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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
—Gegužės 9 ir pavergtoje Lie

tuvoje buvo švenčiama vadina
mosios sovietinės pergalės 
diena. Ir lietuviškoje sovieti
nėje spaudoje buvo išspausdinta 
L. Brežnevo kalba, pasakyta Ki
jeve, atidengiant pergalės pa
minklą. Kalbėtojas Sov. Sąjungą 
vaizdavo taikos avinėliu, visai 
neminėjo savo sukeltų karų, pa
vergtų tautų, tik kaltino imperia
listus. Apgailestavo, kad II pa
sauliniame kare žuvo 20 milijo
nų sovietinių piliečių, bet jų 
žuvimas išgelbėjęs žmoniją nuo 
fašistinės vergijos (lyg komu
nistinė vergija yra geresnė?). 
Net neužsiminė, kad Amerikos 
karinė ir ekonominė pagalba iš
gelbėjo sovietinę imperiją nuo 
visiško sugriuvimo. Pergalės 
laurus tik raudonajai armijai pri
skyrė. Sovietiniai vadai melą 
nuolatos kartoja, nuslepia nuo 
augančios kartos tikrąją istoriją.

— Kauno dramos1 teatras 10 
dienų gastroliavo Vilniuje, tuo 
tarpu Vilniaus akademinis dra
mos teatras vaidino kauniečiams. 
Jo repertuare buvo čekų autorių 
muzikinė komedija, sukurta 
pagal išgarsėjusį J. Hašeko ro
maną “Šauniojo kareivio Šveiko 
nuotykiai”. Be to, vaidino ir M. 
Karimo “Mėnulio užtemimas 
naktį”, H. Ibseno dramą “Jtinas 
Gabrielis Borkmanas” ir Ž. 
Šechadės “Emigrantas iš Bris-

Zambijos vyriausybė ištrėmė 
du JAV’ diplomatus ir kitus 4 
paskelbė jai nepriimtinais dėl jų 
tariamos ČIA veiklos. JAV vy
riausybė kaltinimus atmetė.

bano”. Vaikams suvaidino K. 
Kubilinsko “Vėjo botagėlį”.

— Panevėžio dramos teatre 
nauja premjera — sovietinio au
toriaus A. Arbuzovo “Netikėtas 
svečias”. Režisavo vilnietis 
J. Pakulis. Muziką pritaikė F. 
Bajoras, scenografiją sukūrė N. 
Gultiajava.

— Publicistinių knygų kon
kurse premija paskirta jau miru
siam senesniosios kartos komu
nistų veikėjui Jonui Karosui už 
dviejų tomų atsiminimų knygą 
“Audringi pavasariai”.

— Marijampolės (Kapsuko) 
viešoji biblioteka paminėjo 60- 
ties metų sukaktį. Tai vis ne
priklausomos Lietuvos kultū
rinis palikimas. Dabartinė val
džia lient pasigiria, kad biblio
teka sukakties išvakarėse įsikūrė 
naujai pastatytose patalpose.

— Rytų Vokietijos dokumenti
nių filmų studija atvyko į Vil
nių nufilmuoti svarbiausių są
junginio kino festivalio momen
tų. Filmas pavadintas “Susitiki
mo vieta — kinas”. Filmuoto
ji; uždavinys užfiksuoti įvairių 
kino kūrėjų ir su tuo susijusių 
pareigūnų susitikimus.

— Lietuvos istorijos ir meno 
muziejuje Vilniuje atidaryta ar
mėnų liaudies meno paroda. 
Kodiniai atvežti iš Armėnijos 
liaudies meno muziejaus, Kauno 
paveikslų galerijoje atidaryta 
dail. Ramutės Jasudytės gobele
nų ir keramikės Giedrės Jasudy
tės dekoratyvinių indų ir skulp
tūrų bei juodosios keramikos 
paroda.

— Gimtajame Krašte išspaus
dinti angliškai poeziją rašančio, 
San Diego universitete literatū
rą dėstančio Algio Žolyno trys 
eilėraščiai, į lietuvių kalbą iš
versti Živilės Bilaišytės. Įveda
mąjį žodį parašė V. Kazakevi
čius.

— Gimtajame Krašte rašoma, 
kad tik “tarybinėse” sąlygose 
lietuvių literatūrai atsidaręs pla
tus kelias į pasaulį. Lietuvių 
knygos esančios išverstos į 36 
sovietinių tautų ir į 28 užsie
nio kaliais. Tam išėjimui į pa
saulį daug pasitarnaujanti nišų 
kajlxi, kaip tarptautinė koniuni- 
nikacijos priemonė. Bet kad ta 
kalba yni nutautinimo priemonė, 
apie tai tokių rašinių autoriai ty
li. Tyli taip pat apie tą žalą, 
kurią daro literatūrai primestinė 
ideologija ir partijos negailestin
ga cenzūra.

Iš naujų knygų minėtinos: 
Juozo Glinskio dramų knyga, 
kurioje išspausdintas Kingas ir 
Sikuta Sokratui (143 psl., 3(XX) 
egz.), Ramūno Klimo apsakymų 
knyga “Gintė ir jos žmogus” 
(267 psl., 20,000 egz.), Algimanto 
Mikutos eilėraščių rinktinė “Ža
lios vyšnios” (238 p., 14,(XX) 
egz.), Henriko Cigriejaus naujų 
eilėraščių rinkinys “Dangus, ry
tas ir vakaras” (102 p.. 12,000 
egz.), Anieliaus Markevičiaus 
apysaka ir humoreskos “Kroko
dilas” (247 psl., 8000 egz ).

— Gegužės viduryje Vilniuje 
suorganizuotas XIV-asis sąjun
ginis kino festivalis buvo už
baigtas iškilmingu premijų įtei
kimu. Garbės premija paskirta 
Maskvoje gamintam propagan
diniam (vadinamam dokumenti
niu) filmui “Visų brangiausia” 
(apie sovietinių žmonių komu
nistinį auklėjimą). Buvo paskir
tos kelios vienodo lygio pagrin
dinės premijos. Tokią premiją 
gavo ir Lietuvos kino studijos 
pagamintas filmas apie Pirčiu
pio tragediją — “Faktas”. Įdo
mu, kad kelios premijos paskir
tos Sov. Sąjungos pavergtų tau
tų kino studijų gamintiems fil
mams — gruzinų, tadžikų, turk
mėnų, ukrainiečių. Antro laips
nio premiją gavo ir vaikams skir
tas lietuviškas filmas “Andrius”. 
Tačiau daugiausia dovanų gavo 
rusų gaminti dokumentiniai ir

.
vaidybiniai filmai. Tarp apdova- VALDAS Č. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larklleld Road., Eaet 
notų režisierių yra ir lietuvišku Northporth, N.Y. 11731. Tol 516 362-3740. Namų telefonas vakarais 
filmu kūrėjai rež. R šilinis ir V ** Iškntfoaio atvejais 515 787-2271. New York© ofisas Lito patalpoee: minų sūrėjai rez. n. omais ir v. mZa—mA MM SLV. 11A1A T«L M 441-2511.
Starošas.

— Spaudoje paskelbti politi-
nio-propagandinio plakato ir at-

26-01114tl» SL. RtetaaoM HM, BLY. 11418. TsL 212 441*2211.

moji premija teko dail. G. Ge- 
cevičiui už plakatą apie socia
listinių Šalių vienybę. Už plaka
tus gamtos apsaugos ir sovieti
nės taikos temomis antrosios 
premijos paskirtos dail.J. Galkui 
ir dailininkams L. ir E. Karya- 
vičiams. Už Spalio revoliucijos
tematiką paskirtos 3 trečiosios 
premijos. Jas gavo dail.'L. Prial- 
gauskaitė, dail. B. Grabauskienė 
ir dail. J. ir A. Žiliai. Už sta
tybininkų darbo temas premi
juoti dailininkų R. Dočkutės, 
L. Rimkaus ir M. Znamerovs- 
kio plakatai. Propagandinių atvi- 
nikų konkurse premijuoti daili
ninkų R. Dočkutės, R. Stasiū
naitės, G. Aleksandravičienės, 
H. Grigaitienės, A. KliSevičiaus, 
G. Aleknavičiaus ir G. Karoso 
piešiniai. Šis konkursas parodė, 
kad pavergtoje Lietuvoje esama 
dailininkų, kurie savo sugel>ė- 
jimus parduoda tuščiavidurei 
partijos propagandai.

— Gegužės 18 pavergtoje Lie
tuvoje buvo švenčiama muzie
jų diena. Tą dieną visi Lietuvos 
muziejai organizavo specialias 
programas, kvietė lankytojus 
domėtis muziejų rudiniais, spau
doje gyrėsi “tarybiniu” muzie
jų ugdymu, eksponatų turtingu
mu ir gausumu. Žodžiu, ir mu
ziejai buvo įjungti į tuščiavidu
rį sovietinį gyrimąsi socialisti
niais laimėjimais.

— Vilniaus lėlių teatras “Lė-
lė” gegužės mėnesį tris savaites 
buvo išsiųstas į Afriką — į tre
čiąjį pasaulį — su keliais vaidi
nimais ir lietuviškos muzikos 
koncertais. Teatras, žinoma, at-

ALICE*S FLORIST SH0F, lietuviškam rejene — lietuviška gėlių par
duotuve. Gėlės Įvairiom progom. 842-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-24 Jamaica Avė., Rlchmond Hllt, N.Y. čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.). Woodhav«n, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 220-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčls, Air- 
conditioned, A. J. Balton-BaHrūnes, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixoira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 422 Lafayette St (Cor. Wllson Ava.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavlmaa, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477)- įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eaate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas 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 Teief. 779-5156.

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

FLORIDA Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apertmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas

MALTO* NOTAKY
T? OT’ Ą G** 8oulevard.lt. Retcrsburų teach.F-l. 55706 .
JLjO A A A L Telefonas (dl5> 540-2448. Vakare (815) 545-27)6

NEW JERSEY, NEVY YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 234 Sunllt 
Dr., VVatchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Iš Vatikano paskirtų aštuonių 
Kinijos vyskupų penki yra lai
komi namų arešte, o kitų dvie
jų likimas nežinomas. Tik Can- 
tonodiecezijos apaštalinis admi
nistratorius Dominic Tang, iška
lėjęs 22 m. pr. m. buvo paleis
tas iš kalėjimo ir jam buvo leista 
grįžti į anksčiau turėtas parei
gas. Vatikanas dabar jį formaliai 
paskyrė Cantono ir visos Kini
jos arkivyskupu.

Europos parlamentas pa
smerkė Izraelį už Irako reakto
riaus subombardavimą.

Argentina nupirko iš Austrijos 
57 tankus už 180 mil. dol.

JAV aukšč. teismo teisėjas Pot- 
ter Stevvart nutarė liepos 3 atsi
statydinti.

Maskvoj buvo nuteistas 5 m. 
tremties žydų aktyvistas Viktoras 
Brailovski už Sov. S-gą ir jos 
socialinę sistemą žeminančių ži
nių kūrimą ir jų skleidimą. Jis 
kurį laiką redagavo žydų pogrin
džio žurnalą ir, negavęs leidi
mo emigruoti, organizavo moks
lininkų seminarus.

Italijos mažos respublikonų 
partijos, parlamente turinčios tik 
16 atstovų, vadas senatorius 
Ciovanni Spadolini laimėjo kitų 
partijų pritarimą koalicinei vy
riausybei sudaryti.

PITTSBURGH, PA.
Lietuviškas radijas minėjo 

birželio trėmimus

Lietuvių tauta, kol gyva, visa
da prisimins bais:uosius birželio 
trėmimus. Tėvai apie tai pasa
kos vaikam, vaikų vaikai — sa
vo vaikam.

Pittsburgho apylinkės lietu
viam tuos įvykius kas metai pir- 
mena abi lietuviškosios radijo 
programos : pirmoji ir ilgiausiai 
gyvuojanti Povilo Dargio valan
dėlė ir Vytauto Juciaus Tėviš
kės Garsų valandėlė, gražiai in
formuojanti klausytojus apie vi
sus svarbesnius lietuviškojo vi
suomeninio ir kultūrinio gyveni
mo įvykius. Abi šios programos 
šiemet daug laiko ir dėmesio 
skyrė birželio trėmimam. Spe
cialiai pritaikyta muzika, dainos, 
poezija, trumpos kalbos net ir 
niekada Lietuvos nemačiusius 
klausytojus mintimis nukėlė į 
Lietuvą.

Šio minėjimo pagrindinė dalis 
buvo kalba, pasakyta per Vyt. 
Juciaus Tėviškės Garsų valan
dėlę. Kalbėtoja buvo seselė 
pranciškietė Josephine Bukšaitė, 
šios programos nuolatinė

bendradarbė, jau keletą retų 
nenuilstamai reiškianti patrioti
nius jausmus savo tėvų gimta
jam kraštui, kurio ji, čia gimusi, 
dar niekada nėra mačiusi. Ji kal
bėjo du kartus: biirželio 14 
lietuviškai, o 21 — angliškai.

Birželis yra gražus vasaros 
mėnuo, tačiau prieš 40 metu šį 
mėnesį prasidėjo masiškas mūsų 
tautos naikinimas. Tas naikini
mas nesibaigia ir šiandien. Sun
ku rasti lietuvišką šeimą, kurios 
narys nebūtų ištremtas į Sibirą 
ar miręs Rusijos kalėjime bei 
psichiatrinėj ligoninėj. Komu
nizmas eina per pasaulį prisi
dengęs žmogaus gelbėjimo 
skraiste, bet savo sistema ir 
praktika naikina žmones ir tau
tas.

Tačiau mūsų kenčianti tauta 
nepasiduoda rezignacijai. Mūsų 
tautiečių žygiai įtikinamai bylo
ja, su kokiu nepaprastu ryžtu, 
karžygiška dvasia lietuvių tauta 
priešinasi bolševikiniam terorui. 
Reikia džiaugtis, kad besiauko- 
jančiųjų pavyzdžiu ima sekti ir 
pavergtosios tautos jaunimas bei 
vaikai. Visame laisvajame pasau
ly lietuviai juda ir laukia išsilais
vinimo valandos. Ta Valanda 
ateis.

JP.

Lietuvos gen. kotu. A. Simutis. Nuotr. M. Bsneviasus

stovavo Sov. Sąjungai. Devynio
likos žmonių grupė lankėsi Tan
zanijoje, Etiopijoje ir kurortinė
se Seišelių salose. Trupei vado-
vavo vyr. “Lėlės” režisierė Au
relija Ragauskaitė ir aktorius 
Juozas Marcinkevičius. Spau
doje rašoma, kad trečiojo pa
saulio žiūrovai labai domėjosi ir 
šiltai sutiko koncertus ir vaidi
nimus.

Pr.N.

LIETUVA
ANGLIJOS
PARLAMENTE
(atkelta iš 1 psl.)

kos žinovas, nemažai studijavęs 
ir Baltijos problemą. Jis buvo 
paskutinis kalbėtojas šiame isto
riniame susirinkime, kokio Bri
tanijos parlamento rūmuose dar 
niekad nėra buvę. Jis pareiškė 
savo nuomonę, kas daryti, kad 
ne tik pašalinus pavojų laisvajam 
pasauliui, bet kad ir Rytų Eu
ropos tautom būtų perspektyvos 
atgauti laisvę.

Tam tikslui pasiekti Vakarai 
turi būti vieningi. Vakarai turi 
sustabdyti technologijos, kuri 
reikalinga Sov. Sąjungos karo 
pramonei, eksportą. Reikia 
atkreipti dėmesį į komunistinių 
kraštų jaunąją kartą, kuriai nusi
bodo peršama ideologija. Reikia 
taip pat atkreipti dėmesį į pa
vergtųjų tautų gyventojų pergy
venimus, apie kuriuos kai kas 
šiandien išgirdo pirmą kartą. 
Reikia taip pat neužmiršti, kad 
laisvė ir nepriklausomybė yra 
kiekvieno žmogaus prigimtinė 
teisė.

Pirmininkaujantis perskaitė 
Europos parlamento kelių atsto
vų telegramą, kurioje jie paža
dėjo iškelti Baltijos valstybių 
klausimą Strazburge.

Pasibaigus turiningom ir viltis 
sukeliančiom kalbom, kalbė
tojai atsakė į klausimus, o pir
mininkaujantis padėkojo visiem 
kalbėtojam.

Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės išdalino susi
rinkimo dalyviam naują knygutę 
"Frozen Infemo”, kurioje jauna 
lietuvaitė aprašė savo šiurpius 
pergyvenimus Sibiro tremtyje. 
Šios dienos susirinkimo dalyviai 
buvo raginami visuomet Juos 
prisiminti.

(“Europos Lietuvis”)

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Baysido, 
N.Y. 11364. Tei. 212 229-9134.

paselino 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST . MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIEŠV. JONO kapiniu

KVICKS 
xJONAS 
1933 + 197 6

Z. -

K
O

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN cookery
(In English, 316 pagos, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Ltthuanlan Cookery*’ už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ------- ------------------- -----------------------------------------

Numeris, gatvė ----------------------- ----------------------------------------------

Miestas, valstija, Zlp ....................  —- ----- ...------- .........

KELIONĖS j LIETUVĄ — 1981
liepos 20-29-31,112 
rugpjūčio 3-14 — 31,068 
rugpiūflo 3-12 — 11,112 
rugp. 11— nigs. 3 — 31,382

rugsėjo 3-12 — 31,148 
rugsėjo 17-25 — 81,059 
nigs. 24 — spalio 3 — 31,062 
spalio 8-17 — 31X19

«
Kainos yra ii New Yorko Ir Bostono. Ii kitų miestų yra 

pridėtinis mokestis. Visose kelionėse praleidžiama 5 naktys 
Vantoje, 2 ar 3 naktys Maskvoj, kai kurtos dar Varšuvoj, Frank
furte ar Helsinky. Kalnoe gali kelsite, keičiantis skridimų kainom.

Taip pat patarnaujama įsigyjant bet kokiom kelionėm baletus, 
keliaujant lėktuvais, laivelė, traukiniais, autobusais. Užsakomi 
viešbučiai. Išnuomojamos mašinos.

VYTIS TRAVĖL 
2128 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11228 
ToL 212 766*3300

8oulevard.lt
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Žemaičių Kalvarijos prasmė
Į Žemaičių Kalvariją, kuri da

bar vadinama Varduva, liepos 
pradžioje suvažiuoja tūkstan
tinės minios į taip vadinamus 
didžiuosius Kalvarijos atlaidus. 
Tie atlaidai yra kilnojami. Jie 
būna pirmą liepos sekmadienį 
po liepos 2. Jei liepos 2 įpuolą 
į sekmadienį, jie nukeliami visą 
savaitę, — į liepos 9. Šiemet tie 
atlaidai bus liepos 5.

Per 300 metų čia žmonės ren
kasi iš visos Žemaitijos, iš visos 
Lietuvos, iš Latvijos Kuršo. At
vykdavo net iš Prūsijos. Žemai
čių Kalvarijoje yra stebuklingas 
Dievo Motinos paveikslas baž
nyčios didžiajame altiriuje. Be 
to, kalneliuose yra pastatytos 
Kryžiaus Kelių stotys — staci
jos. Tai ne įprastinės 14 vietų 
stacijos. Čia Kryžiaus Keliai turi 
20 vietų. Lauke yra atitinkamas 
skaičius koplytėlių. Atvykę žmo
nės pirmiausia ir apeina tuos 
Kryžiaus Kelius giedodami. Juos 
žmonės vadina tiesiog Kalnais. 
Kiekvienai vietai yra parašytos 
specialios maldos. Eidami nuo 
koplyčios prie koplyčios, gieda 
specialias giesmes, kuriose yra 
prisimenama Kristaus kančia ir 
žmogaus gyvenimas, jo kasdie
niai vargai. Tiek maldose, tiek 
giesmėse prašoma stiprybės, pa
guodos visai kasdienybei pa
kelti.

Apėję tuos Kryžiaus Kelius, 
paskui žmonės meldžiasi bažny
čioje ar šventoriuje. Bažnyčioje 
yra Šv. Kryžiaus didelė relikvi
ja. Ji būna išstatyta adoracijai. 
Prie stebuklingo Marijos alto
riaus nuolat laikomos mišios, o 
žmonės eina keliais aplink.

Einant Kalnus — Kryžiaus Ke
lius, pasakoma kokie du ar tys 
pamokslai. Paskui sakomi pa
mokslai pačioje bažnyčioje, 
šventoriuje. Pamoksluose palie
čiamos ir gyvenimo aktualijos, 
kiek leidžia sąlygos, svarbiausia 
— keliamas žmonių religin
gumas bei žmonių dorumas. 
Taip išėję žmonės iš Kalvarijos, 
grįžta daug stipresni — pasiguo- 

dę, pasimeldę, įgavę dvasinės 
stiprybės laikytis prieš gyveni- ' 
mo negandas. Tas palaikė žmo
nių dvasią sunkiais baudžiavos 
laikais, tas ir dabar palaiko.

Jau kelinti metai iš eilės, kaip 
čia susirenka tūkstančiai jau
nimo pareikšti ištikimybės kata-' 
likų Bažnyčiai ir patiem sustip
rėti naujoje kovoje. Čia jaunimo 
tarpe su dideliu pasisekimu pla
tinamas eucharistijos sąjūdis, o 
paskutiniu laiku platinama blai
vybės idėja. Per pamokslus krei
piamasi į susirinkusius, kad jie 
neišduotų savo tautos, 
būtų blaivūs ir pamaldūs. Ir tas 
žmones nuteikia gilesniam reli
gingumui, žmogaus taurumui. 
O drauge su tuo stiprinamas ir 
jų lietuviškumas.

Žinome, koks okupuotame 
krašte dabar yra režimas, kad ten 
persekiojama religija, slopinama 
ypač jaunimo tarpe. Okupan
tam užkliūva ir šie atlaidai. Jie 
panaudoja visą propagandą su
laikyti žmones, net Plateliuose, 
gretimam miestely, rengia 
sporto šventę, laivelių buria
vimo lenktynes. Bet tas nesulai
ko žmonių. Jie plaukia į Žemai
čių Kalvariją, nes iš jos spindu
liuoja toji jėga, kuri jiem pade
da gyventi.

Jau nuo praeito amžiaus čia 
buvo platinamos lietuviškos 
knygos. Ypač spaudos draudimo 
laikais čia buvo išplatinama 
daug lietuviškos spaudos. Ir 
žmonės tai žinojo, kad čia rasi 
ir Tėvynės Sargą, ir Apžvalgą, 
ir kitą draudžiamą literatūrą. 
Gausi ir lietuviškų maldaknygių, 
kurios buvo draudžiamos.

Tas pats yra ir dabar. Atlai
dai sudaro progą tai visai drau
džiamai literatūrai plisti. Taip 
jie ir griauna kietą režimą, taip 
palaiko žmonių religingumą. 
Taip pakelia jaunimą, pašaukia 
jį naujam pamaldumui, naujam 
ryžtui dirbti savo tėvynės labui, 
kad kuo greičiau būtų numestas 
okupanto jungas.

šie metai pasižymi keliom 
reikšmingom sukaitini. Pirmiau
sia tai 150 metų sukaktis nuo 
1831 sukilimo, pasunkinusio 
mūsų tautai carinę priespaudą.
Išeivijoj taip pat minimos žiau

riųjų trėmimų ii Lietuvos 
į Sibirą ir tautos sukilimo prieš 
okupantą 40 m. sukaktys. Jos abi 
dar tebėra labai gyvos daugelio 
žmonių atminimuose. Yra ir dau
giau prasmingų sukakčių, nors ir 
ne tokios plačios apimties.

1 šių metų sukakčių srovę 
įplaukia ir lietuviai pranciško
nai, minėdami 40 metų nuo savo 
įsikūrimo Amerikoj. Ta proga 
liepos 12 jų centriniame vienuo
lyne Kennebunkporte šis įvykis 
bus tinkamai prisimintas. Ten 
suvažiuos apylinkės lietuviai 
dalyvauti iškilmingose padėkos 
mišiose, pasiklausyti jubiliejinio 
pamokslo, pasižiūrėti šventei 
pritaikytos programos. Rudenį 
gi, rugsėjo 14, į tą patį vie
nuolyną susirinks lietuviai 
pranciškonai paminėti šv. Pran
ciškaus Asyžiečio 800 metų mir
ties sukakties ir taip pat prisi
minti savo įsikūrimo bei triūso 
laikmečio, kuris įspaudė aiškiai 
matomus pėdsakus į lietuvių 
emigracinį gyvenimą. Tą pran
ciškoniškos veiklos 40 metų 
laiką aiškumo dėlei tenka skirs
tyti į tris dalis, būtent organi
zavimosi, plėtimosi ir išsilaiky
mo tarpsnius.

Organizavimosi vargai
Lietuvių pranciškonų orga

nizavimasis į kolektyvinį viene
tą prasidėjo su T Justino Vaš- 
kio atvykimu į Ameriką 1941 
sausio 29. Tam žygiui jis turėjo 
pranciškonų vadovybės Lietu
voj įgaliojimą ir šio kontinento 
lietuvių dvasiškuos bei tautiečių 
pritarimą. Tuo metu JAV jau bu
vo aprimusi kova prieš religiją, 
užkurta dr. Jono Šliūpo. Matyda
mi komunistų žiauriai naikina-

Tėv. Justinas Vaikys, OFM

DARYTA VISA, KAS ĮMANOMA
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Lietuvių pranciškonų veiklos Amerikoj 
40 metų sukaktis
mas dvasines bei tautines verty
bes tėvynėj, Amerikos lietuviai, 
palikę nuošaly senas nesantai- 
kas, jungėsi į vieningą labdary- 
binę bei politinę veiklą. Tos 
nuotaikos, žinoma, palengvino 
ir pirmųjų pranciškonų pradi
nius žingsnius. Bet ir kliūčių bu
vo daug. Didžiausia jų — Ame
rikos vyskupų nepasitikėjimas. 
Jiem nesisekė suprasti, kodėl 
čia reikalingi pranciškonai, jei 
lietuvių parapijos yra aprūpintos 
pasauliečiais kunigais. Jų nuo
mone, lietuviai pranciškonai 
turi šlietis prie savo brolių ame
rikiečių. Niekaip nebuvo galima 
gauti leidimo vienuolynui 
steigti. Tiesa, Pittsburghe buvo 
įsteigtas laikinas vienuolynas, 
bet po metų įsakyta išsikrausty
ti. Pagaliau šiaip taip pasisekė 
rasti gailestingą vyskupą Maine 
valstijoj toli nuo lietuvių cent
rų; jis leido Greene kaimely 
įsikurti. Kiek vėliau tas pats 
Portlando vyskupas Joseph Mac 
Carthy sutiko,, kad ir Kenne
bunkporte būtų įsteigtas vienuo
lynas. Šis vyskupas padėjo lietu
viam pranciškonam atsistoti ant 
stipraus pagrindo, ant kurio lai
kantis galėjo šakotis jų veiki
mas.

Sunkumuose su Amerikos 
vyskupais malonu prisiminti 
pranciškonų centrinės vadovy
bės palankumą. Generalinis vy
resnysis ir jo pavaduotojas Ame
rikoj tikėjo, kad, čia susiorgani
zavę į savarankį tautinį vienetą, 
lietuviai pranciškonai bus nau
dingi savo broliam emigrantam. 
Tame ankstyvame organizavi
mosi laikmety generalinis vy
resnysis Valentinas Schaaf net

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM

asmeniškai aplankė mažą 
Greene vienuolyną, jame nakvo
jo ir suėjo į kontaktą su vie
tos vyskupu bei dyasiškiia. Tai. 
žinoma, pakėlė lietuvių pranciš
konų vardą.

Organizavimosi laikotarpis 
pasižymėjo jaunatvišku dinamiš
kumu, plačiais užmojais, taiklia 
įžvalga. Atsimintina, kad pra
džioj buvo tik vienas žmogus 
— T. Justinas Vaškys — visos tos 
akcijos vadovas. Po metų pri
sijungė T. Juvenalis Liauba. 
Juodu apvažinėjo visas Ameri
kos lietuvių parapijas, sakydami 
pamokslus, dalyvaudami suva
žiavimuose, rinkdami aukas 
ateities planam vykdyti, vado
vaudami rekolekcijom vienuolių 
seserų vienuolynuose ir Lt. T. 
Justino iniciatyva iš amerikiečių 
pranciškonų rankų buvo perimti 
gausūs lietuviai tretininkai ir su
telkti į tautinį sambūrį. Vienas iš 
didžiausių to meto laimėjimų 
yra įkūrimas lietuvių pranciš
konų nepriklausomo nuo kita
taučių vieneto — komisariato 
(1947), kai jau buvo didesnis 
vienuolių būrelis. Nemažais 
sunkumais pasižymėjo ir telki
mas lietuvių pranciškonų iš įvai
rių Europos kraštų į tą naująjį 
centrą. Pradžioj juk neįmanoma 
buvo prarhatyti, kuria linkme 
pasuks Europos lietuvių tremti
nių emigracija. Kai jau paaiškė
jo, kad ištremtieji galės atvykti į 
Ameriką, pranciškonų pastango
mis Maino valstija pati pirmoji 
nutarė juos priimti. Čia lankėsi 
prel. J. Končius net lietuvių 
miesto kūrimo reikalais, visose 
valdžios įstaigose rasdamas 
daug palankumo.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM

švietimo plotmėj didžios 
reikšmės įvykiu laikytinas pran
ciškonų pasukimas į spaudos sri
tį. Jau pačioj veiklos pradžioj 
buvo atgaivintas religinis žurna
las šv. Pranciškaus Varpelis. 
1950 eita prie žymiai sunkesnio 
žygio. Perimama Darbininko 
spaustuvė, ir pats laikraštis su
jungiamas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburgho Lietuvių 
Žiniomis. Taip pat perimami 
leisti ir, Aidai. Ryšium su įsipa
reigojimais spaudoj įsteigiamas 
vienuolynas Brooklyne, į kurį 
perkeliama spaustuvė iš Bosto
no. Čia su dėkingumu prisimin
tinas Brooklyno lietuvių kunigų 
broliškas palankumas pranciško
nam, vadovaujant prel. Jonui 
Balkūnui. Jie išrūpino iš vietos 
vyskupo leidimą ir visaip padė
jo įsikurti. To negalima pasakyti 
apie Bostoną. Kard. R. Cushing, 
kai kurių lietuvių dvasiškių nu
teiktas, parodė daug atšiauru
mo. Apie įkūrimą vienuolyno 
Bostone negalėjo būti nė kal
bos. Jo įkūrimui labiausiai išti
kimas liko prel. Pr. Juras, nors 
ir pats nemažai dėl to kentėjo.

Tame organizavimosi laikotar
py, be vienuolynų Greene, Ken- 

‘nebunkporte ir Booklyne, dar 
buvo įsteigti vienuolynai St. 
Catharines mieste, Kanadoj, ir 
Bridgevillėj, Pennsylvanijoj.

Plėtimosi būtinybės
Kai po T. Justino Vaškio vado

vavimo 1952 provincijolu buvo 
išrinktas T. Jurgis Gailiušis, jau 
nebevargino organizavimosi 
sunkumai. Tiek spaudos, tiek 
vienuolynų atžvilgiu buvo atlik
ti pagrindiniai užmojai. Be to, 
jau beveik visi lietuviai pranciš
konai buvo sutelkti į Amerikoj 
įkurtąjį centrą. Galėtų atrodyti, 
jog atėjo laikas šiek tiek atsipūs
ti. Bet tai klaidinga prielaida. 
Antrasis pranciškonų veiklos lai
kotarpis, kuriame su trumpom 
pertraukom net 20 metų pranciš
konam vadovavo T. Jurgis Gai
liušis, buvo taip pat reiklus ir 
pilnas būtinybių. Reikia atsi
minti, kad visai neseniai buvo 
atvažiavę į šį kraštą tūkstančia* 
tremtinių su didžiais kultūriniais 
planais, bet be jokių išteklių. 
Tai buvo mūsų tautiečių sun
kaus kūrimosi svetimame konti
nente metas, uždedąs atsakomy
bę ir jau įsikūrusiem lietuviam 
pranciškonam.

(Bus daugiau)
T. Leonardas Andriekus, OFM

BIČIULYSTĖS PRADŽIA

JURGIS JANKUS

Man gražias dienas gadino dvi 
baimės: tetėno Sako Pilkis, vil
kinis šuo, ir to paties Sako bulius 
Šėmis. Abu buvo dideli ir abu 
labai pikti. Nors bulius ir buvo 
daug didesnis, bet šuns bijojau 
labiau. Bulius buvo nerangus, to
kia didelė sunkenybė, kad, at
rodė, nuo jo visada galėčiau 
pabėgti, jeigu kada ir pasileistų iš 
žardžio, ar nusitrauktų, kai būna 
pririštas dobiluose. Kartais ir pa
sileisdavo. Tada maurodamas 
eidavo per laukus, o visi bėgo 
jam iš kelio. Kai aną sykį įsi- 
tyžo vyti Paulionių Kazį, tas vos 
spėjo į šunobelę įlipti, šėmis 
maurojo, nagom žemę apie šuno
belę kasė, ragais mėgino net pa
čią šunobelę versti, o Kazys sė
dėjo tarpšakyje, juokėsi ir vis er
zino: “šėmi, šėmi, triokšt, 
triokšt, kvailas Šėmis kebe
riokšt”. Taip ir erzinosi, kol 
Sako paleistas Pilkis atlėkė ir nu
sivarė bulių namo. Kai šėmis 
ištrūkdavo, Sakas tuoj paleisda
vo Pilkį. Tas surasdavo pabėgė
lį ir namo parvarydavo. Tik rei
kėdavo pasakyti: “Parvaryk 
šėmį“. Gudrus buvo šuo, bet ir 
nežmoniškai piktas, užtat Sakas 
ir laikė visada pririštą, o jeigu, 
kur eidamas, vesdavosi kartu, tai 

uždėdavo antsnukį, kad ko ne- 
apkramtytų. Mano akyse, Pau
lionių Kazys buvo labai laimin
gas, kad jį vijosi šėmis. Jei bū
tų bijęsis Pilkis, būtų kaip nieką 
vidurlauky pasitiesęs. Taip paL 
kaip tada klebono vežėją.

Kai kunigas mūsų pakrašty 
kalėdodavo, Sakai visada kalė
dininkams duodavo pietus. 
Tada mama bent dvi dienas eida
vo padėti pasiruošti. Sakai buvo 
bevaikiai, tai Šakienė būtinai 
liepdavo atsivesti ir mane. 
Man tas patikdavo. Jų trobos bu
vo.didelės, daug vietos dairy
tis, seklyčioj daug knygų, kurias 
Sakas leisdavo vartyti, žiūrinėti 
paveiksliukus, o lietuviškas ir 
paskaityti, tik į kiemą bėgti vie
nas nedrįsau, čia buvo Pilkis. 
Nors ir pririštas, bet vis tiek bai
sus. Mane pamatęs, tuoj iš
tempdavo grandinę, atsistodavo 
ant paskutinių kojų, priešaki
nėmis imdavo kabaruoti, cyp
ti, labai plonu balsu loti. Sakas 
sakydavo, kad jis nori su manim 
pažaisti. Sakė, kad Pilkis augęs 
tarp vaikų, tai ir dabar jų pa
siilgstąs. Bet aš traukiausi atbu
las. Iš tolo pašnekėdavom, bet 
artyn nė su pagaliu nebūtų nie

kas privaręs. Ypač po praeito ru
dens kalėdojimo.

Visai klebono palydai valgyti 
padavė gryčioj, o klebonui su 
vargonininku seklyčioj^. Mama 
su Šakiene nešiojo į stalus, o Sa
kas sukinosi tai vienur, tai kitur. 
Aš irgi su knyga buvau susi
gūžęs seklyčios kampe po ma
žuoju langu. Norėjau, kad kle
bonas pamatytų. Už poterių mo
kėjimą jau buvau gavęs saują 
saldainių, o kai pamatys skai
tantį, gal dar kitą pridės. Bet 
motina ištraukė knygą ir išvarė į 
gryčią. Sakė: “Ko čia varvini sei
lę į stalą”.

Gryčioj irgi buvo smagu, nors 
ir be vilties saldainių gauti. Vy
rai juokavo ir pasakojo visokias 
istorijas. Į galą pietų klebono ve
žėjas, jaunas stambokas vyras, 
mano tėvą paklausė:

— Kur tas baisusis Sako šuo? 
Uždarytą laiko, ar bandos gany
ti išvarė, kad nė amt atvažiavę 
negirdėjom?

— Kas jį uždarys? Diendaržy 
guli.

— Ir nė amt. Pilnas kiemas 
svetimų prigriuvo, o jis miega. 
Visus namus galėjom išnešti.

— Tai kažin... — nutęsė tė
vas. — Kai Sakai patys pasiti
ko, gražiai pradėjo šnekėti, į vi
dų kviesti, tai jis tik ant tvoros 
pasistojęs pažiūrėjo, pasiklausė 
ir vėl atsigulė. Kam jam kištis, 
kur nereikia.

Tada tėvas jiems papasakojo, 
kad Pilkis labai mokytes. Sakai 
jau mokytą parsivežė, ir dar pats 

netingi pamokyti. Papasakojo, 
kaip ištrūkusį bulių namo iš lau
kų parvaro, kaip karves moka iš 
pelkių į vieną krūvą surinkti, net 
kai su svetimom susimaišiusios, 
tik savas teišskiria. O namie, jei
gu niekas savųjų nemato, kad 
svetimas ateina, tai jis irgi pa- 
loja, bet jeigu kas savas yra kie
me, tai tik pažiūri, pasiklauso ir 
vėl atsigula. Taip, kaip šiandien. 
Bet kai nieko nėra namie, arba 
naktį, kai jį paleidžia ant ištemp
tos vielos lakstyti nuo tvartų li
gi klėties, niekas nė kojos į 
kiemą neįkels. Kas nors mėgin
tų, nežinia, ką padarytų. Gal ir 
papjautų.

— Eik jau su tokia šneka, 
— numojo ranka vežėjas. — Kas 
matė, kad šuo žmogų papjautų. 
Gali kelnes perplėšti, blauzdą 
įbrėžti, bet ir tai ne kiekvienam. 
Pamėgintų man. Visi šunes 
manęs iš tolo bijo. Nereikia nė 
pagalio. Tik kojom sutrepenu, 
ir eina per laukus. Dumia ir per 
petį žvilgčioja, ar neatsiveju.

Tą patvirtino ir varpininkas 
su zakristijonu. Sakė, kai naujai 
atėjo, abu klebono šunes bijojo 
kaip ugnies, kol apsiprato. O 
klebono šunes irgi buvo garsūs 
savo piktumu.

Kai visi pavalgė ir užsirūkė, 
vežėjas pakilo nuo stalo.

— Eisiu pažiūrėti, kaip tas jū
sų Pilkis iš arčiau atrodo, —

Paskui jį išėjo ir vist Išsekiau 
ir aš.

Vežėjas pažiūrėjo per tvorą į 
diendaržy prie būdos gulintį 
šunį, šuo irgi pakėlė galvą, bet 
nelojo.

— Atrodo, kad tu nebylys, — 
nusijuokė vežėjas ir keletą kartų 
švilptelėjo.

šuo vėl padėjo galvą ant prie
šakinių kojų ir užsimerkė.

— Tai jums ir šuo! Matyti, 
persenėlis koks, kad tingi ir iš 
vietos pajudėti, — juokėsi vežė
jas.

— Ko jis tingės. Tik ne su 
kiekvienu pašlemėku nori terlio
tis, — įterpė varpininkas.

Visi nusijuokė.
— Su pašlemėku? Aš jam pa

rodysiu pašlemėką, — pašoko 
vežėjas, apsižvalgęs paėmė čia 
pat patvory gulėjusį virptį ir pa
badė Pilkį.

Pilkis pašoko, palinko į prie
kį ir ėmė urgzti. Man nuo to net 
šiurpuliukai nubėgo, bet vežėjas 
tik juokėsi.

— Tai tau ir Juo, — sakė. — 
Kitas būtų puolęs, kaip akis iš
degęs, o tas tik stovi ir dantis 
rodo, lyg kas tų jo dantų iš
sigąstų. Bailys!

— Žino, kad pririštas, tai ir ne- 
sidrasko, — įterpė tėvas.

— Geras šuo nežiūri, pririštas 
ar ne. Taip puola, kad, rodos, ir 
grandinė į gabalus sulakstys. Pa
klausk juos, — parodė akimis į 
kitus. — Jie matė, kaip buvo, kai 
Velbų Keturakį taip pabadžiau. 
Šoko, kad grandinės sulaikytas 
net per galvą pervirto. Tai bent 
šuo! Toks tai nusitraukęs galėtų 

gerokai pakinkius apardyti. O 
tas. Mėmė paskutinis. Tik ką 
visi ant liežuvių kiloja.

— O aš mažiau nusigąsčiau 
užpultas penkių tavo Keturakių, 
negu vieno Pilkio, — prieštaravo 
tėvas.

— Nori? Pamatysi, kai aš jį 
taip apmušiu, kad per laukus 
švilps. Kaip pasvilintas. Nori? 
— įsispyrė tėvui į akis vežėjas.

— Nebent pririštą, — šyptelė
jo tėvas.

— Kam pririštą? Paleisk.
— Ne aš pririšau, ne aš ir pa

leisiu. Kai tau klyną iškabins, aš 
būsiu kaltas.

— Pats pasileisk, — patarė 
varpininkas.

Vežėjas pasirėmė rankomis 
ant tvoros, o Pilkis įsiręžė, pa
linko į priekį ir dar stipriau 
suurzgė.

— Nepradėk, — sudraudė tė
vas. — Nepajusi, kaip belipantį 
sugriebs.

— Peršoksiu.
— Nespėsi ir peršokti. Jeigu 

pririštas šuo artyn nesileidžia, 
tai ir nelįsk. Ar dar to neži
nojai?

— Tai pasakyk Sakui, tegu 
paleidžia.

• — Pasakyčiau, bet kad jis man 
ne bernas. Jeigu taip labai nori, 
nueik ir pats paprašyk, — savo 
laikėsi tėvas.

— Ir paprašysiu. Ir pamatysi
te. Tegu tik paleidžia. Kai su
trypsiu kojom, tai tiek Sakas sa
vo šunies ir tematys, — išdrožė 
ir nuėjo. dengies)

i t i
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DARBINGA IR GAUSI LB 
POLITINĖ KONFERENCIJA

K. JANKŪNAS

(Tųsa U praeito numerio)

Santykiai ui žydai*
Šeštadienį, konferencijai per

sikėlus į Kultūros Židinį Brook- 
lyne, Kanados LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkė 
Irena Meiklejohn supažindino 
su iš Kanados atvykusiu B’NAI 
B’RITH Jewish Defamation ly
gos tarpkultūrinės tarybos pir
mininku advokatu Alexander 
Epštein, kuris kalbėjo apie lie
tuvių santykių su žydais proble
mas ir reikalą nesusipratimus 
ir kaltinimus šalinti. Jo kalba 
buvo labai nuosaiki ir siūlanti 
bendros kalbos ieškojimą su žy
dų organizacijų vadais. Ginčus 
ir kaltinimus dažniausiai išgar
sina spauda ir media. Yra rei
kalas suprasti, kad kaltas gali bū
ti tik atskiras žmogus, o ne visa 
tauta. Siūlė nevengti susitikinėti 
su žydų vadais ir visa išsiaiškin
ti, kad sensacijas pamėgusi me
dia n^^dėtų iš to daryti propa
gandos. Jis siūlė ir savo paslau
gas susitikimam su žydų vadais 
suorganizuoti. Buvo paliestas ir 
JAV teisingumo departamento 
skyrius, kurio uždavinys yra kel
ti čia gyvenantiem nacių bend
radarbiam teisme bylas; pasiūly
ta pagalba susitikti su tos įstai
gos pareigūnais ir reikalus išsi
aiškinti.

Gen. konsulas A. Simutis vie
šai padėkojo LB už tokio prele
gento pakvietimą.

Prelegentas atsisakė ir kelio
nės išlaidų, nes jautė gyvą rei
kalą nesusipratimus išsiaiškinti 
ir, kiek galima, juos likviduoti.

Nors darbotvarkėj ir nebuvo 
numatyta, bet pro šalį keliavęs 
kitais uždaviniais Office of Po- 
litical Affairs in charge of Eth- 
nic and Minority Affairs at the 
White House pareigūnas Pier 
Talenti sustiko viešai pasikalbė
ti su lietuvių organizacijų va
dais. Turėję įvykti priešpiečiai 
buvo atidėti, ir išklausyta jo kal
bos, kuri taip pat buvo “off the 
record”. Su juo supažindino Li
nas Kojelis.

Abu paskutinieji prelegentai 
dalyvavo ir bendruose priešpie
čiuose.

Konferencijos 
lietuviškoji dalis

Pasisotinus buvo grįžta prie 
lietuvių prelegentų. Pasikeitė 
ir prezidiumo sudėtis, Dabar jį 
sudarė tik Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybų pirmininkai. 
PLB narys Saulius Kuprys supa
žindino su prof. dr. Antanu Kli
mu, kuris kalbėjo apie Taškento 
rezoliucijas ir jų įtaką Lietuvos 
rusifikacijai. Nurodęs kalbos 
svarbą tautom ir individam, pre

legentas pavaizdavo, kaip buvo 
prieita prie Taškento konferen
cijos, kokie nutarimai ten buvo 
padaryti, ir paspekuliavo apie tų 
nutarimų praktišką įgyvendi; 
nimą. Jis plačiai palietė ir kitus 
rusų kalbos brukimo atvejus 
mokymo įstaigose ir jos beato- 
dairinį protegavimą. Tad pa
vojaus lietuvių kalbai ir nutau
tėjimui yra, bet nereikėtų per 
daug nuogąstauti, nes prieš 
prievartą atsiranda ir stipri reak
cija.

Politiniai kaliniai ir Išeivija
Kanados LB Visuomeni

nių reikalų tarybos narys inž. 
Juozas Danys klausytojus supa
žindino su simpoziumo “Išeivi
jos pagalba politiniam kali
niam” dalyviais — Aušra Jura
šienė, Tomu Venclova ir Vladu 
Šakaliu.

Šioj srity per paskutinius 5 
metus padaryta pažangos, nes 
Lietuvių informacijos centras 
pradėjo telkti visokeriopą ir iš 
įvairių šaltinių gaunamą me
džiagą apie politinius kalinius 
okupuotoj Lietuvoj ir ta medžia
ga maitina ir Vliko leidžiamą 
Eltą. Buvo apgailestauta, kad iki 
šiol nepavyko sukelti gero 
triukšmo apie JAV gimusį politi
nį kalinį Vytautą Skuodį. Rei
kėtų įvairiais būdais siekti 
kad kiekvienas politinis kalinys 
būtų žinomas Vakaruose, kad 
akcija už jų išlaisvinimą būtų 
vedama kartu su kitom tauty
bėm, kaip, pvz., už Nobelio pre
mijai jau trečią kartą pristato
mus Ščaranskį, Ginzburgą ir Pet
kų. Išeivijoj nuolat auganti bai
mė nepakenkti okupuotoj Lietu
voj pasilikusiem giminėm sulai
ko nuo informacijos perdavimo 
reikalingom įstaigom. Kaliniui 
yra labai svarbu, kad apie jį 
būtų žinoma Vakaruose, nes tai 
bent netiesiogiai jį apsaugo. Siū
lyta sudaryti naują arba prijung
ti prie Balfo specialų fondą po
litiniam kaliniam šelpti.

Užsklandai
Lietuvių informacijos centrui 

globojant, per abi dienas kon
ferencijos patalpose vyko buv. 
Draugo redaktoriaus Broniaus 
Kviklio atvežta Lietuvos pogrin
džio spaudos ir nuotraukų pa
roda.

Konferencijos prelegentam 
baigus kalbėti, vyko gyvos dis
kusijos dėl kalbose iškeltų klau
simų. Diskusijose labai uoliai 
dalyvavo jaunosios kartos atsto
vės ir atstovai. Todėl tokios 
konferencijos yra labai naudin
gos visiem jų dalyviam, nes 
čia ne tik pabendraujama jaunų
jų su senaisiais, bet ir išgirs
tama daug įvairių naujų ir 
naudingų sumanymų projektų,

pagal kuriuos galėtų būti vairuo
jama LB organų ateities veikla.

Visas konferencijos laikas bu
vo labai produktingai išnaudo
tas, ir pertraukos buvo skiria
mos tik valgiui. Pirmą konferen
cijos dieną darbotvarkė buvo 
nutraukta tik 10 vai. vak.

Birželio trėmimų ir sukilimo 
minėjimas

Konferencijai pasibaigus, dau
guma jos dalyvių pasiliko ir to
se pat patalpose įvykstančiam 
birželio trėmimų ir 1941 m. su
kilimo sukakčių paminėjimui- 
akademijai. Minėjimo salės sce
na buvo papuošta dideliu spe
cialiu skydu. { minėjimą susi
rinko per du šimtus žmonių. 
Minėjimą pradėjo LB New Yor
ko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, padėko
damas gausiem dalyviam už at
silankymą ir pakviesdamas 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininką Algimantą 
Gečį įvedamajam žodžiui. Pasta
rasis trumpai apžvelgė konfe
rencijos darbotvarkę ir paminėjo, 
kad šiai sukakčiai paminėti LB 
yra išleidusi čikagiškio Kerulio 
paruoštą ištremtųjų sąrašą su 
anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bom įvadu apie Lietuvos okupa
ciją ir jos padarinius. Ta pačia 
proga jis painformavo, kad Lie
tuvių Fondas Kultūros Židinio 
išlaikymui yra paskyręs 2,000 
dol.

Tolimesnei programai vado
vavo Irena Meiklejohn, kuri 
klausytojus supažindino su mi
nėjimo prelegentu, buv. laikino
sios vyriausybės mirtisteriu ir 
aktyviu 1941 m. sukilimo daly
vių dr. Adolfu Damušiu.

Savo kalboj dr. Damušis iškė
lė kai kurių naujų, iki šiol su- 
kiliminėj literatūroj dar neužtik
tų smulkmenų ir paminėjo stam
besniąsias priežastis, vedu
sias tautą į visuotinį ginkluotą 
pasipriešinimą okupantui. Lai
kinoji vyriausybė atkakliai ko
vojo už Lietuvos valstybingu
mo išlaikymą ir, tik negalėdama 
savo pareigų eiti, savo veiklą 
sustabdė, bet neatsistatydino. 
Tas sukilimas ir eilė kitų per

PIKNIKAS
NEK. PR. MARUOS SESERŲ SODYBOJE, 

PUTNAME
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Programoje:
11 vai. mišios
12 vai. pietus

3 vai. Noringos mergaičių programa

Kvlačlaml Ir laukiami visi lietuviai!

LB ir Jaunimo Sąjungų suruoštos politinės konferencijos birželio 14 popietės prezidiumas. 
IS k-: Virgus Volertas, Laima Beržinytė, Gintaras Aukštuolis, Vytautas Kamantas, šaulius 
Kuprys. Kalba prof. dr. Antanas Klimas. Nuotr. v. Maželio

LB ir Jaunimo Sąjungų ruoštos politinės konferencijos vieno 
iš simpoziumų dalyviai birželio 13 Kultūros Židiny. Iš k.: 
Vladas Šakalys, prof. Tomas Venclova, Aušra Marija Jura
šienė. Nuotr. V. Maželio

nepriklausomybės laikotarpį įsi
gytų savybių išaugino labai pla
čiai pasireiškusią ginkluotą re
zistenciją ir dabar vedamą kovą 
su okupantu pogrindžio leidi
niais ir kova už asmens, tautos 
ir religijos teises. Pasipriešini
mas yra pasiekęs tokį laipsnį, 
kad okupacijoj išaugęs žmogus 
jau nebijo nei kalėjimo, nei 
darbo stovyklų bausmių savo ko
voj prieš okupanto smurtą.

Paskaitai pasibaigus, buvo 
pradėta meninė akademijos da
lis. Ją pradėjo jaunoji solistė, ne
seniai baigusi Curtis instituto 
Philadelphijoj operinę klasę ir 
siekianti operinės karjeros An
gelė Kiaušaitė. Pirmuoju išėji
mu ji padainavo A. Kačanausko

Mano gimtinę, Juozo Stankūno 
Minutes ir Gustav Mahler Ich 
bin der Welt abhanden gekom- 
men, o antruoju — Salomėjos 
Gerienės-Mulks sukomponuotus 
dalykus: Kada girdžiu aš dainą, 
Raudą ir O tėvyne manoji. 
Atsidėkodama už gausius plo
jimus padainavo M. Vaitkevi
čiaus Motinos valsą. Dainavo 
ji laisvai ir užtikrintai, ir buvo 
miela jos dainų klausyti. Jai 
akomponavo Barry Farber.

Literatūrinę akademijos dalį 
meistriškai atliko poetė, ražy- 
toja ir aktorė Biruti Pūkelevi- 
čiūtė. Ir gal tik ji viena ir gali 
taip pakiliai, jautriai ir tragiš
kai prabilti apie birielio trėmi
mus ir kovą už laisvę ne tik 
savo pačios sukurtu iškiliu žo
džiu, bet ir muzikine palyda 
ir Vilniaus bažnyčių varpų gau
dimu bei giliai išgyvenama vai
dyba. Atrodo, kad pirmosios da
lies žodžiai buvo išviso pirmą 
kartą šiai šventei sukurti ir atlik
ti. Antrojoj daly ji jautriai pa
deklamavo savo sukurtą ir 
premiją laimėjusį eilėraštį “Pas
kutinį birželį”, paskaitė trumpą 
fragmentą iš premiją laimėju
sių Aštuonių lapų ir padekla
mavo prieš kelerius metus toj 
pat salėj girdėtus posmus — rau
das apie žuvusįjį už laisvę.

Programos atlikėjai buvo ap
dovanoti gėlėm.

LB New Yorko apygardos val
dybai ir jos pasiteiktiem talki
ninkam priklauso didelė padėka 
už konferencijos dalyvių sotų ir 
įvairų maitinimą antrą konferen
cijos dieną 
girną ne tik 
jai, bet ir 
minėjimui.

ir patalpų paren- 
pačiai konferenci- 
tragiškų sukakčių

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

VĖL RENGIAMA MOKYTOJŲ IR 
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ

Sparčiais žingsniais artėja 
penkioliktoji Mokytojų ir jauni
mo studijų savaitė, įvyksianti 
rugpjūčio 16-23 Dainavoj, netoli 
Detroito. J ją suvažiuoja moky
tojai iš visos Amerikos ir Kana
dos kartais vienas kitas net ir iš 
tolimesnių kraštų. Iš 14 jau bu
vusių studijų savaičių net 12 
buvo Dainavoj, viena Toronte, 
viena visiem Kennebunkporte, 
viena dalinė irgi Kennebunk
porte. Dainava yra maždaug JAV 
vidury bent Rochesteriui, Cle- 
velandui, Chicagai, arti Detroi
tu!, pasiekiama Kanadai, tolima, 
žinoma, rytiniam ar vakariniam 
pakraščiui.

Jei švietimo taryba būtų labai 
turtinga, turėtų ruošti kasmet 
bent trijose vietovėse tokias sa
vaites: rytuose, sakykim, Kenne
bunkporte, vidury — Dainavoj, 
vakaruose — gal kur nors Ca- 
lifomijoj. Deja, tepajėgiama su
ruošti tik -vieną šiais metais, 
ir todėl visi yra kviečiami į 
Dainavą.

Beveik kasmet iš rytų Daina
vą pasiekdavo E. Ruzgienė, 
Kregždžiai, rečiau Masioniai ir 
kiti. Tikime, kad jie ir kiti moky
tojai, rodydami didelį pasiauko
jimą ir pasiryžimą, nepabijos il
gos kelionės ir studijų savaitėj 
dalyvaus.

Kas studijų savaitėj laukiami? 
Visi. Laukiami mokyklų vedė
jai, mokytojai, besirengią būti 
mokytojais, buvę mokytojai, jau
nimas, norįs pagilinti lituanistir 
nes žinias, padainuoti, pašokti 
tautinius šokius.

Studijų savaitėj pasiekiami 
keli tikslai. Vienas iš tų tikslų

— susipažinimas. Antras — pasi
dalinti savo patirtimi, rūpesčiais, 
pasiklausyti paskaitų. Šių metų 
studijų savaitėj daugiausia dė
mesio bus skiriama lietuvių kal
bai ir lituanistinėse mokyklose 
dėstomų dalykų metodikai. Pa
skaitas pasižadėjo skaityti šie 
pedagogai: V. Bučmienė, A. 
Bagdonas, S. Jonynienė. Br. Ke
turakis, J. Masilionis, Gr. Meilu- 
vienė, S. Petersonienė, J. Plačas, 
A. Rinkūnas, Pr. Razminas, St. 
Stasienė, G. Vakaris. Dar ieško
ma dviejų — trijų paskaitinin
kų. Stovyklos kapelionu bus 
kun. L. Zaremba, SJ. Tautinių 
šokių mokys J. Matulaitienė ir G. 
Gobienė, dainavimo — St. 
Sližys, sveikata rūpinsis K. Vai- 
čeliūnienė.

Mokestis už visą savaitę, vis
kam labai pabrangus, yra ne
didelis. Suaugusieji moka 75 
dol., antroji šeimos pusė — 40 
dol., vaikai — 20 dol. ir jaunuo
liai nuo 13 m. — 40 dol. Atsi
vežti . lovos baltinius. Regist
ruotis prašoma iš anksto šiuo ad
resu: J. Masilionis, 4632 S. Kea- 
ting Avė., Chicago, III. 60632.

Iki pasimatymo Dainavoj!
Juozas Masilionis

— Solistas bosas Arnoldas Vo- 
ketaitis dalyvavo meno ir kul
tūros naujo centro atidaryme 
Puerto Rico sostinėj San Juane, 
kai ten gegužės 9 koncertų salėj 
koncertinėj formoj buvo atliktas 
R. Wagnerio operos “Walkuere” 
pirmas veiksmas. Dalyvavo 
Puerto Rico simfoninis orkestras 
ir solistai.

Licensed by VNESHPCSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t. h 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų Ir nemokamų katalogų prašykitemCsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

CŪSMŪS PARCELS EXPRESS
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 gv6s) 
Floor 21st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
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7626 W. 1508t- 
45 Second Avonue 
135 W. 14th Street 
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LOS ANGELES LIETUVIŲ PARAPIJOS 
40 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai birželio 21 skubėjo j Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčių, 
nes tą dieną buvo švenčiama pa
rapijos 40 metų sukaktis. Iškil
mės prasidėjo mišiomis, konce- 
lebruojant vysk. V. Brizgiai su 
prel. J. Kučingiu, prel. P. Celie- 
šium, kun. dr. V. Bartuška ir 
kun. A. Steigvila, svečiu iš Ar
gentinos. Į iškilmes buvo at
vykęs kun. V. Šiliauskas ir kun. 
A. Valiuška, kurie yra buvę kle
bono prel. J. Kučingio asistentai. 
Savo pamoksle vyskupas V. 
Brizgys lietė lietuviškų parapijų 
likimą, kurių dalis, lietuviam 
išsikėlus kitur, likvidavosi. Ta-
čiau kitose vietovėse, nors lietu
viai ir išsikėlė toliau nuo savo 
bažnyčios, nežiūrint nuotolių, jie 
remia savo parapiją ir dalyvauja 
pamaldose.

Pamaldom pasibaigus, dauge
lis skubėjo į parapijos mokyk
los patalpas apžiūrėti parodą, 
kuri buvo gausi meno ekspona
tais. Čia, be jau plačiai žinomo 
Amerikos lietuvių visuomenei 
dailininko Prano Petrikonio dar
bų, dalyvavo daugelis vietinių 
meno pajėgų, daugiau ar ma
žiau pažįstamų šios kolonijos gy
ventojam: A. Pažiūrienė, J. And- 
rašūnas, I. Peterienė, J. Gedi- 
minienė, P. Kvedaras, A. Pet
rauskas, išstatydami savo tapy
bos darbus, I. Lipaitė — skulp
tūros kūrinius, K. Mikėnas — 
keramikos. Įdomūs buvo E. 
Gimbutienės iš jūros kriauklių 
padaryti meniniai darbai. Ne 
vieną nustebino V. Aleksandrū- 
no puikiai meniškai išbaigtos 
įvairiaspalvės fotografijos. 
(Aleksandrunas meniškai atliktų 
nuotraukų kolekciją neseniai 
buvo išstatęs Pasadenoje ameri-

SENOVINĖS KAPINĖS
Prieš Lekėčių parapijos įstei

gimą 1906 m. Jančių kaimo ka
talikų kapinėse buvo laidojami 
žmonės. Tuo laiku Jančių kai
mas buvo Lekėčių kaimo dalis. 
Šiose kapinėse senų medinių 
paminklų nebėra nė ženklo — 
viskas sunyko. Senieji beržai 
ir pušys buvo iškirsti apie 
1950 m. Kad čia buvo kapi
naitės, byloja traktoriumi atvež
tas daugiau negu tonos svorio 
akmuo ir metalinės senovinės 
grotelės. Kapinės yra Jančių 
km., Lekėčių valsč., Šakių ra
jone.

Taip pat prieš Lekėčių parapi
jos įsteigimą 1906 m. Tirmėnų 
kaimo katalikų kapinėse buvo 
laidojami žmonės. Tirmėnų kai

Senovinės kapinės Jančių km.

Z ižų kaimo senovės kapinės, kuriose prieš Lekėčių pa
rapijos įsteigimą 1906 m. buvo laidojami žmonės. Iki tada 
Zizų kaimas priklausė prie Zapyškio parapijos (už 12 Hm.).

kiečių publikai.) Lietuviškais 
liaudies motyvais audinius ir jų 
dirbinius jau nebe pirmą kartą 
buvo išstačius! J. Šlapelytė.

Pagrindinė šventės dalis buvo 
koncertas John Marshall aukštes
niosios mokyklos salėje. (Čia 
kartu vyko ir 28-ji Lietuvių die
na). Parapijos komiteto vardu 
įvado žodį tarė I. Bandžiulis, 
pakviesdamas programos vedėją 
filmų žvaigždę Rotą Lee. A. Po- 
likaičiui sugiedojus Amerikos 
himną, turėjo būti sveikinimas 
Lietuvos gen. garbės konsulo V. 
Čekanausko, kuriam nesant, jo 
sveikinimą raštu perskaitė A. 
Polikaitis.

Neseniai baigęs kolegijos 
mokslus R. Polikaitis gvildeno 
temą “40 metų ir kas toliau”. 
Jis apžvelgė Šv. Kazimiero para
pijos pradininko prel. J. Macie- 
jausko drąsias pastangas kuriant 
šiąparapiją, nežiūrint, kad pats 
jau buvo peržengęs 70 metų 
slenkstį. Toliau jis aptarė prel. 
J. Kučingio vykdytus planus bei 
įsipareigojimus išugdant para
piją, apjungiančią 1100 šeimų ir 
pavienių asmenų. Čia telkiasi 
visas religinis ir tautinis gyveni
mas, o centre parapijos dvasios 
vadas ir administratorius yra 
prel. J. Kučingis. Toliau R. Poli
kaitis stengėsi pažvelgti į ateitį. 
Mažėjant pašaukimam į kunigus, 
parapijoje pagelbinius darbus 
turės prisiimti pasauliečiai. Čia 
svarbus jaunosios kartos akty
vus įsijungimas į parapijos sri
tyje esančius darbus. Nuo jaunų
jų laikysenos pirklausys lietu
viškos parapijos likimas.

Koncertinę dalį atliko svečiai 
iš Kanados solistai Gina Čap- 
kauskienė ir Rimas Strimaitis. 
Jie dainavo solo ir duetus.

mo senovės kapinių paminklo 
kitoje pusėje aiškūs skaičiai — 
1878. Į akmenį įtvirtintas špi
žiaus kryžius. Kryžius buvo 30- 
40 cm aukščio, tačiau jis per vi
durį nulūžo. Koks geraširdis 
žmogus kryžiaus viršų ir apačią 
sutvirtino viela, ir taip kryžius iš
liko iki dabar. Daugiau kryžių 
nėra, o antkapiai išnykę. Pasa
kojama, kad už 50 metrų nuo 
kapinėlių buvo senovės smuklė, 
bet jos jokių žymių nebėra. Ka
pinėse buvo daug medinių pa
minklų, bet jie supuvo ir išny
ko. Šone auga kelios pušelės. 
Pačios kapinės apaugusios krū
mais, nes niekas jų neprižiūri. 
Kapinės yra Tirmėnų km., Le
kėčių valsč., Šakių rajone.

Dalis publikos Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos 40 m. sukakties minėjime. Pir
mos eilės centre prel. J. Kučingis ir vysk. V. Brizgys. Nuotr. L. Kanto

Akomponavo kolonijos iškilioji 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Solistas Strimaitis padainavo 
savųjų kompozitorių sukurtų 
dainų melodijas: B. Dvariono, 
A. Bražinsko, B. Gorbulskio ir 
ypač vykusiai italų kompozi
toriaus G. Puccini ištraukas iš 
“Toscos”. Solistė G. Čapkaus- 
kienė — sukomponuotas jauno 
kompozitoriaus J. Govėdo 4 dai
nas ir italų kompozitorių A. 
Scarlatti ir G. Donizetti kūri
nius. Taip pat abu su R. Stri
maičiu — duetus, atlikdami iš
traukas iš prancūzų kompozito
riaus Charles Gounod labiausiai 
vykusios operos “Romeo ir Juli
jos”, italų operų kūrėjų Giusep- 
pe Verdi “La Traviata”, G. Doni
zetti “Meilės eliksyro”, taip pat 
pora dainų komp. J. Stankūno ir 
S. Gailevičiaus, o pabaigai dar 
specialiai vieną duetą. Nežiūrint 
karšto oro, solistai programą atli
ko pasigėrėtinai. Repertuaro pa
rinkimui, išdėstymui ir atlikimo 
technikai kažin ar kas galėtų 
surasti priekaištų. Vokalinės 
muzikos mėgėjai turėjo progos 
susipažinti su jauno kompozi
toriaus J. Govėdo dainos meno 
kompozicijos darbais, pade-

Zizų kaimo katalikų senovės 
kapinių archeologinis 
paminklas

Senovinės kapinės Tirmėnų 
km.

monstruotais G. Capkauskienės.
Koncertas baigėsi prel. J. Ku

čingio padėkos žodžiu, kuriame 
jis prisiminė visus, talkinusius 
jam sunkiuose parapijos ugdy
mo darbuose bei rūpesčiuose. 
Paminėjo, kad jo asistentų pa
stangos buvusios labai vertin
gos. Pasigedo, kad šventėje ne
galėjęs dalyvauti buvęs asisten
tas kun. A. Bučmys. Užtikri
no, kad parapija dar gyvuosian
ti nemažiau 28 metus, nes tu
rįs už save du jaunesnius asis
tentus: kun. dr. V. Bartušką 
ir kun. dr. A. Olšauską ir ta pro
ga su humoru “atrėmė” prie
kaištus, jog jis esąas blogas kle
bonas, nes kun .Olšauskas jau 14 
metų dirbąs asistentu šioje para
pijoje.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
dar daugelis neskubėjo į namus, 
bet ėjo atgal į parapijos mokyk
lą, kur tęsė parodos apžiūrėji
mą. Tačiau atrodo, kad pirkėjų 
šiemet buvo mažiau, nes dauge
lis meno mėgėjų savo namuose 
turi įsigiję ištisas meno galeri
jas.

Ig. Medžiukas

TRUMPAI
Lietuvių diena, rengta Šv. Ka

zimiero parapijos, kartu atšvęsta 
su parapijos 40 metų sukaktimi. 
Šalia gražios religinės dalies, 
kultūrinės programos ir tautinio 
pabendravimo, liko parapijai ir 
5,221 dol. pelno, kuris paskirtas 
bažnyčios ir mokyklos kiemų 
grindiniui pertvarkyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
gegužinė rengiama liepos 5, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Sakų 
sodyboj, Glendale, Calif.

Lietuvos Dukterų rengiama 
vasaros gegužinė vyks liepos 12, 
sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Irenos Luther sode, La Canada, 
Calif.

Skautų ir skaučių stovykla 
vyks rugpiūčio 1-16 Rambyno 
stovyklavietėj.

Ateitininkų stovykla vyks rug
piūčio 21-28 Firestone skautų 
stovyklavietėj, toj pačioj vietoj 
kaip ir pereitais metais.

Kun. Augustinas Steigvila, 
MIC, Buenos Aires, Argentinoj, 
lietuvių parapijos klebonas, vyk
damas į marijonų vienuolijos 
suvažiavimą Chicagoj, apsistojo 
Los Angeles, aplankė savo 
!>endraparapietį prel. J. 
Kučingį, dalyvavo Šv. Kazimiero 
parapijos 40 metų sukakties 
šventėj.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS 

PIKNIKAS
Liepos 12 dieną, 1981

11:30 Iškilmingos mišios.
Lietuvių Pranciškonų 40 metų
Amerikoje sukaktis.
Gieda Brocktono Šv. Kazimiero parapijos choras

12:30 Pietos
4:00 Meninė programa:

Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė 
ir Gediminas Ivaška.
Brocktono choras. Vadovauja komp. Julius 
Gaidelis.

Pranciškonai visus kviečia atvykti Ir malonioj 
nuotSmOf# pratę įsu aiana-

Solistai Gina Čapkauskienė 
ir Rimas Strimaitis dainuoja 
birželio 21 Los Angeles , 
Calif., Šv. Kazimiero parapi
jos sukaktuviniame koncer
te. Nuotr. L. Kanto

Vladas ir Eleonora Velžai, 
Santa Monica, Calif., birželio 28 
atšventė vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.

Viktorija Jogaitė, iki šiol gy
venusi Cleveland, Ohio, persi
kėlė gyventi į Los Angeles, 
Calif., ir pradėjo dirbti Šv. Juo
zapo ligoninėj, Burbank, Calif. 
V. Jogaitė yra veikli lietuvaitė 
ir nuo rudens mano įsijungti į 
šeštadienėnės mokyklos darbą 
kaip mokytoja.

Vincas Karalius, bu v. Šakių 
apskrities viršininkas ir Lietu
vos aviacijos kapitonas, sulaukęs 
79 m. amžiaus, nuo širdies smū
gio staiga mirė birželio 15. —

Tautinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus metiniame susirin
kime buvo išrinkta nauja sky
riaus valdyba: pirm. Rūta Ša
kienė, vicepirm. Jonas Petronis, 
sekr. Liucija Mažeikienė, ižd. 
Ramūnas Bužėnas, narys Henri
kas Bajalis. Revizijos komisija: 
Vincas Juodvalkis, Edvinas Bal- 
ceris ir Janina Cekanauskienė. 
L.Ž.K.

— Anatolijus Kairys, daugelio 
dramų autorius, yra parašęs 
draminį 3 veiksmų veikalą apie 
Romą Kalantą. Šis kūrinys tebė
ra rankrašty. Jei kuris teatras 
domėtųsi ta drama, tesikreipia į 
autorių (P. O. Box 29060, Chi- 
cago, III. 60629). Dramą tiktų 
suvaidinti 1982, kai gegužės 
14 sukaks 10 metų nuo R. Ka
lantos mirties ugnyje.

— Vasario 16 gimnazijoj, V. 
Vokietijoj, vasaros atostogos pra
sidės liepos 4 ir baigsis rugpiū- 
čio 30. Mokiniai į namus išva- 
žinėja liepos 5. Po vasaros atos
togų į bendrabutį suvažiuoja 
rugpiūčio 30. Mokslas prasideda 
rugpiūčio 31.

— LŠST Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Brocktone per savo 
valdybos iždininką Antaną 
Šeduikį atsiuntė Darbininkui 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Kanados ateitininkų stovykla 
vyks liepos 19 — rugpiūčio 1 
Wasagos stovyklavietėj, netoli 
nuo Toronto.

— “Broadcast Week Magazi
ne”, savaitinis Toronto dienraš
čio “The Globė and Mail” prie
das, duodąs televizijos ir radi
jo programas bei informacinius 
rašinius apie įvairius artistus, 
birželio 20-26 laidos viršely at
spausdino lietuvaitės artistės 
Ann Jillian (Onutės Nausėdai
tės) spalvotą nuotrauką ir vidu
riniuose puslapiuose ilgoką ra
šinį. Rašinyje prisimenami ir jos 
tėvai lietuviai.

— Califomijos Lietuvių Ra
dijo Klubo valdyba, įvertindama 
Darbininko talką, per savo sek
retorių J. Gedmintą atsiuntė 10 
dol. auką su geriausiais linkėji
mais. Ačiū labai.

— Dr. Bronio Kaslo knyga “La 
Lituanie et la Seconde Guere 
Mondiale” (Lietuva ir antrasis 
pasaulinis karas) neseniai išleis
ta Prancūzijoj. Šį 368 puslapių 
veikalą finansavo JAV LB iš vi
suomenės jai sudėtų laisvinimo 
darbo aukų. Knyga bus įteikia
ma kai kuriom mokslo įstaigom, 
prancūzų kalbą vartojančių vals
tybių ambasadom. Knygos kaina 
15 dol. Norint ją įsigyti, kreiptis 
adresu: A. Gečys, 9660 Pine 
Road, Philadelphia, Pa. 19115.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija leidžia savaitinį biule
tenį “Mūsų Žingsniai”. Biulete
nis gausiai iliustruotas, jo dy
dis 12-20 puslapių. Redakcijoj 
dirba kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, Nijolė Kersnauskaitė. Nuo
traukos Vlado Bacevičiaus. 
Birželio 21 data išleistas Nr. 117. 
Tai paskutinis biuletenis prieš 
vasaros atostogas. Po atostogų 
jis vėl pasirodys rugsėjo 13. Biu
leteny gausu informacinės 
medžiagos, kuria dažnai pasi
naudoja ir Darbininko redakcija.

— Neringos stovyklavietė turi 
naują telefoną: 802 254-9819. 
Nek. Pr. Marijos seserų telefo
nas liko tas pats, kaip buvo: 802 
254-8090.

Skaityk-platink-remk “Speak 
UP” — G. Urbono leidžiamą 
prieškomunistinį, 24 puslapių 
mėnesinį laikraštį anglų kalba. 
Metinė prenumerata 10 dol. Be 
politinių straipsnių laikrašty 
rasite daug medžiagos apie 
religiją, švietimą, ekonomiją, fi
nansus ir tt Apie šį tarptauti
nį kovos laikraštį labai palankiai 
yra pasisakę: The Toronto Sun 
— Toronto, The Spotlight — 
Washington, D.C., Opinii — Pa
ryžius, The Catholic Regi s te r — 
Toronto, Christian Anti-Com- 
munism Crusade — Long Beach, 
Calif., The National Educator — 
Fullerton, Calif., Baltic News — 
Tasmania, News Digest Interna
tional — Australija, prof. E. 
Waldman — The University of 
Calgary, prof. D. Tomlinson —- 
The University of Alberta, Mrs. 
H. Cauvreau — Lincoln Renais- 
sance, World Anti Communist 
League, Canadians for Respons- 
ible Government — Ottawa, ra
dijo stotys The Clarion Call — 
National City, Calif., ir eilė lie
tuviškų bei nelietuviškų infor
macinių vienetų bei asmenų. 
Susipažinimui vienas egz. 
siunčiamas nemokamai: 
Speak Up. P O. Boa 272, St "B”, 
Toronto, Ont. M5T 2W2, Cana
da.
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TAUTOS FONDO AUKOTOJAI

ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti savo ato
stogas Kennebunkporto vasarvietėje.

Sezonas prasideda liepos 3 Ir baigiasi rugsėjo 7
Vasarvietė yra gražioje Atlanto pakrantėje su vėsina

mais kambariais ir jūros vandens baseinu. Buto ir maisto 
kainos visiems prieinamos.

Informacijai adresas:
Franciscan Guest House

Kennebunkport, Maine 04046 
TEL (207) 967-2011

<0 ŠACHMATAI
Veria Kazys Merkis

A. Simonaitis — 
laimėtojas

Baltimorėj gegužės 16-17 vyko 
Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės. Šachmatų srity 
laimėjo Arūnas Simonaitis iš 
New Yorko. Nuotraukoj laimėto
jas su iškovota taure.

Taip pat spausdiname Arūrio 
Simonaičio laimėtą partiją, kurią 
žaidė už Kanados Blue Cross. 
Laimėjęs gavo Arthur Bisąuier 
trofėją.

Arūnas Simonaitis

1980 METAIS
(Tąsa tf praeito numerio)

Po 65 dol. — A.G. Norus 
MI, VI. Staškus MI.

Po 60 dol. — A. ir I. Lukai 
MI, J. Povilaitis NB, dr. E. Rap- 
šys IL

Po 55 dol. — B. P. Cečkus 
MI, J. Liorentas FL, B. ir A. 
Seliukas CA.

Po 50 dol. G.A.V. OH, V. 
Apanius OH, dr. V. Avižonis DE, 
A Balčytis IL, dr. J. Balys MD, 
V. Banevičius PA, J.O. Bartkus 
MI, D. Brazdžionis CA, E. But
kienė C A, kun. M. Cyvas N Y, dr. 
S. Daugėla DC, K. Dubauskas, 
Canada, dr. A. Gamziukas NY, 
a.a. A. Gasiūnas IL, St. Gašlū
nas IL, D.I. Giedraitytė Austra
lija, V. Jasiulionis CA, A. Jurė
nas FL, dr. P. Kaladė MA, V. ir
K. Katelė IL, A. ir V. Katinai 
NY, dr. F.V. Kaunas IL. A. 
Kruklys AR, Br. Kruopis MA, A. 
Kudirka NJ, J. Kapiskas MA, P. 
ir J. Maldeikiai AR, a.a. kun. V. 
Martinkus RI, dr. J. ir V. Ma- 
silioniai OH, A. Mažiulis, MA, 
P. Mikšys MA, K. Mossoian 
MI, Alf. Nakas MI, I. Obolė- 
nas AZ, A. Orentas IL, J. Palu
binskas IL, V. ir A. Patalauskai 
MI, J. Petronis CA, A. Flateris 
MD, A. Pleškys IL, kun. V. Rad- 
vina CA, Pr. Razgaitis OH, dr. K. 
ir A. Rimkai IL. J. Ručys CA, 
S.J.S. IL, K.S. Šakys CA, I. ir B. 
Saldukai DC, A. ir Br. Šimkai 
CA, A. ir B. Stankaičiai NJ, 
prof. J.J. Stukas NJ, K. Stundžia, 
Canada, V. Tomkus FL, Tverai 
II, V. Vaicekauskas CA, A. Vala
vičius CA, A. ir S. Vasiuliai 
MI, A. Vasys MA, B. ir L Veitai 
MA, R. ir R. Veitai MA, dr. E. ir
L. Waingortin MA, dr. A. ir R. 
Zalubai MD, kun. J. Žvirblis 
MI.

Po 45 dol. — I. Banaitienė 
NY, B. Balčiūnienė OH, J. ir J. 
Černiauskai MI, B. ir I. Gali
niai MA, P. ir A. Jackson CA.

Po 30 dol. — J. Ambrizas 
IL, J. Baltrėnas CA, P.J. Bliu- 
džius MI, -P. Davidonis PA, 
dr. A. Grigaliūnas IL, M. Gylys, 
AZ, Vyt. Janulaitis IL, D.V.Z. 
Jasys, CT, O. ir V. Jokūbaitis 
OH, dr. B. Juodėnas OH, dr. A. 
J uzaitis PA, A. Karklius OH, 
dr. J. ir M. Kriaučiūnai CT, 
K. Laskauskas MD, V.D. Lem- 
liertas CA, P.A. Litvinas CA, F. 
Motuzas, MI, M. Ostrauskas IL,
R. ir V. Penikas NY, B. Rakštelė 
MI, K. Šimulis FL, St. Staniš- 
kis IL D. Šumskis IL B. Ta- 
inulienė CA, kun. J. Tautkus 
CT, Ant. Valys IL K. ir A. Venc- 
lauskai CA, P. ir A. Žičkus MA.

29 dol. — K. Sragauskas MI.
27 dol. — P. ir B. Kapiskas RI.
Po 25 dol. — V. Anelauskas 

CA, J.M. Apanavičius OH, J. 
Audėnas NY, V. Aviža NY, A.E. 
Bacevičius FL, D. Balčiūnas 
CA, prel. V. Balčiūnas CT, P.P. 
Balčiūnas AR, prel. J. Balko
nas FL, J. Baltrušaitis CA, M. 
Balys OH, V. K. Banelis CT, 
K. Barūnas MA, H. Bitėnas NJ,
S. Blaskevičius MI, S. Bliukis 
IL, J. Boley N Y, dr. N. Bražė
nas NY, V. Bražėnas FL, R.R. 
Bričkus MA, A.R. Bridžius 
OH,Bražėnas FL, Ant. Būga IL, 
V. Bukota Kanada, V. Bulkaitis 
NB, A. Čepėnas MA, A. Cuku- 
ras IL, V. Dainauskas NB, P. 
Dalinis FL, T. Dambrauskas AR, 
dr. A. Devenis C A, dr. J. Dičpi- 
nigaitis NY, kun. A. Dranginis 
MD, S. Dzikas FL, V.O. Eikinas 
MA, M.G. Erčius NY, B. Fleck 
MI, A. GARKA OH, A. Gumb
ąs, MI, dr. D.S. Harmon MD, 
R. ir D. Ivaška MA, V. ir 
F. Izbickai MA, M. Jegutis 
FL, dr. A. Šlepetytė-Janačiene 
NY, V. Jankūnas NY, A.J. Janu
šonis NY, S. Jasaitienė MA, dr.

I. ir A. Jasys, OH, Gr. Juodeika 
CA, A. ir J. Kasulaitis 0H, dr. ir 
G. Kenter CT, St Kežutis NY, 
R.. Kezys NY, A Klemas PA 
dr. D. ir G. Krivickai MD, J. 
Kunevičius OH, J. Kutra CA, P. 
Lalas NY, St ir S. Laniauskai 
OH, J. Lescinskas MI, J. Litvi
nas IL M. Lušienė MA V. Mc 
Ginty NJ, J. Mačiulaitis MI, S. 
Mackevičius N Y, kun. J. Mak- 
nys RI, A. ir L Mažeika CA 
V. Mažeika IL L Medžiukas CA 
M. Melienė, IL J- Mikaila MI, 
Jurg. Mikaila MI, D. Mikeliū- 
nas IN, St ir E. Miknius CT, E? 
ir O. Milkauskas MI, J. ir N. 
Mockus CA, A. Moriarty, MA, 
kun. D. Morrow MI, V. ir B. Mo- 
tušis IL, J. Naujokaitis OH. 
K. ir L Nenortai MA, Z. ir S. 
Obelenis OH, B. Paliulis MA, 
B.B. Paulionis OH, A. ir S. Pau- 
tienis CA, J. ir E. Pažėra CA, R. 
Penkiūnienė VA, dr. J. Plikaitis 
IL, A. ir Ž. Ratas NY, L. Radžiū
nas MA, P. Sablauskas NY, V. 
Senuta MA, J. ir M. Šlegaitis 
AR, R.V. Šležas MA, A. Smilga 
IL, A. Šmitas MA, St. Šmitas, 
MA, V. Sniečkus OH, D. ir A. 
Špokas IN, G. Stančienė N Y, I. 
Steponaitis NY, kun. J. Stepo
naitis MA, O. Strimaitienė NJ, 
Ant. ir B. Bukauskai MI, K. Ta
mošaitis MA, A. Tumosa MA, A. 
Uknevičius NY, dr. A. Urbanc 
CA, dr. E. Vadeika NJ, D. Vai
čius NY, A. Vaikutis CT, A. Vai- 
tėnas MI, J. ir M. Vaitkus MD, 
A. ir V. Vaškys M D, A. Vedec- 
kas NJ, J. Vembrė MA, K.P. Vil
nis FL, G. Viskantas MI, V. Vit
kus NY, kun. St. Yla CT, G. 
Zabelskis NY, M. Žitkus OH, B. 
Žukauskas IL

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

Atlyginimas
— Kiek gavai už rašto darbą?
— Penketuką!
— Keista. Kodėl tada aš ga

vau dvejetą?
— Matai, kai tu nuo manęs 

nusirašinėjai, mokytoja stovėjo 
už nugaros.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

37 dol. — G. ir G. Sirusas, 
Flemington, N.J.

17 dol. — J. Kundrotas, Bay- 
side , N.Y.

15 dol. — S. Sližys, Queens, 
N.Y.

Po 12 dol. — D. Bobelienė, 
Massapeąua Park, N.Y., A. Gy
lys, Olympia, Wash.

Po 10 dol. — K. Krušinskas, 
Keamy, N.J., P. Sharpas, WiĮbro
li am, Mass., L. Tiškus, Clear- 
vvater, Fla.

Po 7 dol. — R. Leimonas, 
Jamaica Plain, Mass., J. Shukis, 
Flushing, N.Y., A. Miciūnas, 
New Britain, Conn., J. Jaku
bauskas, Juno Beach, Fla.

6.50 dol. — D. Bell, So. Yar- 
mouth, Mass.

Po 6 dol. — J. Žilius, E. Wind- 
sor, N.J., B. Plioplys, New Bruns- 
wick,'N J.

Po 5 dol. — J. Juodis, Ger- 
mantovvn, N.Y., J. Petrėnas, 
Brooklyn, N.Y., A. Zabela, Jer- 
sey City, NJ., J. Aukštkalnis, 
Detroit, Mich., B. Kondratas, 
Quaker H iii, Conn., V. Povilaus- 
kas, Astoria, N.Y., W. Butch, 
Homestead, Pa., M. Mikolaitis, 
Cherry Hill, NJ., V. Kvetkus, 
Invemess, Fla.

4 dol. — V. Mantautas, W. 
Hartford, Conn.

Po 3 dol..— V. Šilėnas, Erie, 
Pa., J. Vaičys, Albion, N.Y.

Po 2 dol. — Z. Snarskis, Wor- 
cester, Mass., M. Franckus, 
Levvistone, Maine, A. Pietaris, 
Keamy, NJ., B. Bushnauskas, 
Paterson, N.J., E. Vainius, E. 
Northport, N.Y.

1 dol. — E. Stanulis, Law- 
rence, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

ALEKHINE’S DEFENSE 
Couunercial Chess Learue 
* — - 1980-1
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DEXTER PARK
DM PHARMACY

Wm. AnastaM, B. 8. ” 
77-01 JAMAICA A\£nUB

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

WK DKLIVER
296-4130

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. MI 7-6837.

prof. dr. S. Jankauskas OH. 
A. Keturakis MA, J. Nesavas MI.

Po 40 dol. — J. Balčiūnas IL. 
V. Chavez IL, J.A. Dabrila MA, 
M. Ješmantienė OH, S. Jurskytė 
PA, T. Kavaliauskienė, MI, J. 
Krištolaitis OH, K. Naudžius 
C A, P.A. CA, M. Samatienė DC, 
dr. V. Šaulys, DE, Ant. ir E. 
Sciukas N Y, dr. E. ir R. Šilga- 
lis OH, P.O. Skardis OH, A. ir St. 
Skėriai NY, J. ir A. Starinskai 
MA, M J. Uksas CA.

Po 35 dol. — A.J. Augustas 
OH, J.O. Briedis MI, dr. A. 
Goeldnerienė, NY, S. ir H. Idze- 
lis OH, K. Jankūnas NJ, N.N. 
CA, S. ir I. Kauneliai MI, K. 
IR V. Kleiva FL, V. Kundrotas, 
MI, E. Legeckienė IL, Vi. Mie
želis AZ, V. Prūsas IL, A. Rudzi- 
tas NY, H. ir K. Šilinis MI, 
V.S. OH, J. ir P. Vaičaitis FL.

34.91 dol. — F. Boramas, 
Australija.

34 dol. — L. Tamošaitis NY.

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
86-01 114th Street, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

Vienintelė ir sparčiai auganti lietuvių kooperatyvinė taupymo bei skolinimo 
Įstaiga Amerikos Rytų pakraštyje.

KASOJE KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERALINIŲ ĮSTAIGŲ 
APDRAUSTOS IK1100,000 DOLERIŲ SUMOS.

KASOJE lengvomis sąlygomis duodamos paskolos visiem taupytojom.
KASA už santaupas duoda aukščiausius procentus:

7% už paprastą einamąją sąskaitą, kur procentai apskaičiuojami nuo padėjimo 
iki išėmimo dienos.

12.5% efektyvias metines palūkanas už CREDIT UNION ŠNARE CERTIFICATES, 
kurie perkami 500 dolerių sumomis. Juos galima atsiimti už trijų ar šešių mėnesių, 
arba už ilgesnio laikotarpio.

KASOS 10,000 dolerių MONEY MARKET CERT1RCATES duoda tokius pat aukštus 
nuošimčius, kaip Ir bankuose kas suveltą skelbiami certtfHcatai.

Visas certif Ikatų palūkanas galima atsiimti, arba investuoti KASOJE j 7% olnamą- 
ją sąskaitą arba į 12.5% Shara Certlflcates Ir tokiu būdu vėl gauti didesnį pro
centą, negu bankuose.

Ateikite pasikalbėti ir įsitikinti, kad lietuvių taupomoji KASA yra naudin
giausias bankas Jum Ir Jūsų bičiuliam.

KASOS įstaiga Jūsų patogumui veikia šešias dienas savaitėje ir kiekvieną 
darbo dienos vakarą. Čia nėra jokių oNIų Ir kiekvienas kHįentaa gali laisvai pasidalinti 
visais jam rūpimais finansų kausimais.

Putinai. Aidas, Hamiltono r- 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai. Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai,. Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, L 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer

gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, AT ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti- ' 
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Kiekviena plokštelė kainuo
ja po 8 dol. Persiuntimui pri
dedama 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 - 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

■, rr-T-------  .. nw> .<*r~r.' w.~■ ■ratr^s

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond HHI, N.Yt 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas j 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

4
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas
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RETAS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KARYS — SAVANORIS 
J. Juozapavičius — šarvuoto 
automobilio vairuotojas

buvo nepaprastas. Sukilėliai iš
sigandę bėga, kur kas galėjo.

Pulkas tą pačią dieną grįžo 
į normalų gyvenimą. Sukilimų 
kurstę buvo sugaudyti ir atiduoti 
karo lauko teismui.

§į sukilimą numalšinusį šar
vuotį vairavo J. Juozapavičius.

Kultūros Židiny Brooklyne 
gegužės 24 buvo graži šeimos 
Šventė — Marija ir Juozas 
Junzapavičiai minėjo savo vedy
binio gyveninio 60 metų su
kaktį. Jų žentas Aloyzas Balsys 
svečius plačiai supažindino su 
sukaktuvininko tarnyba Lietu
vos kariuomenėje. Jo būta ne ei
linio pėstininko, artileristo, liet 
šarvuoto automobilio vairuo
tojo! Tai ne kasdieniška. Įdomu 
ir kitiem susipažinti su juo, nes 
tai gyvas Lietuvos nepriklauso
mybės kovų liudininkas, kauty
nių dalyvis.

Kilęs iš Kauno
Juozas Juozapavičius — tikras 

kaunietis. Ten 1894 sausio 3 
gimė ir ten praleido didesnę 
savo gyvenimo dalį. Pirmojo pa
saulinio karo metu buvo mobili
zuotas, paskirtas j trečių Sibiro 
geležinkelių batai ijoną. daly
vavo Austrijos fronte, pateko j 
nelaisvę. Iš ten pabėgo ir po il
gos kelionės grįžo j Kaunu.

1919 vasarų stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, pateko į 
auto kuopų, vėliau paskirtas j 
besiformuojantį šarvuotų au
tomobilių būrį.

Pirmieji šarvuočiai
Pirmasis šarvuotis buvo atim

tas iš bolševikų 1919 gegužės 
31 ant Utenos-Ukmergės plento, 
ties Leliūnais. Kitas atimtas iš 
bermontininkų lapkričio 22 kau
tynėse prie Radviliškio. Kiek vė
liau, prancūzų gen. Niessell tar
pininkaujant, gauti vokiečių ke
turi Daimler tipo lengvi šarvuo
čiai. Kiekvienas jų buvo ginkluo
tas 2 sunkiaisiais kulkosvai
džiais.

Juozas Juozapavičius, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas 
savanoris, Kaune 1919 me
tais.

džiu prikalbins atsisakyti sukili
mo, pats nuėjo pasikalbėti pas 
sukilėlius. Sukilėliai ne tik nesi
kalbėjo, bet jį areštavo. Tada 8 
pulko vadas majoras Čaplikas 
pradėjo veikti. Jis vieną šarvuo
tį paliko Panemunės tilto apsau
gai. Kitas šarvuotis įsiveržė į 
sukilėlių kiemą ir atidarė visų 
kulkosvaidžių ugnį. Įspūdis

Tarnyba Šarvuočių būry
1920 kovo 1 Krašto apsaugos 

ministerio įsakymu buvo sufor
muotas pirmas šarvuočių būrys. 
Pirmojo šarvuočio Šarūno šofe
riu buvo j. psk. J. Juozapavi
čius. šarvuočių būrio vadu buvo 
paskirtas kapitonas Kazys Mus
teikis, iki tol buvęs Karo mokyk
los kuopos vadu. ’ -r-

Pirmos kautynės su lenkais
1920 liepos 13 trys šarvuočiai 

kartu su Vilniaus komendantū
ra vyko traukiniu Vilniaus link. 
Ties Vieviu kelią pastojo lenkų 
kavalerija ir pėstininkai. Pra
sidėjo kautynės. Šarvuočiai savo 
stipria kulkosvaidžių ugnimi iš
sklaidė priešus abiejose trauki
nio pusėse ir pėstininkam pa
lengvino nugalėti priešą. Po 
kautynių žygį tęsė toliau. Šar
vuotis Šarūnas su Vilniaus ko
mendantūra nuo Lentvario at
žygiavo į Vilnių, kiti du šar
vuočiai pasuko Varėnos link. 
Vilniuje dar tebebuvo bolševi
kai, nors pagal sutartį jie jau 
turėjo išsikraustyti. Jiem nepa
tiko šarvuočio buvimas. Po sa
vaitės Šarūnas iš Vilniaus pasi
traukė į Vievį.

Bolševikai iš Vilniaus išsi
kraustė tik rugpiūčio 26. Tą pa
čią dieną šarvuočiai Šarūnas ir 
Aras atvyko į Vilnių.

Augustavo fronte
Bet greitai šarvuočiai iš Vil

niaus buvo perkelti į Augusta- 
vo-Seinų - Suvalkų frontą. Čia 
vyko karas su lenkais.

(nukelta į 8 psl.)

• DARBININKAS • 71981 liepos 3, Nr. 27

Puošnus lietuviškas jaunimas rytinio pakraščio tautinių šokių šventėj, Hartforde.
Niiotr. M. Banevičiaus •

Bostono centre birželio 14 lie
tuviai, latviai ir estai rengė jung
tinį birželio išvežimų minėjimą 
“The Baltic Holocaust”. Apie 
tai buvo rašyta pereitame Darbi
ninko numery.

ROCHESTER, N.Y.
Šarvuočiai buvo pastatyti Karo 

mokyklos kieme, Gedimino ir 
Donelaičio gatvių kampas. Juos 
prižiūrėjo auto batalijonas. Čia 
Juozas Juozapavičius ir pradėjo 
savo karinę tarnybą, prižiūrėda
mas šarvuočius ir juos vairuoda
mas.

Prisimintas birželis
Baisieji birželio įvykiai ir su

kilimas prieš maskvinį okupan
tą prisiminta birželio 14. Konce- 
lebracines mišias už žuvu
sius ir ištremtuosius aukojo 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Tėv. Justinas Vaškys, OFM, ir 
Tėv. Tadas Degutis, OFM. Kun.

gio lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Mišias koncelebravo kun. dr. 
Juozas Grabys, Tėv. Augustinas 
Simanavičius, OFM, ir Tėv. Juo
zas Vaškas, MIC. Mišių metu 
giedojo vietos Lietuvių Bend
ruomenės choras ir solistas A. 
Simanavičius. Vargonais gro
jo R. Obalis. Sutuoktuvių apei-

Demonstracijų proga gauti 
sveikinimai iš JAV prezidento 
R. Reagan, Bostono arkivyskupi
jos valdytojo kardinolo H. Ma- 
deiros ir Massachusetts guber
natoriaus E. J. King.

Čia spausdiname ištisą prezi
dento ir kardinolo sveikinimo 
tekstą:

It is a great honor for me 
to extend my greetings and 
sympathy to the Estonian, Lat- 
vian and Lithuanian Americans 
of greater Boston on the occasion 
of the 40th anniversary of the 
Baltic Holocaust.

The immigrants ofthe United 
States firom shores of the Baltic 
Sea have made great contribu- 
tions to the gtovvth, strength and 
stability of our American society.

I urge you to preserve the rich 
culture and traditions of your

this reųuest for prayers might be 
given its appropriate distribu- 
tion for the faithful.

With every good wish and 
prayerful remembrance, I am

Devotedly yours in Our Lord, 
Humberto Cardinal Medeiros

T. A. Žičkus — 
hidrogeologas

Tomas Arūnas Žičkus 1969 
Bostono universitete gavo baka
lauro laipsnį iš geologijos. Nuo 
tų metų sausio mėn. iki 1972 
dirbo kaip research hydrologist 
federalinei valdžiai National 
Oceanic and Atmospheric ad
ministracijoj Washingtone. 1972 
buvo perkeltas į Sacramento, 
Calif., kaip hidrologas į Federal- 
State Joint River Forecast 
centrą. 1974 buvo perkeltas į Ra- 
leigji, North Carolina, kaip 
hidrologas North Carolinai ir 
Virginijai. Ten dirbdamas, jis 
įstojo į North Carolina valstybi
nį universitetą, kurį baigė 1980, 
gaudamas Master of Science 
laipsnį iš Hydrogeology and 
Water Resources Engineering. 
Jo tezė magistro laipsniui buvo: 
LANDSAT imagery as a tool on 
locating high yield wells in a 
crystalline rock area of the west- 
central Piedmont of Nodh Caro
lina. Nuo 1980 pavasario perkel-

BOSTONO VYRŲ 
SEKSTETAS
LFB STOVYKLOJE

Lietuvių Fronto Bičiulių su
kaktuvinė 25-ji Studijų ir poilsio 
savaitė rengiama liepos 11-18 
Kennebunkporte, Maine, lietu
vių pranciškonų vasarvietėje.

Be plačios studijinės progra
mos, meno parodos, filmų ir 
skaidrių iš buvusiųjų stovyklų 
vakaro, stovykla bus užbaigta 
koncertu, kurio programą atliks 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas komp. Juliaus Gai
delio, ir sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė.

Sekstete dainuoja: bosai — 
Vytautas Eikinas (jis ir sekste
to pirmininką^) ir Pranas Star
kus, baritonai — Ričardas Liz- 
denis ir Bronius Banaitis ir te
norai — Helmutas ir Norbertas 
Lingertaičiai.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

M inkų vedamos radijo valan
dėlės gegužinė-piknikas įvyks 
rugpjūčio 9 Romuvos parke,

Malšina sukilimą Kaune
Kai kūrėsi Lietuva, pirmiau

sia lenkų karinė organizacija — 
POW norėjo padaryti perversmą, 
bet 1919 rugpjūčio 28 juos 
likvidavo kariai ir šauliai. Vė
liau bolševikų agentai pasiekė 
net Lietuvos kariuomenę, su
kurstė Pirmo artilerijos pulko ir 
karo aviacijos karius. Jie rengė 
sukilimą.

Gavęs apie tai žinią, vyriau
sias kariuomenės vadas gen. Itn. 
P. Liatukas griebėsi priemonių. 
Jis pasirėmė šarvuočiais. Vieną 
šarvuotį paliko saugoti kariuo
menės gen. štabą, o su dviem 
nuvažiavo į Panemunę.

Kariuomenės vadas, nenorė
damas, kad būtų kraujo pralie
jimas, ir tikėdamas, kad žo-

K. Pugevičius savo pamoksle 
prisiminė lietuvių tautos sun
kiuosius laikus, kurie ir dabar 
dar nėra pasibaigę. Mišių metu 
solo giedojo sol. B. Čypienė.

Tuoj po mišių parapijos salėj 
įvykusiame minėjime pagrin
dinę kalbą pasakė kun. K. Puge
vičius, skatindamas visus, o ypač 
jaunimą, vieningai įsijungti į 
Lietuvos laisvės kovą. Altos 
pirm. Juozo Jurkaus rezoliucijos 
vieningai priimtos ir pasiųstos 
JAV vyriausybei. Minėjimo 
metu buvo išstatyti okupuotos 
Lietuvos pogrindžio spaudos 
pavyzdžiai ir paskutinių dienų 
lietuvių kalinių paveikslai.

Lietuvlikos sutuoktuvės
Arnoldo Olio ir Danutės Kro- 

kytės sutuoktuvės įvyko Šv. Jur-

Mlrus
DR. STASIUI PETRAUSKUI,

raiškiam gilią užuojautą Jo žmonai, dukrai Ir sūnums.

N.Y. Lietuvių Gydytojų Draugija

gas atliko jaunojo giminaitis 
kun. dr. J. Grabys.

Vestuvinių vaišių metu gra
žiai pasirodė su keliais lietuviš
kais šokiais tautinių šokių gru
pė, vadovaujama J. Reginienės. 
Prie šios grupės ilgą laiką pri
klausė ir jaunieji.

ALK Susivienijimo seimas
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Susivienijimo seimas įvyks lie
pos 12-14 Rochestery, 52-57 W. 
Henrietta Rd, Marriott viešbuty.

Liepos 12, sekmadienį, 4:30 
vai. popiet Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioj delegatam ir 
svečiam mišias aukos prel. Jo
nas Balkūnas, P.A. Mišių metu 
giedos B. Čypienė, vargonais 
gros R. Obalis. Tuoj po mišių 
parapijos salėj delegatų ir sve
čių susipažinimo vaišės.

Liepos 13, pirmadienį, 9 vai. 
ryto posėdžiai prasidės Marriott 
viešbuty. Liepos 14 antra-

forefathers and continue to 
maintain your great commit- 
ment to freedom. You have my 
best wishes for a fruitful com- 
memoration ceremony and for 
every success in the future.

Sincerely,
Ronald Reagan

Dear M r. Lambergs:
I am vvriting to acknowledge 

your letter of May 18, 1981 
in which you reųuest prayers for 
our brothers in the Lord who are 
suffering in Soviet occupied 
and oppressed Baltic States.

I have forwarded your reųuest 
to the Boston PI LOT and to our 
Chancery Office in order that

dienį, 5 valandą popiet tame pat 
viešbuty seimo užbaigtuvių kok
teiliai ir vaišės. Vaišių metu dai
nuos vietos lietuvių dainuojanti 
grupė “Sutartinė”, diriguojama 
Jono'Adomaičio. Deklamuos Izb. 
Žmuidzinienė. —sb.

tas į Phoenix,-Arizona, kaip Pro- 
ject Manager and senior hydro
logist in the Federal-State joint 
River and Flood Waming.

Tomas Žičkus užaugo Bosto
ne. Baigė Šv. Petro lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą, Eng- 
lish aukštesniąją mokyklą, Bos
tono universitetą. Priklausė prie 
ateitininkų, skautų, neo-lituanų. 
Yra vedęs, augina sūnų ir duk
rą. Šalia įtempto specialybės 
darbo randa laiko ir tolimesnėm 
studijom.

Atsiprašom už klaidą
Danguolė Julija Špakevičifltė 

baigė Harvardo universitete 
ekonomijos, o ne chemijos 
mokslus, kaip buvo rašyta. At
siprašom.

Brocktone.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 4 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30*12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vaL 
1460 banga H WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Tstaf. (617) 
566*7209

BOSTON, MAS8. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 M 
1:30 vsL Veda S. k V. Minkai, 
502 E. Broadvray, So. Boston, 
Msss. 02127. Tstaf. 268*0486. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų poškinki 
mes.

DAYTONA BEACH IR APYLINKĖS
(Ormond Beach, Holly H iii, Port Orange, Paytona 
Beach Shores, Ponce Inlet, Ragler, Palm Coast, 
New Smyma Beach)

SIGITA (SKIRGAILAITĖ) RAMANAUSKIENĖ, 
anksčiau gyvenusi Toronte ir Hartford, Conn., 

praneša, kad dirba

DAYTONA BEACH DIDŽIAUSIOJ NEKILNOJAMO TURTO 
AGENTŪROJ — ADAMS, CAMERON, Š CO., 

REALTY WORLD
Ir mietai lietuvlftkal patarnaus.

Namą tai. (904) 711*4879. Norintieji Informacijos, siųskite 
ilą atkarpą:

8. Ramaneuskss, Adams, Csmeron, A Co., Realtors 
3929 Nova RdM Port Orange, FLA 32019

Preila nemokamai prisiųsti informacRą apie:
Namus................... Condomlniums...................
Sklypus.................. Biznius....................
Dsytona Beach (žomėtapj k tt)....................

1981 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO 
Msskva/VHnius:

liepos 20 
rugplūčlo 3 
rugpMčio 1«

— 8111248
— 111248
— 8138240 (su Ryge)
— 8114640

— 8161040
— 8 878.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ k TRAKUS, bes lydimos

Rogistracąos raitosiu kreipkitės J: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

Norlntlem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkomo
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Pavergtų Tautų Savaitė šie
met bus liepos 19-19. Specia
lias proklamacijas išleido JAV 
prezidentas Ronald Reagan, gu
bernatorius Hugh Carey ir bur- 
mitras Edward Koch. New Yor- 
ke iSldlmes organizuoja jungti
nis komitetas, kuriame daly
vauja: American Friends of Anti- 
bolshevik Bloc of Nations Ine. 
(Peter C. Wytenus — president), 
Americans to Free Captive Na
tions Ine., (Valentyna Kalynyk 
— president), National Confe- 
deration of American Ethnic 
Group Ine. (Edward S. Yambru- 
sic — president), Chinese 
Consolidation Benevolent Assn. 
(Ping Kee Chan — president). 
Liepos 12, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto ekumeninės pamaldos 
vyks prie Laisvės Statulos New 
Yorke. Po to valdžios ir organi
zacijų atstovų kalbos ir kultūri
nė programa. Liepos 19, sekma
dienį, 9:30 vai. ryto renka
masi 51 St. ir 5th Avenue. Po 
to žygiuojama penktąja Avenue 
iki Central Parko, kur Central 
Mali — Band Shell — bus spe
ciali patriotinė ir kultūrinė pro
grama. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai prie šių demonstracijų 
prisidėti.

Lietuvių diena Kennebunk- 
porte, Maine, pranciškonų vie
nuolyno sodyboje bus liepos 12, 
sekmadienį. Bus paminėta pran
ciškonų 40 metų veiklos sukak
tis Amerikoje. Iškilmingos pa
maldos bus 11:30. Mišių metu 
giedos Brocktono šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio. Meninė programa 
bus 4 vai. prie didžiojo vasar
namio aikštėje. Tautinius šokius 
šoks Bostono tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja Ona Ivaš- 
kienė ir jos sūnus Gediminas 
Ivaška. Giedos ir Brocktono 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Gaidelio.

Dr. Marytė ir Aleksandras 
Žemaičiai, liūdėdami netekę 
bičiulio dr. Stasio Petrausko ir 
išreikšdami nuoširdžią užuo
jautą dukrai ir žmonai, pasiuntė 
50 dol. lietuviam pranciško
nam mišiom už a.a. Stasį Pet
rauską.

EKSKURSIJA 1 
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciš
konus Kennebunkport, Maine, 
rengiama Darbo dienos savait-
galy. Autobusas iš Kultūros Ži
dinio kiemo išvyks rugsėjo 5, 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama rugsėjo 7 vakare. Kelionė, 
nakvynės ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 95 dol. Kelionės reika
lais skambinti Marytei Šalins- 
kienei 296-2244 arba Tėvui Pet
rui 827-1351. Anksčiau užsire
gistravę pasirenka vietas auto
buse.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linskienę — tel. 296-2244.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia svedeatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 901 
654-3756.

A. a. Dr. Stasio Petrausko 
atminimui Janina ir Pranas Bag- 
dai skiria 50 dol. auką Kultūros 
Židiniui.

Lietuvių Dienų gegužės mė
nesio numeris paskirtas Alek
sandrui Vakseliui. Viršelyje įdė
ta jo nuotrauka, pačiame nume
ryje — jo gyvenimo aprašymas, 
pailiustruotas eile nuotraukų.

Skautų Sąjungos korespon- 
dencinis suvažiavimas vyksta 
dabar Kas turi teisę balsuoti, 
turi užsiregistruoti iki liepos 12. 
Kas nėra gavęs registracijos lapų, 
turi kreiptis į vietos vadovus.

Vitas Gerulaitis, Jr., dalyvau
ja garsiame teniso turnyre Wimb- 
ledon, prie Londono, Anglijoje. 
Birželio 27, šeštadienį, jis žaidė 
prieš švedą Borgą. Rungtynės 
buvo rodomos per televiziją. 
Rungtynės buvo labai kietos, ir 
jas sunkiai laimėjo Borgas. Ko
mentatoriai pabrėžė meistrišką 
jų žaidimą.

Vyrų choras Perkūnas, po kon
certo Brooklyno Botanikos sode, 
savo būstinėje Kultūros Židiny
je turėjo draugišką pobūvį. Bu
vo Jono Lileikio išleistuvės, nes 
jis išvyksta gyventi į Floridą. 
Prisiminti Petrų ir Povilų varda
dieniai, kitų gimtadieniai. Cho
ras tuo ir baigė šį sezoną ir 
pradeda vasaros atostogas. Po 
atostogų repeticijos bus tik rug
sėjo pradžioje. Apie tai bus pra
nešta spaudoje.

Antano Maceikos vardo Kultū
ros Židinio biblioteka per visą 
vasarą bus uždaryta.

Apreiškimo parapijos choras 
iš Brooklyno, vadovaujamas 
muz. Viktoro Ralio, rugpiūčio 
30 su lietuviškom giesmėm ir 
dainom pasirodys Auriesville, 
N.Y., kai ten suvažiuos masės 
lietuvių į bendrai rengiamą Lie
tuvių dieną. Šalia choro pasiro
dys ir kvartetas, susidedąs iš Ra
sos Bobelytės, Birutės Mali
nauskienės, Viktoro Ralio ir 
Petro Tutino. Choras ir kvarte
tas uoliai dirba, kad galėtų ir 
šia proga tinkamai pasirodyti.

i

Liet Atgimimo Sąjungos New 
Yorko skyriaus narių susirinki
mas buvo birželio 6. Aptarti ei
namieji reikalai, išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas Liudas 
Tamošaitis, Juozas Zarauskas — 
iždininkas, Petras Matekūnas — 
sekretorius.

Pennsylvanijos Lietuvių 
diena šiemet vyks rugpiūčio 
16 Lakewood Parke, Bamesvil- 
le, Pa. Lietuvių dieną organizuo
ja Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe į šią didžiulę lietuvių 
šventę organizuoja keletą auto
busų, kurie 8 vai. ryto išvyks nuo 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu
bo. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų skambinti: J. Ado
mėnas 497-5212, A. Dauzickas 
398-3158, Piliečių klubas HA 9- 
9866.

Pavergtų Tautų savaitė šiemet 
švenčiama liepos 12-19. Liepos 
12, sekmadienį, prie Laisvės 
statulos New Yorke 11:30 vai. 
dienos vyks ekumeninės pamal
dos, atitinkamos kalbos ir meni
nė programą. Liepos 19, sekma
dienį, 9:30 vai. ryto renkamasi 
prie 51 St. ir Fiftb Avenue. Po 
parado programa vyks Centri
niame Parke, panaudojant Band 
Shell tribūną.

Moteris, turinti vasarvietę. 
Catskill kalnuose, prie Monticel- 
lo ir Ellenville, mielai priimtų 
kitą moterį kartu atostogauti per 
vasarą. Skambinti 201 998-5286.

Priglausiu senesnio amžiaus 
asmenį savo namuose Wood- 
havene, N.Y., prie parko. Dėl są
lygų susitarsime. Skambinti 212 
847-7306.

| Laisvę žurnalo naujas nu
meris šią savaitę spausdinamas 
pranciškonų spaustuvėje Bcook- 
lyne. Numerį redagavo naujas 
redaktorius Vacys Rociūnas, 
gyvenąs Independence, Ohio.

Putname seserų sodyboje me
tinis piknikas - gegužinė bus 
liepos 26. Kaip paprastai, iš New 
Yorko vyksta daug žmonių. Or
ganizuojamas ir autobusas. Or
ganizuoja Darbininko admi
nistracija.

Keliaudami atostogom, nepa
mirškite pasiimti lietuviškų kny
gų paskaityti. Jei reikią kam 
nuvežti dovanų, dovanokime 
taip pat lietuviškas knygas.

Aktorius humoristas Vitalis 
Žukauskas, pakviestas Didžio
sios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos, mėnesį laiko sve
čiavosi Anglijoj ir atliko apie de
šimtį “vieno žmogaus teatro” 
spektaklių. Į New Yorką grįžta 
liepos 7. Telefoniniuose pašne
kesiuose iš Glasgowo ir iš Lon
dono pastebėjo, kad Anglijoj 
šiuo metu dar gana vėsu.

Perkūnas, New Yorko vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Vik
toro Ralio, birželio 28, sekma
dienį, 3 vai. popiet sėkmingai 
pasirodė Brooklyno Botanikos 
sode, atidarydamas “Music by 
the Hill-and-Pond” koncertų se
riją. Choras, vadovaujamas savo 
uolaus dirigento, padainavo eilę 
lietuviškų dainų ir ištraukų iš 
operų. Amerikiečių publikai lie
tuviškos dainos buvo maloni 
staigmena ir choristai buvo šiltai 
sutikti ir įvertinti. Šiuos koncer
tus dalinai globoja Exxon kor
poracija.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

Juozas Brazaitis, Raštai, II 
tomas. Nuo Maironio iki Braz
džionio. 15 dol. (Dar gaunamas 
ir J. Brazaičio Raštų I tomas. 15 
dol.)

Tomas Venclova, Lietuva pa
saulyje. Publicistika. 10 dol.

Leonardas Kerulis, Išvežtųjų 
lietuvių sąrašas. Didelio forma

to, įrišta kietais viršeliais. 25 dol.
Marija Aukštaitė, Ant marių 

krašto. Romanas. 10 dol.
Persiuntimui pridedama 1 

do. už kiekvieną knygą.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

APIE DAIL. ARVYDĄ ALGMINĄ
Netikėtai į rankas pateko Ame

rican Artist 1980 metų rugpiū
čio mėn. numeris. Ten plačiai 
aprašytas lietuvis dail. Arvydas 
Algminas, įdėtos dvi spalvotos 
reprodukcijos, dvi nespalvotos. 
Rašoma, kad jis lietuvis, gimęs 
Klaipėdoje 1933 metais, prisi
menama visa Lietuvos situacija, 
kaip jam teko tu tėvais pasitrauk
ti į Vokietiją, gyveno Ingol- 
stadte. Atvyko į Ameriką ir čia 
pasidarė dailininku. Gyvena Ci
cero III. Jo tapyba yra mistinė, 
iilna fantazijos.

PASIKEITIMAI MUZIKŲ- 
VARGONININKŲ SĄJUNGOJE

Vargonininkų-Muzikų Są
jungos centro valdyba buvo su
daryta New Yorke ir jai pirmi
ninkavo muzikas Vytautas 
Kerbelis. Dabar čia rytiniame 
pakraštyje sąjunga sunyko, su
nyko ir pati valdyba. Pagal są
jungos statutą, dabar pirminin
ko pareigas perėmė buvęs są
jungos vicepirmininkas Antanas 
Giedraitis, gyvenąs Chicagoje. 
Jis ten sušauks sąjungos seimą. 
Vicepirmininku pasiliko Vytau
tas Kerbelis, drauge jis bus ir 
sąjungos rytinio pakraščio 
pirmininkas.

ATITAISYMAS
Tik išėjusiam “Bendradarby” 

praleista trijų mūsų vienuolijos 
garbės fundatorių, aukojusių po 
1000 dol. naujo vienuolyno sta-
tybai, pavardės: iš Hartfordo C. 
Shimkus ir A.J. Vitkai, o iš 
Woodhaveno — J. ir A. Pum
pučiai. Jūsų vardai bus patalpin
ti naujo vienuolyno garbės len
toje. Atsiprašome ir dar kartą 
nuoširdžiai dėkojame už didelę 
paramą naujo vienuolyno staty
bai.

Nek. Pr. Marijos Seserys

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimo programoj pasirodo 
mokyklos orkestrėlis. Kairėj jo vadovė N. Ulėnienė. Nuotr. P. Bfvainio

RETAS LIETUVOS KARYS
(atkelta iš 7 psl.)

Šarūnui teko patruliuoti ant 
plento Seinai-Beržininkas. Suži
nojo, kad Pociūnuose telkiasi 
lenkų raiteliai. Vyko jų išblaš
kyti. Rado kelią užverstą akme
nimis ir nupiautais telefono stul
pais. Šoferis j. psk. J. Juozapa
vičius manevruodamas pats nu
stūmė stulpus, bet akmenų nu
stumti neįveikė. Tada, prisiden
gęs kulkosvaidžių ugnimi, ak
menis nustūmė kareivis Ribelis 
ir vėl įšoko į šarvuotį. Šarvuo
tis pajudėjo, nuvažiavo į Pociū
nus ir išvaikė lenkų raitelius.

Ieškomas bendrakeleivis į 
berniukų stovyklą Neringoje, 
kad būtų sutaupytas važiavi
mas. Vieni nuveža, kiti parveža. 
Skambinti — 212 441-2304.

KENNEBUNKPORT PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖS 1981 M. SEZONO 
KULTŪRINĖ PROGRAMA

Liepos 3 — Vasarvietės atida
rymas.

Liepos 11-18 — Fronto Bičiu
lių studijų savaitė. Speciali pro
grama.

Liepos 12 — Lietuvių Diena. 
Lietuvių pranciškonų 40 metų 
šiame krašte sukaktis. Iškilmin
gos mišios. Brocktono parapijos 
choro koncertas. Onos Ivaškie- 
nės ir Gedimino Ivaškos vado
vaujamos grupės tautiniai šokiai.

Liepos 19 — Sol. Elenos Blan- 
dytės koncertas.

VIENOJ DVASIOJ SU BROLIAIS LIETUVOJ —

MALDININKŲ KELIONĖ 
UŽ KENČIANČIĄ LIETUVĄ

Shrine of the North American Martyrs, Auriesville NY 
Exlt No. 27, New York Stato Thnnray

SEKMADIENĮ — RUGPIŪČIO 30 d. 1981 
Autobusai išvyks 8:30 vai. ryto nuo Shalins Funeral Home, 

o 9 vai. ryto iš Kultūros Židinio kiemo
Pietus galima pasiimti arba nusipirkti vietoje.

2 vai. — KRYŽIAUS KELIAI
4 vai. — KONCELEBRUOTAS MIŠIAS

atnašaus J. E. Vysk. N. Elko

Giedos APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS
Kalbės kun. MICHAEL BOURDEAU* iš Anglijos

f

Dėl informacijų ir autobuso bilietų kreiptis:

Marytė Shalins Tėv. Patfaa San lėnas OFM
84*02 Jamaica Avenue arba 341 Highland Blvd.
Woodhaven NY 11421 Brooklyn NY 11207
Tel. 212 296*2244 Tel. 212 827*1351

Šiame fronte lietuviam pražū
tingos kautynėš vyko rugsėjo 22. 
Didelės lenkų kavalerijos, pės
tininkų, artilerijos pajėgos puolė 
lietuvius, apsupo, į nelaisvę pa
ėmė 2-rą ir 8-tą pulką. Iš apsu
pimo, prisidengiant galinga šar
vuočių ugnimi, išgelbėti 5 pul
kas, 7 artilerijos baterija ir kelios 
kuopos iš antro ir aštunto pul
ko. Šarūnas dengė 5-tą pėstinin
kų pulką ir traukėsi paskutinis.

Operacijos tęsėsi 4 savaites. 
Šarvuočiai nebuvo nei sugadin
ti, jų įgulos nebuvo sužeistos. 
Lapkričio 13 jie grįžo į Kauną.

Apdovanoti Vyčio kryžium
Už drąsą ir pasiaukojimą šio

se kautynėse šarvuočių būrių 
kariai buvo apdovanoti Vyčio 
kryžiumi. Su kryžiumi gavo ir 
žemės ir teisę vaikus nemoka
mai leisti į mokslą. Ta teise

Liepos 22 — Dramos artistės 
Lucijos Tvirbutienės ir aktorės 
M. Gineitienės vaidinimas.

Liepos 26 — Op. sol. Daivos 
Mongirdaitės koncertas.

Liepos 28 — Literatūros va
karas.

Rugpiūčio 2 — Sol. B. Povi- 
lavičiaus koncertas, akomp. muz. 
Jeronimas Kačinskas.

Rugpiūčio 6 — Vasarvietės 
choro koncertas, vadovauja muz. 
Izid. Vasyliūnas.

Rugpiūčio 9 — Sol. A. Keb- 

J. Juozapavičius vėliau ir pasi
naudojo.

Jau civilinis tarnautojas
Pasibaigus laisvės karam, J. 

Juozapavičius grįžo į civilinį gy
venimą Kaune. Bet 1927 rugsė
jo 16 buvo pertvarkyta šarvuočių 
rinktinė, įvesti trys civiliai eta
tai. Jo buvę viešininkai prisimi
nė savo pareigingą šoferį ir jį pa
kvietė. Jis kaip vyr. mechanikas 
ištarnavo visą laiką, kol sovietinė 
okupacija likvidavo Lietuvos 
kariuomenę. .

Antrasis pasaulinis karas iš- 
bloškė iš gimtojo Kauno į Vo
kietiją. Iš ten nukeliavo į Angliją, 
o prieš kelioliką metų atvyko į 
Anieri ką.

-o-
Dabar J. Juozapavičius gyvena 

Woodhavene. Kasdien eina su 
šuniuku pasivaikščioti. Niekas 
nekreipia dėmesio, kas čia eina. 
O eina gyva Lietuvos laisvės ko
vų isįįAa. (p.j.)

lio koncertas.
Rugpiūčio 15-22 — Ateitinin

kų Sendraugių savaitė.
Rugpiūčio 15 — Izidoriaus 

Vasyliūno smuiko koncertas, 
akomp. dr. V. Vasyliūnas.

Rugpiūčio 18 — Literatūros 
vakaras.

Rugpiūčio 21 — Op. sol. Gi- 
nos Capkauskienės koncertas.

Rugpiūčio 22 — Dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas.

Rugsėjo 5-7 — Šaulių stovyk
la. Speciali programa.

Rugsėjo 7 — Vasarvietės už
darymas.

Kiti renginiai bus skelbiami 
sezono metu. Vasarvietės patal
pose bus iškabinti lietuvių dai
lininkų kūriniai.




