 dalyvių. Po 
to eina New Yorkas su 5 daly
viais. Tiek pat dalyvių atvyks iš 
Detroito. Bostonas įrašė 4, To
rontas 4, Australija 3, Anglija 1. 
Po vieną dalyvį duoda Chicaga, 
Clevelandas, Champaign, Long 
Beach, La Paima, London, Ont. 
Juozo Chrolavičiaus pavardę 
randam Toronto ir Hamiltono 
sąrašuose. Ar nebus persisteng
ta su įrašymais? Pradmės mo
kestis už jį sumokėtas iš abiejų 
miestų.

Dėl pirmos vietos užvirs stip
ri kova Toronte tarp bu v. Ka
nados ir Ontario meisterio Povi
lo Vaitonio, daugkartinio Chica- 
gos ir Illinois meisterio Povilo 
Tautvaišo, buv. Michigano ir 
Bostono meisterio Kazio Škėmos 
ir besirungiančio dabar pasaulio 
korespondencinių šachmatų pir
menybių baigmėse (individua
lių ir komandinių, JAV koman
dos gretose) V.V. Palčiausko. 
Netikėtumų gali pateikti Algir
das Nasvytis, Juozas Chrolavi- 
čius, Rimas Vaičaitis, Edvardas 
Staknys, Arūnas Simonaitis ir 
Australijos dalyviai — A. Baltu
tis bei Juozas Dambrauskas.

Visi šių pirmenybių dalyviai 
įpareigojami atvykti į Toronto 

Lietuvių namus ketvirtadienį, 
birželio 29, 8 v. ryto, nes I 
rungtynių ratas prasidės punk
tualiai 8:30 v.r., antras ratas — 
2 v. p.p. Penktadienį varžybos 
vyks tuo pačiu laiku, o šeštadie
nį paskutinis ratas prasidės 9 v. 
ryto.

Kadangi šachmatų varžybom 
Lietuvių namai užleisti ribotam 
laikui (nuo 8 v.r. iki 7 v.v.), 
tai lošimo laiką reikės pagreitin
ti. Vietoj paskirtų 40 ėjimų 2 
valandom teks naudoti 50 ėji
mų per 2 vai.

Latvijoj vyksta stambus tarp
tautinis šachmatų turnyras “Jūr
mala 78”, kuriame dalyvauja so
vietų didmeisteriai Bronšteinas, 
Taimanovas, Gipslis, Gufel- 
das, švedas Šneideris, suomis 
Vesterinen, kubietis Nogeiros, 
Rytų Vokietijos R. Knaak ir kt.

Šukys, Šakaliai, kun. V. Martin- 
kus — Providence, R.I., M. 
ir A. Kairiai, K. Garisonas, R. 
Aliukonis, B. ir J. Antanavičiai — 
Providence, R.I., A. Venslovas, 
K. Wanakauskas — Providence,
R. L, A. Vakazienė, J. Liutkonis 
— So. Boston, Mass., Dirginčius 
Family — Shrewsbury, Mass.,
S. Vaškelis — Framingham, 
Mass., J.P. Riordan, R. Raton — 
Florida, V. Butkus — Great 
Neck, N.Y.

Po 5 dol. — J. Valaitis, M. 
Dabrilienė, A. Raziunaitė, E.W. 
Paliliūnas, Žarkauskienė, M. Mc 
Cann, U. Pocius, Shlemminger, 
J. Jurkėnas, Rupšis, P. Razevi-

teniso varžybų pradžia atkelta į 
antradienį, o lauko tenisas pra

sidės trečiadienį. Lengvoji atle
tika, šachmatai ir šaudymas pra
sidės ketvirtadienį, o golfas ir 
plaukimas penktadienį. Futbolo 
rungtynės — liepos 3, pirmadie
nį.

Oficialus PLS Žaidynių atida
rymas ir iškilmės bus ketvirta
dienį, birželio 29, 7:30 vai. vak. 
Etobicoke Olympium didžiojoj 
salėj. Sportininkų susipažinimo 
vakaras — penktadienį, 7 vai. 
Lietuvių Namuose.

Sporto salių ir aikščių adresai, 
susisiekimo žemėlapiai bei 
rungtynių tvarkaraščiai ir kitos 
informacijos bus galima gauti 
vyriausiam sportininkų susitiki
mo ir informacijos centre — To
ronto Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. West, Toronto, Ont. 
Tel. 532-2911 arba 533-9030. 
Todėl visiem važiuojantiem į 
Torontą patariama pirmiausia 
užsukti į Lietuvių Namus ant 
Bloor Street, netoli sankryžos su 
Dundas Street. Skubiais sportą 
liečiančiais reikalais kreiptis į 
organizacinio komiteto pirmi
ninką Pr. Bernecką (416) 763— 
4429 arba į varžybinio komite
to pirmininką A. Klimą (416) 
245-7210.

Vietinės žinios
Pasaulio Lietuvių Dienų To

ronte dalyviai iš tolimos Aust
ralijos prieš važiuodami namo 
planuoja aplankyti didesnius 
lietuvių susibūrimo centrus 
Amerikoje. New Yorke australie- 
čiai bus dvi dienas — penkta
dienį, liepos 7, ir šeštadienį, 
liepos 8. Pirmą dieną svečiam 
bus parodytas New Yorko mies
to centras ir paskirstytos nakvy
nės. Antrą dieną, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje bus draugiš
kos tinklinio bei krepšinio rung
tynės ir 8 vai. vakare susipa
žinimo vaišės ir šokiai. Kviečia
ma kuo daugiau jaunimo ir vi
suomenės dalyvauti Australijos 
lietuvių priėmime. Svečių nak
vynėmis rūpinasi dr. Marija Žu
kauskienė, kuri praneša, kad dar 
daug australiečių neturi kur 
apsistoti. Kas tik gali priimti 
bent porą asmenų, prašomi 
skambinti M. Žukauskienei, 
(212) 296-5907.

-o-
Birželio 17 Kultūros Židiny 

įvyko N.Y. LA Klubo 1977-78 
metų žiemos sportinio sezono 
uždarymas. Dieną salėje vyko 
paruošiamosios krepšinio rung
tynės, kurias žaidė tik vyrų ir 
jaunių A komandos. Kitom ko
mandom nepasisekė surasti 
priešininkų, nes vasaros metu 
pas amerikiečius krepšinio sezo
nas jau seniai pasibaigęs. New 
Yorko vyrai, nors ir nepilnu są- 
tatu, su jaunių pagalba laimėjo 
prieš Gate of Heaven vyrų rink
tinę 101-98. Taškus sumetė: Mi
kalauskas 13, DePasąua 22, 
Torney 16, Skeivys 4, Šimkus 

25, Birutis, Naronis, Gudaitis po 
6 ir Schaefer 3. Vyrų komandoj 
dar trūko Misevičiaus ir M. Kli
mo, bet jie dalyvaus Toronto žai
dynėse.

Vakare K. Židinio kavinėje 
įvyko kuklus sportininkų šeimų 
pobūvis, kurio metu trofėjomis 
buvo apdovanoti pasižymėję pe
reito sezono sportininkai ir tre
neriai. Programai vadovavo LAK 
pirmininkas Pranas Gvildys.

-o-
Newyorkietis Robertas Mi

sevičius, Ozone Parke gyvenan
čių Misevičių sūnus, gavo pa
kvietimą žaisti profesionalų 
Buffalo Braves krepšinio ko
mandoje. Tai, turbūt, pirmas lie
tuvis krepšinįnkas, patekęs į 
aukščiausią Amerikos profesio
nalinio krepšinio lygą. Sveiki
name Robertą ir jo tėvus ir ti
kimės jį pamatyti Lietuvių At
letų Klubo komandoje Toronto 
žaidynėse. Alg. Š.

cus, A. Pockevicus, P. Pocke- 
vicus, A. ir S. Mantautai, A. At- 
kočius, K. Šimulynas, N.C. Wal- 
ker, A. Bušmanas.

4 dol. A. Jensen.
Po 3 dol. F. Karosienė, A. Pus- 

kepalaitis —Boston, J.P. Wackel.
Po 2 dol. E. Juciūtė, V. Ba- 

jerčius — Boston, L Truškauskas, 
Anna A. Greičaitis, J. Demikis. 
Trys aukotojai nedavė pavardės.

Po 1 dol. — M. Ališauskas,
P. Rosky, K. Ramonas.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

20 dol. — L. Normantas, E. 
Hiram, Me.

17 dol. — J. Valys, Hebron, 
Conn.

Po 7 dol.—J. Cibulskas, Brook- 
lyn, N.Y., M. Mikolaitis, Cherry 
Hill, N.J., M. Karaska, Alexand- 
ria, Va., Sisters of Jesus Cruci- 
fied, Brockton, Mass.

Po 5 dol. — M. Bužinskas, 
Bronx, N.Y., A. Vakauzienė, So. 
Boston, Mass., V. Bakūnas, Pem- 
broke, Ont., P. Šeibienė, Brook- 
lyn, N.Y., dr. J. Sungaila, Toron
to, Ont., P. Gobužas, Maspeth,
N.Y., J. Steinys, VVorcester, 
Mass., T. Aleliūnas, Pittsburgh, 
Pa.

Po 4 dol. — F. Liktorius, Ozo
ne Park, N.Y., A. Pocius, Eliza- 
beth, N.J.

Po 3 dol. — J. Jasys, New 
London, Conn., A. Liškūnas, 
Chicago, III.

Po 2 dol. — E. Skobeika, Rich- 
mond Hill, N.Y., A. Pinas, Law- 
rence, Mass., C. Barisas, Shrews- 
bury, Mass., E. Adomaitis, Rich- 
mond Hill, N.Y., A. Vileniškis, 
Richmond Hill, N.Y., V. Žilins
kas, Pittsburgh, Pa., kun. V. Pau
lauskas, Thompson, Conn., D. 
Grajauskas, Simsbury, Conn., B. 
Aušrotas, Juno Beach, Fla., K. 
Kubaitis, Rahway, N.Y., V. Šilė- 
nas, Erie, Pa., R. Česonis, 
Cinnaminson, N.J., dr. B. Co- 
valesky, Dover, N.J., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., V. Keršulis, 
Bantam, Conn., J. Ridikas, Nor- 
wood, Mass., T. Aleksonis, 
Braintree, Mass., J. Tiškus, 
Brooklyn, N.Y., A. Vakselis, 
Richmond Hill, N.Y., kun. W. 
VVolkovich, Hudson, Mass., S. 
Bakutis, St. Petersburg, Beach, 
Fla.

Po 1 dol. —J. Bundonis, Lin- 
den, N.J., A. Lingaitis, VVorces
ter, Mass., A. Dūda, New Bri
tam, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

NAUJI 
LEIDINIAI

Vyt. Alantas — Liepkalnio so
dyba $10.00.

J. Kaributas — Teatrinio var
go keliais, memuarai $10.00.

A. Kairys — Po Damoklo kar
du $5.00

J. Gliaudą — Narsa gyventi 
$6'00

St. Yla — Jurgis Matulaitis 
$6.00

J. Kraszewski — Vitolio rauda 
$6.00

A. Kairys, — Du broliukai, 
pasaka $2.50

A. Kairys — Tretieji vainikai, 
poezijos antologija $6.00

J. Zdanys —Selected Post-War 
Lithuanian Poetry $12.00

S. Kudirka — For Those Štili 
at Sea $8.00

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs lietuviški suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

DEXTER PARK
B PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S. ”
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DEUVER 
TELEF. 296-4130

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Suite 404)
' 225 West 57th St., 

N.Y.C.
212-586*3556

Models |
For §

Television, §
Fashion, 

Commercials, 
Shows, 

Advertising 
Beginners and 
Professionals
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ELIZABETH, N.J.
Paminėti Lietuvos kankiniai
Birželio 10 LB apygardos ir 

Elizabetho apylinkės valdybų 
pastangom vakarinėm pamal
dom Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioj buvo paminėta 
didžiųjų trėmimų ir vėlesnės 
mūsų tautos aukos už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Konce- 
lebracines mišias aukojo Pater- 
sono Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Viktoras Dabu- 
šis, Elizabetho Šv. Petro ir Povi
lo parapijos vikaras kun. Juozas 
Pragulbickas ir svečias kun. Vy
tautas Pikturna. Šias pamaldas 
solo giesmėm paįvairino solistė 
Ona Zubavičienė ir Šv. Petro ir 
Povilo parapijos choras, vado
vaujamas muziko Vinco Mamai- 
čio. Pamokslą pasakė svečias 
kun. Pikturna, paminėdamas, 
kad sovietinis okupantas vykdo
mais žmonių trėmimais išgabe
no į Sibirą ne tik suaugusius 
žmones, kurie kai kieno akim 
žiūrint galėjo būti pavojingi so
vietinei tvarkai, bet ir dešim
tis tūkstančių vaikų ir tūkstan
čius visiškų senelių, kurie nie
kam jokio pavojaus negalėjo su
daryti. Tai buvo tik sovietinės 
sistęmos įvykdyta didžiausio 
masto tautžudystė.

Į šias pamaldas iš įvairių lie
tuvių kolonijų susirinko gal apie 
100 žmonių. Galėjo jų būti ir 
daugiau, bet, matyti, ilgainiui iš 
daugelio širdžių išblėso ir mūsų 
pačių ir visos mūsų tautos ka
daise taip žiauriai išgyventos ir 
dabar vis dar išgyvenamos mū
sų seserų ir brolių kančios.

Rengėjai yra labai dėkingi vi
siem kunigam, solistei ir visiem 
choro dalyviam su jų vadovu, 
kad jie, palikę savo tiesiogines 
pareigas ir darbus, sudarė progą 
iškilmingiau pasimelsti ir pa
gerbti mūsų tautos kankinius.

KJ.

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis šoka per Kultūros Židinio šventę Ži
dinio kieme. Nuotr. L. Tamošaičio

Baisieji birželio įvykiai minė
ti birželio 10, šeštadienį. Minė
jimas pradėtas vakarinėmis mi- 
šiomis Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj. Mišias aukojo 
pranciškonas Kęstutis Butkus iŠ 
Kennebunkport, Maine. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Per mišias giedojo solistas 
Benediktas Povilavičius. Po mi
šių parapijos salėj minėjimą pra
dėjo LB Bostono apylinkės 
pirm. Antanas Matjoška. Apie 
lietuvių tautos kančias kalbėjo 
svečias pranciškonas Kęstutis 
Butkus. Akomponuojant pro f. Je
ronimui Kačinskui, solistas Be
nediktas Povilavičius padainavo: 
Kur prapuolė tas takelis, Mie- 
gužėlio noriu, Gyva esi. Minėji

mas baigtas Lietuvos himnu.

Latvių šeštame kultūriniame 
festivaly liepos 1 dalyvaus ir 
lietuvių bei estų tautinių šokių 
šokėjai. Programa vyks 3 vai. po
piet Boston Garden auditoriioi.

Saulius Cibas, gabus pianis
tas ir akompaniatorius, birželio 
8 buvo tarp 4474 studentų, Har
vardo universitete gavusių 
mokslo baigimo diplomą. Sau
lius studijavo chemiją ir biolo
giją, kaip pasiruošimą medici
nai. Tolimesnėm studijom Sau
lius pasirinko Harvardo uni
versiteto medicinos mokyklą, t

Rūta Daugėlaitė, inž. K. Dau
gėlos ir solistės St. Daugėlienės 
dukra, mokosi groti retai girdi
mu instrumentu, kurio vardas 
yra Viola da gamba. Birželio 7 
mokyklos koncerte Rūta groja 
šiuo instrumentu. R. Daugėlaitė 
iš profesijos yra mokytoja.

Audrė Pociūtė

PUIKUS 
LAIMĖJIMAS

Elizabeth, N.J., gyvenančių 
ir lietuviškoj veikloj gyvai besi
reiškiančių Birutės ir Antano 
Pocių jauniausioji dukra Audrė 
š.m. pavyzdingai su. pagyrimu 
baigė Rutgers universitete dvi
gubas pagrindines biologijos ir 
psichologijos studijas, įsigy- 
dama du bakalauratus. Per visus 
4 mokslo metus ji buvo dekano 

sąrašuose ir buvo išrinkta į 
Phi Beta Kappa.

Nesitenkindama pasiektais 
laimėjimais ir gavusi Indianos 
universiteto fellowship stipen
diją, Audrė sieks doktorato me
dicinos genetikos srity.

Busimoji mokslininkė baigė 
Vinco Kudirkos šeštadieninę 
mokyklą, priklausė vietos skau
čių Palangos vietininkijai, kur 
buvo pasiekusi skiltininkės 
laipsnį ir pareigas. Nuo pat tau
tinių šokių grupės “Liepsna” 
susiorganizavimo ji šiai grupei 
priklausė, šoko, baigė Dainavoj 
ruošiamus taut. šokių mokytojų 
kursus ir paskutiniu metu buvo 
grupės šokių mokytojos pava
duotoja. Be to, dalyvavo jaunimo 
veikloj ir atstovavo N.J. jauni
mui III Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese Pietų Amerikoj.

Geriausios sėkmės Audrei, 
nors ji čia tikrai bus pasigenda
ma.

K.J.

Neužmiršk lietuviškos spaudos!
Skaityk ir platink ją!

BROCKTON, 
MAS S.

Pavasario balius

LB Brocktono apylinkės val
dyba gegužės 13 National Cafe 
auditorijoj sutraukė daug įvai
rių kartų lietuvių.

Prie puošnių stalų susėdusius 
lietuvius pasveikino pirm. J. 
Rentelis.

Programos pradžioj pasirodė 
jaunimo ansamblis Sūkurys, va
dovaujamas Vyt. Bruzgio. Pia
ninu akomponuojant Marytei 
Crowly, o akordeonu — N. Gi- 
rourd, 20 šokėjų pašoko tris šo
kius. Svečius džiugino šokėjų 
grakštumas.

Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. J. Gaidelio, pa
dainavo: Papartį, Barkarolę — 
Offenbacho, Arą — Gorino, Ne
munėlį — Bražinsko, Šauksmą
— Br. Budriūno, Lauksiu tavęs 
ateinant — Raudonikio ir moti
nom pagerbti — Pienę. Priedo 
pridėjo dar vieną dainą — Ba
tukus.

Vyteniui Izbickui vadovaujant, 
jauni vyrai pagamino puikią 
vakarienę. Jos metu vyko kelios 
loterijos, kurių svarbiausia — 
dail. Česlovo Janušo paveikslas 
“Pajūris”. Laimėjo Ramanaus
kas iš Bridgevvater, Mass.

Po vakarienės vyko šokiai, 
grojant gerai muzikai.

Rengėjų, programos atlikėjų ir 
jų vadovų darbo ir triūso valan
dų nesuskaitysi. Džiugu, kad 
dar atsiranda tokių pasiaukojan
čių asmenų, kurių dėka susibu
riamą į lietuviškus junginius ir 
darniai pabendraujama.

Užtarnauta padėka LB Brock
tono apylinkės valdybos pirm. J. 
Renteliui ir darbščiom poniom
— St. Jančauskienei, Liudai Šu
kienei, Vidai Sužiedėlienei ir 
visiem, kurie prisidėjo prie pa
vasario baliaus surengimo ir 
pasisekimo.

Dviguba šventė
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos bažnyčion gegužės 28 į mi
šias su vėliavomis ir uniformuo
ti rinkosi veteranai, Martyno 
Jankaus kuopos šauliai, LKM 
S-gos narės su tautiniais drabu
žiais ir parapijos mokyklos mo
kinių “Gintarėliai” su spalvin
gomis uniformomis. Prie alto
riaus susirikiavo 16 vėliavų, tarp 
jų kelios ir Lietuvos trispalvės.

Klebonas kun. P. Šakalys, ly
dimas kun. dr. A. Jurgelai
čio, OP, ir altoriaus patarnau
tojų, chorui galingai giedant, 
atliko tradicinę Dievo Kūno pa
garbinimo procesiją su evangeli- 
jomis.

Mišias, užprašytas už žuvusius 
karius, gynusius Lietuvos ir pa
saulio laisvę, aukojo klebonas 
kun. P. Šakalys. Iškilmės didino 
parapijos choro, vadovaujamo 
muz. J. Gaidelio, puikus giedo
jimas bei aukos metu jaunuolio 
Danieliaus Cligue gražus tri
mitavimas.

Po mišių visi, “Gintarėlių” 
orkestrui grojant, su vėliavomis 
nužygiavo prie Tukio pamink
lo atiduoti pagarbą antrame pa
sauliniame kare žuvusiem šios 
parapijos lietuviam kariam. Pil-

Vyto Bakšio piano koncertas

New England konservatorijos 
paruošiamoji mokykla suruošė 
Vyto Bakšio, šios konservatori
jos vyresniojo studento, piano 

rečitalį. Rečitalis įvyko gegu
žės 13 šios konservatorijos sa
lėj pavadintoj Brown Hali. Pia
nisto mokytoju yra pažymėtas 
Victor Rosenbaum.

Savo koncertą V. Bakšys pra
dėjo Johann Seb'astian Bach 
Preliudu ir Fuga G dur. Bachas

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju tėvam ir 
broliam pranciškonam, Dar
bininko redakcijai bei pranciš
konų spaustuvei už parody^ 
nuoširdumą mano kunigystės 25- 
rių metų sukakties proga.

Taip pat dėkoju visiem kuni
gam koncelebrantam, kun. V. 
Piktumai už turiningą pamokslą, 
kun. klebonui V. Dabušiui, LB 
New Yorko apygardos pirm. A. 
Vakseliui ir dr. V. Vygantui už 
tartus sveikinimo žodžius vaišių 
metu.

Dėkoju už vaišių suplanavi
mą ir paruošimą poniom E. Mic- 
keliūnienei, E. Kezienei, J. 
Pumputienei, E. Jurkienei-Yur- 
kus, M. Skabeikienei, M. Ša- 
linskienei, M. Šaulienei ir pane
lei D. Bulvičiūtei.

Dėkoju visiem, dalyvavusiem 
mišiose bei vaišėse, įteikusiem 
dovaną, išreiškusiem sveikini
mus žodžiu ar raštu, ir bendrai 
visiem New Yorko, New Jersey 
ir Connecticut lietuviam už pa
rodytą per paskutinius trejus 
metus lietuvišką nuoširdumą. .

Kun. Kazimieras Pugevičius

yra vienas didžiausiųjų 18 šimt
mečio vokiečių kompozitorių. Jo 
veikalam groti reikia didelės 
technikos, kurios koncertantui 
netrūko: sunkūs pasažai lengvai 
skambėjo, ir pirštai greitai laks
tė.

Antruoju dalyku ėjo Ludwig 
van Beethoven Sonata B dur, 
op. 22. Beethovenas yra antro
sios pusės 18 šimtmečio pasau
linio garso kompozitorius^ kurio 
veikalai yra grojami didelių 
meistrų. Pasirinkdamas Beetho- 
veną savo programai, koncertan- 
tas parodė, kad jis turi gerą sko
nį ir pakankamai jėgos savo pirš
tuose tam veikalui atlikti.

Po pertraukos buvo grojama 
Claude Debussy Siuita fortepi
jonui. Tai 19 ir 20 šimtmečio 
pradžios prancūzų kompozito
rius, impresionizmo muzikos 
įkūrėjas; modernistas. Šiam vei
kalui koncertantas turėjo pakan
kamai temperamento; tai pasa
ko, kad jis mėgsta naujenybes.

Po to V. Bakšys atliko Frede- 
ric Chopin Noctuma F moli, 
op. 55. Chopinas gyveno pirmoj 
19 šimtmečio pusėj. Jis išvystė 
fortepijono skambesį į neįtikė
tiną lygį. Chopiną grojant, rei
kia išimtinė? technikos, kurios 
turėjimą koncertantas įrodė. 
Veikalų charakterių supratimas 
ir jų interpretacija ateis vėliau: 
V. Bakšys turi pianisto pagrindą 
— techniką, ir jį reikia už ją 
sveikinti.

Pabaigai paskambino savo su
kurtą labai modemų veikalą.

Susirinkę nuoširdžiai plojo 
jaunam pianistui. Po koncerto 
buvo vaišės, kurių metu pianis
tas dalino savo autografus, pasi
rašinėdamas ant programų. Lin
kini jam sėkmės.

E.V.

BnnKBvmnu 
Pastoge poid both umys 

Fnst, conuenientpriuate, sofejree! 
Thot's uihot mHIKinC-BV-mniLis.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Jban
'į.'j' ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į-
X traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrinl-

(m mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
Į procentus, ~~y 
leidžiamus įstatymų. \ t

Dėl lengvo taupymo bū- .» 
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3-30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPON8ET CIRCLE OFFICE 
740 GaINvan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed & Fn. 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

\M Vi s? VH1

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 — $845 rugsėjo 22 — $845

DVIEJŲ SAVAIČIŲ liepos 2 — 1245 
liepos 16 — 1245

rugpiūčio 6 — 1245 
rugsėjo 3 —1195

gruodžio 22 — 1045
b

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių visų grupių 
galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su 
papildomų mokesčiu New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St, Brockton, Mass. 02402. Te
ist 586-7209.

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 
Prlces are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo 
dokumentus

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

kame granite sužymėti: Vaclo
vas Tukis (pirmasis žuvęs), Pra
nas Kibartas, Bronis Podron, Jur
gis Bapris, Jonas Venslauskas, 
Woodrow Vareika, Adolfas Ku- 
liešis, Adolfas Milutis, Albertas 
Kališauskas, Antanas Tarvainis, 
Klemensas Mazgelis, Pranas 
Juškaitis, Jozepėnas Leonardas, 
Edwardas Kožis ir Vitas Pau
lauskas.

Šį paminklą žuvusiem kariam 
dedikavo Šv. Roko lietuvių pa
rapija (dabar Šv. Kazimiero var
du), Franklino ir Kazimiero lie
tuvių klubai ir Brocktono mies
tas.

Prie paminklo iškilmėm vado
vavo veteranas L. Družinskas. 
Žodį tarė klebonas kun. P. Ša
kalys, Brocktono miesto bur
mistras David Crosby, miesto 
tarybos narys G. Cataldo, valsti
jos atstovas P. Asiaf ir vieno 
žuvusiojo motina. Gėles prie pa
minklo padėjo veteranai ir ALTa.

E. Ribokienė

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma:

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST. 

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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šį savaitgalį Kultūros Židiny: 
birželio 24, šeštadienį, 7 v.v. 
prof. V. Juodeikos veikalo “Di
džioji iliuzija” sutiktuvės. Apie 
knygą kalba dr. Bronius Nemic- 
kas. Rengia Liet. Fronto Bičiu
lių New Yorko sambūris.

Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne savo atostogas prade
da liepos 1 ir atostogaus iki lie
pos 23. Darbą pradės tik liepos 
24. Tuo metu nebus priimami 
jokie užsakymai. Darbininko 
laikraštis eis normalia tvarka.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris pakvietė Water- 
burio, New Jersey ir Phila- 
delphijos bičiulius dalyvauti jų 
rengiamame knygos “Didžioji 
iliuzija” sutikime ir vaišėse. Šis 
renginys bus birželio 24, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Drauge bus pri
simintas ir 1941 metų sukili
mas.

1941 metų sukilimas bus pri
simintas birželio 24, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židiny. Apie ją 
kalbės Antanas Sabalis. Drauge 
bus ir dr. V. Juodeikos knygos 
“Didžioji iliuzija” sutiktuvės. Po 
programos bus vaišės.

Prel. Pijus Ragažinskas iš Sao 
Paulo, Brazilijos, atvyko į 
Ameriką. Birželio 16 lankėsi 
Darbininko redakcijoje. Iš čia 
išvyko į Hartfordą, Putnamą. Iš 
ten keliauja į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą Toronte. 
Seime iš Brazilijos bus 6 dele
gatai.

Sesuo Annunciata, pranciš- 
kietė, gimusi ir augusi Brookly
ne, dabar mokytojaujanti Sao 
Paulo, Brazilijoje, lietuvių para
pijoje, drauge su prel. P. Raga- 
žinsku atvyko į New Yorką. Ap
silankė Darbininko redakcijoje, 
administracijoje ir vienuolyne.

Alfonsas Samušis, buvęs il
gametis Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytojas, tos mokyk
los vedėjas, kurį laiką buvo pa
sitraukęs iš mokyklos. Dabar vėl 
grįžta į Maironio lituanistinę 
mokyklą ir ateinančiais mokslo 
metais dėstys geografiją septin
tame ir aštuntame skyriuje.

Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vedėja 
Vida Augulytė, Darbininko re
dakcijai siųsdama savo mokyk
los mokslo metų užbaigimo ap
rašymą, palinkėjo, kad New Yor- 
kas suorganizuotų savo aukštes
niąją mokyklą. Clevelande vei
kia net dvylikos metų aukštes
nioji mokykla, o New Yorke vei
kia tik 8 skyriai.

DR. VLADO JUODEIKOS 
KNYGOS 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
SUTIKTUVĖS

IR

1941 M. SUKILIMO 
PRISIMINIMAS

BIRŽELIO 24, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINY

Knygą aptars' ir į klausimus atsakys PROF. DR. 
BRONIUS NEMICKAS.

Moderuos JUOZAS PAŽEMĖNAS.
Apie 1941 m. sukilimą kalbės ANTANAS SABALIS.
Po oficialiosios dalies vyks pasisvečiavimas prie kavos, 

grojant momentui pritaikytai muzikai.

Visus atsilankyti maloniai kviečia

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
NEW YORKO SAMBŪRIS

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Vanda ir Stepas Vykintai bir
želio 8 atvyko iš Vokietijos, iš 
Memmingeno miesto, kur jie pa
stoviai gyvena. Sustojo pas Liu
dą Tamošaitį Woodhavene. Čia 
aplankė savo pažįstamus, daly
vavo iškilmėse prie lietuviško 
kryžiaus Flushing Meadows 
parke. Birželio 15, palydėti L. 
Tamošaičio, lankėsi Darbininko 
redakcijoje, administracijoje, 
vienuolyne, spaustuvėje, apžiū
rėjo Kultūros Židinį, A. Galdi
ko vardo galeriją. Iš New Yorko 
vyksta į Torontą, kur dalyvaus 
Pasaulio Lietuvių Dienose. Iš 
ten keliaus į Chicagą, Los An
geles, Detroitą, Clevelandą, 
Floridą. Amerikoje išbus apie 4 
mėnesius. Grįždami per New 
Yorką, dar sustos keliom die
nom.

Aldona Krulikienė buvo atvy
kusi iš St. Petersburg Beach, 
Fla., aplankyti čia savo bičiulių, 
pažįstamų. Anksčiau ji su savo 
vyru inž. Kaziu Kruliku gyveno 
Richmond Hill, N.Y. Į Floridą 
išsikėlė maždaug prieš metus 
laiko. Jos vyras mirė šių metų 
pradžioje. Dabar jos naujas adre
sas yra: 7151 Sunset Way, 
Apt. 3, St. Petersburg Beach, 
Fla. 33706. Tel. 813-367-1231.

Prof. dr. Bronius Nemickas 
kalbės apie prof. V. Juodeikos 
knygą “Didžioji iliuzija” tos 
knygos sutikime, kuris bus bir
želio 24, šeštadienį, 7 v.v. Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Sutikimą rengia Liet. Fronto Bi
čiulių New Yorko sambūris.

Petras Jurgėla šiuo metu su
daro vardyną dr. Grigo Valan
čiaus veikalo “Žemaičių didy
sis” antram tomui. Tomas jau su
laužytas. Kai bus baigtas vardy
nas, knyga tuoj bus spausdina
ma. Spausdina pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 23. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 vai. ryto nuo pran
ciškonų vienuolyno (Kultūros 
Židinio), 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral Ho
me, 84-02 Jamaica Avė., Wood- 
havene. Kelionė asmeniui 17 
dol., įskaitant ir įėjimą į pikni
ką. Registruotis Darbininko ad
ministracijoje — Tel. 827-1351 
arba pas M. Šalinskienę — tel. 
296-2244. Gautas modemus ir 
patogus kelionei autobusas. Pra
šome užsirašyti iš anksto ir nesi- 
vėlinti laiku atvykti.

Australijos lietuviai, PLD 
šventės Toronte dalyviai, liepos 
7 ir 8 lankysis New Yorke. 
Svečiam bus aprodytas New 
Yorko miestas, o šeštadienį Kul
tūros Židiny bus surengtos drau
giškos krepšinio bei tinklinio 
rungtynės ir 8 vai. vak. priėmi
mo pobūvis. Visi, kas tik gali, 
prašomi vaišingai sutikti austra- 
liečius, atsilankyti į rungtynes ir 
dalyvauti susipažinimo pobūvy. 
Svečių bus apie 80 ir visiem rei
kalinga privačiai surasti nak
vynes. Kas gali priimti bent po 
vieną, du ar didesnį skaičių 
australiečių, prašomi skambinti 
dr. Marijai Žukauskienei, 296- 
5907.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos rytų apygardos darbo 
suvažiavimas įvyko gegužės 28 
apygardos pirmininko Algirdo 
Jonio rezidencijoj, Delance, N.J. 
Dalyvavo New Yorko 1-mo, 
New Yorko 11-to, Elizabetho ir 
Philadelphijos skyrių atstovai 
bei rytų apygardos valdyba. Su
važiavimas vieningai priėmė 
šiuos pageidavimus A.L.T.S -gos 
valdybai: 1. Leisti Dirvoj tau
tinės srovės žmonėm atviriau 
pasisakyti įvairiais Tautinę S-gą 
liečiančiais klausimais. 1975 
Clevelando seime buvo pagei
dauta kviesti buvusius Dirvos 
bendradarbius. Dirvos skaityto
jai jų pasigenda. 2. Siūloma Dir
vos atstatymui surinktus pinigus 
galimai greičiau investuoti 
namų pirkimui. Be to, pageidau
ta aukotojam skelbti Dirvai su
rinktų pinigų apyskaitą. 3. Pa
geidauta, kad Tautinės S-gos 
nariai neremtų Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės. 4. Pa
geidauta, kad į Tautinį Sąjūdį 
būtų paskirti nauji nariai ir iš ki
tų rytų apygardos Tautinės S- 
gos skyrių. 5. Pageidauta pa
greitinti knygos “Tautinės min
ties keliu” išleidimą. 6. Pa
geidauta, kad S-gos valdyba dė
tų visas pastangas sustabdyti be
siplečiančius žalingus nesutari
mus tarp dr. Br. Nemicko ir 
E. Čekienės. Nesusipratimam 
likviduoti pageidauta kviesti 
Tautinės S-gos tarybos suva
žiavimą, į kurį būtų pakviestos 
abi šalys — dr. Nemickas ir E. 
Čekienė. (P.P.)

Tautos Fondo valdyba birže
lio 13 pirmą kartą susirinko po
sėdžio po Tautos Fondo suva
žiavimo. Pasiskirstyta pareigo
mis: pirmininkas — J.L. Gied
raitis, vicepirmininkės — Mar
garita Samatienė ir dr. Jadvyga 
Vytuvienė, sekretorė — Marija 
Norėikienė, iždininkas — Vy
tautas Kulpa, finansų sekretorės 
— Aldona Katinienė ir Jonė 
Pumputienė, informacijai — 
kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo 67-me seime, įvykusiame 
birželio 18-21 Holiday Inn, Pa- 
cano Lake Harmony, White Ha- 
ven, Pa., iš New Yorko dalyva
vo direktorius Bronius Bobelis 
ir delegatai — Juozas Giedrai
tis ir Stasys Lukas.

Prel. Jonas Scharnus, Newark, 
N.J., Švč. Trejybės lietuvių para
pijos klebonas, iškilmingai pa
minėjęs 40-tąsias savo kunigys
tės metines, išvyksta ilgesniam 
poilsiui. Pranciškonas x,Kle- 
mensas Žalalis pavaduos jį pa
rapijos darbuose, kaip ir perei
tais metais. Kun. Vladas Kara- 
levičius savo atostogas praleis 
Švč. Trejybės klebonijoj per visą 
liepos mėnesį.

Marijona Matulienė, gyvenusi 
Nevvark, N.J., sulaukusi 78 m. 
amžiaus, mirė birželio 8. Palai
dota iš Švč. Trejybės bažny
čios birželio 12 vietinėse kapi
nėse. Nuliūdime liko vyras Ig
nas ir sūnūs: Ignas Jr. ir kun. Al
bertas, Bayonnės lietuvių pa
rapijos klebonas. Laidotuvėse 
dalyvavo vietos vyskupas, 39 
kunigai koncelebravo mišias. 
Velionė ilgesnį laiką turėjo 
Newarke maisto krautuvę ir pri
klausė prie daugelio bažnytinių 
draugijų. Laidotuvėmis rūpinosi 
Buyus Funeral įstaiga, Nevvark, 
N.J.

Išnuomojamas butas dviem 
asmenim, 210 dol. Butas priva
tus ir patogus, senoviškame na
me, arti Forest Avenue, Ridge- 
wood, Queens. Vakarais skam
binti telefonu 497-8739. Netoli 
M traukinio stotis ir keletas au
tobusų linijų.

Maironio lituanistinės mokyklos šių metų abiturientai, birželio 4 Kultūros Židiny 
gavę baigimo pažymėjimus ir apdovanoti knygomis. Iš k. I-oje eilėje — Rūta Bo- 
belytė, Kristina Kirkylaitė, Rūta Kidolytė, Ramunė Rygelytė, Elenutė Baltrulionytė, 
Adrija Nemickaitė; II-oje eilėje — Rūta Sperauskaitė, Livija Klivečkaitė, Kristina Česna- 
vičiūtė, Viktoras Karmazinas, Tadas Birutis, Ričardas Kezys. Dešinėje stovi mokyklos 
vedėja Gintarė Ivaškienė, kairėje — klasės mokytojas Paulius Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

Zigmas Jūras, Londono Lietu
vių Namų bendrovės pirminin
kas, atstovaująs lietuviam tarp
tautinėse organizacijose, Vliko 
atstovas Anglijoj, dirbąs ir Tau
tos Fondo atstovybėj, atvyko į 
JAV ir, vykdamas kaip PLB sei
mo atstovas į Torontą, trumpam 
sustojo New Yorko ir New Jer
sey apylinkėse. Apsilankęs Dar
bininko redakcijoj, supažindino 
su Londono lietuvių veikla.

Lietuviškų pinigų rinkėjai 
kviečiami susidomėti naujai ku
riama “Lithuanian Numismatic 
Association”. Prisiuntus adresą, 
nemokamai atsiunčiamas or
ganizacijos laikraštėlis The 
Knight. Kreiptis adresu: Lithua
nian Numismatic Association,
P. O. Box 250, Columbia, 
Maryland 21045.

Juozas Pažemėnas moderuos 
knygos “Didžioji iliuzija” suti
kimą, kuris bus birželio 24, šeš
tadienį, Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Pradžia 7v.v.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje atnaujinami altoriai ir sta
tulos.

Vykstantiems į Pasaulio Lie
tuvių Dienas Toronte privačiom 
mašinom, patariama išsiimti iš 
savo apdraudos agentų specialią 
“Yellow card”, kuri bus reika
linga tokiu atveju, jei Kanadoje 
turėtumėt automobilio katastro
fą. Be tos kortelės katastrofos 
atveju gali negauti draudimo.

BRIDGES 
SKAITYTOJAM

Bridges žiniaraštis jau sulaukė 
metinių. Tad pribrendo laikas 
skaitytojam atnaujinti prenume
ratas. Kaina liks 3 dol. už 12 nu
merių. Pradedant š.m. liepos 
mėn. LB New Yorko pirmoji 
apylinkė perima Bridges-admi- 
ministravimą. Apylinkės vice
pirmininkė sutiko tvarkyti adre
sus, adresų pakeitimus, ir pre
numeratos mokestį. Tad dabar 
Bridges prenumeratos bei ad
ministracijos reikalais kreipkitės 
nauju adresu: Bridges c/o Jo
nas Jankus, 85-66 98th St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogu 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel. 
207 967-2011.

Dalia Sakaitė, daugelio lietu
viškų parengimų dalyvė ir akom- 
paniatorė, birželio 17 dalyvavo 
Carnegie Recital Hali patalpose 
įvykusiame The New York Mo- 
tet Choir koncerte. Dalia daly
vavo mišriame chore, kuris atli
ko Robert Baksa, Peter Schicke- 
le, Arnold Rosner, Dennis Riley 
ir Johannes Brahms kūrinius. 
D. Sakaitė taip pat su Stuart 
Price akomponavo grupės miš
riam kvartetui, o vėliau su S. 
Price skambino Antonin Dvorak 
ilgoką kūrinį Legends, Op. 59. 
Publika užpildė visas salės bei 
balkono vietas ir entuziastingai 
reiškė savo pasitenkinimą pro
gramos atlikėjam,.
4.— ... r n ■ ■ ---------- ----- ---- ------

PASIVAIKŠČIOJIMAS 
MĖNESIENOJE

Nežinomo autoriaus iš Lietu
vos atgabentas veikalas — Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje, — 
išverstas A. Landsbergio į anglų 
kalbą, buvo vaidinamas Teatre 
For the New City. Premjera bu
vo birželio 1, paskutinis spek
taklis — birželio 18. Per savaitę 
vaidino keturis kartus, pradėda
vo ketvirtadienį ir baigdavo sek
madienį.

Veikalą įspūdingai surežisavo 
Jonas Jurašas, muziką parašė ir 
garsinius efektus pritaikė Albi
nas Prižgintas. Veikalas buvo 
gana gausiai lietuvių lankomas. 
Veikalas — labai modemus, 
vaizdavo sovietinio žmogaus pa
vergimą ir nužmoginimą.

Išnuomojamas trijų kamba
rių butas su baldais arba du 
kambariai su baldais. Skambinti 
po 6 vai. vak. 441-0693 Alex 
Kundrotui, 107-15 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N.Y. 11418.

Parduodamas namas Kaune, 
Lietuvoje. Savininkė gyvena 
Kanadoje ir turi visus reikalin
gus nuosavybės dokumentus, 
kurie yra pripažinti vietinės val
džios. Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į E. Kemežienę, 
Toronte, Telef. 1-416-533-6937. 
Skambinti tarp 7 v.v. ir 7:30 v.v.

VISI į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE 
liepos 16, 1978 >■

11:00 T.RafaelioŠakalio,O.F.M.,kunigystėssidabrinio 
jubiliejaus proga iškilmingos koncelebruotos šv. Mišios. Per 
mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos choras iš Brockton, 
Ma.

12:00 Pietūs
4:00 Meninė programa: tautiniai šokiai ansamblio 

“Sūkurys”, Brockton, Ma., vad. Vytautas Bruzgys. Choras 
iš Brockton, Ma., vadovas kompoz. Julius Gaidelis.

Nuoširdžiausiai kviečiame visus atsilankyti šiame 
lietuviškame pobūvyje, pailsėti atostogų krašte, pasi- 
džiaug ti Maino gražiąja gamta, pabūti su draugais ir 
pažįstamais, pamėginti savo laimę įvairiuose žaidimuose, 
paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

Kun. Bruno Kruzas, lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, birželio 11 atšventęs 
savo kunigystės 40 metų 
sukaktį

Kun. Bruno Kruzo, Šv. Jurgio 
parapijos klebono Brooklyne, 40 
metų kunigystės sukaktis buvo 
paminėta sekmadienį, gegužės
11. Tą dieną, gausiai susirin
kus parapiečiam ir draugam, su
kaktuvininkas aukojo padėkos 
mišias, kurių metu vysk. Charles 
R. Mulroony, Brooklyno augzi
liaras, pasakė progai pritaikytą 
pamokslą. Po pamaldų Riccardo 
restorane, Astoria, N.Y., įvyko su
kaktuvininko pagerbimas — 
sveikinimai, puota ir šokiai. Jį 
atidarė kun. Floretta. Sveikino 
senatorius Lentol, advokatas 
Kranovvich, New York valsty
bės aukščiausio teismo teisėjas 
Corso ir kun. J. Čekavičius. Ga
le sukaktuvininkas visiem padė
kojo. Pagerbime dalyvavo apie 
350 svečių. Iš lietuvių kunigų 
dalyvavo: A. Račkauskas,
J. Pakalniškis, J. Čekavičius, 
pranciškonių viršininkas P. Bal
takis ir V. Gidžiūnas.

Lietuvių Klubui reikalingas 
baro vedėjas (menedžeris). Su
interesuoti prašomi kreiptis į 
Darbininko redakciją.
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