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Riaušės Ulstery — senų ginčų liekanos
Britai už reformas, airiai nori skirtis

Kinų - rusų susidūrimų priežastis
Jos flirtas su Kinija ir satelitais—didžiausia Rusijos baimė

būti Amerika
Kom. Kinijoj sukelats aliar

mas, kad Sovietai vėl puldinė
ja Kinijos teritoriją Sinkiango- 
Kazachstano pasieny. Maždaug 
tose pačiose vietose, kur būta 
susidūrimų pereitą pavasarį. Po 
dviejų dienų tylėjimo (ir tai 
įtartina), prakalbo ir Maskva. 
Tik nė viena pusė neprisipa
žįsta prie pirmojo šūvio — kal
tę verčia antrajai pusei. Apie 
aukas veik nekalbama, nes jų 
ir būti daug negalėjo, nes ki
nai tame pasieny kariuomenės 
neturi, tik silpną pasienio mi
liciją

< Paskutinis susidūrimas yra 
buvęs ten pat vos tik pasaulio 
komunistų suvažaivimui Mask
voje prasidėjus. Pirmasis šūvis 
galėjo būti tada Maskvos, nes 
tam suvažiavimui reikėjo turė
ti daugiau naujos medžiagos 
kaltinti Kiniją esant pasinešu
sią imperializmo keliu. Vaka
ruose taip ir buvo išsiaiškinta.

nepradėjo. Toje pat erdvėje yra nuomonių. Iš Kinijos skleidžia- 
ir Kinijos atominių ginklų 
bandymų įrengimai. Spėjama, 
kad ten gali būti slepiamos ir 
kai kurios Kinijos atominės Vakaruose niekas karo nenori, 
bombos bei raketų smaigaliai.

Pereito pavasario susikirti
mai prie Ussuri upės Mandžiu- 
rijoj Maskvai daug {danų su
maišė ir daug pinigų bet dar
bo jėgos iš civilinės gamybos 
nutraukė į karinę, nes per 
tuos kelis mėnesius įvyko stip
rių karinių jėgų telkimai Sibi
re. Veik visi didesni aerodro
mai platinami naujais takais 
kariniams bombonešiams, Vla- 
divostike esą jau bent 100 po
vandeninių rusų laivų pože
miniuose bunkeriuose, rytinia- prez. Nizonas padarė draugia
me Mongolijos šone sustaty
tos raketos su atominiais smai
galiais. Prieš rusus stovinti 
kinų kariuomenė skaičiumi yra 
didesnė, bet ginklais ir susi
siekimo priemonėmis daug 
silpnesnė.

Jei karas užsidegtų pačiuose 
rytuose, rusams tiėkfinas suda
rytų daug problemų, todėl jiem 
daug patogiau, kad jis prasi
dėtų nuo Vidurio Azijos, jeigu 
jau jis pasidarytų neišvengia
mas. Apie tą karą yra daug

ma mintis, kad jis bus greit, 
nes Rusija jo būtinai norinti. 
Juo greičiau, juo jai gėriau.

bet linkstama manuti, kad jis 
bus Azijoje, jeigu jis turi greit 
būti.

Priežastis — Washingtonas?
Paskutinio susidūrimo prie 

Sinkiango - Kazachstano sienos 
priežasties galima ieškoti ir 
paskutinėse Washingtono 
Kremliaus varžybose Azijoje ir 
Europoje. Varžybų iniciatyva 
išėjo iš Washingtono.

Pirma, išvykdamas Azijon 
neva naujos doktrinos skelbti,

vė per Rumuniją j Rusijos kie
mą.

Įvykis buvo staigmena
Šį kartą panašus dalykas jau 

kiek nustebino, nes prieš ke
lias dienas abi pusės pranešė, 
jogChabarovske -nuo- birželio 
vidurio vykęs rusų - kinų pa
sitarimas dėl plaukiojimo re
guliavimo pasienio upėmis (A- 
muro baseinas) pasibaigė pasie
kęs kai kurių susitarimų ir nu
tarta neilgtrukus vėl susirink
ti. Vakariečiai buvo padarę iš
vadą, kad susidūrimų pasie
niuose nebelauktina.

ką mostą Kinijos link: atšaukė 
draudimą vykti į Kiniją moks
lininkams, studentams, gydyto
jams ir žurnalistams; iš užsie
nių grįžtantiems amerikiečiams 
dabar jau leista atsivežti 100 
dol. vertės kom. Kinijos gamy
bos prekių. Po poros savaičių 
paskelbta, kad norima JAV - 
Kinijos ambasadorių nutrauk
tų pasikalbėjimų atnaujinimo 
Varšuvoje ar kur kitur.

prez. Nixonas sėkmingai įsibro-

Ką tai reiškia n/kurtai ve
da? — Kremlius^ turi surasti 
bent apytkųį atsakymą Bet rei
kia laiko, kol pasiseks šiek tiek 
susivokti kaip toliau tvarkytis. 
Tam laikui laimėti ir padarytas 
mažas bruzdėjimas prie Kini
jos sienos, kad būtų pagrindo 
priminti Azijai, jog su ja su
sidėti pavojinga. Rugpjūčio T5 
turėję prasidėti Rusijos - JAV 
pasitarimai dėl atominio rake
tinio ginklo įšaldymo neprasidė
jo, nes Maskva pirma nori bū
ti tikra, ' kad prez. Nixonas į 
jos kiemą daugiau nelandžios. 
Tos rūšies baimę Maskvai įva
rė pats prez. t Nixonas, kai V. 
Vokietijos kanclerio K. Kiesin- 
gerio vizito proga buvo pasa
kyta, jog joki Maskvos priekaiš
tai negalės ■ sulaikyti Wa- 
shingtono nuo draugiškų san
tykių plėtimo su R. Europos 
kraštais. Pagal ikšiolinę Krem
liaus politinę dogmą, tokias in- 

, tencijas turinti valstybė yra la
bai didelis Rusijos priešas.

Tekiame kontekste atsimin- 
tinos ir sustiprintos Rusijos

pastangos traukti Japoniją sa
vo pusėn, nors ji dar nėra pa
sirašiusi su Japonija taikos su
tarties. Japonų vizitai numaty
ti dar šiais metais Maskvoje, 
kur jie patirs didelį spaudimą 
dėtis į prieš Kiniją nukreiptą 
bloką. Bet Japonija pigiai į 
Maskvos glėbį nekris.

Belfastas. - š. Airijos (kar
tais Ulsteriu vadinama) katali
kų ir protestantų vardu dabar 
vykstančios riaušės Belfasto ir 
Londonderry miestuose išsigi
mė į beprotybę, todėl nenorom 
skverbiasi mintis, kad kas nors 
čia siekia kitų tikslų, negu ka
talikų teisių su protestantais 
sulyginimo.. Niekas, rodos, tai 
griovimo ir deginimo stichijai 
nevadovauja, tačiau diena iš 
dienos naktis iš. nakties ji ple
čiasi planingai iš vienos mies
to dalies į kitą, viską pakeliui

nizacjia Airių Respublikos Ar
mija, kurios veikla uždrausta 
pačioje Airijoje.

Airijos vyriausybė Dubline 
niekada nėra atsižadėjusi š. 
Airijos, ją laiko savo žeme. Ir 
dabar ji pasakė, kad riaušių 
priežastis yra Airijos padalini
mas. Ji tuojau pasiūlė Londo
nui trijų tarpsnių veiklos pro
gramą. Pirma, Airijos ir Angli
jos kariniai daliniai kartu į- 
eina į Š. Airiją riaušių sustab
dyti. Paskui jų vietą užima J. 
Tautų atsiųsti daliniai tvarkos 
daboti. Ir trečia, Anglijos bei 
Airijos vyriausybės pradeda 
pasitarimus Airijai sujungti. 
Anglija pasiūlymo nepriėmė, 
bet Airijos užsienio reikalų mi- 
nisteris atvyko į New Yorką 
apsidairyti, kaip į šitą visą by
lą būtų galima įvelti Jungt. 
Tautas. (Dabar jau žinoma, kad 
S. Taryba prašoma pasiųsti 
tvarkos saugotojus, bet Anglija 
balsuos prieš ir taip čia reika
las pasibaigs).

Belfasto savivaldos organai 
gerai žino, kad jų laukia sun
kios dienos, nes jei fanatikų 
turi katalikai, tai dar daugiau 
jų pas protestantus. Jų vadui 
kunigui lan Paisley katalikas ir 
velnias yra tas pats — abudu 
naikintini be pasigailėjimo Dar 
blogiau, kad protestantai išsiaiš
kino, jog civilinių teisių reika
lavimai katalikams yra tik prie
danga siekti Airijos suvieniji-

Kas tie “karžygiai”? Avan
garde televizijų kameros mato 
tik dūkstantį jaunimą, daugiau
siai vidurinių mokyklų amžiaus. 
Bet vadai nežinomi. Kokie gink
lai? Verdanti smala, padegamo
sios medžiagos, dabar jau atsi
rado ir šaunamieji ginklai. Da
lis tų ginklų atkreipta į polici
ją, kita dalis skirta namams, 
fabrikams, krautuvėms deginti.

Maištavimas prasidėjo perei
tą rudenį, bet tada buvo ži
nomi vadai ir tikslai — kata
likų mažuma išėjo reikalauti 
lygių teisių su protestantų dau
guma. Nuo to laiko savivaldos 
organai, Londono spaudžiami, 
pradėjo planuoti reformas, ku
rios tikrai ten reikalingos. Bet 
šį kartą niekas apie reformas 
neužsimena — visas tikslas yra 
tik beprotiškas siautėjimas. Nė
ra abejonės, kad šį kartą kovos 
vyksta ne tarp katalikų ir pro- mo, todėl jie aistringai ėmė 
testantų, bet airių kova prieš 
Angliją vaŠ: Airijos įjungimą

J į Airijos respubliką. Apie tai la
bai aiškiai kalbėjo pereitą šeš
tadienį Amerikos airių vadai, 
suorganizavę demonstracijas 
New Yorko gatvėse. Ir riaušių 
organizatoriai yra ne kas kitas, 
kaip slaptoji teroristinė orga-

ČEKOSLOV AKUOS OKUPACIJOS PIRMOSIOS METINĖS

Susidūrimai vakariniame Ki
nijos gale vyksta maždaug toj 
vietoj, per kurią nuo Alma Atos 
-Semipalatinsko geležinkelio 
yra atvesta geležinkelio šaka 
iki Kinijos sienos (pradžia prie 
Balkašo ežero Kazachstane). 
To geležinkelio statyba buvo 
sutarta medaus mėnesio lai
kais, kada Maskva organizavo 
savo įsikūrimą Kinijoj. Rusai 
savo dalį greit pastatė ir pas
kutinę stotį pavadino Družba 
(draugystė), bet kinai suprato 
ir projekto pavojų (geležinke
lis atidaro rusams kelią į Ki
nijos vidurį ir urano rūdos 
laukus) ir savo dalies statyti

Užkalbino Maskvą 
dėl Berlyno

— Kanados - Kinijos dery
bos dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo vyksta Švedijoj jau 
kelintas mėnuo, bet susitarti 
dar nepasisekė. Kinai nori, kad 
Kanada pripažintų, jog Taiwano 
sala priklauso Kinijai Tokio 
reikalavimo Kanada negali pa
tenkinti, nes tai išeina iš jos 
kompetencijos ribų. Todėl ar
ba reiks nutraukti derybas, ar
ba Kinija atsisakys savo reika
lavimo.

— Izraelis prašo Amerikos 
parduoti jam dar šimtą karo 
lėktuvų. Prašymas dar nesvars
tytas.

— Amerikiečiai Vietname at
naujino seną taktiką — vietoj 
laukę priešo užpuolimų savo 
bunkeriuose ir užtvarose, vėl 
išejo į džiungles jo ieškoti ir 
naikinti.

— New Yorko Blue Cross
leista pakelti mokesčius vidu
tiniškai 43,3 procento. Meras 
Lmdsay ir kiti jo vietos siekią 
kandidatai kelia teisme bylas, 
kad pakėlimo procentas būtų 
sumažintas. Gubernatorius tvir- wr •• v 11 • lAir \T •• ■ 1 •
tina, kad toks pakėlimas reika- nauji ženklai JAV -Vengnjos santykiuos 
lingas, nes kitaip Blue Cross 
subankrutuosiąs. Teisme jis tu
rės įrodyti, kad iš tikrųjų taip 
atsitiks.

— Dr. Blaibergas, išgyvenęs 
19 su puse mėnesių su svetima 
širdim, mirė P. Afrikoj Cape- 
town ligoninėj. Tai antras šir
džių perkėlimo pionieriaus dr. 
Bamardo pacientas. Bet pirmas 
pasauly tiek ilgai išgyvenęs. 
Mirties priežastis: organizmas 
atmetė svetimą audinį.

— Karinga bedievė O'Hair 
įteikė tęsimui prašymą, kad im
tų uždrausta asgronautams 
skraidant erdvėse transliuoti že
mei religiją primenančius pasi
sakymus ar ištraukas iš šv. 
Rašto. Jos prašymą Texas vals
tijoj svarstys federalinis teis
mas.

rūpintis, kad tai niekad neįvyk
tų. To jie pasiekė1920-21 me
tais, kai Airija gavo nepriklau
somybę. Pasilikimas su Angli
ja buvo išspręstas, balsavimu. 
Jei klausimas būtų sprendžia
mas balsavimu, taip paliktų ir 
dabar, nes vienam katalikui
yradu protestantai.

Žingsniukai tuo tarpu labai atsargūs
Washingtonas. — Dar vienas šimties metų JAV ir Vengrija 

prez. Nixono žingsniukas besi
braunant į Rusijos kiemą Ry
tų Europoj. ŠĮ kartą Vengrijos 
fronte.

Santykiai su Vengrija buvo 
labai įsitempę 1956, kada 
Chruščevas okupavo Vengriją 
ir užsmaugė sukilimą. Po de-

— Ar rusai pasirengę mažin- 
' ti įsitempimo priežastis Berly

ne? Tuo klausimu norėdami ką 
nors patirti, prancūzai, anglai 
ir amerikiečiai pasiuntė rusams 
laiškus, siūlydami visų keturių 
pusiau oficialius pasitarimus 
tam reikalui aptarti. Tuo pat 
metu, kai didieji tarsis, siūlo
ma ir abiejų Vokietijų vyriau
sybes paraginti pradėti pana
šaus pobūdžio pasitarimus.

Tą bandymą vakariečiai su
galvojo atsiminę, kad neseniai _ ~ _
Sovietų Gromyko yra pasakęs, monstruoti už Čekoslovakijos perialistų vergijos” Dar šį pir- tu didesnių represijų. Pogrin- 
jog Maskva pasirengusi aiš
kintis dėl Berlyno su kitais

Prieš metus Pragos studen- nė pasaulio komunistų suvažia- ti? 
tai galėjo užšokti ant rusiško vime Maskvoje, nė namie. Jis 
tanko ir ten iškelti čekoslova- daugiau nieko nesako, tik kar
ki jos vėliavą, šalia stovėjęs ki- toja ir kartoja, kad čekoslova- 
tas tankas tada dar nedrįso kijos interesai reikalauja tai- 
šaudyti. Metams praėjus, pade- kos su Rusija. Todėl jis prašo 
tis pasikeitė studentų ir jų už- tautą netriukšmauti, nes dabar 
nugario nenaudai: šį ketvirta- tai labai pavojinga.
dien| į čekus slovakus gali Spėliojama, kad Husakas bus 
pradėti šaudyti ne tik okupan- išprievartautas okupacijos me
tai rusai, bet ir jų pačių ka- tinėse, kad tą dieną čekai - slo- 
riuoemė bei policija, jeigu kas vakai bus priversti dėkoti Rū

Pogrindis Čekoslovakijoj yra 
didelis, ir tik jis galės padėti 
tą gėdos dieną išgyventi ramiai. 
Tautai duotos raštiškos instruk
cijos kaip tą dieną elgtis. Pa
grindinis dėmesys yra skirtas 
budrumui — saugotis provoka
torių kaip ugnies. Įtariama, kad 
maskvimai kvislmgai gali ban
dyti išprovokuoti antirusiškas 
demonstracijas, kad ta priedan-

pastatymo (jau 8 metai) iš Ul- 
brichto Vokietijos į vakarus 
perėjo 254,181 asmuo. Iš tų 
126,911 asmenų perėjo su lei
dimais, gi 127,276 asmens pa
bėgo pavartoję visokias pro
gas ir priemones. Kiek bebėg
dami žuvo, žino tik Ulbrichto 
statistika, bet ji neskelbiama.

— New Yorko Transit Au- 
thority, kuri tvarko susisieki
mą autobusais ir požeminiais

baigė su 120 miL dol. nuosto
lių. Paleistos kalbos, kad bus 
pabrangintas važiavimas 5 cen- 

______ t __________________ ___________ ___ „ -__ tais įlietą. Meras Lindsay 
isvę. madienį atsirado gandas, kad dis nuo šitokios politikos atsi- suriko, kad tai melas. Bet kaip
Pasaulis visus metus buvo okupacijos metinių proga če- riboja. Pogrindis ragina savo # kitaip jis gali sakyti, jei

Potsdamo sutarties dalyviais, maitinamas gandais, kad iki koslovakija bus įjungta į Rusi- nepasitenkinimą rodyti šitokiu “ ’
Antras akstinas kalbėtis dėl okupacijos metinės sukakties ją taip, kaip tai buvo padaryta būdu: rugpiūčio 20-21 boikotuo-
Berlyno gali būti ir didelis Ru- Maskva ištrauks kariuomenę, su Lietuva, Latvija ir Estija, ti viešojo susisiekimo priemo-
sijos noras sušaukti Europos nes Čekoslovakijos okupacija Kaip tai begalima padaryti nes, krautuves, teatrus, kinus, 
konferenciją naujai saugumo jai daug bėdos pridarė viduje dabar, kada ir Rumunijos va- restoranus. Darbovietėse pra- 
tvarkai sutarti. Bet daug vilčių ir užsieny. Deja, gandai nepe- vodybė paskelbė atsisakysianti šoma 12 vai. nutraukti darbą 
neturime, kad Sovietai taip len- sitvirtino, nes ir po Dubčeko sustingusių ir pasenusių dogmų 5 minutes,
gvai pradėtų užleidinėti jau se- grupės atėjusi Husako grupė ir eisianti “humaniškojo sočia- Jei kas planuojama daugiau, 
niai paimtas pozicijas. Gi Ber- Maskvai ikšiol nepajėgė įtikti, lizino” kebu? Kada visa Čeko- apie tai spausdintais lapeliais
lyno pozicija jiems svarbiau- Maskva norėjo iš Husako, dar Slovakija dega pasyvios rėžis- nepranešta. Bet rusų ir Čeko-
sia iš svarbiausių. Vakariečiai geriau iš kompartijos viršūnės, tercijos ugnimi? Nejaugi reikės Slovakijos kariuomenė bei poli-

sutarė savo atstovybes pakelti 
iki ambasadų laipsnio. Tai buvo 
ženklas, kad Vengrija nori pra
dėti artimiau bendrauti. Nebe 
abiejų pusių susitarimo buvo 
“užmiršta”, kad kard. Mind- 
szenty gyvena JAV ambasado
je.

Dabar vėl pranešta apie nau
jus susitarimus, iš kurių tik 
keturi skelbiami.

Pirma, vengrai steigia New 
Yorke savo prekybos atstovy
bę ūkiniams santykiams su 
JAV plėsti. Dabartinė abiejų 
kraštų metinė prekių apyvarta 
pasiekia tik 15 mil. dol.

Antra, JAV ir Vengrijos am
basadų personalas pakeliamas 
iki 32 asmenų. Paprastai į dip
lomatinį atstovybių personalo 
dydį kita valstybė nesikiša, bet 
taip padarė Vengrija tuojau po 
sukilimo, ir taip liko ikšiol. Ma
tyt, kad Vengrijai ir dabar tos 
tikriausiai ano laiko rusų už
mestos praktikos nepatogu kra
tytis.

Trečia, bus pradėtos mokėti 
JAV socialinio draudimo pen
sijos tiems vengrams, kurie tą 
teisę įsigijo gyvendami Ameri
koj, bet vėliau grįžo Vengrijon. 
Tokių asmenų esama apie 300.

Ketvirta, padarytas naujas 
susitarimas dėl skolos baigimo 
mokėti už daiktus, kurie Veng
rijai buvo duoti tuojau po karo 
likviduojant JAV karinį turtą 
Europoje. Daugiausia tai buvo 
susisiekimo priemonės ir kiti 
nekariški daiktai. Vengrija tą 
skolą mokėjo savo valiuta, ku- 

lomatinės bazės, kad Izraelis ri buvo sunaudojama. atstovy- 
turi būti kur jis yra ir toks, 
koks jis yra. Ir arabai turi tai 
pripažinti, nes pasaulis tokį Iz
raelį jau seniai yra pripažinęs,

Po pasigyrimu 
slepia nusivylimą
Ammanas. — Palestinos ara

bų teroristinis - partizaninis 
sąjūdis pradeda nusivilti tais 
arabų kraštais, kurių vadai 
skatino tokį sąjūdį organizuoti, 
bet vėliau nuo savo pažadų pra
dėjo trauktis atgal. Dabar jau 
jie prikaišiojo, kad Egiptas ir 
Jordanas esą susirūpinę tik 
1967 m. prarastų žemių atga
vimu, bet ne Izraelio sunaikini
mu. Sąjūdžiui gi rūpi sunaikin
ti Izraelio valstybę ir jos vie
toj įkurti žydų - arabų federa
cinę valstybę;

“Mes esame vieni”, — sako 
vienas iš sąjūdžio vadų. “Bet 
mes manom, kad mūsų sąjūdį 
pradeda suprasti arabų liaudis. 
Mes esam daug populiaresni, 
negu jų vyriausybės. Joks ara
bų vadas dabar nieko svarbes
nio negali daryti su mumis ne
pasitaręs”.

Tai, be abejo, pompastiškas 
pasigyrimas. Tiesa, kad jie sa
vo teroristine veikla pada
ro Izraeliui nuostolių, bet iki 
šiol nepajėgė sugriauti jų dip-

greit mero rinkimai, o jis sa
vo partijos atmestas kandidatas.

— JAV naminio urano pra
monė planuoja didelius gręži
mus, kad įsitikintų, kiek tos 
brangios rūdos dar gali būti to
se vietose, kur jos buvimas yra 
žinomas. Gręžimai bus vykdo
mi 109 milijonų kvd. pėdų plo
te. Tam reikalui numatyta iš- Jei arabai nori kito karo, Izra-

______ . leisti 178 milijonai dol. Dau- elis yra pasirengęs jį panaudoti 
ir laiką tam reikalui parinko išgauti Brežnevo doktrinos pri- dar kito tokio nusikaltimo so- cija yra parengta prie masinių giausia urano rūdos dabar įsi- savo diplomatinei tezei dar kar- čių asmenų skolų mokėjimo
labai blogą pažinimą, bet jis to nepadarė vietinio režimo galui paskubta- demonstracijų neprileisti. vežama iš Kanados. tą sustiprinti. dar neprieita.

bės reikalus aprūpinant Buda
pešte. Dabartinis susitarimas 
liečia naujo santykio nustaty
mą tarp dolerio ir vengrų pi
niginio vieneto. Vengrai skolą 
moka, bet pamažu. Prie priva-
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Bažnyčios misija šiais laikais - socialine?
sijų Šiais laikais atrodo aktua-

giantis lyginti santykį taip ne- 
turinčių ir perdaug turinčių.

Jungtinės Valstybėse netu
rėjimo ir perdaug turėjimo at* 
stovais virto rasės — juodieji 
ir baltieji čia nukrypus ir kai 

' kurių kunigų veikla. Pietų Ame
rikoje labiau nei kitur neturė
jimo ir perdaug turėjimo atsto
vais yra bežemiai ir multidva- 
rininkai. Ten daug kur Bąžny- *' 

. čios atstovai yra išgirdę popie
žių enciklikas, atsistojo beže
mių bei darbininkų pusėje ir

* skelbia reikalą išlyginti sociali
nę prarają tarp neturinčių ir 
perdaug turinčių. Kiek tai sun
ki ir aštri kova, rodo įtampa 
tarp Bažnyčios atstovų ir dabar
tinės vyriausybės Brazilijoje.

Balandžio mėn. Beeito religi
nės akcijos vadų konferencija 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
kritikavo trijų prancūzų kuni-

s-srre.

ĮgATTHOr P. BALLAS FUNERAL HOBIS - Moderni koplyčia. Air-con-

nes veiktos”. Konferencijos būs-

darni koplyčia. 423 Metropolitan Avsaue Brooklyn. N.Y. 11211, EV 7-4335.

kiojnnus P. Vietname. Tarp jų 
buvo du kunigai iš Bostono.* pas Antonio Fragoso nepopulia-

ir kunigai eina su ros taip dvarininkų, nes yra

vo suimtas pasaulietis veikėjas Jose Maria Boufim buvo vys-

Recife, Brazilijoje, neseniai 
buvo iškilminga didelė procėsi-

. ja. Laidojo kunigą Henriųue Pe- 
reira Neto, sociologijos dėsty
toją ir Olindos bei Recife arki
vyskupo Camoros artimą bend
radarbį. Laidotuvės nebuvo pa-

' prastos, nes kunigas Neto bu
vo rastas pakartas ant medžio 
prie Recife universiteto su trim 
šūviais galvoje.

Kas jį nužudė? Arkivyskupo 
Helder Pessoa Camoros kalba

■ aiškiai rodė, į kur jis taiko.
Jis kalbėjo, kad Brazilijos ultra- 
konservatyvusis elementas ta
riasi turįs misiją “išgelbėti Va
karų krikščionišką kultūrą”. 
Priminė, kad nuo jų rankos žu-

_vę jau 30 asmenų.
Spėjama, kad~kun. Neto nu-” 

žudė teroristinė organizacija, 
vadinama “Komunistų medžiok
lės komanda”. Jos nariai esą 
ultrakonservatyvieji asmens 
kariuomenėje.

Spėjama, kad tos pačios gru
pės keturi asmens apšaudę ir 
paties arkivyskupo būstinę. 
Prieš tai jos sienose buvo iš-

k~ LILUA ŠUKYTĖ BAVARUOS OPERŲ FESTIVALYJE
Vokiečių spaudos balsai

Ne visi

kas ir savo bažnytines žemes 
atidavė kooperatyvui, kurio na
riais yra 121 šeima.

Įtampa tarp Bažnyčios ir vy-

tat

KUR SAVO JĖGAS RODO 
AMERIKOS KUNIGAI

Jungtinių Valstybių aktyvių 
kunigų veikla veržiasi į socia
linę kovą už juodųjų teises, da
bar dar labiau į kovą už “tai
ką”. Tam vartojamas ir smur-

— Chicagoje, drauge su 18 
suimtų už naujokų ėmimo būs-

461

. Jauna latvių pora iš Ameri
kos š. m. liepos pradžioj, besi
lankydama Rygoj tapo ištikta 
nemalonumo. Jiems tai atsitiko 
greičiausiai todėl, kad nebuvo 
susipažinę su įspėjimais vyks
tantiems į tenai, ar tų įspėji
mų nepaisė. Nemalonumas įvy
ko jau išvykstant Ten — irgi 
nė taip, kaip kitur — ne tik 
atvykstantieji, bet ir. išvykstan
tieji turi praeiti pro muitinės 
kontrolę, kuri vaikosi ne tiek 
daiktų, kiek “popierių”, tai yra, 
politinės kontrabandos.

šios latvių poros atveju kon-

paakinti, ko iėškoti ir ko žiū- 
* rėti. Iškrėtė-žmonos rankinuką, 

no - nors nfcinukų ne

tinęs padegimą. Tbrp jų 5 ku
nigai, atvykę iš Mass., N. Hamp- 
shtoe, Mnmeapobo ir kt

— Clevelarido vyskupijos 
The Cathotie Universe BuUetin 
rašo, kad katalikiškose mokyk
lose atsiranda religijos dėstyto-

dieniais nebūtinas dalyvavimas

boratoriją įsiveržė 9 protestui 
prieš jos panaudojimą karo rei
kalam. Tarp jų buvo vienas 
kunigas iš Clevelando.

krato. šiame rankinuke rado 
Rygoj gyvenančio latvių social
demokratų veterano Fr. Men- 
derio rašinį memuarus?)... Tai 
buvo rašinys, kurį buvo įdomu 
gauti latviams socialdemokra
tams egzilams užsieniuose, bet 
kurį rusų bolševikų režimui bu
vo visiškai “neįdomu” išleisti. 
Rašinys buvo paimtas, o ban
džiusieji jį išvežti suimti, jiems 
grėsė kelti bylą už “šnipinėji
mą”. Pagaliau buvo išleisti, bet 
turėjo - atsiprašyti, prisipažinti 
nusikaltę, teisintis buvę sukurs
tyti ir pasakyti, kas, būtent, 
juos “pakurstė atlikti tokį ban-

Jk jau T8ū n 
gaunąs pensiją. (Elta).

Dar neži- 
autoriui. 

neva

BUVUS FUNERAL HOME, Kazio Muštrą, Jr. laidotuvių direktorius. 428
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tri. MArket 2-5172. Paruošiamos gar*

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė UetuvHka siuntinių įstaiga didžiaja- 
New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudalant siuntinius ir užsakant 

kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimu — žemos kainos, 370 Union

JOHM ORMAN AGEMCY / taMuraaca - Ręst Estats. Namu pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstrigę- Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tau) pareiškimai. — 110-04

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Lotų Islande stato {vairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Winter Gardo ■Davėm. 1883 Madisoa SL, 
Bidgevood, N.Y. 11227, EV 2-45440. Salė vestuvėms ir kL pramogoma Be 
to, duodami polaidotuvtaai pietas. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priel-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Sakins Co. Lietuviška ir 
eunpietlika duona ir pyragai, šventins, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav. 36-38-46 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938. _________________________________________ __________ _

JUO?O ANDRU6IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobiliu, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas; Matual Funds—-pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 
dtadais iki 6 v. pp. 87-08 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI8-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus, vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prieš 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodfaaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orehard SL New York, N.Y. 10002,

LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
Wo6dhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, nam; TW 7-3061 (nuo 9 & jg 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota, ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus sriegtus), portretam, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

Įtampa tarp Bažnyčios atsto
vų ir karinės vyriausybės stip
rėja nuo to laiko, kai gruodžio' 
mėn. valdžią perėmė dabarti
nis prezidentas Artur de Costa 
e Silva.

Arkivyskupas Camora kovai 
prieš socialinę neteisybę suor
ganizavo socialinių reformų są
jūdį “Akcija, teisingumas, tai
ka”. Gruodžio mėn. jis apkalti
no vyriausybę “nacizmu” ir 
“fašizmu”, paneigusiu asmens 
teises. Vyriausybės organai at
siliepė, kad kunigai imasi “sub- 
versyvinės akcijos”, ir prasidė
jo suiminėjimai.

Kovo mėn. Rio de Janeiro po
licija įsiveržė į vyskupų konfe
rencijos būstinę ir suėmė Ti- 
bor Sulik, Brazilijos katalikų 
darbininkų sąjungos pirminin
ką ir Brazilijos vyskupų “Akci
jos, teisingumo, taikos” direk
torių.

Lilija šukytė angažuota 6 
mėnesiam Bavarijos teatro ope
rų festivaliui. Angažuota ir dau
giau užsieniečių: amerikiečių, 
italų, austrų. Po Mozarto ko
miškos operos, rokoko stiliaus, 
“Cosi fan tutte” visa vokiečių 
spauda atsiliepė entuziastiškai 
apie premjerą. Lilijai šukytei 
teko ypačiai apsčiai entuziastin
gų žodžių.

Sueddeutsche Zeitung liepos 
16, dar prieš pat spektaklį, in
formavo apie operą, daininin
kus. Apie Šukytę:

“Visa, ką darau, yra nauja”, 
laikraštis pakartoja žodžius Šu
kytės, “jaunos kanadietės, sop
rano, kuri šiandien Muenchene
debiutuos Fiordilligi rolėje, de, Woglinde; kitose amerikinė- 
Smulki, nors su trejų metų se scenose ji buvo Violeta, Liu, 
praktika Metropolitan, mergai- Mimi. Dabar Rennert jai davė 
tiškai kukli menininkė priklau- FiordUigi — naują, didelę par-

so prie tų negausiųjų, kuriuos 
Rudolf Bing daugiau ar mažiau 
beveik tiesiai iš konservatorijos 
angažavo Metropolitan. Lilian 
Sukis Stratforde, Kanadoje, dai
navo “Figaro” grafienę, kur jos 
klausėsi Bing asistentas. Toliau 
viskas kaip pasakoje: buvo 
pakviesta padainuoti, ir sutar
tis sudaryta.

“Tik 1962 Lillian Sukis pra
dėjo savo muzikinį lavinimąsi. 
Pradžioje studijavo ir egzami
nus išsilaikė kalbų ir fortepio- 
no. Jos dainavimo mokytoja bu
vo Irene Jessner, kuri... at
vyksta į premjerą Muenchene. 
Metropolitane Lillian Sukis dai
navo tarp kitų Mikaelą, Naja-

Plauku dažymas

nadą. šiandien ji dainuoja pir
mu kartu Europoje. Jos part
neris Bany McDaniel (ameri-

KJEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
8-K vai. ryto WCTI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
63-15 69tb FL, Middie Village, N.Y. 11379.___________________________

TeL (212) 487-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžiu taisymas
Mai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik-
l Inportuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
Tel. 497-8865

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radi® valanda šeštadieniais nuo 5 iki

PARDUODAMA VAISTINE
Muencheno operą

ta Bx, taOOO dolerių metinė apyvarta, geros galimybės,

Bavarijos valstybinei operai 
Lillian Sukis gimė Lietuvoje, 
1944-1950 gyveno šaaar. Votoe-

dys taip pat pirmu kartu Ba
varijos

voj pernai parašytus to kodek-

iabiDię...
Aiškinamojoj kalboj nebuvo 

iškęsta nepapeikus “buržuazi
nės diktatūros” Lietuvoj už ne-

Muenchener Merkur liepos 
18: “Cosi fan turte” žavesys rė
mėsi abiejų partnerių sponta
nišku jaunatvišku intensyvumu, turėjimą savų (atseit, Lietuvos) 
Lillian Sukis Fterdilligi rolėje kodeksų. Bet ten pat buvo pri

veik visada šioje rolėje tenka 
kai ką nuvertinti — ar daina
vimą, ar vaidybą, ar vaidybos 
įtikinamumą. Lillian Sukis vis
kas sėkmingoje aukštumoje. Ji 
pajėgia atlikti uolos ariją, sun- Maskvoj parašytais. Ir keičia tik 
kiausią dainininkui dalyką, kokį 
tik Mozartas

1940 vertėsi Kurijos (RTFSR)

tada ir taip, kada ir kaip Mask- 
(ELTA)

nu

pajėgus) ir į audringas kolora
tūras.

2i

|
§ 
i

ga pažiūrėti, pagaliau ir jos loratūra ir reta sugebėjimu dra- =

figūros rimtybę ir aistrą; be to, ra jausta* » paprastumu”.
ji turi dar ir moteriško koketiš- 19: “Mieloji
kūmo pilną registrą — mylin- Fnordihgi bu
čius širdies troškimą, momento graži- jauna, halsas aukš- 
_ —- —* tosiose labai švaros, vidurinėse

Salzbvrgar Nachrichfuti lie- <for kiek neutralus, skambėjo 
kaip skaidrus vanduo; vaidyba

svaigulį ir karštį”.

pos 19: “Dainininkė, dar labai 
jauna, Lietuvoje gimusi ir šiau- aprifatyta, labai apgalvota, ypa- ; 

Putnamo mergatčly stovyklos uždarymo Sventčje liepos 27 mergattos Šoka Sadutę. Kuotr. Don ftulaičto rėš Vokietijoje užaugusi, Lil- čiai elgesy SU garbintojais”.

parduos pigiau negu verta. Lankia pasiūlymų. POTTER, 9305 
Jamaica Avenue, Woodhaven, N. T. 11421. Tel. (212) VI 9-0020

GERIAUSIAI PAILSSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
- GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE
Tel. (Atm 617) 4M-G425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pašų. bertų ir kt. dekoratyvi
nių medžių parku. Daug vietos peiktai ir Žaidimams.

• Erdvės kambariai, rami ir jauki ipttnkuma.
• Visai arti šiltos Krovės, privatus atvirau jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuvHkas maistas.

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis 
tiesiai į vilą AUDRONĘ, Osiervillc, Cape Cod, Mass. 
02655; telef. ^f-8425 — Mrs. Marija Jansonas.

Cape Cod žalumynuos teškentai lietuviškų pajūrio vUų^.
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i pasiekė lietuviai be rusu okupacijos metais
/.'■ a;. . 1 • .

*' Pirmadienio vakarą tam. X 
IMU kribiįg apie jaunlm* ra- 
KgH*s Įtttaą. Mokslas ir tech
nika teikia žmonėms daug prie-

Studijv savaite Vokietijoje. (2) tęs apsaugos įstaigų pagrindi
niai fondai proporcingai gyven
tojų skaičiui visu 40 proc. ma-

menių, tačiau tik nedidelė jų 
dalis (10 proc.) panaudojama 
gerovei kurti, o dauguma (90 
proc.) tarnauja naikinimo dar-

aiškėjo, kad ideologinės struk- 
*tūros pasenusios, todėl jos ir 
griaunamos, o ant griuvėsių 
statomi moderniški stabai. Rū
pinamasi neva žmonijos gerove, 
o iš tikrųjų grasinama ją pra

Teatleis B. Brazdžionis, kad. ruomenėje, bet ji negalima so- 
šiam rašiniui pasiskolinta jo. vietinėje santvarkoje. Joje te- 
poezijos rinkinio antraštės pir- veikia “kolektyvinė farma”. 
ma galis — Ženklai. Norim iy- Kolektyvinės farmos Sovietuo- žudyti gimimų kontrole). Pa- 
mėti. ženklus, kurie rodo kovos se buvo įvestos prievarta 1929- stebima atsakomybės stoka, 
dėl Lietuvos eigą šh»o metu - 1937. Kaip Stalinas prasitarė Viešpatauja visuotinė moralinė 
gerą ir blogą * L ChurchiMiui, kolchozus įvedant krizė,

buvo sunaikinta 10 miL. ūki
ninkų. Balčiūnas priminė ir dėl 
to “The Citizen.esą ši or
ganizacija, “kviesdama Kanį, 
nepaisė fakto, kad Lietuvos į- 
jungimo į Sovietus Amerika nė* 
ra pripažinusi”.

Tarp gerųjų ženklų prime- 
nam NASA kvietimą Lietuvai, 
Latvijai, Estijai simboliškai da
lyvauti mėnulio žygyje.

Žymim ir kitą gerą ženklą — 
prezidentas Nixonas pakvietė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos at
stovus į priėmimą, kurį jis ren
gė astronautam Kalifornijoje 
rugpiūčio 13.

Tai Amerikos aukštųjų insti
tucijų ženklai, kad “nepripaži
nimo politika” tebėra nepasi
keitusi.

Tarp ženklų, kurie rodo So
vietų neatlaidžias pastangas 
laužyti “nepripažinimo politi
ką” ir laimėti def aktinį pripa
žinimą bent mažom dalim, šiuo 
metu žymime Lietuvos kolcho
zo pirmininko lankymąsi, kurį 
aprašė “The Waterbury Repub- 
lican” 
svarbus 
reikalo 
spaudai 
minėta
mininko Kazio Kanto lankymą
si organizavo vadinamas “The 
Citizen Exchange Corps”. At
vykusį lydėjo ir. vertėju buvo

(birželio 18). Ne tiek 
pats lankymasis, kiek 
pristatymas Amerikos 
ir visuomenei. Pagal 

laikraštį, kolchozo pir-

Sovietinės veiklos šios vasa
ros ženklą pranešė ir iš Vo
kietijos. Ten sovietiniai parei
gūnai pasiūlė suorganizuoti lie
tuvių studentų ekskursiją į Lie
tuvą. Dešimčiai žmonių jie pa
žadėjo apmokėti kelionę ir iš
laikymą. Tai turėjo reikšti kul- 
kūrinį bendradarbiavimą. Kai 
lietuvių studentų atstovai pasi
derėjo, kad bendradarbiavimas 
būtų abipusis (kad jie galėtų 
nuvežti čia išleistų knygų, žur
nalų, padaryti Lietuvos studen
tams pranešimą apie 
kultūrinę veiklą čia), 
ja neįvyko.

Bendradarbiavimo 
mas sovietų administracijoje 
nepasikeitė — bendradarbiavi
mo kelias tėra vienos krypties^

studentų 
ekskursi-

suprati-

Panašių ženklų akivaizdoje 
dėmesio vertas Philadelphijos 

___  _____ _ _____ __ Bendruomenės pirmininko Gab-
Jonas* Valaitis,"* ktop^mįliškas riebaus Mirono įspėjimas per 
laikraštis sako, “Vienybės” laik- vietos radiją. Jis priminė Ame- 
raščio redaktorius. ]
pirmininkas ar jo palydovai sa
votiškai nušvietė kolchozo cha
rakterį, vadindami jį “koope
ratine farma”.

Žymėtina, kad į šią infor
maciją tame pat laikraštyje at
siliepė Connecticut Bendruome-

2j' ~ . vietos radiją. Jis priminė Ame-
Kolchozo rikos “nepripažinimo politiką”, 

paskalydamas William B. Mc- 
Comber, jr., sekretoriaus asis
tento ryšiam su Kongresu, laiš-

“The United States Govern
ment adheres to 
norirecognition of

a policy of 
the forcible 

nės pirmininkas Valerijonas incorporation. of the Baltic 
____„ ...... — - - - - ■ , Estonia and 

rašty jis rašė, kad “kooperatinė Lithuania into the U.S.S.R. We 
farma” tegalima laisvoje bend- (nukelta į 4 psL)

Balčiūnas. Liepos 30 tame laik- States of Latvia,

Paskaitininkas klausė, ar re
ligijos negalėtų duoti etikos 
kodeksą, kuris išgelbėtų mo
demų žmogų iš tos krizės. 
Norima nusikratyti nereikalin
gu balastu ir pasilikti prie es
minių dalykų: senas vynas pi
lamas į naujus indus.

Žmones nuo tikėjimo atstu
mia tarpkonfesiniai ginčai. 
Kiekvienas tvirtina, kad tik jo 
pusėje tiesa. Todėl žmonės ban
do eiti tiesiai į Dievą, aplenk
dami religines institucijas. Juos 
atstumia veidmainystė, farizė- 
ismas. Religininkai dažnai ne
sigaili vargšams pinigų, bet gai
lisi meilės — nenori įsileisti į 
savo namus ir kalbėtis. Įžeis
tieji tada eina į gatvę ar į 
smuklę pas savuosius. Gimsta 
protesto sąjūdžiai.

; J. LUKOŠIUS 1940-66 atitinkamai maždaug
■ j'-’.'---------------5----------- 45 proc. Nėra abejonės, kad
‘ . . .' . . . . be okupacijas tie skaičiai bū-

tėtojai P»«U<> kūnas pa-, 
skaitininko tezes. Jie teigė, - — - - - -
kad šiandieninis jaunimas la
bai realus ir kreipia dėmesį į 
konkrečias problemas, pvz. Viet
namo karas. Netiesa, kad jau
nimas neieško gyvenimo pras
mės. Gimimų kontrolė vyksta 
ne dėl baimės, jog vaikams ne
tektų badauti, bet dėl aukštes
nio gyvenimo lygio siekimo. 
Dviems vaikams tėvai gali duo
ti daugiau gerovės, negu astuo
niems. Socialinių problemų 
sprendimo reikalauja juk ir 
krikščioniška meilė. Jų išspren
dimas gali atnešti ir asmeninių 
klausimų sprendimą.

Antradienio priešpietinė pa
skaita vėl buvo skirta okupuo- aplinkybė, jog vakariniuose 

-u--- tos Lietuvos problemoms. Valt. ........
keis iš esmės. Tai utopija. Ne- Krist. Banaitis ban-’j atsaky- 
išmintinga kalbėti apie pasau
lio taiką, tobulą bendruomenę 
ir žmonių solidarumą tada, kai 
krinta napalo bombos, kai mi
lijonai miršta badu. Jaunimas 
atitolęs nuo realybės. Tuo tar
pu gyvenimas vyksta pagal Ap
reiškimą. Istorija yra žmogaus 
klaidų kelias; tik Apreiškimas 
neklaidingas. Dievas yra dide
lis architektas, kurio planų žmo
gus nepajėgia suprasti. Žmogus 
nūn ir negalvoja, kur jis ke
liauja.

Per diskusijas jaunieji kal-

Visi ieško Dievo, net ir ate
istai, tik ne tokio, kokį siūlo re
ligininkai. Tikrosios krikščio
nybės dabar ieškoma Apreiški
mo pagrinduose, tradicinių for- 
mų>griuvėsiuose. Vyksta -konfe
sijų suartėjimas, bet labai ne
drąsus: vis dar nenorima pri
pažinti, kad ir kitas turi tiesą.

šiandien didelė reikšmė tei
kiama spcial. klausimų spren
dimui. Tai yra tik bėgimas nuo 
tiesioginių religijos problemų 
sprendimo. Modernioji teologi
ja yra per toli nuėjusi. Ji sa
ko, jog negalima teigti to, kas 
antgamtiška ir atmeta stebuk
lus. Tuo būdu griaunami religi
jos pagrindai.

Jaunimas savo dėmesį sutel
kė į socialines problemas ir jo
se ieško atsakymo į savo neri
mą. Jis tiki, kad įvykdžius so
cialines reformas, žmogus pasi-

ypač kokybiškai, dar ir viršyti. 
Trūksta mokyklų, labai didelis 
neakivaizdininkų bei neregulia
riai mokyklas lankančių skai
čius (67,000). Nors siekiama aš- 
tuonių metų privalomo mokslo 
įgyvendinimo (1940 buvo sie
kiama Šešerių metų), mokslas 
iki brandos atestato tetrunka 
11 metų, o 1940 truko 13 me
tų.

Viduriniųjų specialių mokyk
lų skaičius padidėjo 3 kartus: 
dabar jų yra 76 su 32,000 tik
rų moksleivių, o prieš karą buv 
34 su 7,000 mok. Bet 1913 tos 
rūšies “technikumų” buvo, ro
dos, tik du. Susirūpinimą kelia

Tai prilygsta sąmoningam kul
tūros lygio smugdymui!

Padėtis knygų leidyboj* ben
dro vaizdo nepraskaidrina. 
1940 - 1968 teišleista. 30 mili
jonų egz. lietuvių autorių veika
lų. Kadangi per tą laikotarpį iš 
viso išleista 269 mil. egz., lietu
viškai minčiai (socialistinei!) te
teko 11 proc. viso tiražo. To
kia padėtis aiškiai kalba apie 
lietuviškos minties draudimo 
pakartojimą.

Pavadinimų skaičius 1966, ly
ginant su 1940, nuo 1.299 padi
dėjo iki 2.161, patrigubėjo ti
ražai, pasiekdami dabar 15 miL 
egz. per metus. Skaičiai klai
dina, nes tikrai reikalingų kny
gų, ypač lituanistinių leidinių 
tiražai, vadovėlių ir t L, visiš
kai menki, išperkami per kelias 
dienas. Knygos iš Vakarų pa
saulio, net ir techninio pobū
džio literatūra, iš viso neįsilei- 
džiama. Viešų bibliotekų fon
dai užversti literatūra rusų kal
ba arba niekeno neskaitomomis 
knygomis..

Kultūrinės masinės priemo
nės bei įstaigos rodo taipgi į- 
spūdingus skaičius. Norėtųsi, 
kad jie atsindėtų atitinkamą 
kokybę. 1940 normalių radijo 
imtuvų buvo apie 100,000 o 
1966 — pusė milijono su vir
šum, televizorių — 238,000. Ki
no tinklas disponuoja daugiau 
kaip 1.500 aparatų (7,5 kartų 
daugiau, negu 1940).

Lietuviai didžiuojasi savo 
sportininkų pasiekimais, pasau
liniais ir europiniais rekordais, 
olimpiniais medaliais. Deja, lie
tuvių sportininkų laimėjimai už
sienyje užrašomi rusų naudai 
ir vardui.

Masiškais skaičiais svaidoma-, 
si kalbant apie klubus, kultūros 
namus, skaityklas, bibliotekas. 
Iš arčiau pažvelgus paaiški,.kad 
jų 1950 buvo net žymiai dau
giau, negu šiandien. Sumažėjo 
ir muziejų skaičius: uždaryta 
tautosakos ir memorialinių mu
ziejų ir pristeigta “revoliuci
nių”.

Suvalstybinus ir sukolektyvi- 
nus didžiąsias masines neprikl. 
laikų organizacijas, nusavinti jų 
turtai, pastatai, institucijos. Pa
vasarininkai, šauliai, jaunieji 
ūkininkai, jaunalietuviai, skau
tai bei ateitininkai, neminint 
kitų organizacijų, turėjo 264-

kursuose ir neakivaizdininkais 
turi mokytis net 25,500 jaunuo
lių.

Aukštęję mokyklų padėtis 
panaši: iš 46,400 studentų pa
stoviai mokosi tik pusė — 22, 
800. Kita pusė privalo tenkin
tis neakivaizdinėmis studijo
mis. Nepasiektas bendrasąjun- 
ginis lygis. Lietuva toli atsilie- 

nepriklausomybės ka nuo bendrasąjunginio lygio 
ir ruošiant doktorantus bei 
mokslų kandidatus. Vietoje bu
vusių 7 aukšt. mokyklų 1940, 
dabar yra 11. Tačiau 1913 Lie
tuvoje nebuvo nė vienos aukšt. 
mokyklos. Tragiška, jog lietu
vių neišleidžia studijuoti į užsie
nį (1940 užsieny studijavo šim
tai). Tokia politika veda prie 
klaikaus suprovincialėjimo.

Lietuvai verkiant reikia ne 
tik papildomo universiteto, bet 
ir kelių kitų aukšt. mokyklų. 
Nepakenčiama padėtis, kad tik 
pusė abiturientų gali stoti į 
aukšt. mokyklas, kad pusė stu
dentijos eina mokslus neaki
vaizdiniu būdu.

Susirūpinimą kelia švietimo 
finansavimas: mažėjanti biudže
to išlaidų procentinė dalis švie
timo reikalams. 1955 dar buvo 
skiriama 36,7 proc., o 1966 — 
tik 20,5 proc. Visam biudžetui 
padidėjus 5,3 kartus, išlaidos 
švietimui tepadidėjo 3 kartus 
(nuo 66 iki 197 mil.), tuo tar
pu kai išlaidos “liaudies ūkiui 
finansuoti” pakilo vos ne 10 
kartų (nuo 60 iki 580 mil.). 
Lietuvos kultūros bei sveika-

ti į klausimą, ką pasiekė lietu
viai be rusų okupacijos metais, 
pažerdamas didelę saują statis
tikos.

švietimo srityje įgyvendin
tas masiškumas bepdro išsilavi
nimo baruose. Jo lygis atitin
ka bendra sąjunginį vidurkį. 
Naudotasi
laikais padėtais pagrindais. Ta
čiau pažangos sparta prieš ka
rą buvo didesnė nei pokario 
metais. 1913 - 1940 mokinių 
skaičius padidėjo 6 kartus, mo
kyklų daugiau kaip 3 kartus.

XVI lietuvių studijų Mvattčs dalis Bad Godesberge Pabaltijo krikščionių studentų sąjungos 
namuose Annaberge.

Mnmi(ii«>mren(i»naniniutuaumieu,Hiufniuai,,ntr(ii,?(n(H(r.anar>uri,niiiat;aKan(n(ii(nau(ii,uinririinfirtiieu>uauiu(u(urifH>nu:u>e«(nm'mt>ininiu^ 270,000 narių, gi komsomole
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kaikurie čionykščiai šlėktos gy
rėsi, tai iš tos parapijos daugTurėjau tad, 

lyg apaštalas Andriejus už ka
žin kokio vyskupo durų, atsa
kyti į sunkiausius moteriškės 
klausimus, ligi ji ryžosi atskleis
ti duris. Senai nematytos žva
kės šviesa priešbutyje dar la
biau nudžiugino, nes iš jos vie
nos jau sumečiau pataikęs į 
laimingus namus.

Kunigas Dailidė arba Daily- 
davičius savo mandagumu ir 
pratrintos alkūnės judesiais da
rė šlėktiško įspūdžio. Tame se
name Alytaus ekonomijos 
“rakte”, kur Snarskiai ir Kli- 
marskiai darė fundacijas ne 
Krokialaukiui, bet Krakopolhii, 
negalėjo būti klebonas ne iš 
“piliečių” draugijos. Jis dalyva
vo taip pat “Suvalkų Obyvate- 
lių Komitete”, kurs čia porą mė
nesių turėjo visai gražią “pla- 
cowką”. Patyriau, kad ponas 
Pomamackis ir dabar žadąs at
važiuoti čia Komiteto arba bent 
krautuvėlės atgaivinti. Atrodė 
net, kad jeigu ta krautuvėlė tik
rai turėsianti tiek druskos, kaip. aktuose, kad vokiečių žandarai

varę čia aiškią antilenkišką pro
pagandą. ....

VOKIEČIŲ OKUPUOTO!
DZŪKIJOJ

Skaidrus kaip krištolas lietu
viško rudens oras traukte trau
kė pėsčią keliauninką į senųjų 
jotvingių kampą. Po Krokialau
kio, tos mažų kalvelių lygumos, 
kurios įgrista nuobodžiaujan- 
čiam bedarbiui, nenuoramą tik 
paragino daugiau pamąstyti. Pu- 
siaukelyje į Simną tokioj tyroj 
nuotaikoj pirmą kartą sutikau 
važiuojantį pirklį. Jo šyvis bu
vo taip nususęs, išsišėręs ir iš
klypęs, kad joks vokietis į jį 
nežiūrėjo. Tyčia ar netyčia, 
bet tikrų tikriausiai bent vie
na akim jisai buvo aklas ir taus ekonomijos. Buvo be- 
tuo būdu papildomai saugojo 
savininką nuo oficialių plėši
kų. Juoba kad ir pats ponas 
viską padarė, idant būtų pana-

leido ramią srovę, kai paty
riau, jog druska neina į Pomar- 
nackio krautuvę. Pirklys, prie
šingai palaikęs mane per slap
tą vokiečių žvalgą, pasileido 
kaip vaškas prie ugnies ir at- 
parkams net visą saują pasėmė 
man iš maišo. Druska buvo 
stambi ir juoda kaip anglis. Ją 
pirklys susikasė Gardine iš su
degusio sandėlio ir pardavinėjo 
nuo 20 ligi 40 kapeikų svarą 
(1-2 litų vertės).

Praėjęs už mažyčio ežero vie
ną sudegintą “liniją” (taip čia 
vadina sodžiaus trobų virtinę), 
pasiekiau seną Zabrzezinskių, 
Sapiehų ir Višnevieckių valdy
tą lizdą iš karališkosios Aly-

1968 buvo 253.000 narių. Ne
priklausomos Lietuvos organiza
cijos turėjo kultūros centrus, 
atliko milžinišką kultūros dar
bą, išlaikė šimtus chorų bei or
kestrų, sporto ir dramos rate
lių (šaulių sąjunga turėjo 4 
pastovius teatrus).

Nagrinėjant duotuosius rė
mus, susidaro įspūdis, kad jie 
daug kur per siauri net kieky
biškai. Rėmus tačiau , reikia dar 
užpildyti turiniu, t y. kokybe. 
U^>ildomosios substancijos ne
gali sudaryti koks “socializmas ' 
nes jis pats yra tik sistema. 
Turiniu yra užpildę ir užpildo 
patys lietuviai savo kūrybos 
laimėjimais. Užpildo tiek, kiek 
jiems leidžiama, kiek pajėgia. 
Aiškiai pastebimos pastangos 
tęsti neprikL laikais pradėtus 
darbus bei įgyvendinti planus.

Literatūros, dailės, muzikos 
vortybię kūrimas prižiūrimas 
tiek juos finansuojant, tiek i- 
deologine cenzūra. Sunkiausiai 
kontroliuojama muzikos kūry-

Tiesą, sakant, visą Lietuvą vo
kiečiai grąžino į viduramži, kai 
atskiri valdovai, šį kartą komen
dantai, kreiskauptmanai ar 
“amtsforštejeriai”, buvo vieno 
kaizerio vasalai, bet kiekvienas 
saviškai išrinkdavo duoklę savo 
siuzerėnui ir saviškai “savo 
žmonėms” rodė pyktį ar malo
nę.

Simno valdovas, Holstein — 
Beckų pirmas įpėdinys, pir
miausiai pasirūpino visiems į 
galvą įkalti jo pagrindinį sis
temos principą, kad visa laukų 
gėrybė, trobos ir manta jo ap
skrityje priklausanti dabar Vo
kietijos kaizeriui arba jo atsto
vui ir kad gyventojai jo valdi
niai, tik tiek beturi teisių, kiek 
tat bus atskirais paskeltrimais 
maloningai nuskirta. Tuo prin
cipu eidamas, valdovas pradėjo 
tiksliai surašinėti “savo” gėry
bę ūkininkų svirnuose ir tvar
tuose. Ta statistika* kruopščiai 
skaitė ir valdinius, nes kaizerio 
atstovui reikėjo žinoti, kiek 
žmonių jis turėję išmaitinti. Dėl

vo patirti, kodėl tas maloninga
sis ponas paskelbė juos maitin
siąs tiktai per pusę metų. Vie
ni spėliojo, kad po šešių mė
nesių karas pasibaigsiąs ir jau 
būsią galima gauti prūsiškosios 
duonos. Kiti įtarė vokiečius 
ruošiantis ligi tol išsinėšinti. 
Daugumas betgi suprato tą prū
sišką gudrybę: juo daugiau iš 
žmonių išspausti, žinant, kad 
kiekviena pusmečio porcija dzū
kiškai nusaikuota visada bus 
didesnė už metinę vokiškąją.

Šiaip ar taip, ta rūpestingo
ji globa, kruopščios statistikos 
pamatais paremta, davė žmo
nėms tiek pat laisvės, kaip pa
tys statistikos metodai. Po dvi 
karvės čia daugumas dar išlai
kė; kaikas turėjo net keturias. 
Nereta buvo rasti pas ūkinin
ką ketvertas arklių, žiemken
čius simniečiai beveik visi atsė
jo, pilvais nesirgo ir pas Abrao
mą po pusės metų nesiruošė.

Dvaruose darbininkai iš pra
džių pasidarė ūkininkais, o pas
kiau iš vokiečių ėmė ordinari- ba. Pagirtinas gaidų spausdini- 
jas. Išdegintų sodybų neperdau- mas, plokštelių leidimas. Dailė 
giausia tebuvo, nes nuo kazo- išlaikė savo liaudies meno tra
kų ugnanešių daug kas atsi
pirko, o sumanesnės moterys

rods, čia dar įsisukęs trumpam 
laikui Holsteino Becko kuni
gaikštis, kuriam Simno dvarus, 
kaip ir Metelių, 1799 metais 
dovanojo Prūsų karalius, pata
pęs Sudavų valdovu. Masyviš
ka, tiesiog milžinišką, mūro baž
nyčia ant pakilaus kalnelio, at
statyta po 1844 metų gaisro,

Jeigu kam tokia tautinės sąmo
nės analizė pasirodytų neįmano
ma, tas turėtų atsiminti, kad be 
druskos tuomet nieks negalėjo 
skersti kiaulių, o kumpiai ir 
lašiniai riebesniam sodžiaus gai
valui visada meiliau šypsosi už 
bedruskį pasninką. Juoba, kad 
čia žmonės dar nepajuto reika
lo susiveržti pilvą ir valgė kaip 
valgę. Tik visai neseniai vokie
čiai buvo užsakę visus javus justos siūlės ir rudi nesušukuo- 
kulti ir vežti į Simną. Pastatę ti peisai taip atrodė suaugę su 

visa manta, kad nebūtų buvę 
galima rekvizuoti vieno be kito. 
Tačiau didžiausio įspūdžio pa* čia darė tikros senoviškos tvir- to kunigai turėjo tuoj praneš- 
darė jo pleperuko krovinys: jis ‘ 
buvo prikrautas druskinių mai- 
Šų. Jūs galite suprasti, kaip aš 
turėjau tuo susijaudinti po

net terminą ligi Visų šventųjų 
leisdami vos po keletą pūdų te
pasilikti. Kaip seniau skudur* 
ninkai, žandarai dabar traukė 
per sodžius kiaufiaudami be pi
nigų-

Kas žino, gal tos prieš kiau
les nukreiptos priemonės vie
nos ir bus beišgelbėjusios Kro
kialaukio riebūkšnius nuo Po- 
marnaclao sūrimo. Bent negali
ma abejoti, kad Varšuvos po-

tovės įspūdžio. E šonų priplak- ti, kas gimė ir ypač kas mirė, 
ti donžonai su absidos romaniš- Buvo taip pat įsakmiai nurody- 
kais ornamentais dar ryškiau ta, kada ką kas turi kulti, ką 
patapta tą jos charakterį, juo- skersti ir kurioj tvarkoj prista- 
ba kad dabar ji buvo visai ap- tinėti į “dvarą”. Niekas be tei- rusų nuo pozicijų buvo išvaryti, 

sprendžiamas “tautinis fakto- šaudyta. dimo neturėjo teisės pirkliauti
Iš jauno guvaus kunigo šeš- su kitais “feodalais”, t. y. su

kiąs iš Varšuvos tiesiog į Kra- kevičiaus, kurs tik tik buvo at- 
kopoiį... Beveik žandarišku to- vykęs tos apleistos parapijos 
nu susistabdžiau tą slaptą agen- ganyti, patyriau, kad Simnas da
tą ir tik tada mano gyslos pa- bar turėjo atskirą konstituciją.

rius” štai pro nosį besismeL
Simno apskrities “užsieniais”.

Geri Lietuvos žmonės, ran
ka numoję, ir tą režimą gana 
filosofiškai priėmė, bet nerima-

buvo gavę atleido porai dienų 
reikalingiausiems darbams at
likti. O ūpą betkam dar stipri
no ilga kojinė, rusų rublių pri
kimšta už iškastus apkasus.

dicijas, grafika susilaukė ir 
tarptautinio įvertinimo. Blogiau 
su literatūra: nei Rusuose at
sirado naujas Tolstojus, nei 
Lietuvoje Maironis. Vadovauja 
dar nepriklausomybės metais 
brendę rašytojai; talentingasis 
-atžalynas dar tepradėjo reikš
tis.
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Chicagoje susirinks lietuv iai mokslininką

JAV LB Centre valdyboje

prieš metus ir ta metu pa- 
«e- 
in- 

formacijomis apie atliktus dar-
rokai įpusėję. Pasidalinti

moksitankam tavo paliktas su
važiavimo programos sudary
mas.

Lietuvių Bendruomenės ir

denių sąjunga silpsta. Ahimnų 
suorganizuoti nepavyta. Bai-

liepos 22 inž. B. Nainio na
muose įtyko šio įvykio organi
zatorių posėdis, į kurį tavo 
pakviesti ir spaudos atstovai

Centro valdyta pirm. inž. B.
Nainys ir iš Kalifornijos j po-

Okiniai raikaBii

šlavimui bendru sutarimu buvo 
numatyti šie pagrindiniai tiks
lai:

1. Sudaryti patogias sąlygas 
tarpusavio nuomonių pasikei
timui įvairiose mokslo discip
linose.

2. Supažindinti lietuviškąją 
visuomenę su lietuviškosios iš
eivijos moksliniu pajėgumu, jų

alai gyvena labai pasisklaidę ir 
nutolę nuo lietuvišku reikalų 
Priėjęs yra aukščiausias laikas 
apsijungti. Tuo klausimu 
mokslininkų ir LB vadovybės 
nuomonėm sutapus ir Bend
ruomenei suteikus organizacinę

moksto ir kūrybos simpoziumo 
idėjos įgyvendinimas pasidū
ręs nesunkiai įmanomas.

Dr. Avižienis, su savo pa
skaitomis važinėdamas po visą 
Ameriką, ištisus metus rinko

Suvažiavimas vyks Chicago- 
je Jaunimo centre ir nuo jo 5. 
minučių atstume esančiame 
Midway House motelyje, Cice
ro Avė. Jaunimo centre tas 
kelios viešos paskaitos visuo- 
menei populiariomis tememiu 
Taip pat publikai tas atviri 
visi moksliniai ir krtokto po
būdžio posėdžiai. Bus ir pra- 
mogmių parengimų, mokslinių 
filmų jaunimui. Visa Chieagos

progos susipažinti ir

’ išeivijos šviesuomenės,
. ne vienas jau yra tapęs ir 

sauline mokslo garsenybe.

Suvažiavimo iniciatorius
! jo ruošėjus už tai turime

ir
tik

išryškinto suvažirirmo tikslą 
Bendruomenės požiūriu ir jos 
rolę suvažiavimo organizavime. 
Ši idėja jau buvo diskutuoja
ma pačioje dabartinės Centro 
valdybos kadencijos pradžioje. 
Buvo susisiekta su daugeliu 
mokslininkų ir kitų šia minti
mi suinteresuotų asmenų, iš
diskutuotos idėjinės, techniš
kos ir kitos problemos ir, su
sidarius vispusiškai palankio
mis sąlygomis, imtasi darbo.

Buvo sukurta dviejų dalių 
organizacinė sistema- JAV LB 
Centro valdyba įsipareigoja rū-

Ženklai . . .
(atkelta iš 3 psl.) 

are also aware of Soviet ef- 
forts to erode this policy and 
remain alert tofrustrate them.

Consistent with the above 
policy, we ha*e in negotia- 
tions and discussions with Sov
iet authorities on erchange of 
performing art groups -and in- 
dividuals made clear to them 
that privately arranged ex- 
changes involving visits to the 
Baltic States or t»y perform- 
img artists from those statės 
cannot be considered as lak

bei patarimus. Mokslininkuose 
ir profesionaluose buvo rastas 
visuotinis pritarimas. Tai pati 
pagrindinė suvažiavimo pasi
sekimo garantija.

Šis pirmasis suvažiavimas 
neturįs praeiti tik šiaip sau 
pasižmonėjimo ženkle, bet iš 
jo turi kas nors likti ateičiai 
Tikimasi, kad pavyks įsteigti 
Pasaulio Lietuvių Mokslo Drau
giją Bendruomenės rėmuose ir 
nutolusį arba niekada Bend
ruomenėje nebuvusį lietuvių 
išeivijos elitą įjungti į Bend
ruomenę.

Draugijos tikslas (tarp dau- 
šią sunkią naštą dabar it tem- gelio kitų) Imtų sistematingai 
pia ant savo pečių.

Centro valdybos pirmininko 
sudarytoji komisija pagal dar
bo sritis yra sudaryta iš šių 
pareigūnų: Bronius Nainys — 
pirm., kun. J. Borevičius, S.J., 

tų Sąjunga nuo pat 1966 inten- — pamaldos ir priėmimas, Vy- 
syviai ruošiasi (Lenino sukaktu
vėms). Gi Lenino šimtosios gi
mimo metinės sukanka 1970 
metų balandžio 22 dieną. Taigi 
mes artimoje ateityje galime 
laukti dar aršesniu Sovietų žy
gių ir turime būti pasiruošę 
analizuoti netik savo laimėji
mus, bet ir priešo pasiekimus”.

3. Duoti visuomenei 
mių paskaitų iš mokslo 
kultūros pasaulio.

4. Išdiskutuoti galimybes Pa
saulio Lietuvių Mokslo Drau
gijai steigti.
. JAV LB Centro valdybos 

ing place within the frame- vardu organizacinių reikalų 
U.S.S.R. tvarkymas teko jos pirminin

kui inž B. Nainiui, o progra
mos sudarymu pradėjo rūpin
tis prof. dr. V. Vardys. Tačiau 
jau pačioje pradžioje, prof. V. 
Vardžiui išvykus į Vokietiją, 
programos organizavimo inicia
tyvą perėmė prof. dr. A. Avi
žienis ir dr. A. Kliorė, kurie

work of the U. S. - 
Exchange Agreement.’

Mironas kreipia dėmesį pa
čių lietuvių, kad jie padarytų 
tinkamas išvadas iš departa
mento rašto, įspėdamas, kad 
Vilniuje veikiantis “Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetas” siekia ne tik “ryšių” 
— “siekia netik Amerikai pa
rodyti, kad mes, lietuviai, pri
pažįstam dabartinę Lietuvos 
padėtį kaip legalią ... Maskvai 
ir jos užgrobtą tautų paskir
tiems vadams svarbi propagan
da ateinančiais metais. Sovie-

Programos reikalai
Programos reikalu praneši

mą padarė vienas iš šio įvy
kio iniciatorių prof. dr. Algis 

“ženklų”, kurių vienus sutiksim Avižienis, kuris dar plačiau nu- 
su padėka, kitas su atkakliu pa- švietė suvažiavimo tikslus ir

B. Brazdžionio rinkinio var
do antros dalies “Stebuklų” 
čia neminin. Stebuklų nelau
ktam. Telaukiam tik naujų

Lietuvių mokslininkų suvažiavimui ruotti technikinės organizacinė* komisijos posėdyje su 
spaudos atstovais. Sėdi H k. į d. dr. E. Ringus, D. Tallat-Kelpšaitė, dr. A. Avižienis, kun. dr. 
J. Prunskis; stovi — 
jus ir K. Barzdų kas.

P. žumbakis, V. Kleiza, A. Augaitis, inž. Br. Nainys, K. Dranga, J. S4a-
Nuotr. A. Gulbinsko . '

įdo- 
bei

tautas Kamantais — informa
cija, Vacys Kleiza — patalpos, 
Dalia Tallat - Kelpšaitė — re
gistracija, dr. E. Ringus — lė
šos, Algis Augaitis — parengi
mai, Povilas Žumbakis — ba
lius.

Organizacinė komisija 
metu dirba pilnai

šiuo

propaguoti tarpusavio bendra
darbiavimą, populiarinti moks
lą jaunimo tarpe, skatinti 

tomis lituanistinėse mokyklose, 
tuo parodant jauniausiai kar
tai lietuvių' šviesuomenės pajė
gumą varžytis su Amerikos 
šviesuomene.

šiuo metu dviejų kietai dir
bančių inicaitorių dr. A. Avi
žienio ir dr. A. KUorės pa
stangomis yra sudaryta pata
riamoji programos komisija iš 
25 lietuvių mokslininkų suda
ryta simpoziumo programa. 
“Nors ir nelengva į vieną vietą 
surinkti po visus kampus išsi
sklaidžiusius mokslininkus, ta
čiau didelis noras, žmonių tal
ka, telefonas ir JAV LB Cent
ro valdybos organizacinė bei 
finansinė pagalba suvažiavi
mo nasisekima garantuoja”.

Amerikos lietuvių kongresas jau čia pat
Svarbu ALT centrui žinti, 

kiek atvyksta atstovų kiek sve» 
čių kokie jų vardai ir adresai. 
Važiuoją raginami apsistoti 
Statler Hilton viešbuty. Detroi
to Grand Circus Park, kur vyks 
kongreso posėdžiai ir banketas. 
Viešbučio kambariai vienam 12

tis, Rimas Bukauskas, P. Pago
jus, V. Lelis, A. Bukauskas ir 
P. Janušką įsijungė į artėjan
čio Amerikos Lietuvių Kongre
so darbus. Yra sudarytos šios 
komisijos:

Registracijos komisija: pirmi
ninkė St Kaunelienė, 531 W.

dol., dviem — 18 doL Grand Blvd., Detroit, Mich.
Kongreso programoje numa- 48216, teL TA 6-7187; narės

tuvių tautos padėtis” — V. Vai- kytė, Gr. Vaškdytė, R. Kaune- 
Lietuvių padėtis iš- lyte, R. Gariiauskaitė, M. Bu

kauskaitė, V. Hotraitė ir R. Juš
kaitė.

Banketo komisija: pirminin
kė E. Paurazienė, 17403 Quin- 
cy Avė., Detroit, Mich. 48221, 
teL UN 2-3298; nariai: P. Ja
nuška, St Hotra, S. Zager ir L 
Laurinavičienė.

Nakvynių komisija: pirminin
kas A. Bukauskas, 2002 Ferdi- 
nand Str., Detroit, Mich. 48209, 
tel. TA 6-5678; nariai: VI. Pau
ža, M. Grinienė ir Dana Valytė.

Finansų komisija: pirminin
kas P. Pagojus, 2027 23 St., 
Detroit, Mich. 48216. Telef.: 
826-0033; nariai: V. Lelis, V.

tiekimas, 
eivijoje” — A. Devenienė, 
“Lietuvos laisvinimo darbo sėk
mės ir nesėkmės” — A. Kasu- 
laitis, diskusinė tema “Ateities 
uždaviniai laisvinimo darbe”, 
moderuoja dr. K. Šidlauskas, 
dalyviai: J. Daugėla, kan. V. Za
karauskas, J. Jasaitis.

Banketo programoje ameri' 
kiečio politiko žodis, meninėje 
dalyje solistai: Daiva Mongir- 
daitė, Algirdas Brazis, Detroi
to “Šilainė”, vadovaujama Gali
nos Gobienės.

Kongreso, viešbučio, banke
to reikalais kreiptis į ALT biu
rą: 6818 So. Westem Avė., Chi- 
cago, III., 60636. Tel. 778-6901.

SUDARYTOS LIETUVIŲ KON
GRESUI DETROITE KOMISI

JOS
Detroito Lietuvių Organiza

cijų-centro valdyba: K. Veiku-

Studijy savaitė
f atkelta iš 3 psl.)

Palyginę mažos lietuvių tau
tos kultūrinius laimėjimus su 
bet kokia trijų milijonų gru
pe didelėje tautoje (pav. rusų), ' 
mūsų laimėjimai keleriopai di
desni. Tai rezultatas ne fakto, 
kad esame “Vakarai” Rytams ir 
“Rytai” Vakarams, bet mūsų 
tautinės sąmonės tvirtumo.

Lietuvių tauta žengia ateitin, 
patyrusi didelius kraujo nuos
tolius, totalistinio teroro: gran
dinėse. Bet sutvirtėjo jos są
monė bei paruoštų žmonių skai
čius. Ateities kelias vistiek bus 
laisvės kelias...

Diskusijų metu iškelti atskiri 
Lietuves kultūrinio gyvenimo 
faktai bei aspektai.

(Bus daugiau)

LITUANISTIKOS KURSAI FORDHAMO UNIVERSITETE
Jau keturioliktieji metai, kai 

Fordhamo universitete vasa
ros semestro metu organizuoja
mi lituanistikos kursai. Ir šią 
vasarą būrys studentų ši įvai
rių Amerikos vietų, net iš Ka
nados, susirinko astuonių savai
čių darbui. Nelengva jaunimui 
sėdėti Vasaros metu prie kny
gų ir dirbti. Tačiau retai kas 
iš mūsų praleido vieną kitą 
pamoką.

Šią vasarą buvo trys litua
nistikos kursai: lietuviu kalba 
pradedantiesiems, lietuviu kal
ba ir literatūra pažengusiems 
ir aukštesnis kursas — lygina
masis baltų kalbotyros kursas.

Visuose trijuose kursuose da-

Jaunimo komisija: pirminin
kas Rimas Bukauskas, 2002 Fen 
dinand St, Detroit, Mich. 48209 
tel. TA 6-5678; nariai: Valdas 
Duoba, Algis Ratnikas, Šarūnas 
Lišauskas, Vyt. Baukys, Audro
nė Tamulionytė, Ona Valytė, 
Dana Valytė, Rob. Selenis, A. 
Norus ir L Gariiauskaitė.

Šių komisijų koordinatorius 
Kazys Veikutis.

rinkliava Lietuviu Kongresui 

Rugpjūčio 10, sekmadienį, 
Ziono Evangelikų - Liuteronų 
parapijos klebonas kun. dr. J. 
Pauperas, savo vadovaujamoje 
bažnyčioje 2209 So. Bell Are., 
Chkąąo^ IM. 60608, pamaldų 
meta' paskelbė rinkliavą Lietu
vių Kongresui Detroite parem
ti. Surinktus 15,44 dol. įteikė 
ALT ir rinkliavą tęs toliau. tai’ išreikšti’, atitraukdama ją

Kun. dr. J. Pauperas laikys nuo realybės ir suteikdama jai 
Detroite pamaldas evangeli
kam? - liuteronams kongreso 

. metu. ALT

lyvavo 22 studentai. Lyginamąjį 
baltų kalbotyros kursą klausė ir 
vienas universiteto profesorius
— olandas dr. Beynen. šiame 
kurse paskaitas skaitė prof. A. 
Salys ir prof. A. Sennas.

Pirmoj grupėj — pradedan
čiųjų dalyvavo tie, kurie tik 
pradėjo studijuoti lietuvių kal
bą. Vieni jų kilę iš mirsiu šei
mų, o kitų tėvai yra senesnės 
kartos lietuviai, anksčiau atvy
kę Amerikon. Namuose jie kal
ba angliškai, bet jaunimas turi 
norą pažinti savo tėvų gimtąją 
kalbą. Pradedančiuosius mokė 
prof. A. Vasys ir Rima Salytė. 
Jau pradedančiųjų klasėje dės
tytojai stengėsi visus paaiški
nimus daryti lietuvių kalba, ir 
vieni su kitais susikalbėdavom, 
žinoma, su kliūtimis. Malonu, 
kad jaunosios kartos lietuvaitė
— Rima Salytė —- jau pasi
ruošusi dėstyti lietuvių kalbą 
universitete.

Aukštesnei lietuvių kalbos ir 
literatūros klasei vadovavo V. 
Čižiūnas. Jis visą savo gyveni
mą dirbo Lietuvos mokyklose. 
Šis entuziastas ir mūsų kur
suose kovojo dėl kiekvienos 
minutės, kad tik daugiau per
duotų mums žinių. Jis stengė
si mums pavaizduoti su kokia 
nuotaika vykdavo tėvynėje kal
bos, literatūros ir istorijos pa
mokos. Šioje vyresnėje grupė
je studentai susipažino su gra
matinėmis formomis, jų varto
sena, žodžių daryba, jų kilme 
bei kirčiavimu. Nemaža laiko 
buvo paskirta ir sintaksės 
mokslui. Sies grupės klausytojai 
turėjo progos susipažinti ir su 
lietuvių literatūra, pradedant 

MENO PARODA
Dona Peterienė yra jaunosios rodos lankytojas, žiūrėdamas į 

kartos dailininkė, gyvenanti 
Los Angeles lietuvių kolonijo
je. Tapybos studijas ji pradėjo 
Los Angeles Miesto Kūlegijo-

tete ir pagaliau tdtaugė Kalifor
nijos Universitete, Los Ange
les, įsigydama Meno Mokslų ba- 
kalaureatą (BA).

Dailininkė Peterienė, prieš 
surengdama One Woman Show 
Los Angesel lietuvių kolonijo
je, yra dalyvavusi keliose ko
lektyvinėse parodose su savo 
kūriniais (Chicagoje, Kaliforni
jos Universitete, New Yorke). 
Jos vienos paroda įvyta birže
lio 15, Los Angeles Šv. Kazi
miero par. salėje, kur ji buvo 
išstačius! 'šešiasdešimt alieji
niais dažais tapytų paveikslų, 
žiūrovams krito į akį vaizduo
jamų temų įvairumas, spalvin
gas jų apipavidalinimas. Tapyto
ja pasirinktą temą sugeba savi- 

abstraktinį pobūdį. Darnūs spal
vų kontrastai nuteikia žiūrovą 
optimistiškai. Net ir eilinis pa-

Nuotr. V. Maželio

Donelaičiu ir baigiant dabarti
niais lietuvių rašytojais.

Lituanistikos kursams suda
ryta speciali lietuvių literatū
ros ir kalbotyros bibliotekėlė. 
Kiekvienas vyresnės grupės 
studentas turėjo perskaityti ke
lius kūrinius žymesnių lietuvių 
rašytojų. Šioje grupėje kelias 
paskaitas skaitė prof. Salys — 
apie kirtį ir priegaidės.

Be nuolatinių dėstytojų bu
vo kviečiami svečiai lektoriai. 
Prof. dr. A. Šlepetytė - Jana- 
čienė kalbėjo apie lietuvių tau
tosaką. Ji ypatingai pabrėžė 
liaudies dainų grožį ir jų įvai
rumą. Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M., vaizdžiai kalbėjo 
apie Lietuvos valstybės įkūri
mo ir stiprėjimo laikotarpį, 
apie Lietuvos valstybės vaidme
nį Europos istorijoje.'Jo pateik
tos žinios buvo įdomios ir la
bai naudingos, palyginus su to
mis menkomis žiniomis, kurias 
mes išsinešėmė iš šeštadieninių 
mokyklų.. Aipie pounijinį laiko
tarpį iki padalinimų paskaitas 
skaitė dr. Al. Budreckis. Jis pa
brėžė tuos faktus, kurie prive
dė prie Lietuvos - Lenkijos 
valstybės žlugimo. Dr. Kostas 
Ostrauskas mus nukėlė į dabar
tinę pavergtą tėvynę ir supa
žindino su dabartinės Lietuvos 
rašytojais.

Liepos 22 mus aplankė Tėv. 
Antanas Saulaitis, S. J- Jis 
Fordhamo universiteto koply
čioje aukojo lietuviškas mišias. 
Mišių metu studentai pritaria
mi gitara, giedojo lietuviškas 
giesmes. Po pamaldų auditori
joje buvo Tėv. Saulaičio paskai-

(nukelta į 8 psl.)

Peterienės paveikslus, randa 
juose pasigėrėjimo jausmus ke
liančių motyvų. Daugelis daili
ninkės paveikslų alsuoja giedria 
nuotaika, kaip ir pats kalifor- 
niškas kraštovaizdis, kuris daž
nu atveju suteikė tapytojai į- 
kvėpimo. Stebint jos sukurtus 
gamtovaizdžius, riatunnortus ir 
autoportretus, negalima surasti 
jokios pašalinės įtakos, kuri 
dažnai pasitaiko jaunų dailinin
kų kūriniuose. Ji yra savita, iš
sidirbusi nuosavą stilių. O tai 
jau daug reiškia dailininkui.

Ilona Peterienė savo tapybo
je yra moderniste su žymiu pa
linkimu į abstraktizmą. kuris 
žiūrovą mielai nuteikia, kar
tais net priverčia galvoti apie 
paveikslo idėją.

Parodoje tavo parduota še
šiolika paveikslų. Žinant išlepin
tą Loas - Angeles lietuvių — 
meno mėgėjų — skonį. Šis par
duotų paveikslų skaičius rodo, 
kad dailininkės kūryba susilau
kė tinkamo pasisekimo. Su šia 
paroda ji jau įsigijo pripažintos 
dailininkės vardą. J. T.



DAftBIMINKAS

Kviečia įsijungti į Mėlynąją Armiją
Į iš VISUR Į

PreL Jonas Balkūnas dalyva* 
vo. Mėlynosios Aranjco senina* 
fw# mjojt, rwTOjBipfM» bv 
seminaro rfariun ir jo įspūdžius 
•prašėme Darbininko 51 nr. Da-

John Haffert tikino mane,

namus.

ra komunizmas, bet ateizmo 
dvasia, be kurios komunizmas 
išnyktų. Ateizmas yra ideologi
ja, kuri gali būti nugalėta tik 
aukštesnės ideologijos. Idėjų

stikle. Šiandien aiškiai matosi 
kristale kruvina ostija, ši ste
buklinga relikvija išsilaikė virš 
700 metų.

Mūsų būrys buvo
tas su šia ostija, taip pat lei
do relikvijočių pabučiuoti.

Lisabonoje nakvojome dvi 
naktis, aplankėme miestą ir ty

Prieš išvykdamas į kelionę 
lankyti- kitų Marijos šventovių, 
ilgai kalbėjausi su John Haf
fert, Mėlynosios Armijos vei
kėju. Lietuviai turėtų plačiau 
įsijungti į Mėlynąją Armiją, juk 
Lietuva pavergta, tikėjimas Lie
tuvoje suvaržytas, pati tauta — 
išblaškyta. Marijos užtarymas

nos idėjomis. Malda ir atgaila 
yra galingesnės už diplomatiją. 
Lietuviai, — sakė Haffert, — 
virš 27 metų išlaisvinimo lau
kė per diplomatiją ir nesulau
kė. Išbandyktie maldą ir at
gailą.

melstis į Mariją kitose šve to- 
vėse, kad geriau suprasčiau Ma
rijos dalį mūsų kovoje už lais
vę. Jis pažadėjo su lietuviais 

laisvę. Tad reikia mum. daugiau artimiau dirbti, jei pagyvintum 
Mėlynosios Armijos veiklą lietu
vių tarpe.

bažnyčioje (jo gimimo) abu ry
tus laikiau mišias.

Miestas milijoninis ir labai 
plečiasi. Amerikiečiai pastatė 
labai ilgą tiltą per Rio Tėjo. 
Anoj pusėj upės stovi didžiulė 
Kristaus statula. Tai padėka, 
kad Portugaliją išsaugojo nuo 
karų. Statula atkreipta į mies
tą ir tartum jį laimina

Per Lisaboną yra atvykę ke
letas mūsų tremtinių į Ameri-

Ateitininku Federacijos valdyba poaidŽiauja. li k. 1 d.: dr. A. Damutis — svečias, dr. J. Pikūnas 
ei jo* vadas, kuo. S- Yla — dvasios vadas, dr. P. PadaHs — svečias; stovi: dr. K. Keblys — refei 
draugiame, 1_ Gustainyti — viešnia, dr. R. Kriaučiūnas— generalinis sekretorius, I. Damušytė — 
spaudai, A. Razgaitis — referentas studentams ir G. Juozapavičiūtė — vieėnia.
draugiams, 1— Gustainytė — viešnia, dr. R. 
spaudai, A. Razgaitis — referentas studenl

— tedera-
— referentas sen-

I. Damuiytė — referentė 
— viešnia.

— Lilija šukytė, Metropoli
tan operos solistė, šį rudenį lie
tuviam dainuos tris kartus: 
dalyvaus XV Kanados Lietuvių 
dienoje Hamiltone rugpiūčio 
29-31; New Yorko Town Hali 
salėje dainuos rugsėjo 14 Lais
vės Žiburio radijo rengiamame 
koncerte; Hartfordo Hartt Col- 
lege Millard salėje dainuos 
spalio 5 specialaus komiteto ren 
giamame koncerte Putnamo 
mergaičių stovyklos naudai.

— Prel. Leonardas C. Gi- 
žinskas, L T., gyvenąs Detroi
te, dabar pavaduoja Dayton, 
Ohio, šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos kleboną kun. dr. T. Nar
butą, išvykusį atostogų. Prela
to adresas: 1922 Leo St., Day
ton, Ohio, 45405. Čia pasiliks 
iki Darbo dienos.

melstis ir aukotis.
Mėlynoji Armija yra pasau

linis sąjūdis, kuris siekia įgy
vendinti Marijos prašymą — 
melstis už nusidėjėlių atsiverti
mą ir aukoti kasdien geruosius 
darbus ir nuoskaudas kaip at
lyginimą už nuodėmes. Jei žmo
nės tai darys, tai Marija apreiš
kime pažadėjo Rusijos atsiver
timą ir žmonijos taiką.

Marija taip pat padarė paža
dą, liečiantį pirmuosius šešta
dienius: “Aš pažadu mirties va
landoje padėti reikalingomis 
malonėmis tiems, kurie iš eilės 
penkis mėnesio pirmuosius šeš
tadienius 1. atliks išpažintį, pri
ims šv. Komuniją, 2. atkalbės 
rožančiaus penkias paslaptis, 
3. mąstys apie 15 minučių su 
manim rožančiaus penkiolika 
paslapčių su intencija man at
lyginti”.

Marija Liucijai pareiškė, kad: 
1. kas nešios jos škaplierių, 2. 
laikys savo pašaukimo skaistų 
gyvenimą ir 3. kalbės Marijos 
mažąsias valandas kasdien (ar
ba kasdien kalbės rožančiaus 
dalį), ji išlaisvins vėlę tuoj po 
mirties iš skaistyklos kančių.

Portugatijoje
Liepos 16 pasileidom lanky

ti Marijos šventovių. Pakelyje 
į Lisaboną sustojom Santarem 
mieste ir aplankėm šventojo 
Stebuklo bažnyčią.

Bažnyčia labai sena, apleista, 
_ bet turi brangią relikviją iš 13-

Pasakojama, kad 1247 metais 
viena varginga moteris, nesugy
venanti su vyru, nuėjo pas bur
tininkę patarimo. Anoji prašė 
atnešti komuniją, kad šeimyni
nis gyvenimas pagerėtų. Mote
riškė, priėmusi komuniją, tuoj 
išėmė iš burnos ir suvyniojo į 
skepetaitę. Skepetėlė pradėjo 
kraujuoti Išsigandus nenešė os
tijos burtininkei, bet paslėpė 
skrynioje. Naktį su vyru pabudo 
ir pamatė savo kambarius, ap
šviestus didžios šviesos. Abu 
naktį budėjo ir meldėsi, kol at
ėję kunigai pernešė komuniją 
į bažnyčia ir įdėjo į vašką. Už 
kiek laiko tabernakulyje rado 
vašką sukapotą į šmotelius, o 
komunija buvo kristaliniame

Iš Romos atvyko kun. H. J. Šulcas
Rugpiūčio 6 į New Y orką iš f

Romos atvyko kun. Hermanas 
Jonas Šulcas, salezietis. Amen- 
koje jis išbus iki spalio 16.

Į kunigus įšventintas 1968 x
gruodžio 21. Pagrindinis jo ke- 
lionės tikslas yra išreikšti pa- "
dėka geradariam ir saleziečių '
darbų rėmėjam. Be to, jis yra "
įpareigotas nušviesti saleziečių 
ateities planus Romoje, kur ku- <,
namas tautinis jaunimo centras. ■

Kun. J. Šulcas dalyvaus taip 
pat vasaros stovyklose Kenne- 
bunkporte ir Dainavoje. Be to, 
nori aplankyti didesnes lietuvių .
kolonijas kaip Chicagą, Keno- 
shą, Worcester, Bostoną, Bal- Ku. H. J-
timorę, Pittsburghą, Clevelaib 
dą, Detroitą, Torontą, Roches- ros stovyklom Italijos Alpėse. Ir 
ten, New Yorką, Putnamą. Amerikoje jis nori susitikti su

Jis yra dirbęs saleziečių gim- lietuvių jaunimo veikėjais ir 
nazijoje kaip bendrabučio ve- pasimokyti iš jų, kaip jaunimą 
dejas ir mokytojas, o vasaros organizuoti, nes žada tęsti savo 
metu vadovavo jaunimo vasa- veiklą jaunimo centre Romoje.

Išpeni joje
Ispaniją pasiekėm per 4 va

landas. Važiavom tuo pačiu au
tobusu, kuris mus paėmė iš Fa- 
timos. Tas pats autobusas ir 
tas pats gidas mus vežė ir ly
dėjo dešimtį dienų.

Pietavom Caya mieste. Diena 
pasitaikė labai karšta — 110 
laipsnių Fahrenheito, bet oras 
buvo sausas ir saulėtas.

Keliauti buvo nenuobodu, 
nes vaizdai įvairūs — kalneliai, 
miškeliai, kai kur matėsi ūki
ninkų sodybos. Keliai vingiuo
ti, siauri. Gamta saulės nude
ginta, nepatraukli. Medžiai — 
daugiausia alyvos ir eukaliptai. 
Kartais buvo ir vaismedžių ir 
vynuogynų. Šen bei ten dar 
buvo javų ant lauko.

Ispanijos kraštas atrodo pa
žangesnis už Portugaliją. Staty
ba ir žmonės nesiskiria, tik kal
ba skiriasi. Pragyvenimas, atro
do, lygus abiejuose kraštuose 
(pigiausias čia ir Graikijoje).

Vieną naktį nakvojome Tru- 
jillo mieste.. Tai viduramžių 
miestas, kur kadaise gyveno 
Ispanijos karalius Karolis IV. 
Karaliaus rūmuose šiandien yra 
jeromietės vienuolės, kurios lei
do mum rūmus apžiūrėti.

Liepos 19 pasiekėme Madri
dą ir čia turėjome progos pa
matyti garsų Prado muziejų ir 
Karalių Rūmus.

Madride tikėjausi matyti kun. 
K. Katalavičių ir pasitarti dėl 
lietuviškos radijo programos, 
bet jis buvo atostogų išvykęs 
Į Vokietiją. Tikiuos, kad čia už
suko Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas, kuris atostogauja Eu
ropoje. Tuo metu jis ir advoka
tas Riposanu netoli buvo ir bu
vo pakvietę. mane apsilankyti, 
bet tuo pakvietimu negalėjau 
pasinaudoti.

(Bus daugiau)

ATGAIVINKIME ŠV. PRANCIŠKAUS III ORDINI
Naujo direktoriaus paskyrimo proga

tuose gyvai dvelkia šv. Pranciš
kaus Asyžiečio dvasia. Pirmiau
sia Kristaus evangelijos dvasia, 
nes šis susirinkimas nuo iš
orinės dekoracijos, kuri taip 
spalvingai buvo suklestėjusi 
Bažnyčioje, lenkia žmogų į vi
dinį susitelkimą aplink centrą 
— Kristų. Toliau — meilės ir 
taikos dvasia, nes Vatikano II 
susirinkimas nieko nepasmer
kė, bet į visus žmones, nors jie 
būtų skirtingiausių religijų, ar 
net jas visai praradę, moko 
žvelgti su meile, jiems padėti

Lietuvių tretininkų reika
lams tvarkyti yra paskirtas Tėv. 
Tadas Degutis, O.F.M. Jo žinio
je bus visos lietuviškai kalban
čios šv. Pranciškaus III Ordino 
kongregacijos Amerikoje ir Ka
nadoje. Angliškai kalbančiomis 
kongregacijomis rūpinasi Tėv. 
Antanas - Kazimieras Venslovas, 
O.F.M. Jie -abu yra lietuvių 
tretininkų direktoriai.

Po Vatikano II susirinkimo 
kai kas ėmė galvoti, kad šv. 
Pranciškaus UI Ordinas jau 
esąs atgyvenęs savo amžių. Tai
stambi klaida. Taip galvojant, atrasti tiesą, jų nepeikiant dėl 
išeitų, kad visas šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sukeltas dvasinis ju- 
dėjimas jau esąs persenęs. Tai 
gryna nesąmonė. Kaip gali per- 
senti Kristaus evangelija,-kurią 
šv. Pranciškus savo įkurtuoju 
m Ordinu stengėsi įgyvendinti 
pasauliečiuose? Anuomet tai 
jam stebėtinai pasisekė. Taip 
pat ir vėliau šv. Pranciškaus 
sukeltasis dvasinis judėjimas vi
suomet reiškė Bažnyčioje atsi
naujinimo pastangas.

Tai aiškiai regime ir Vatika
no susirinkimo atveju. Prieš 
šaukdamas šį pasaulinį vysku
pų suvažiavimą, popiežius Jo
nas XXIII asmeniškai vyko į 
Asyžių maldauti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio pagalbos. Anuo lai
ku, kai popiežiai mažai kur ju- 
dindavosi iš Vatikano, tokia ke
lionė buvo laikoma beveik sen
sacija. Daug kam atrodė ji il
ga ir varginantį senelį popie
žių. Bet jis keliavo, nenorėda
mas be šv. Pranciškaus ypatin
gos pagalbos pradėti Bažnyčios 
atnaujinimo žygio.

Taip pat ir pačiame Vatika
no II susirinkime bei jo dekre-

Ordiną palankiai žiūrėtų. Būtų 
labai gaila, jeigu tretininkų 
kongregacijos išmirtų lietuvių 
parapijose. Kur tada glaustųsi 
pamaldesni žmonės, ypač pa
siekę vyresnio amžiaus, kai at
eina laikas giliau susirūpinti 
sielos ateitim? ni Ordinas yra 
pritaikytas ir jaunimui.

Tėv. Tadui Degučiui uždėtas 
sunkus uždavinys — atgaivinti, 
sustiprinti ir išugdyti šv. Pran
ciškaus m Ordino lietuviškai 
kalbančias kongregacijas. Jis 
tam žygiui gerai pasiruošė ir už 
sidegė. Nuoširdžiai prašau gerb. 
Dvasiškiją ir pasauliečius padė
ti šiame kibliame darbe. Kai

klaidų. Tai gryniausia šv. Pran
ciškaus Asyžiečio pasaulėžval
ga. Jis taip elgėsi-ir taip elgtis kur III Ordino kongregacijos 

jau yra išmirusios — reikia jas 
papildyti naujais nariais; kai 
kur jų visiškai nėra — būtų 
naudinga jas įkurti; kai kur 
kongregacijų veikimas yra ap- 
silpęs — reikia jas sustiprinti.. 
Tėv. Tadas Degutis pradeda šį 
darbą su tikru pasišventimu bei 
šviesiom viltim. Tegul jo pa
stangas laimina Viešpats!

T. L. Andriekus, O.FJA

mokė kitus, ypač savo artimuo
sius sekėjus — III Ordino 
narius pasaulyje. Paminėtina, 
kad toje pačioje Vatikano su
sirinkimo dvasioje popiežius 
Paulais savo taikos vizitui 
Jungtinėse Tautose New Yorke 
pasirinko šv. Pranciškaus Asy
žiečio šventę. Ten jis atskrido 
1965 spalio 4 ir įspūdingai pra
bilo į viso pasaulio valstybių at
stovus taikos bei meilės žo
džiais. Visa tai liudija, kad 
Asyžiaus šventasis tebėra reikš
mingas ir šiais laikais Katalikų 
Bažnyčioje.

Aišku, jis turėtų pasilikti 
reikšmingas ir visose jos kūno 
ląstelėse — parapijose. Ten vi
suomet reikalingas pamaldesnių 
asmenų būrelis, kuris artimiau 
bendrautų su Dievu, gyviau 
reikštųsi bendruomeniniamų 
veikime ir rūpestingiau siektų 
dvasinės pažangos arba tobuly
bės. Iki šiol tai buvo UI Ordi
no nariai. Jų kongregacijų 
dabar negali pakeisti jokia 
ta organizacija, nes neturi 
kios specialios programos.

šv. Pranciškaus m Ordinas

— Rūta Skiriūtė šiais metais 
B. A. laipsniu baigė San Fer
nando Valley State kolegiją. 
Specialybė —kūno kultūra, 
sportas ir šokiai.

— Adv. Nadas Rastenis ga
vo pakvietimą iš Pasaulio Poe
tų Kongreso pirmininko Ama- 
do M. Yuzon kongrese skaity
ti savo poemą “War’s Curse”. 
Kongresas vyksta rugpiūčio 25- 
30 Maniloje, Filipinuose. Tema: 
pasaulio brolybė ir taika per 
poeziją. Nadas Rastenis, pasku
tiniu laiku nesveikuodamas, 
kvietimo negalėjo priimti.

— L. S. T. Korp! Neo-Lithu- 
ania suvažiavimas įvyks rug
piūčio 30-31 Pottawattamie 
Resort, Benton Harbor, Mich.

— Kazys Kavalaiuskas, Dai
nos choro dirigentas;’ rugpiū
čio 8 staiga mirė Sydnėjuje, 
Australijoje.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O. P., šiais metais švenčia 35 
metų vienuolinio gyvenimo, 30 
metų kunigystės ir 35 metų 
Spaudos darbo sukaktis.

Provincijolas

Vliko leidinėlis
— Jau spausdinamas naujai 

Vliko paruoštas leidinėlis Lith- 
uania, How Much We Know 
About Her. Išsiuntinėjimas ga
lės būti pradėtas rugsėjo mėne
sį. Todėl numatantiems juo pa
sinaudoti jau dabar laikas už
sisakyti tų leidinėlių reikiamą 
kiekį. Organizacijos bei paski
ri asmenys skatinami naudotis 
visokiomis įmanomomis progo
mis skleisti šį leidinėlį tarp 
kitataučių, ypač tarp laikrašti
ninkų, vidur, mokyklų moks
leivių ir studentų. Leidinėlyje 
yra trumpai pateikta esminių

po Vatikano susirinkimo yra informacijų apie Lietuvą, ilius- 
atnaujintas, pertvarkytas ir pri- tracijų ir Lietuvos žemėlapis, 
taikytas naujiems laikams. Ski- Užsisaką prašomi siųsti po 10 
riant dėmesio, jis gali tapti gi- centų už užsakomą egzemplio- 
laus dvasinio gyvenimo brau- rių spausdinimo bei peršiunti- 
duolys lietuvių parapijose, kaip mo išlaidų sąskaitom Kreiptis 
buvo praeityje. Reikia tiktai adresu: VEIKAS, 29 West 57th 
linkėti, kad mūsų

— Liet. Tautinių 'Šokių Ins
tituto valdyba Chicagoje svars
tė ateinančių metų programą,’ 
kurioje numatyta: praplėsti val
dybą, suorganizuoti taut. šokių 
mokytojų kursus ir tautinių 
šokių parodą su paskaita Chi- 
cagojė ir pradėti ruošti naujus 
šokius IV-tajai taut. šokių šven
tei. Posėdyje dalyvavo Bruno 
Shotas, Leokadija Braždienė, 
Irena Silingienė, Bronė Jamei- 
kienė ir valdybos pakviesta Jad
vyga Matulaitienė iš New Yor
ko.

nė

to-

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 
SESERYS

BROCKTON, MASS.

nuoširdžiai Jus kviečia atvykti į

24-tą
METINI! PIKNIKU-GEGUŽINĘ

Darbo dieną—1969 rugsėjo 1

11 vai. ryto Šv. mišios

Nuo 1 vai.:
Muzika, žaidimai, užkandžiai, laimėjimai, išpirkimai

SAS vicepirmininkui Pauliui 
Alšėnui, 6800 Somerset Drive, 
BrecksviUe, Ohio, 44141. Dėl 
smulkesnių informacijų kreip
kitės tuo pačiu adresu. Telefo
nas 216-526-5135. Stovyklos 
mokestį (35 dol.) galima primo
kėti pačioj stovykloj. Stovyk
lautojai prašomi atsivežti savo 
“miego maišus” arba savo pa
klodes, antklodes bei pagalves.

Stovykla pravedama kūrybiš
koj, ateitininkiškoj nuotaikoj. 
Mielai priimame tokius stovyk-

SAS atsinaujinimo metus bai
giame su gaivinančia stovykla 
Lake Ariel, Pa. Stovyklos tema 

—studento ateitininko kūry
bingas įnašas moderniame pa
saulyje. Tie žodžiai tik nori pa
aiškinti; kad mes siekiame pa
veikti savo pasaulį pozityviai 
ir praktiškai per savo leituviš- 
ką, krikščionišką kūrybą. Kodėl, 
kaip ir panašūs klausimai bus 
svarstomi stovykloje.

Kad programa sklandžiai rie
dėtų, rūpinsis: dvasios vadas—
Tėv. Gediminas Kijauskas, S.J.,. lautojus, kurie nori prie tos 
komendantas — Povilas 2um- nuotaikos prisidėti.
bakis, vakarinių programų ve- Kas negali dalyvauti stovyk- į 
dėjos — Aldona Zailskaitė ir loję, kviečiami atsilankyti Stu- 
Elenutė Bradūnaitė. Aldona dentų Ateitininkų Sąjungos me>! 
Zailskaitė eis ir mergaičių vado- tiniame suvažiavime Lake Ariel ■ 
vės pareigas. Bernardas Prapuo stovyklavietėje rugpiūčio 36 > j 
lenis mokys dainavimo. Eligijus 31. SAS Valdyba
Sužiedėlis praves ideologinį at
sinaujinimą.

Iškilmingas stovyklos atida
rymas šeštadienį, rugpiūčio 23- 
čią, 7:30 v. v. Registracijos mo
kestį (5 dol.) prašoma siųsti

— lavos Pocienės skulptūrų 
paroda Adelaidėje praėjo sėk-; 
mingai. Labai palankiai įverti- - -6 u- Aoddte Lietuvių ansamblis birželio 28-29 minėjo 20 metų veiklos su-
no penki meno KntlKai. raroaob Nuatraukoje lituanistinės mokyklos vedėjas lg. Medžiukas atidaro
metu nupirkta 13 kūrinių JubmeJM bankete. Nuotr. U Kanto

— Apie rašytoją O. V. Mila
šių platesnės apimties rašinį pa
ruošė Paryžiuje veikiančios Mi
lašiaus draugų dr-jos narys M. 
Kunstle. Rašinį atspausdino Pa
ryžiaus žurnalas “Paris Match” 
menui skirtame puslapyje. Kun
stle pasakoja apie Milašiaus kū
rybą ir nurodo, kad po I pasau
linio karo Milašius buvo pir
mas nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Paryžiuje.

— Leidinys "Lietuvių švieti
mas Vokietijoje 1944-1950 me
tais" jau suredaguotas. Gauto
ji medžiaga suskirstyta į ketu
rias dalis. Pirmoje dalyje su
talpinti vaikų darželių aprašai, 
antroje — pradžios mokyklų, 
trečioje — progimnazijų bei 
gimnazijų, o ketvirtoje — spe- 
cialinių mokyklų ir kursų. Su
rinkta daug fotografijų, šiuo 
metu lituanistas peržiūri rank
raščio kalbą. Rugpiūčio mėn.
viduryje rankraštis bus atiduo
tas leidėjui. Provizoriniais ap
skaičiavimais šis 600 puslapių 
leidinys. įrištas kietais virše
liais, turėtų kainuoti apie 8-9 
dol. Kad leidėjui paaiškėtų ti
ražo dydis ir kad prenumera
toriai būtų galima įdėti į lei
dinį. maną pirkti šį leidinį, 
prašomi skubiai pranešti Kul
tūrai Remti Draugijai. 7026 So. 
Ciaremont Avė., Chicago. FU. 
60636. Pinigų nesiųsti. Sumokė
site, kai gausite knygą (V.L).
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HABTFOBD, CONN.
Nemaža žmonių iš Hartfordo 

vasarojo šiemet Kennebunkpor- 
te pas tėvus pranciškonus. 
Ten buvo klubo vedėjas A. 
Petrauskas su žmona, F. Bočiū- 
nas, P. Petrauskas ir dar kele
tas šeimų. Savaitgaliais visi 
stengėsi išvažiuoti iš miesto 
ir praleisti laiką gamtoje. Žmo
nės lankė ir lietuvių 
East Hartforde.

Vagys dienos metu ] 
į lietuvių švč. Trejybės 
čią ir ją apvogė. Išnešė* 
brangenybių. Gaila, bekt 
— padidėjo plėšimai, 
ne tik nakties metus i 
dieną. Nesaugu pasidaM 
je. Plėšikauja ir vagiliai 
ni žmonės. Tokių yra ij 
forde. ĮjĮ

Vietos SLA tradicinė j metinė 
gegužinė buvo rugpiūčio 17, 
East Hartforde. Buvo apvažiavęs 
Tėvynės redaktorius J. Petrė- 
nas.

Ruduo artėja. Su juo turėtų 
pagyvėti ir kultūrinė veikla. 
Bet ar pagyvės, šiaip kultūrinis 
lietuvių veikimas Hartforde pa
sidarė kur kas silpnesnis nei 
anksčiau. Lietuvių Bendruome
nės apylinke radijo valandėlė 
čia gyviausiai reiškiasi.

VMK.

sėdom į sportinę mašinėlę ir priklauso didi pagarba ir padė- 
per tris su .puse vaL nuvažia- ka šokių mokytojai O. Ivaš- 
vnm j gražią ir mielą Tėvų kienei ir jos auklėtiniam jan- 
pranc^onų vienuolyną sody- niam ir mažiesiem, Jog savąjį 
bą. Anksčiau čia dažnai su vi- tautinį meną nenuilstamai.

parką

iužė 
žny- 
*ių 
yra

et ir
gatvė-
1 jau- 
Hart-

met liepos mėn. pradžioj tu
rėjom progos čia gražiame ore 
ir puikioj aplinkoj sustiprinti 
savo sveikatą. Tačiau į geguži
nę per 18 metų tai pirmą kar
tą tenuvykom.

Gegužinės įspūdžiai labai mie- Sekmadienio laiką. ‘ '

Ir mudvi su dukrele sutikom 
savo gerus bičiulius, pažįsta
mus ir labai džiaugiamės, kad

simai siųstim jos adresu: Dr. M. L

operative Bank Haza, 1864 Centrą 
Street. Wes* Roabury, Mass. 02132.

Adu. Dr. M. SVE1KAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais Mausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

TO hACB
VOUR AD

CANCRL OR CHANGE
Tel.: GL24923

IRON WORKERS
Inaide A outaide Ekperience. Good 
pay, steady woric Call (212) 538- 
0220.

Ii ir malonūs. Dalyvių buvo 
gausiai iš New York, Hartford, 
Worchester, Boston, Glouches- 
ter ir kitų vietovių. Vieni, susi- .. ... _. - ...
tikę saro draugus ir pažpta- • TeJ? 8®-
mus, linksmai kalbėjos, HU lai. gožm« nuvažiavom, 
mę mėgino, užkandžiavo. Lie- Buvusi M. H.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Išvyka
Rugpiūčio 3, 

buvo gana tvanki 
nelijo... Man parėjus iš baž
nyčios, mano duktė viešnia pa
ragino važiuoti į tėvų pranciš
konų rengiamą gegužinę Ken- 
nebunkport, Maine. Kažkodėl 
nesiryžau ruoštis į kelionę. Vė
liau porai valandų praėjus, duk
ra vėl sako: “mama, važiuojam 
Į gegužinę, aš tave nuvešiu”.

sekmadienį, 
diena, bet

7 dol. — A. Malinauskienė, 
Arlington, Mass.

Po 5 dol.: A. Zavadzkas, New 
London, Conn., J. Vaisiūnas, 
Caracas, Venezuela, P. Cinkus, 
Milan, Tenn., P. Raulinaitis, 
L A., Calif., S. Zebertavičius, 
B’klyn, N. Y.

4.50 dol.: J. Grigaliūnas, Eli- 
zabeth, N. J.

Po 3 dol.: L. Mathews, B’klyn, 
N. Y., E. Venckus, Woodhaven, 
N. Y., A. Peetrs, Ozone Pk., N. 
Y., D. Yakienė, Smithtown, N. 
Y., F. Mocijūnas, Rochester, N. 
Y., Z. Delenikaitis, Waterbury, 
Conn., H. Dalangauskas, New 
Britam, Conn., P. Surma, Phila,, 
Pa.

~ Laiškas Redakcijai

Dar dėl siuntinių į pavergtų tėvynę
“Darbininke periodiškai de

damos “Cosmos Parcels” siun
tinių firmos skelbimas atrodo- 
klaidinantis, todėl reiktų šios 
firmos pareiškimus interpretuo
ti plačiai žinomų kitų faktų 
šviesoje statant lietuviškus in
teresus pirmoj vietoj aukš
čiau visų kitu.'

Cosmos skelbimai sako: “tūk 
tančiai klijentų patenkinti”. 
Įdomu, kaip Cosmos galėtų įro
dyti, kad iš tikrųjų taip yra. 
Aš žinau, kad tūkstančiai nėra 
patenkinti ir štai kodėl, būtent, 
vieno siuntinio persiuntimo iš
laidos buvo tokios: muitas — 
86,09 dol., mokestis — 2,50 do 
patarnavimas — 14 dol., paš
to ženklai — 9,85 dol., apdrau
da — 1 dol. Viso 113,44 doL

Ar įmanoma rasti patenkin
tą, kada vien tiktai už persiun
timą tenka mokėti pasakišką 
sumą, kokios nė vienas kraš
tas nereikalauja. Visi gerai ži
nome, kad šios sumos eina tik 
į Kremliaus kišenę, bet ne

H. W. MALS
■ m rr~- --------

W*rfc Home
Offset PreasmaB 6 Aaas Preasman. 
Also Operator Starfe A Coior Preo- 
ses. Steady work. Ntee working con- 
ditions Day shift.

Commercial Kulti Coior Corp. 
653 llth Ave^ N.Y.C.
Call (212) C16-8231

Work Near Heme
FOREMAN Secondary Operation 
Dept. To sėt up secondary operation 
involvin^ drilling tapping, turning. 
milling. Mušt be able to supervise. 
Stftne background in tool work. 
Mini-Matic, 1275 Bioomfield Avė. 
Fairfield, N. J. (201) 226-7877 — 
Mr. Folz.

WORK NEAR HOME
Porter nftes 12-8. Steady nice work- 
ing eonditiona Brunswick Parkway 
Lanes 955 Bronx River Avė. Bronx.

Call 893-4080

sarotojam nepalanki ir lietin
ga, bet Tėvų pranciškonų su
rengtai Dievulis davė gerą die
nelę. Atvykę galėjo gražioj 
gamtoj jaukiai ir. linksmai pra-

Atvykę į Ameriką 1951, abu 
* su žmona sunkiai dirbome fab

rikuose. Kai susitaupę, nusi
pirkome namus, paskui ir ki
tus, tai darbo dar prisidėjo, 
nes šventadieniais ir per atosto
gas teko tuos namus taisyti, re
montuoti ir šiaip žiūrėti. Vai
kams baigus mokslus, nutarėm 
nelaukti, kol sukaks 65 metai 
pensijai gauti. Nutarėm palik
ti darinis ir eiti į tokį biznį, 
kuriame žmogus galėtum dirb
ti ir senatvėje. Ilgai ieškoję ir 
svarstę, nusipirkome “motelį”. 
Pirkome ne tik pastatus, bet 
ir jame esamus baldus, televi
zijas ir kitus reikmenis. Iš viso 
tas motelis mums kainavo virš 
150.000 dolerių. Padėję geroką 
sumą rankpinigių (deposit), ki
ti pinigai arba, geriau sakant, 
balansas buvo išdėstytas menes 
niais mokėjimais po , 
“principai” ir 300 procentų. 
Tiesa, kai pirkome motelį, sa
vininkas mums rodė savo bu
halterijos knygas, iš kurių aiš
kiai buvo matyti, kad vidutinių 
pajamų jis yra turėjęs per 5000 
į mėnesį. Taigi buvome tikri, reikėtų daryti. Ar duoti advo- 
kad neturėsime sunkumų mote- katui tokią sumą pinigų, kurių 
lį per trumpą laiką išmokėti, dabar neturime, jei jis nega- 
kol dar turime jėgų patys dirb- rantuoja bylos išlošimo. Ar 
ti ir tvarkytis. Turėjome paė- 
mę ir advokatą; jis tuos reika
lus mums ir tvarkė. Kai mote 
lis buvo mūsų pilnai perimtas, 
buvome nemaloniai nustebę, 
matydami, kad biznis toli gra
žu nesiseka taip, kaip buvu
siems savininkams. Pajamų tu
rėjome žymiai mažiau, negu ti
kėjomės. Kol sūtaupų dar buvo 
keletas tūkstančių, šiaip taip 
sugebėjome apsiginti. Sutau- 
poms beveik išnykus, atsidūrė
me tikroj nelaimėj. Susisiekę su 
senu savininku, susitarėm, 
kad jis priims 1500 į mėnesį 
ir 150 procentų, vietoj 3,000 
ir 300. Mes prašėme, kad tai 
būtų sutvarkyta raštiškai ir jis 
žadėjo tai padaryti, kai tik su
sisieks su savo advokatu, ku
ris, anot jo, buvo kažkur išva
žiavęs. Mes perdaug nesirūpi- 
nom, nes jis priėmė mūsų 1650 
dol. per du mėnesiu, sakome, 
reiškia sutinka. Trečią mėnesį, 
kai pasiuntėm jam čekį 1650

Po 2 dol.: F. Dimas, F. Ado
monis, A. Jurgėla, J. Jonaitis, 
J. Stonkus, A. Sijewk, Brook- 
lyn, N. Y., H. Petniūnas, A. 
Petraitis, V. Galinis, Richm. 
Hill, N. Y., V.» Budininkas, A. 
Kepalas, M. Klimas, F. Kurmis, 
Woodhaven, N. Y. R. Mainelis, 
Sunnyside, N. Y., O. Arlickas, 
A. Milaševičius, L. I. City, N. 
Y., .J Maldutis, Lake Ronkon- 
koma, N. Y., V. Sirusas, Os- 
sining, N. Y. K. Čiurlys, E. Pa- 
terson, N. J., V. Gružas, Pater- 
son, N. J., M. Mikolaitis, Cher- 
ry Hill, N. J., S. Vanagas, Ir- 
vington, N. J., B. Žemeikis, 
Higginsville, N. J., B. Markevi
čius, Worcester, Mass., M. Kris- 
toponas, Dorchester, Mass., A. 
Grigas, Lowell, Mass., V. Izbic- 
kas, Westwood, Mass., E. Va- 
liukonis, So. - Boston, Mass., 
Kun. S. Yla, Putnam, Conn., J. 
Brazauskas, Ansonia, Conn., 
D. Urbonavičius, Fairfield, 
Conn., P. Levendauskas, Nau- 
gatuck, Conn., V. Levanas, E. 
Žilinskienė, S. Petruškevičienė, 
Waterbury, Conn^ A. Sedg- 
wick, Stratford, Conn., Z. Ga
vėnas, W. Hartford, Conn., V. 
Frankus, O. Bibuls, Balt. Md., 
P. Bernotas, Nashua, N. H.,

dol., jis mums tą čekį grąžino 
ir pranešė, kad jis mus duosiąs 
į teismą, reikalaudamas “savo” 
motelio grąžinimo ir liepė mum 
tučtuojau išsikraustyti. Mus 
lyg perkūnas trenkė; žmona 
susirgo, o aš tuoj susisiekiau 
su tuo advokatu, kuris mums 
“pervedė” popierius. Nuvykau 
pas jį ir jis mane išklausęs, 
sako, kad turime labai sunkią 
bylą, nes buvusio savininko su
tikimas priimti mažesnį mėnesi
nį mokėjimą, negu buvo sutar
ty numatyta, nebuvo raštu su
rašytas. Jis tuoj manęs papra
šė jam duoti 1,000 dolerių 
rankpinigių (retainer) bylai ves
ti. Paklausiau jo, ar jis man 
gali garantuoti, kad byla bus 
išlošta ir kad mes nenustosime 
savo paskutinio cento. Jei taip, 
sakau, jei jis tai gali garantuo
ti, aš jam duosiu tą tūkstan- 

3 000 tinę. J*5 tabai supyko ir man 
pasakė ieškotis kitą advokatą, 
kad jis pats jokių garantijų 
man neduosiąs ir panašiai. Su
simildama, prašau man tuoj per 
laikraštį pranešti, ar mes gali
me tą bylą pralošti ir kas mums

Work Near Home
Cooks Ala Carte Ebcp. Only top 
pay. Full time & part time. Ali 
benefits. The Chalet, 120 West Pa*- 
saic Street, Rochelle Park, N. J. 
Call (201) 8*3-2711. Ask for Chef 
Rudy.

TAILOR
We are seeklng a thoroughly ex- 
perieneed tailor for our Men’s al- 
teration department. Liberal salary. 
excellent employee benefits.

Apply in Person

BAMBERGER'S
Newark

Employment Office 9th Floor 
An equal Opportunity Employer

EXP MECHANIC ON AUTOS
Mušt have own tools — steady nice 
working conditions work near kome 
Conunercial body and tank — 53-24 
98th Street Corona Queens. Call: 

6M-5688

SALAD MAN
Short Order Cook and General Kit- 
chen Help steady nice working con
ditions good salary. The SCHOON- 
ER RĘST — 111 West Broadway 
Port Jefferson L.I.

Call 516-473-5656

SHEETMETAL MECHANICS 
lst & 2nd class. Full time days. 
Part time nights 5 hours. Precision 
chassis, housing, etc. Close toler- 
ance. Bklyn. loc.

(212 783-6206

Work Near Home 
Experienced Body A Fender Man 

or Combination Painter 
Steady work nice working condi
tions Ali fringe benefits 40 hours
5 days

Perfect Custom Coach inc.
219 W. 77 the SL, N.Y.C.

874-3016

MALĖ - FEMALE

siuntimo išlaidoms padengti. 
Kas persiuntimui svarbiausia— 
apdrauda, tai tik vienas doleris, 
o kuriam tikslui kitos sumos?

Mano siuntiniai dingo prieš 
maždaug dvejis su puse metų 
ir iki šiol gavau už juos atly
ginimo tiktai už 45 centus ap- Kun. S. Bartkus, Kewanee, III., 
draudos dėka advokato. Kur 
pražuvo apdraudos likusi dalis 
reikės aiškintis per teismą. Ki
ti mano pažįstami nė cento nė
ra gavę už sugadintus siunti
nius, kurie taip pat apdrauda 
mokėjo ir tikėjo skelbimais, 
kad visi siuntiniai apdrausti ir 
garantuotas tikslus pristatymas.

Būtų gera, kad mūsų spauda 
dėtų ne vien apmokamus skelbi
mus, kurie dažnai klaidina mū
sų visuomenę, bet neatsisaky
tų dėti ir siuntėjų ypač nu
kentėjusių dėl klaidinamų skel
bimų pareiškimus. Juk mūsų 
spaudos siekimas yra tarnauti 
tiesai, o ne vien pinigui.

Su pagarba
Liudvika Kulikauskienė

mums galėtum nurodyti, mūsų 
valstijoj, kitą advokatą, kuris 
mums sutiktų padėti, neprašy
damas iš anksto pinigų. Būsi
me dėkingi už bet kokį patari
mą,, nes pasitikime Tamsta.

Skaitytojas
(prašau nedėti laikraštin 

mūsų valstijos)

AUTO MECHANICS
12,000 to 15,000 Potential 

If you’re looking for the chance to 
eam excellent pay with potential 
incorne unlimited,.thi& new aggre- 
sive Ford dealership is for you. Ma
ny fringe benefits, fine vorking 
conds. Contact Service Manager, 
Thomas Ford, 914 YOnkers 8-3900.

Work Near Home 
Exp or Trainee

Transmission Mechanic or helper 
Leam to rebuild & install Mušt 
have license Rosedale Automatic 
Transmission, 3375 l_awson Blvd^ 
Oceanside, N.Y„ Call 516 OR8-2909

P. Deltuva, Rockford, I1L, A. 
Miklas, Cgo, UI., A. Nagai, War- 
rington, Pa., F. Ališauskas, 
Scranton, Pa., R. Šileika, Phila., 
Pa., V. Žilinskas, E. Marsen, 
Pgh., Pa., Dr. A. Savičiūnas, M. 
Palūnas, Akron, Ohio, kun. C. 
Patrick, A. Mašilionis, Clevelan 
Ohio, A. Barzdukas, Falls Ch. 
Va., U. Varneckas, L. A. Calif., 
V. Balčiūnas, Delis, Wisc., V. 
Dailidė, Toronto, Ont.

Visiems, prie kalendoriaus išlaidi) 
padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir i< neatsiliepusių.

OSkinga DARBININKO 
Administracija

New

Egi* Giedraltlen* ir P. M] 
Puiktoa sglygM pralieti 
New York Thrvvvay ExH 
Informacijų kreipti*: BhM

per 200 myllg. Ii

Nuotr. V. Maželio

— Akademikų Skautę Chica- 
gos skyrius ruošia “Akvarijaus” 
stovyklą Rako ūkyje, Custer, 
Mich., nuo rugpiūčio 23 iki rug
sėjo 1. Kaina 40 dol. ir dar 5 
dol. registracijos mokestis, ku
ris siunčiamas J. Raslavičiūtei, 
7234 S. Sacramento, Chicago, 
BĮ. Tel. 776-3254.

Kad nenueitų niekais
Australe Geraldina Fawcet 

tė, nors jau ir 53 m. amžiaus, 
dar kartą norėtų ištekėti ir ieš
koti tokio vyro, kurio vardo ir 
pavardės pirmosios raidės bū
tų F. ir F.

Mat, jos vyras buvo Frede-
Tiekas ir paliko nemaža balti
nių ir drabužių su monogramo
mis. Ji nenorėtų, kad visa tai 
niekais nueitų.

Atsakymas
Rimtas advokatas negaran

tuoja bylos ^lošimo. Reikalau
ti vadinamo “retainer” yra pri
imta ir suprantama. Juk advo
katas, kuris veda bylą, turi ir 
išlaidų ir “investuoja” savo dar
bo ir laiko. Manau, kad Tams
ta be reikalo ieškai kito advo
kato. Advokatą aš nerekomen
duoju, nes, jei klijentas būtų 
tokiu advokatu nepatenkintas, 
mano rekomendacija jam nepa
tiktų.

Dėl paties reikalo: jei aš tu
rėčiau sutarties nuorašą, aš į 
Tamstos klausimą galėčiau daug 
geriau atsakyti. Nežinant su
tarties nuostatų, yra neįmano
ma konkrečiai dėl jos pasisa
kyti. Paprastai tokios sutartys 
turi vadinamas “time is of the 
essence” ir “forfeiture” klauzu
les. Labai daug priklauso nuo 
tų klauzulių suredagavimo. 
Kiekvienu atveju, man atrodo, 
kad tas faktas, kad buvęs sa
vininkas priėmė mažesnius mo
kėjimus (installments), negu bu
vo numatyta sutarty, padėtų 
Tamstos advokatui patiekti ar
gumentą, kad buvęs savininkas 
“sutiko” su sutarties nuosta
tų pakeitimu (modifikacija). 
Teisiškai tai vadinasi “waiver”. 
Todėl vargu ar jis galėtų rei
kalauti, kad Tamsta griežtai 
vykdytum “senus” sutarties 
nuostatus. Tokiu atveju, prieš 
kreipdamasis teisman, jis priva
lėtų Tamstoms pranešti, kad jis

Work Nėar Home
MALĖ C U TE R S

High Schod Grads

JUNE GRADS

Get yourself 
something for 
graduation...
a good job.

Right now, we have a choice 
of openings as:

SECURITIES CLERCS 
TYPlSTS 
STĖNOS 

SECRETARIES 
FIGURE CLERKS 

PAGES

Mūsų Sąjungos nariui ALFONSUI JAKUPCIONIUI, o 
taip pat jo seseriai ir broliams, mirus jo broliui Simonui, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

ALRK Vargonininkų ir Kitų Muzikų 

Sąjungos Centro Valdyba

On Children sportwear Permanent. 
Salary open Plenty of overtime 
Mušt be Exp.

CLARK K N ITT IMG MILLS 
150 Commerce Rd. 
Charfstadt, N. J.

(201) 933-8844

reikalauja “senų nuostatų” 
griežto vykdymo; taigi, kad jis 
nebesutinkąs su modifikacija. 
Ar jis tai gali dabar iš viso 
padaryti, ar ne, priklauso nuo 
sutarties nuostatų redakcijos.

Sunku tikėti, kad Tamsta pir
kai tokį brangų motelį, atsidė
damas vien ant senojo savinin
ko Tamstai rodomų buhalterijos 
duomenų, žinoma, biznio suma
žėjimas gali būti paaiškinamas 
biznio administracijos pasikeiti
mu (change of management). 
Tačiau tokios rūšies bizny, kaip 
motelis, administracijos pa
sikeitimas paprastai neturi di
delės reikšmės. Esu tikra, kad 
Tamstų motelio priežiūra nėra 
prastesnė, negu buvusio savi
ninko; Tamstos gal tik turite 
mažiau patyrimo šitokios rū
šies biznyje.

FILE CLERKS 

and many other great jobs 
at good starting salaries.

A special feature at Citibank are 
Severai training programa, for ex- 
ample — Secretary page program 
for gals having little or no typing 
A steno skills to be tralned during 
the normai work day as secretaries. 
Supervisory training program — 
geared to night college studentą 
who possess outstanding aptitudes.

APPLY NOW

111 WALL STREET 
(at F.D.R. Drive)

8:30 am - 4:30 pm 
on Wectoiesday - Friday.

634 LEXINGTON AVĖ.
(at 54th Street)

9:00 am - 7:00 pm 
Monday and Tuesday 

9:00 am - 5:00 pm 
Wednesday - Friday

For Something More Than a Job

An equal opportunity employer 
m/f

STATIONERY FIREMEN 
SECOND CLASS LICENSE 

GENERAL MAINTENANCE PAINTER 
HOUSEKEEPIN6, DIETARY 

LAUDRY SERVICE POSITIONS

Salem Hospital is a large friendly community bospital that offers 
ųualified personnel, highly competitive salaries, a convenient sub- 
urban location, excellent benefits and a congenial staff.

Apply Pėrsonn*! Offic*
SALEM HOSPITAL

81 Hlghtand Avu., Šatam, Mara. 
(617) 744-6000

— An Eųual Opportunity Employer —



DARBININKAS

GL 24916
GL 5-7281
GL 2-2923

Rūta ItingaHė iš New Yor- 
mokytojų savaitės metu 

17-24) Dainavoj praves 
Ruzgaitė šį 

kolegiją. Pagrin- 
šaka buvo pran- 
literatūra. Vasarą

(rugpj.

pavasari baigė kote 
dinė studijų šaka 
cūzų kalba ir litera 
praleido gilindama 
žinias Fordhame.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo pro
ga koncertas — vakarienė į- 
vyks rugsėjo 21, sekmadienį, 6 
vai. vak. St Matthias auditori
joje, 58-15 Catalpa Avė., prie 
Myrtle Avė., Ridgevvood, N. Y. 
Koncerto programą atliks so- 
listė Aldona Stempužienė.

Didžiulis Lietuvos atsimini
mų radijo piknikas, rengiamas 
New Jersey ir apylinkės lietu
viam, įvyks rugsėjo 7, sekma
dienį, Royal Gardens Parke, 99 
E. Hazehvood Avė., Rahway, 
N. J. Organizuojamos didžiulės 
ekskursijos . autobusais iš įvai
rių kolonijų. Pikniko - geguži- 

’nės išvakarėse Lietuvos atsimi- 
. nimų radijas, vadovaujamas 
prof. dr. J. Štoko, pradeda 29- 

■ tuosius transliavimo metus.
Solistas Liudas Štokas pa

kviestas dainuoti Essex Opera 
teatre, Ne wJersey, Toscos pa
statyme.

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga prašo para- 

, ginti N. Y. apylinkės draugijos 
.. narius dalyvauti septintame 

Sąjungos suvažiavime rugpiūčio 
- 30 - 31 Toronte, Kanadoje. 
Draugijos nariai prašomi lygiai 
viena savaitė prieš suvažiavimą 
gausiai dalyvauti visuotinaime 
susirinkime bendrai aptarti kal
bamą reikalą. Susirinkimas į- 
vyks rugpiūčio 23 d. 5 vai. p. 
p. dr. A. Narvydo rezidencijo
je: 409 Larkfield Rd., E. North- 
port, L. L, N. Y. 11731. Dr. 
A. Narvydas savo keliu kviečia 
gydytojus atvykti su svečiais 
į jo rengiamą pobūvį, kuris 
įvyks po susirinkimo.

Rudenį tęs 
ir sieks magistro 

nio pedagogikoj. Mokyme 
auklėjime Ruzgaitė praktikos 
gijo dirbdama ir su 
čiais ir su lietuviukais, 
yra mokytojavusi 
kam kasdieniniam daržely, 
metus yra buvus aukle 
metės amerikietės. New VWV« M u

fesorių konferencijoj rugpiūčio šeštadieninėj mokykloj 
25.27 du metus su įvairaus

Lietuvei Mzuninunę vaikais. Prieš kelis metus
ims piknikas - gegužinė rugpiū-

tavos atsiminimų radijo direk
torius ir Lietuvos Vyčių cent-

baigus vyčių 56-tam seimui Ne- 
warke, N. J., vyks į Cincinnati, 
Ohio, ir dalyvaus prekybos pro-

lietuvaite išrinkta Audra Cen- 
feldaitė iš Union, N. J. Polku
tės konkursą laimėjo Stefanija 
Dreseris ir Jonas Mardnkevi- ~ deja, 
čius. Gražiausių gėlių dovaną 
laimėjo Tęsė Puodžiuvienė. Pro
gramą atliko “Rūtos” ansamb
lis, diriguojamas muz. A. Kača- 
nausko.

Marijona Krasauskienė, su
laukusi 90 m. amžiaus ir gyve
nusi Ozone Park, N. Y., ilgame
tė Darbininko skaitytoja, mirė 
liepos 3LPo gedulingų pamal
dų Apreiškimo parapijos bažny
čioje, rugpiūčio 4 palaidota St 
Charles kapinėse. Nuliūdime li
ko dvi dukros: Elena Zailsky 
ir Marion Anterio, 5 anūkai ir 
8 proanūkai. Laidotuvėmis rū
pinosi Aromiskio šermeninė.

INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ DĖMESIUI 

ALIAS skyriaus susirinkimo 
vieta pakeista. Susirinkimas 
bus rugpiūčio 22, penktadienį, 
7:30 v. v. White Horse resto- 
rante, 86-16 Jamaica Avė. Pro
gramoje — prof. S. Kolupailos 
skaidrės iš Lietuvos ir galuti
nis baliaus suplanavimas.

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

kviečia visuomenę į 
Metropolitan operos 

solistes

LILIJOS
ŠUKYTES

KONCERTĄ

Yorko 
dirbo

us Ruz- 
sąsiuvi-gaitė iliustravo pratimų 

nį “Lietuvių kalbos 
pirmam skyriui”, kurį paruošė 
jos motina Elena Ruzgienė, 
New Yorko šeštadieninės mo
kyklos ilgametė mokytoja ir ve-

Nvw Yorko atstovai JAV 
Kongrese Samuel S. Stratton, 
John J. Rooney, Martin B. 
McKneally, Seymour Halpem ir 
Charles E. Goddell yra Ameri
kos lietuvių kongreso garbės 
komiteto nariai. Tikimasi, kad 
kongrese dalyvaus nemažas 
skaičius New Yorko lietuvių or
ganizacijų atstovų.

Eurotono plokštelių bendro
vė New Yorke ką tik išleido 
dvi lietuviškas “casette cart- 
ridges” astuonių juostų, kurios 
tinka groti automobilyje arba 
namuose. Viena — akordeonis
to Kazio Daubaro įgrojimai, ki
ta — New Yorko lietuvių vyrų 
okteto dainos. Ši bendrovė ne
trukus išleidžia ilgo grojimo 
plokštelę, įdainuotą Chicagos 
“Aidučių” ansamblio, kuriam 
vadovauja Alice Stephens.

Inž. Juozas Butkus, iš Wood- 
haveno, liepos mėn. buvo išvy
kęs atostogų į Bahamos salas.

sekmadienį rugsėjo 14 d.

T0WN HALL 
123 WEST 43rd STRST 

NEW YORK, N. Y.

Bilietų kainos 3, 4 ir 5 dol.; ložės — 7 dol. Visos vietos rezervuotos. 
Bilietus galima iš anksto įsigyti pas platintojus:

NEW YORK, N.Y. — Litas Ttavd Service, teL 847-5522; Haven Realty, 
td. VI 7-4477

GREAT NECK, LI. — Irane Vilgalienė, tel. HU 2-6684
KEARNY • POINT PLEASANT, N J. — Bronė Macijausltienė, tel. Kear- 

ny: 998-6797; Point Pleasant: 899-7506
PATERSON, N J. — Antanas Gadonas, td. SW 7-5299

Bilietų platinimo koordinatorius — Vincas Padvarietis, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418 (tel. 847-5619). Bilietus galima užsisakyti ir

Nnotr. R. Kisieliaus

. Lietuvos vyčių 56 seimas jau čia pat
Richard J. HughM, New Jer- . vyčių seimo metu garbės 

sey gubernatorius, Lietuvos vy- nario titulas, aukščiausias or- 
čių 56 seimo, įvykstančio rug- ganizacijoje pagerbimo ženklas, 
piūčio 21-24 Nevari, N. JL, pro- bus suteiktas Onai M. Klum, 
ga prisiuntė seimo rengėjam ketvirto laipsnio yytei, priklau- 
sveikinimą, pasidžiaugdamas sančiai vyčių 90 kuopai, Kear- 
šios ir .kitų lietuviškų organi- ny, N. J., nuo 1935 balandžio 
zacijų veikla. mėn. Ona per 34 metų laiko-

Anicotas Simutis. Lietuvos t*rPį veikliai pasireiškusi 
generaL konsulas New Yorfce, organizacijos gyvenime — kuo- 
Lietuvos vyčių seimo metu kai- 'P®®* apskrities ir visos organi- 
bės rugpjūčio 23, penktadienį, žarijos apimtyje. Ėjo įvairias 
priešpiečių metų Robert Treat atsakomingas pareigas, 12 me- 
viešbuty, Newark, N. J. Tema: ;tų redagavo Kearny kuopos mė- 
“Veikime vieningai ir ištikimy- ,ne^n^ iaikraštj, priklausė “Rū- __.... ».
bėję savo idealam”. tos ^ąnmm^liuį, puoselėjo tie- stuko, padainuos lietuviškų dai-

tuviškų šiaudinūį papuošalų bei
Trys Nuw Jursuy miestu bur* velykinių kiaušinių lietuviško 

mistrai sutiko datyvanti seimo marginimo meną, tuo sudomin- 
darbuose. Nevvarko burmist ras Į dama ir plačias kitataučių ma- 
Addonizzio sutiko dalyvauti ei- ■ses- 
Įėję seimo įvykių- pasveikinti

-......................- - - .1969 gruodžio, L sueis 100
‘metų nuo Lietuvos vyčių orga- 
inizacijos įsteigėjo Mykolo Nor-

kūno gimimo. Jis šią organiza
ciją įkūrė 1913 balandžio 27. 
Vyčių steigėjas bus pagerbtas 
baigiamojoj seimo sesijoj, rug
pjūčio 24, Robert Treat vieš
buty. Kalbės Norkūno duktė dr. 
Phyllis Cimic, kuri ruošia pla
čią tėvo biografiją. Minėjimą 
praves Juozas Boley.

Seimas baigiamas rugpiūčio 
24, sekmadienį, 6 vai. vak. iš
kilmingu banketu Robert Treat 
viešbuty, Newark, N. J. Žibuok
lių sekstetas, vadovaujamas L.

delegatus žodžiu ir iškabinti 
sveikinimo plakatą virš Newar- 
ko rotušės. Keany burmistras 
Healey ir Elizabeth burmistras 
Dunne sutiko dalyvauti seimo 
veiklos momentuose, vyksian
čiuose jų miestuose.

Už a. a. Antano Bendoriaus 
vėlę gedulingos mišios su eg
zekvijomis bus laikomos tėvų 
pranciškonų koplyčioje, 680 
Bushwock Avė., Brooklyn, N. Y. 
rugpiūčio 30, šeštadienį, 10 v. 
ryto. Velionies našlė ir vaikai 
kviečia draugus atsilankyti ir 
prisiminti jį savo maldose.

Elenos Vaitiekūnienės, Dar
bininko skaitytojos iš Brook
lyn, N. Y., sūnus pulk. Įeit. An
tanas Vaitiekūnas, tarnaująs 
JAV \ oro karinėse pajėgose, 
vieniem metam išvyko į Korėją. 
Virginijos valstijoje liko žmona 
su penkiais vaikais. Pulkininko 
sesuo Emilija Bajor su vyru 
neseniai 3 savaites lankė Euro
pą. Jų duktė Patricia baigė N. 
Y. U. kolegiją ir ruošiasi mo
kytojauti. Sūnus Edvardas bai
gė Bishop Laughlin Memorial 
aukštesniąją mokyklą ir vyks 
studijuoti į Bradley universi
tetą, Peoria, BĮ. E. Vaitiekū
nienė visiem linki sėkmės. -

Veronika Žakienė, -gyvenusi Europos, į Europą išskrido kun.
J. Pakalniškis. • Su juo drau
ge iškeliavo ir kun.. A "Rač
kauskas. Grįš apie rugpiūčio 21.

Rugpiūčio 8 mirė Mane Var
nės — vaistininko Jono Var
no žmona, mokytoja. Palaido
ta rugpiūčio 11.

Elenai Savickienei padaryta 
abiejų akių operacija Guli Je- 
wish ligoninėje.

Maldininkų kelionė į Šiluvos 
koplyčią Washingtone organi
zuojamą rugsėjo 7. Bilietas į 
abi puses tik 8 dol vienam 
asmeniui. Autobusai išvyks 7 
v. ryto ir grįš apie 10 yaL yak.

Juozas Kivyta, Darbininko 
skaitytojas, mirė liepos 16, pa
laidotas liepos 19.

Carol Ann Stanisauskas su
situoks su Gerard J. Miūler 
rugsėjo 13.

Joan E. Kabošis susituoks su 
C. Robert Catuosco rugpiūčio 
23.

Kiekvieną sekmadienį laiko
mos vakarinės mišios 5 vai.

Edison, N. J., mirė rugpiūčio 
14. Po gedulingų pamaldų šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Eli
zabeth, N. J., palaidota rugpjū
čio 18. Gedulingas pamaldas at
laikė ir į kapines palydėjo ve- 
lionies giminaitis kun. A. Pet
rauskas, Angelų Karalienės pa^ 
rapijos klebonas.

Lituanistika
Fordhame

(atkelta iš 4 psl.)
ta. Jis kalbėjo apie metodus, 
kaip sudominti mūsų jaunąją 
kartą, kad ji domėtųsi lietuvių 
kalba, papročiais ir kultūra. Jo 
draugiška šypsena, jo entuziaz
mas ir domėjimasis lietuviškais 
reikalais sukėlė studentų tarpe 
pasiryžimą dirbti ir aukotis tau
tos reikalams. Ne viena studen
tė, išklausiusi Tėvo Saulaičio 
paskaitos, pasiryžo mokytojauti 
šeštadieninėse mokyklose. Po 
paskaitos Tėv. Saulaitis išvyko 
į Europą, palikdamas mumyse 
gilų įspūdį.

Ne visą laiką mes buvome 
užgulę ant knygų. Nepamiršo- 
me mes ir pasilinksminti. Kur
sų direktorius prof. A. Vasys 
suruošė mums iškylą prie Welsh 
ežero. Nors tą dieną ir Ujo, bet 
visų nuotaika buvo puiki, ir 
mes maloniai praleidome laiką. 
Taip pat prof. A. Vasio bute 
suruoštas priėmimas mokyto
jams ir studentams praėjo su 
pakilia nuotaika. Visur ir visa
da skambėjo lietuviškos dainos. 
Net ir kitataučiai ateidavo pa-

Pagaliau atėjo rugpiūčio 8. 
Tai buvo ctiena susirūpinimo 
ir nerimo. Nerimome mes ne

kad reikės skirtis. Norėjosi, kad

kad mes galėtume toliau studi
juoti ir išsinešti su savim į

savajai kalbai, kultūrai ir sa
vajai tautai.

Kęstutis Šulinskas

nų.

šis meno vienetas, sudary
tas 1966, jau yra pasirodęs ei
lėje JAV vietovių ir Kanadoje 
bei įgrojęs plokštelę. Nenuosta
bu, kad seksteto pasisekimai 
vertinami ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių tarpe.

Kun. V. Karalevičiut, šv. 
Onos lietuvių parapijos admi
nistratorius, Jersey City, N. J., 
arkiv. T. Bolando įkardinuotas 
į Netvarko arkivyskupiją.

Apie Joną Monkevičių - Man
kę rašoma Elizabeth, N. J., 
“Daily Journal” dienraštyje, 
liepos 16 d. pirmam puslapy. 
JAV oro pajėgų majoras Mau
kus dirba Houston, Texas, erd
vės tyrimų centre ir daug pri
sidėjo prie astronautų sėkmin
go skrydžio į mėnulį. Maukus 
yra buvęs “Rūtos” ansamblio 
pirmininku.

MASPETHO ŽINIOS

Sugrįžus prel. J. Balkonai iš ?

New Yorko - New Jersey L. V. Apskritis kviečia 
visus |

LIETUVOS VYČIŲ SEIM4
Rugpiūčio (Aug.) 21, 22, 23, 24, d.d., 1969 m.

Ketvirtadienį, Rugp. 21 d. — 8:00 v. v.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS — Šokiai ir vaišes

Liet Katalikų Bendruomenes Centre, 6 Davis Avė., 
Keamy, N. J. Bilietas — $4.00

Penktadienį, Rugp. 22 d. — 8:00 v. v.
KONCERTAS — Programoje: “Rūtos” Ansamblis, vad. 
Alg. Kačanauskui, N. Y. Vyčių Šokėjų Grupė, vad. K. 
Visockaitės, Akt Vitalis Žukauskas. Gros Gutauskų 
Orch.

Šv. Jurgio Draugijos Salėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Bilietas — $3.00.

šeštadienį, Rugp. 23 d. — 9:00 v. v.
BALIUS — Gros Gene Mitchko Orchestras — Bilietas 
— $3.00.

Robert Treat viešbutyje, 50 Park PI. Newark, N. J.
Sekmadienį, Rugp. 24 d. — 6:00 v. v.

L; Stukul.
. Robert Treat viešbutyje, 50 Park PL, Newark, N. 

J. Vietos rezervuojamos — tel. (201) 289-6878.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

jvi/ks

Maspvthe, prie lietuvių baž
nyčios, išnuomuojamas vyrui

naudotis virtuve. Tel TW 4- 
1962.

Woodhavvnu, šalia parko, 
parduodamas 2 šeimų mūrinis

ram stovy, įrengti viri patogu
mai. Viršutinis aukštas tuš
čias. Dėl informacijų skambin
ti tel. VI6-8213.

Wiinanvbury sekcijoj, 372

3843.

Kreiptis 91-48 88th RA, Wood- 
haven, N. Y. Te!. 843-8544.

to studijos trankiai Gera proga

Pardavimo priežastis: senas am*

R. Kruch’as, 65-23 Grand Av&, 
Maspeth, N. Y. 11378.

Augusi — Rugpiūčio 31 
Franklin Sqiiare, L.L, N.Y.

Gros Joe Thomas orkestras
Durys atsidarys 1 vai., tokiai prasidės 4 vai. popiet 

Gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, 
geras privažiavimas ir aikštė mašinom statyti.

Autobusas ižeis 1 vaf. nuo Apreiškimo bažnyčios;
1:30 — nuo šalinskų įstaigos Woodhavene.
Nuo Jamaicos traukinio paskutinės stoties iki pat 
pikniko aikštės autobusas atveža per 15 minučių.

PLATTDĖUTSCHE PARK RESTAŪRANT
1132 Henapstead Turnpike Franklin Sųuare, L.I..N.Y.

Kviečiame parapiečius ir svečius dalyvauti.

Didžiulis, tradicinis

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
RADIJO ir “RŪTOS” PIKNIKAS

įvyks
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 7

ROYAL GARDENS PARKE 
990 E. Huiulwood Avu., Ralnvay, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Pro
grama 3 vai. p.p. • šokiai nuo 4 
v*L PP- • lojimo auka $2.00. • 
Šokimo kontestas. iUaimėJimai. ir 
kiti įvairumai, Hetuviikų valgių 
bufetas • Veiks Darbininko spau
dos kloakas • Piknikas įvyks bet 
kokiam orai esant’. Visus malo
niai kviečiame!

Dr. J. J. STUKAS, Dir.

tranaHavtmo metai)


