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1973 METŲ MANIFESTAS

EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOJE NESAUGU
- ‘ . f

Lietuvių, latvių, estų delegacijos buvo suimtos. Kai Amerikoje apie 
suėmimų Altą ir Bendruomenė aliarmavo Amerikos Įstaigas Washingtone 
ir Helsinky, valstybės sekr. Rogers intervenavo, ir suimtieji buvo 
paleisti.

Kaip tai vyko, koki atgarsį padarė, informuoja žemiau skelbiami pranešimai.

Jie visi turėjo atiduoti savo dir
žus ir batų rašičius.

t* 
t

kitą dieną, liepos 6, visi su
laikytieji buvo paleisti.

Į klausimą, kodėl pabaltiečiai 
buvo sulaikyti, oficialiai atsa
koma: dėl konferencijos rimties 
ir bendros ramybės.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITEI
Nuo 1959 metų, vykdydama 

Kongreso nutarimą, JAV vyriau
sybė kasmet skelbia liepos tre
čią savaitę Pavergtų Tautų Sa
vaite. Laikas sutampa su Lie
tuvoje 1940 metais okupanto 
įvykdytais “liaudies seimo rin
kimais” ir to “seimo” sesijom 
Kaune Valstybės teatre.

Šiemet Pavergtų Tautų Savai
tė yra liepos 15 - 31. Ji at
siduria Brežnevo - Nixono ir 
Helsinkio konferencijų šešėly. 
Dėl to Pavergtų Tautų Savaitės 
manifestas, pasirašytas Christo- 
pher Emmet, Pavergtų tautų

Vilkas: KAIP TAI VYKO 
HELSINKY

Dr. J. K. Valiūno vadovauta 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto delegacija, į kurią dar 
įėjo dr. Petras Vileišis, dr. Jo
nas Genys ir magistrė Eglė 
Žilionytė, liepos pirmąją savai
tę Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje sėk
mingai atliko pirmą savo veik
los aktą.

Ką delegacija atliko:
Delegacija Helsinky glaudžiai 

bendradarbiavo su latvių ir es
tų delegacijom. Delegacijų na
riai kelias dienas susitikinėjo su 
laisvosios Europos valstybių de
legacijų nariais ir laisvaisiais 
žurnalistais. Informavo juos apie 
savo valstybių ir tautų padėtį 
sovietinėje okupacijoje žodžiu 
ir atitinkama literatūra.

Pernai lapkričio mėn. Vlikas 
savo platų memorandumą buvo 
įteikęs visom laisvosios Europos 
vyriausybėm; dabar to memo
randumo santrauką, anglų kalba 
pritaikytą tam reikalui Eltos biu
letenį ir brošiūrą “Lithuania 
how much do we know about 
her” paskleidė konferenoijos da
lyviam ir žurnalistam. Tom pat 
vyriausybėm buvo nusiųsta

užsienių reikalų ministerio 
Home, jis garsiai paklausė, ko
dėl konferencijos darbotvarkėje 
nėra Pabaltijos valstybių klausi
mo. Mr. Home jam patarė tuo 
reikalu kreiptis į A. Gromyko. 
P. Grava dar garsiau savo klau
simą pakartojo Gromykui, So
vietų delegacijos pirmininkui. 
Gromyko išsyk išraudęs ir sumi
šęs, pradėjo pasakoti, kad Bal
tijos tautos laisvai ir savanoriš
kai esančios įsijungusios į So
vietų Sąjungą, šis netikėtas dia
logas buvęs visiem staigmena.

Tuojau po dialogo p. Grava 
civiliai apsirengusio pareigūno 
buvo išlydėtas iš priėmimo - 
konferencijos. Tai buvo liepos 
4 vakarą. Liepos 5 buvo sulai
kytas dr. Valiūnas ir estų de
legacijos pirmininkas įima 
Pleer. Netrukus buvo sulaikyti 
visų trijų Baltijos tautų delega
cijų nariai — viso 9. Jie visi 
iš Continental viešbučio, kuria
me gyveno visi ministeriai, jų 
vadovaujamų delegacijų nariai 
ir žurnalistai, buvo pergabenti 
į viešbutį Marsky, ir kiekvie
nas patalpintas į atskirą kambarį.

Altos pranešimai: 
PIRMOSIOS ŽINIOS IR 
PIRMIEJI DARBAI

$

Kada suimtieji paleisti:
Kai Continental viešbuty su

laikytasis estas Pleer buvo kel
tuvu lydimas žemyn, į tą patį 
“vežimą” įėjo JAV valstybės 
sekretorius W. Rogers ir Kana
dos ministeris Sharp. Abu mį- 
nisterius sulaikytasis paklausė, 
kodėl pabaltiečiai areštuojami, 
ir prašė jų pagalbos. Ministeriai 
pažadėjo ir pažadą ištesėjo —

Vliko valdybos prašymas:
Vliko valdyba mano, kad jo 

delegacija, atsiėjusi apie 7-8.000 
dolerių atliko labai svarbų ir 
didelį darbą. Jis turi būti tę
siamas ir toliau. Tiem darbam 
reikalingi pinigai. Todėl visi 
prašomi skubiai siųsti aukas 
Tautos Fondui (Lithuanian 
National Fund, 64-14 56 Road, 
Maspeth, N.Y. 11378). Aukos 
galima siųsti per Altos skyrius, 
Bendruomenės apylinkes ir ki
tas atitinkamas organizacijas.

nę sistemą, jei jos nebūtų gel
bėję Vakarai negirdėtais lig tol 
kiekiais ir pigiol kainom duo
dami grūdų. Bet tuo pačiu metu 
Sovietai nenustojo rengę sub- 
versįjos prieš Vakaram palan
kias vyriausybes viduriniuose 
rytuose. Tą pačią dieną, kada 
Brežnevas kalbėjo į Amerikos 
tautą, Washington Post pranešė 
apie Sovietų gausiai pristato
mus “migus” South Yemen 
marksistinei vyriausybei ir apie 
Kubos treniruojamus infiltra- 
torius į Oman sultono valdomą 
teritoriją nuversti vyriausybei, 

bičiulių amerikiečių pirminin- palankiai Vakaram.
ko, ir S te fa n Korbonski, Paverg
tų Europos Tautų Seimo pir
mininko, atsiliepia į tų konfe
rencijų kalbėtus ir nutylėtus 
klausimus. • -

Dėl Brežnevo taikos pažadų:
Sovietiniai pažadai ir užtik

rinimai — sakoma manifeste — 
negali būti priimti už tikrą pi
nigą. Apie taiką ir detente kal
bėti sovietus prispyrė ekonomi
nė krizė. Žemės ūkio krizė bū
tų sužlugdžiusį visą komunisti-

German Aggression Against 
Lithuania”. Latviai ir estai pa
skleidė savo turimą inforihaci- 
nę literatūrą.
Nuo ko prasidėjo suiminėjimai:

Liepos 4 vakarą Rytų Vokie
tijos pasiuntinybėje Helsinky 
buvo delegatų ir žurnalistų pri
ėmimas. Į jį pateko .ir latvių 
delegacijos pirmininkas Uldis 
Grava. Prisiartinęs prie Anglijos

komunikate pranešė, kad dr. Jo
nas Genys liepos 5 telefonu iš 
Helsinkio pranešė Altos pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui, kad tą 
rytą dr. Valiūnas ir estų dele
gacijos pirmininkas Ilmar Pleer 
Suomijos policijos buvo suimti 
iš viešbučio. (Pasikalbėjimas su 
Gromyko buvo liepos 4 ir jau 
tada suimtas latvis Grava). Dr. 
Bobelis tuoj kreipėsi į kongres- 
manus, senatorius ir valstybės

Dr. J.
grįžtąs . . .
Nuotraukoj dalis dalyvių: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Sofija Jasaitienė, jauniau
sias Valiūnų sūnus, p. Valiūnienė, dr. Valiūnas, B. ir V. Radzivanai. Už Valiūnų — 
tėv. B. Ramanauskas, tėv. K. Bučmys, J. Audėnas, Vliko vicepirm. Nuotr. Charles Binkins

K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, liepos 8 sutinkamas New Yorko aerodrome, 
iš Helsinkio konferencijos. Su vėliavomis ir gėlėmis jo laukė apie 80 asmenų.

Dėl Saugumo konferencijos:
Konferencijoje pirmasis So

vietų tikslas — “stabilizuoti sa
vo imperiją”. Jei Vakarai nori 
Europos pastovumo ir saugu
mo, turi neiškrypti iš dėsnio: 
kas teisinga yra moralėj, tas 
teisinga yra ir politikoj. Niekas 
nepasitamaus geriau Europos 
taikai ir saugumui kaip Vakarų 
siekimas rytų bei vidurio Euro
pos pavergtom tautom apsi
sprendimo teisės, numatytos 
J. T. chartoje, laisvo žodžio, 
laisvos emigracijos ir kitų žmo
gaus pagrindinių teisių visom 
tautom, atsidūrusiom Kremliaus 
imperijoje (o Sovietai tas tei
ses konferencijoje nori pakišti 
po stalu).

Dėl pavergtų veržimosi į laisvę:
Manifestas suminėjo faktus, 

kaip tautose laisvės troškimas 
prasiveržia sukilimais ir riau
šėm:

1953 darbininkų riaušės Len
kijoje ir rytų Vokietijoje.

1956 Lenkijos ir Vengrijos su
kilimai.

1968 studentų riaušės Lenki
joje ir Dubceko sąjūdis Čeko
slovakijoje.

1970 darbininkų riaušės Len
kijos pajūrio miestuose.

1972 riaušės, demonstracijos 
Kaurie ir kitubšė Lietuvos mies
tuose su trim susideginimais už 
laisvę.

L. Bendruomenės žinios: 
AKCIJA WASHINGTONE, 
HELSINKY, SPAUDOS 
AGENTŪROSE

Spaudoje: ATSISAKĖ 
TRAUKTIS IŠ AREŠTO,
IKI VISUS PALEIS
N. Y. Times liepos 7 savo ko-

reprezentuoti buvusias Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valsty
bes, prieš antrą pasaulinį karą 
Sovietų Sąjungos aneksuotas. “ 
Esą neaišku, kokį įstatymą per- 1

Manifesto apeliacija:
Prašo Kongresą, kad kreip

tų visuomenės dėmesį į žmo
gaus teisių varžymą be palio
vos komunistų valdomuose ry
tų bei vidurio Europos kraš
tuose.

liks, iki bus paleisti kolegos iš

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 
Liepos 2-9

Helsinkis ir Watergate 
viską nustelbė

Svarbiausias įvykis — Helsin
ky liepos 3-7 Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija. Dalyvavo 35 valsty
bės, įskaitant ir Vatikaną. Atsi
sakė dalyvauti Albanija, tuo pa
reikšdama Kinijos nepritarimą 
konferencijai.

Čia buvo pirma konferencijos 
dalis — iškilmingos ministerių 
kalbos. Antra dalis bus darbas 
komisijose Ženevoje nuo rug
sėjo 18. Trečios dalies, iškil
mingo pasirašymo, Sovietai 
laukia prieš naujus metus. Vaka
rai skeptiškesni — gal pavasa
rį, gal vasarą. Tai priklausys nuo 
kitos konferencijos rezultatų — 
Vienos konferencijos, kuri pra
sidės spalio 30 ir svarstys gink
luotų jėgų mažinimo reikalus.

Vakaruose Helsinkio konfe
rencijos rezultatai sutinkami 
skeptiškai.

Konferencijos platesnį ver
tinimą tenka atidėti, pirmenybę 
užleidžiant informacijai apie in
cidentą su Lietuvos, Latvijos, 
Estijos delegacijom Helsinkio 
konferencijos metu.

-o-
Amerika tebevargsta su Wa- 

tergate byla. Dėmesys labiau
siai kreipiamas į prezidento 
vaidmenį. Senato komisija norė
jo prezidentą apklausinėti. Pre
zidentas atsisakė. Atsisakė duoti 
ir savo štabo narių raštus. Tai 
padidino įtampą opinijoje ir net

departamentą. Kongresmanas 
Derwinski ir departamentas pa
žadėjo daryti žygių.

Liepos 5 jau buvo suimtas ir 
dr. Genys.

Liepos 6 komunikate Altą in
formavo, kad Pabaltijo reikalų 
direktorius Edward Hurwitz 
pranešė gavęs oficialią žinią iš 
Suomijos, jog dr. J. K. Valiū
nas, Uldis Grava, Ilmar Pleer 
ir dr. Genys paleisti liepos 6 
iš ryto ir grąžinti į savo vieš
bučius.

tarp respublikonų, kurie nori, 
kad prezidentas netylėtų.

Pagal Gallupą birželio gale 
buvo sustiprėjęs įsitikinimas iki 
71 proc., kad prezidentas apie 
VVatergate įvykius žinojęs ir juos 
dengęs. Tačiau 71 proc. taip pat 
mano, kad prezidentas neturi 
dėl to atsistatydinti.

Patarėjas Kissingeris vyks į 
Pekiną liepos gale ar rugpjūčio 
pradžioje dėl Cambodijos. Prin
cas Sihanouk nenorįs su Kissin- 
geriu kalbėtis dėl koalicinės 
vyriausybės sudarymo Cambo- 
dijoje.

David Rockefeller, Chase 
Manhattan Bank prezidentas, 
Kinijoje susitarė būsiąs New 
Yorke Kinijos banko atstovas 
— korespondentas. Maskvoje jis 
savo atstovybę jau atidarė.

Doleris žemiausiai krito — iki 
2.23 markių. Su šia savaite pra
deda atsigauti.

Dėl gazolino trūkumo federa
linė prekybos komisija priėjo 
išvadą, kad tai didžiųjų kompa
nijų sąmokslas — padidinti sau 
pelną — sumažinant gamybą ir 
tokiu būdu išstumiant konku
rentus. Per 5 mėnesius turėjo 
likviduotis jau 1200 gazolino 
stočių.

LB visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininkas A. Gečys, in
formacijos vadovė Aušra Zerr, 
valdybos vicepirmininkas A. 
Novasitis, ryšininkas su valsty
bės departamentu A. Gureckas 
apie suėmimus informavo tuoj 
abiejų partijų tautybių vadovy
bes, porą kartų susisiekė su p. 
Hurvvitz valstybės departamen
te, su vadinamu “Suomijos sta
lu” departamente, su Suomijos 
atstovybe Washingtone, o liepos 
5 vakarą A. Gečys kalbėjosi su 
Amerikos konsulo pavaduotoju 
Helsinky. Tas pažadėjo praneš
ti. Ir tikrai rytojaus dieną per 
valstybės departamentą atsaky
mas buvo telefonu perduotas 
A. Gečiui: paleisti; paprašyti 
“nedemonstruoti”; leidžiama 
jiem Suomijoje pasilikti; buvę 
suimti labiausiai už lapelių da
linimą. (Dr. Vileišis buvo išsi
vežęs ir keliasdešimt Report

Italijoje sudaryta Marano Ru- 
mor vyriausybė. Koalicijoje kr. 
dem., soc. dem., respublikonai 
ir socialistai. Tai 35 vyriausy
bė per 30 metų nuo Mussolini 
pašalinimo.

Irakas nuteisė mirti 23 už pa
sikėsinimą nuversti valdžią. Ap
saugos ministerį sąmokslininkai 
suspėjo nušauti.

Vienoje atsilankiusiam So
vietų min. pirm. Kosyginui 40 
žydų įteikė peticiją, kad leistų 
grįžti į Sovietų Sąjungą. Jie ne
buvę patenkinti Izraelio gyveni
mu.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, dalyvauja viso pasaulio pro
vincijolų suvažiavime Madride. 
Suvažiavimo posėdžiai jau bai
giami ir Tėv. J. Gailiušis grįš 
liepos 15.

respondento pranešimą apie 
konferenciją baigė žinia, kad su
imti 9 asmenys, kurie siekė

on Human Rights, keliasdešimt 
LB memorandumų prezidentui 
Nixonui apie Lietuvos Baž
nyčios padėtį).

Labiausiai rūpėjo paskleisti 
žinią apie suėmimus per spau
dos agentūras. UPI sakėsi ži
nią jau turinti, bet jos nepalei- 
dusi (Paskelbė paskiau labai 
sutrumpintą). Už tat AP agentū
ra davė plačią informaciją, pa
naudodama žinias, pateiktas 
JAV L. Bendruomenės pirmi
ninko V. Volerto vardu.

Kiti pranešimai: K0NGRES- 
MANO DERWINSKIO, LIETU
VIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ SĄJUNGOS.

Kongresmanas Derwinski iš
leido “press release”, kuriame 
informavo, kad liepos 5 jis te
legrafavęs valstybės departa
mento pareigūnam Helsinky ir 
rytojaus dieną jam buvo praneš
ta iš valstybės departamento, 
kad gavę jo telegramą valsty
bės sekretorius Rogers ir amba
sadorius V. John Krehbiel susi
siekė su Suomijos vyriausybe ir 
užtikrino suimtųjų paleidimą.

Lietuvių krikščionių demo
kratų sąjungos komitetas prane
ša, kad specialia pro memoria 
kreipėsi į valstybės sekretorių 
Rogers, kad suimtieji būtų pa
leisti. Kreipėsi panašaus turinio 
raštais ir į Ohio abu senatorius: 
W. Saxbee ir R. Taft. Kitu raš
tu komitetas pareiškė pasidi
džiavimą lietuvių, latvių ir estų 
delegacijų veikla, jų suėmimą 
laikydamas nauju smurtu, ne tik 
suimtiesiem, bet ir Suomijos 
vyriausybei. .

žengė grupė, kurioje yra 5 Ame
rikos piliečiai, atstovaują Pa
saulio baltiečių konferencijai. 
Valstybės sekr. Rogers, patyręs 
apie suėmimus, intervenavo 
Suomių vyriausybėje, kad būtų 
paleisti, kaip sakė Amerikos 
šaltiniai.

-o-
Daily News liepos 5 davė 

UPI agentūros žinią, kad esą 
suimti 4 amerikiečiai ir vienas 
kanadietis, visi estų bei latvių 
kilimo, už antisovietinių lapelių 
dalinimą. Žinia esanti iš latvių. 
Tas pats šaltinis suminėjo tris 
pavardes — Ilmar Peer, George 
Kahar, Juozas Valiūnas (“iš Chi- 
cagos”).

-o-
The Philadelphia Inųuirer 

liepos 7 UPI žinioje yra nau
jesnis ir įdomesnis faktas. Esą 
valstybės sekr. Rogers paprašė 
Suomijos vyriausybę paleisti 
Amerikos piliečius, estų ir lat
vių kilimo, kurie ketvirtadienį 
buvo suimti už lapelių dali
nimą. Suomiai patenkino. Bet 
“du amerikiečiai John Genys ir 
Eglė Žilionis atsisakė išeiti iš 
kalėjimo, sakydami, kad jie į)šsi-

Britanijos ir Kanados”.

The Evening Bulletin liepos 6 
yra AP pranešimas — plačiau
sias iš visų. Esą policija suėmė 
6 Amerikos piliečius, dalinu
sius lapelius netoli Europos sau
gumo konferencijos, kaip sako 
oficialus šaltinis. Valstybės sekr. 
Rogers intervencija policija grą
žino laisvę šešiem, bet tik vie
nas iš amerikiečių ją priėmė, 
kaip informuoja Amerikos atsto
vybė. Kiti penki atsisakė trauktis 
iš arešto, kol kiti užsienie
čiai bus paleisti. Tie kiti buvo 
vienas iš Anglijos, vienas iš Ka
nados, vienas iš Švedijos ir vie
nas iš Suomijos. Tai informa
cija iš amerikinių šaltinių. 
Toliau AP duoda informaciją, 
kad suimtieji protestavo prieš 
Sovietinę okupaciją, prieš žmo
gaus teisių paneigimą Sovietų 
okupuotuose Baltijos kraštuose. 
Tai jau informacija iš LB spau
dos komunikato, surašyto Ame
rikos LB valdybos pirmininko V. 
Volerto vardu.

Kiek laikraščių panaudojo šių 
agentūrų informaciją, tuo tarpu 
nežinia.

Pavergtų Tautų Savaitė New Yorke

Pavergtų Tautų Savaitės komitetas New Yorke praneša:

Liepos 15, sekmadienį:

9:00 v. r. Renkamės 59 St. prie 5 Avė.
9:15 Paradas 5 Avė., nuo 59 St. iki 50 St.

10:00 Pamaldos šv. Patriko katedroje
11:00 Paradas 5 Avė. — nuo 50 St. iki Central Park Mali.
12:00 Iškilmės su garbės kalbėtojais prie Central Park Mali.

Liepos 19, ketvirtadienį

6:00 v. v. Motorkada per Manhattaną.
Renkamės Pirma A ve. prie 39 St.
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MINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
JO IR MOKINIO AKIMIS

Nekasdieninė žinia pasklido 
praėjusią žiemą New Milford, 
N. J., gimnazijoje: Velykų atos
togų metu ruošiama didelė isto
rijos ir sociologijos mokytojų 
iję YJTęsniųją, klasių mokinių 
ekskursija Sovietų Sąjungą. 
Ekskursantai laųkyi.ią Leningra
dą įr^Mąskvą, kelionėje, užtruk
sią 10 dienų. .Visa kelionė kai
nuosiantį apie 480 įol. Visi, ku- 
rie ^įa kelione domėtųsi, pra- 
šoiųį tum pat prajoti .registruo
tis, Uac|, įąikų į)ūtų galima su- 
tvarkytį visus ^okjjmpntps:.

• ik' ‘
Mano njeripąsdėl tos •

». • • 
. Jšgįręį^s .įšja, žipįą,, pasijutau 

nei ši^p^nėi gero
kai susirūpinau. Ir štai dėl ko! 
Minėtoje, mokykloje esu išdir
bęs jau^dyyli^a metų. > Tame 
lailęotarpjoe, kada ’tik pasitaiky- 
ddvo kacl ąr menkiausia proga, 
esti kalbėjęs ir'infoųnavęs nio- 
k'ytojuš, mokinius, jų tėyus, mo
kyklos 'tarnautojus, ir t net ame
rikiečių visubipepę savo paskai
toje .‘apie 'komunizmą ir apie gy
venimo ' sąlygas Sovietų Są
jungoje’, ypač" jos pavergtuose 
kraštuose. Labai dėkingos pro
gos buyo. 5*.'Kudirkoj šyojis, į 
laisvę,'. Ėražūiskj, i^abėgirnas 
ir.‘R? pk^antos susidegin.imas. 
Esii'rinkas mokykloje parašus į- 
vainčun jrnūsų peticijom.. Eida
mas vąkiečių kalbos tursą ir už
simindamas apie Berlyno sie- 
ną^jyisuomet pąąiškindavąu, kad 
tokią siena skiną (r Lietuvą ir 
kitus"pavergtus kraštus nuo lais
vojo Vakarų pasaulio.

Šitokiu būdu pasidariau savo 
mokykloje žinomas kaip komu
nizmo žinovas, ypač iš praktiš
kosios pusės, iš mano susidū
rimo su juo akis j akį, iš mano 
asmeniškų išgyvenimų. Istorijos 
ir sociologijos mokytojai, kurie 
dabar $ią ekskursiją, organizavo, 
yra lęviętę. mane kalbėti jų kla
sėm, kada jie eidavo kursą apie

A. MASIONIS 
Elmwood P ark, N. J.

neblogai, bet vis tiek savo 
grašį aš dar prikišiu.

Sužinojęs, kurie 
važiuoja, o ne vienas iš jų yra 
buvęs mano vokiečių kalbos 
klasėse ir girdėjęs pamokų metu 
ir apie padalintą Vokietiją, ir 
apie Berlyno sieną, ir apie kelis 
milijonus pabėgėlių į Vakarų 
Vokietiją, pradėjau juos ruošti

tri-

mokiniai

tai ekskursijai individualiai. Pa- 
tarinėjau jiem laikyti, akis ir au
sis atviras, nebijoti statyti gidam 
ir gidėm įvairiausius klausi
mus, lyginti gyvenimo sąlygas 
čia, Amerikoje, ir pas juos ir ne
bijoti su jais net ir pasiginčyti. 
Taip besikalbant ir besiinfor- 
muojant atėjo ir Velykų atosto
gos. Mes visi balandžio 13 po 
pamokų grįžom atostogų namo, 
o jie išvažiavo dešimčiai dienų 
atostogų į Maskvą ir Leningradą.

(Bus daugiau)

Pas Argentinos lietuvius

&PARTA t BiIoom mašinėles fr. kaltaK radlo, sgahr. TV, omnptuto- 
ria£ Įv. btatdb maštnno — pigiauaM. PignaiMte kuo IntessMOJatfe Ir Ur
mų autenteUom katalogui gausite U SPARTA aav.: J. L. Obdraitta, 10 
Bany Dr. B. Northport, N.Y. 1173L Tai (510) 757-005&

ANTANAS J. ŠAVEL8KI8 — Ketavta advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhavea, N.Y. 11411; teL 441-1182. namų TW 7-3081 (nuo 8 r. Dd 9 v.)

J. B. 8HALINS-8ALINSKA8 — LaMotuvtų dUaktoetes. 84-02 JamaioaAvs. 
(pate Vorai P'sray Ste.), Woodhaven, N.Y. 11431. Suteikia gsrMagas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 288-D44.

JO8CPH GARSZVA — GRABORIUB, BALBAMUOTOJA& 1 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. KAULAS FUNERAL HOME — Modami kopijas, Air-cca- 
dftionad. A. J. Baltan-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. W 
Gpend SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

komurijz*rHą;jr .Sovietij Sąjungą. 
Nę^ai^lH^felbas mokytojai 
pradėjo, kviesti, mane kasmet 
(šiemet esu kalbėjęs anglų kal
bos .klasėse .net,keturis kartus) 
kalbėti tose jų klasėse, kuriose 
einamas literatūros kursas ir 
nagrinėjamas George Orwel 
veikalas “1984-ji metai”. Kai 
mokytojai, interpretuodami au
toriaus mintis, aiškina savo mo
kiniam, kad visa tai, ką autorius 
savo veikale vaizduoja, jau yra 
vykę ir Hitlerio Vokietijoje ir 
Stalino.Rusijoje ir dabar dar 
tebąvyksta.toję pačioje Rusijoje 
Brežnevo laikais, tai mokiniai 
nenori tuo tikėti. Diskusijose
dėL veikalo-minčią-jie pasisako, 
kad šiais laisvių ir liberalizmo 
laikais ’ tokie įvykiai jau nebe
galimi. Jeigu jau ten esą taip 
bloga,’ tai; kodėl jaunimas, dar
bininkai ir tarnautojai neišeiną 
į gatves, nerengią, kaip čia prieš 
Vietnamą, demonstracijų strei
kų, sūkilimų, kodėl jie tokios 
valdžios’ ’ rieriušalirią? šitokiais 
atvejais mokytojai ir kviečia 
mane padėti jiem išaiškifrti, kas 
atsitiko Lietuvoje ir kas atsitin
ka • kiekviename krašte, kuris 
patenka į Sovietų “globą”;

Taigi dabar ir buvau susirū
pinęs, kad Sovietų gidai, paro-

dę mūsų ekskursantam tik iš
orinius dalykus, tik tai, ką jie 
yra sukūrę propagandai ir užsie
nio turistam parodyti, jų neap
mulkintų. Bijojau, kad jiem su
grįžus ir painformavus savo 
draugus ir visuomenę, nepasida
ryčiau nebepatikimas; kad ne
prarasčiau savo mokykloje pasi
tikėjimo ir visų tų auksinių pro
gų informuoti apie Sovietų ver
giją, apie savo ir kitų pavergtų 
kraštų kančias ir laimėti vis dau
giau draugų ir moralinės para
mos mūsų kraštui. Man atrodė, 
kad mano nerimas buvo visai 
pagrįstas, ypač kad taip buvo 
apmulkintas net žymusis New 
Yorko veteranas teisėjas Leibo- 
witz ir (pats esu tai matęs ir 
girdėjęs televizijoje, David 
Frost programoje) gyrė Sovietų 
Rusijos kalėjimus. Jis sakė, kad 
jo vizito metu Rusijoje, jam bu
vę parodyti keli kalėjimai, ir jis 
radęs juos daug pranašesnius už 
mūsų kalėjimus Amerikoje. Ten 
žmogus kalėjime esąs daugiau 
respektuojamas, ir jam sudaro
mos geresnės sąlygos išmokti 
darbo ir vėliau gyvenime reha- 
bilituotis ir pan.

Dėl viso šito savo širdyje ir 
linkėjau, kad ekskursija geriau 
neįvyktų, kad nesusirastų pa- 

.kankamas dalyvių skaičius, kad 
negautų leidimo išvykti ar kad 
kas nors netikėto įvyktų ir jie 
negalėtų išvažiuoti.

IŠKILMINGAI ATIDARYTA 
DEŠIMTOJI LIETUVOS 

GATVĖ

Balandžio 15 Lanus mieste, 
prie Buenos Aires, arti Susivie
nijimo Lietuvių Argentinoj, iš
kilmingai atidaryta gatvė Li- 
tuania. Tai dešimtoji gatvė, pa
vadinta tokiu vardu Argentinoj. 
Čia buvo pakeista Libertad — 
Laisvės gatvės pavadinimas į Li- 
tuania.

Pamaldos bažnyčioje
Pradžioj netoli esančioj baž

nyčioj buvo pamaldos. Mišias 
aukojo vietos klebonas prel. 
Augs. Casanova. Giedojo Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
muz. P. Sayisko, vargonais paly
dėjo Eleonora Mikučionienė.

Po pamaldų turėjo būti ati
dengtos bronzinės lentelės su 
gatvių pavadinimais, bet tuo 
metu labai smarkiai lijo. Lente
lių atidengimas atidėtas į balan
džio 23.

Ekskursija vis dėlto vyksta
Nepaisant visų mano abejonių 

ir nesėkmės linkėjimų, ekskursi
jos organizavimas vyko labai 
sėkmingai, ir netrukus išgirdom: 
registracija ekskursijai į Maskvą 
baigta, nes jau pats laikas įteik
ti dalyvių sąrašą ir dokumentus 
vizom gauti. Užsirašė 48 mo
kiniai, . 3 mokytojai ir keli tė
vai. Visas Velykų atostogas eks
kursantai praleis Leningrade ir 
Maskvoje.

“Nieko nepadarysi, juk nesu
stabdysi. Tegu važiuoja, jei jau 
taip nori. Bus be galo įdomu, 
kokius įspūdžius jie iš ten par
siveš”, galvojau sau vienas ir 
svarsčiau, kuo galėčiau pasitar-
nauti, kuo prisidėti, kad jie pa
matytų Rusiją tokią, kokia ji iš 
tikrųjų yra. Tad, sutikęs kartą 
vieną ekskursijos vadovę, pa
klausiau, ar ji nenorėtų, kad aš 
jos ekskursantam prieš pat iš
vykimą pakalbėčiau ir nurody- 
čiau, ko ir kaip jie Rusijoje tu
rėtų žiūrėti, ko ieškoti, ko klau
sinėti ir pan., kad ir per tokį 
trumpą laiką galėtų Rusiją ge
riau pažinti. Jinai man atsakė, 
kad jinai žinanti, ką aš turįs 
galvoje, bet ji ir jos ekskursan
tai žiną, į kokį kraštą važiuoją 
ir ką totalitarinės diktatūros
krašte esą galima rasti ir ko ti
kėtis. Jeigu su tokiu nusiteiki
mu važiuojate, pagalvojau, tai

vadinta Lituanicos vardu. Nuotr. iš k. Z. Juknevičius, La
nus miesto burmistras priiima raštą iš ALOS pirm. .VMičiudo. 
Jų tarpe stovi SLA pirm. R. Stalioraitis, toliau P. Gudelevi-
ČIUS. Nuotr. Kirstuko

Vaišės salėje
Susivienijimo Lietuvių Ar

gentinoj salėj įvyko vaišės, ku
riose dalyvavo per 300 žmonių. 
Čia buvo ir miesto burmistras, 
S.L.A. pirmininkas R. Stalio
raitis, dr. V. Dambrava, kuris 
JAV ambasadoj užima aukštą 
vietą, ALOS tarybos pirm. A. 
Mičiudas, garbės kūmai: Aldona 
Dambravienė, Irena Stanke-
vičienė, Valerija Deveikienė,

PAMINĖTOS ROMO 
KALANTOS METINĖS

Gegužės 13 buvo iškilmingos 
pamaldos lietuvių bažnyčioj 
Avellanedoj. Mišias aukojo kun. 
J. Petraitis. Jis pasakė ir pamoks
lą. Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Po mišių parapijos sodelyj 
prie lietuviško kryžiaus buvo 
pagerbtas Romas Kalanta. Apie 
jį kalbėjo dr. V. Dambrava, JAV 
ambasados aukštas pareigūnas. 
Kalbėjo ir studentas Kęstutis J. 
Mikalonis apie Kalantos pasiau
kojimą.

Po kalbų buvo sugiedotos 
giesmės ir kitos maldos. Išdalin
tos Romo Kalantos fotografijos.

J.Š.

Leopoldas Stankevičius, Teofi
lius Aliukas, Juozas Šiušis.

Sugiedoti Argentinos ir Lietu
vos himnai, sveikinimo kalbas 
pasakė Lanus miesto valdybos 
atstovas dr. A. Lodriguez, S.L.A. 
pirm. R. Stalioraitis. Meninę 
programą atliko susivienijimo 
jaunimo ansamblis, vadovauja
mas Olgos Zabarskaitės, Casas. 
Akordeonu lydėjo J. Romeika. 
Programai vadovavo Z. Juknevi
čius.

Miesto burmistrui įteikatas 
specialus raštas ir knyga apie 
Lietuvą ispanų kalba, įteikti raš
tai ir kitiem garbės svečiam, 
kūmam. Toliau vėl buvo sveiki
nimai. Sveikino A. Mičiudas, 
miesto burmistras, kūmų vardu 
L. Stankevičius ir T. Aliukas. 
Po visų kalbų buvo skoningai 
paruošti pietūs.

Kad ši gatvė pavadinta Lietu
vos vardu, tai didelis ALOS Ta
rybos pirmininko A. Mičiudo 
nuopelnas. Talkino SLA pirm. 
R. Stalioraitis.

Gatvėj vieną bronzinę lente
lę dovanojo miesto burmistras 
lietuvių kolonijai. Antro len
telės fundatorius yra Juozas 
Šiušis. Lenteles su gatvių pava
dinimais atidengė garbės kūmai 
balandžio 23.

J.Š.

Rusas bara lietuvį dramaturgą

'^Sovietų KP ČK žurnale'“Ko-; 
munist” (Maskva, 1973, nr. 4)_ 
A. Solodovnikovas kritikuoja ke
letą pjesių, įskaitant ir lietuvių 
dramaturgo R. Samulevičiaus 
“Eikš • čia, paukšti!” Pastaro
sios potekstėje rusas kritikas 
įžvelgia “egzistencialistinę idė- 
jėlę apie mūsų amžiaus ‘neko
munikabilumą’ ir pasigenda pje
sėje ‘jėgos, kuri priešintųsi 
tvankiai vaizduojamo miesčio
niško gyvenimo atmosferai”. Už 
tokios pjesės išvertimą į rusų 
k. Solodovnikovas bara respub
likos kultūros ministeriją ir kū
rybines sąjungas, kurios “priva
lo principingai ir reikliai ver
tinti kūrinį”, bet praktika ro
danti, kad “to reiklumo, deja, 
kartais trūksta”. (E)

Buenos Aires-Avellanedoje, Argentinoje, lietuvių ..parapija 
gegužės 13 paminėjo Romą Kalantą. Nuotraukoje — padeda
mos gėlės prie lietuviško kr> žigus ir kalbamos maldos. Iš k. Pi
jus Gudelevičius, kun. A. Steigvila, kun. J. Petraitis. Nuotr. 
Pritty

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus.
PT .ss patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queeu ir apylin- 

lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0687. Adresas:
Mr Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). 

------- — - ■ — ---- --------- ■ - --------------------

Kas norėtų: įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administracijų, 910 Willoughby Ave>., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teteeira, Jr. laidotuvių dtaktortas. 431 
lateyetta SU, Nevraric, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Parvotemoa gar* 
Mngoa laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Weteter Avė. Cambridgs 
-V*sa Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir b&lsamuotojss. Ifodemiiks 
koplyčia šermenims dykai Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 8-8434.

-RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių {staiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas J Lietuvą. DUells prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir .greitas patarnavimas — 94-08 Januica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. TeJef. 441-4712

JUOZO ANORU5IO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Taut ulpO- 
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; 8tftta*; 
dieniais iki 8 v. pp. 87-09 Jamaica Ave„ Woodhavon N.Y, 11421; VI7-4177

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wtater Garden Tavmm. 1883 Madiaon SL 
Rldgevvood, N.Y. 11227, KV 2-8440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
' o, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos rūšies betuvlškss maistais pcMl- 
nama kaina

8 4 G MAISTO KRAUTUVĖ. Antenas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven. N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774: 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams.. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Shver Bell Bsking Go. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radfiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS ■ MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveiftirilriių 
. atvirukai, Vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny

rai gaunami "Darbininko administracijoj, (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

| Lietuviškam rajone — i ’
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

Alicje’s Florist Shop
| 107-Ok Jamaica Ava. Richmond Hill, N.Y. ; Į
| ‘ --------- Gėlės įvairiom progom -------- ;
» Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius , r 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- I > 
į, kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. ; I

Lietuviško stiliaus paminkle’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Romas Kezys, Pręs.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 7M-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vfouooo 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VI ES BUČĮ A r 
LAIVAI (Crutoen) 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bOMab)
ORUPDM8 
JAUNIMUI 
SBDiiOKB
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Pasikvieskim į stovyklą Vaižgantą
Su liepos mėnesiu prasidėjo 

jaunimo vasaros stovyklos. Dai
navoje, Neringoje ir skautų ju- 
biliejinėje stovykloje stovyk
laus viso bent keli šimtai lie
tuviško jaunimo. Jaunimui tai 
bus didęlė pramoga pabūti 
gamtoje ir lietuvių draugu ap
linkoje. Iš tokių stovyklų ir au
ga lietuviškos draugystės, auga 
lietuviškoji bendruomenė.

Kad tokiose stovyklose būtų 
daugiau lietuviškos nuotaikos, 
jų kambarius dekoruokime lie
tuviškais vaizdais ir tautos vy
rų- portretais. Vaizdai nuo sienų 
jiem parodys Lietuvą, ir jie lai
mins jos gamtą, miestus. Por
tretai pirma pasitiks su klaus
tuku — kas jis toks? Ir tada 
sužinos, kad tai žmonės, kurie 
statė Lietuvą, kurie ugdė ir puo
selėjo lietuvišką kūrybą, tautos 
dvasią, tai vyrai, kurie kovojo 
dėl Lietuvos laisvės ir jos atei
ties/
^/fie vardai jiem įstrigs atmintin, 

^raskleis praeities momentus ir 
/ juos įtaigos skaidrėti, dirbti sa- 

; vo tautos labui. Ir tai bus jau
nųjų žmonių didis praturtinimas 
ir patriotinis auklėjimas.

Išeidami iš stovyklos pasta
tų į gamtą, pakvieskime ten ir 
mūsų tautos žmones. Pakvies- 
kiirie stovyklavietėje apsigyven
ti tokį Vaižgantą, Kudirką, Mai
ronį, Čiurlionį, Donelaitį. Jų 
vardais pavadinkime stovyklos 
kabųųjrus, Jkalnus,. slėnius, susi?, 
rinkimo vietas. Štai Vaižganto 
kairiai tokioj e Dainavoje ir Ne
ringoje būtų labai prasmingas. 
Vaižgantas pats giliai sutapo su 
gamta, aprašė kalnus, kalne
lius, Valiukio piliakalnį, kur sly
pi lietuviškas žodis. Į tokį kal
ną atėjo Sauliukas, lietuviško 
žodžio ieškotojas. Ir kaip tai 
prasminga! Tokioje Dainavoje, 
stovėdamas ant Vaižganto kal
no, jaunimas atsimintų ne tik 
patį Vaižgantą, bet ir tą lietu
viškąją dvasią, lietuvišką pa
slėptą žodį.

Dainavoje yra Spyglio ežeriu
kas. Žinia, visaip galime vadin

ti, bet ką jis bendro turi su 
Lietuva? Ar tokiam ežeriukui 
negalima rasti vardo, kuris tie
siogiai surištų su Lietuvos eže
rais?

Žodis jaunimui 
ir
stovyklų vadovam

Per daug žūsta mūsų jauni
mo automobilių katastrofose ir 
kitose nelaimėse. Štai New Yor
ke nuskendo du 19 metų stu
dentai. Ir kaip gaila, kaip tra
giška! Nuskendo, kad buvo ne
apdairūs, per daug drąsūs, 
maudėsi nežinomame kalnų 
upelyje.

Nors jaunimas ir linkęs į drąsą 
ir bravūrą, bet vis dėlto reikia 
proto ir atsargumo. Saugokite 
save, nes jūs esate labai rei
kalingi! Nevažiuokite per greit 
keliuose, nebūkite vandenyje di
dieji drąsuoliai, kurie viską nu
gali. Jau taip yra, gamta yra 
galingesnė už žmogų, ir ji pik
tai keršija, kai iš jos norime 
pasijuokti.

Stovyklų vadovai tegu dau
giau dėmesio kreipia į draus
mę ir į tvarką. Po kiekvienų 
stovyklų pasiekia skundai, kal
bos apie tai, kad stovykloje ne
buvo tvarkos, kad jaunimas 
naktį slapta maudėsi, iškylavo, 

r išdykavo iki .gilios, nakties. ■ r s-
Stovyklom reikia daugiau 

drausmės ir tvarkos. Tai teigia
mai veiks jaunimą, nes žmogus 
mieliau paklūsta tvarkai nei 
anarchijai. Tačiau drausmę turi 
lydėti meilė jaunimui. Jei nėra 
meilės, nėra ir auklėjimo, ir 
šilumos, ir stovyklos dvasios. 
Sunkios vadovų pareigos, bet 
— jei užlipai ant kapitono til

tuko, tai ir vairuok tvarkingai 
laivą, kad jį neištiktų nelaimės. 
Atėjai vadovauti ir vadovauk, 
kad iš visų stovyklautojų pada
rytum šviesesnį, geresnį žmogų 
ir tauresnį, susipratusį lietuvį.

(p-j-)

Tėvas Paulius Baltakis, OFM, 
darbuojasi dviem “šiftais”. Vie
nas — statydina Kultūros Ži
dinį. Šio darbo metų rezultatas 
kiekvienam matomas, kas tik 
eina pro šalį- Antras — matomas 
tik jaunimui, kuris mokosi šeš
tadieninėje mokykloje ar lanko 
jaunimo pamaldas Kultūros Ži
diny.

Po trejų metų jaunimo pa
maldų praktikos galima teirau
tis., kokie čia rezultatai. Geriau
siai juos susumuoti gali pats jau
nimo pamaldų organizatorius, 
kuriam ir buvo pateikta keletas 
klausimų.

1. Kurie sumetimai pažadino 
idėją rengti jaunimo pamaldas? 
Kas tai idėjai pritarė ir padėjo 
ją realizuoti?

Kai šeštadieninė mokykla liko 
be kapeliono, buvau pakviestas 
dėstyti joje religiją. Svarstant su 
mokyklos vedėja p. E. Ošlapie
ne, kokia programa būtų pavei
kiausia New Yorko jaunimui, ki
lo idėja supažindinti mokinius nui, kad leidimas mielai šutei- 
su šv. mišių liturgija, o jei kle
bonai pritartų — suorganizuoti 
jaunimo pamaldas, kuriose jie 
pritaikytų pamokose įgytas ži
nias. Mes, pranciškonai, parapi
jos neturime, tad mokyklos ve
dėja kreipėsi į Kunigų Vienybę, 
prašydama, kad ir New Yorke 
būtų įvestos jaunimui lietuviš
kos pamaldos, kaip daroma gan 
sėkmingai kai kur lietuviškose 
parapijose. Kunigų Vienybės 
pirmininkas prel. J. Balkūnas 
šį prašymą perdavė New Yorko 
ir New Jersey kunigų suvažiavi
mui, kai jis buvo 1970 lapkri
čio mėn. Maspethe. Visi dalyva
vę klebonai ir kunigai (32)

Los Angeles baltiečių organizacijų atstovai tragiškojo birželio minėjime su pagrindiniu kal
bėtoju G. M. Anderson, JAV atstovų rūmų nariu. Nuotr. L. Kanto

AR JAUNUMO PAMALDOS KULTŪROS 
ŽIDINY SAVE PATEISINO?
Tėvas Paulius Baltakis, OFM 
apie trejų metų rezultatus

šiai idėjai entuziastingai pritart, 
reikšdami vilties, kad tai pate 
ilgainiui atjauninti lietuviškų 
parapijų veidą. Klebonam pasi
sakius, kad praktiškai neįma
noma įvesti dar vienas papil
domas lietuviškas mišias, buvo 
priimtas Apreiškimo parapijos 
klebono J. Aleksiūno siūlymas 
pamaldų organizavimą pavesti 
pranciškonam Kultūros Židiny. 
Mokyklos prašymą ir Kunigy 
Vienybės nutarimą prel. J. Bal
konas persiuntė ' Brooklyn 
vyskupijai, prašydamas suteikti 
reikiamus leidimus. Vyskupas 
Francis J. Mugavero gruodžio 
29 raštu atsakė prel. J. Balki-

Vyskupas rašte pasi- 
kad jaunimas domisikiamas. 

džiaugė, 
savo kalba ir kultūra. Rašė:

. . may I assure you thiit 
permission is readily granttd 
for offering ofHoly Mass a t thc 
Lithuanian Cultural Centerhj 
the Franciscan Fathers ichn- 
ever they find it convenientto 
the children. If these Mastis 
are offered on a Sunday, all 
teho attend will fullfill t hm 
obligation . .

Po tokio nuoširdaus klebonų 
pritarimo ir oficialaus vyskupi
jos leidimo su mokyklos vedėja 
p. E. Ošlapiene sušaukėm jau

niuro organizacijų atstovų susi
rinkimą. Jaunimas šią žinią pri
ėmė su entuziazmu. Rasa Na
vickaitė apsiėmė suorganizuoti 
jaunimo orkestrėlį ir chorelį, 
skautai ir ateitininkai pamai
nomis organizuoti žaidimus bei 
stalo teniso, šachmatų turnyrus.

Tokia tų pamaldų “istorija”.
2. Ar po ligšiolinio mėgini

mo jaučiate, kad verta buvo 
pradėti? Kitaip sakant, ar jauni
mas parodė ne tik pradinio en
tuziazmo, bet ir ištvermės pa
maldose dalyvauti — ir dar ak
tyviai dalyvauti?

Kaip kiekvienas visuomeninis 
darbas, taip ir šis bandymas 
suburti jaunimą į lietuviškas pa
maldas ir per jas įjungti į lie
tuviškos bendruomenės gyveni-” 
mą sutiko gan daug kliūčių. 
Ir ne visas jas pavyko nugalė
ti. Pirmiausia, nesuradus jauno profesionalo muziko, jaunimo- 
orkestrėlis ir giedojimas pamal
dų metu iki šiol tebėra primityvioj stadijoje. Antra, laikinės 
Kultūros Židinio patalpos buvo 
perankštos suplanuotai pro
gramai įvykdyti. Nepaisant šių ir 
kitų trūkumų, jaunimas pamal
das lanko. Lanko gausiai ir su 
entuziazmu. Tėvai turi proble
mų ne jaunimą atvežti į pamal
das, bet juos išprašyti namo. 
Pusė jaunimo pamaldų dalyvių 

suvažiuoja iš Long Island ir 
Connecticut miestelių.

Žinant, kaip sunkų sudominti 
šių dienų jaunimą, jo parodytas 
entuziazmas ir aktyvus dalyva
vimas šiose pamaldose yra tik
rai vertas įdėtų pastangų. . Esu 
giliai įsitikinęs, kad jaunimas, 
įpratęs lankyti jaunimo pamal
das, ilgainiui papildys ir New 
Yorko lietuviškąsias bažnyčias.

3. Kuo jaunimo pamaldų sti
lius buvo kitoks nei lietuviš
kų parapijų pamaldos, beplos 
visiem, jauniem ir seniem?

Jaunimo pamaldos yra laiko
mos pagal Vatikano liturginės 
komisijos nuostatus ir iš esmės 
nedaug kuo skiriasi nuo lietu
viškose parapijose laikomų pa
maldų. Skirtumas čia pirmiausia 
tas, kad kitoki pamaldų dalyviai 
— jaunimas. Tad jaunimui tai
komi ir pamokslai; jaunimas 
skaito lekcijas, jaunimas vykdo 
kolektas; jaunimas gieda jiem 
geriau suprantamas giesmes su 
jų mėgstamom gitarom.

4. Jaunimo pamaldos bodavo 
sykį mėnesį. Jum tenka išsikal
bėti su jaunimu ir patirti, kur 
jis eina į pamaldas kitais trim 
sekmadieniais — į lietuviškas 
parapijas, nelietuviškas, ar gal 
visai neina?

Daugumas jaunimo pamaldas 
lanko reguliariai. Tačiau mažai, 
tik vienas kitas, nueina į lie
tuviškas bažnyčias. Lankę ar te- 
be lanką katalikiškas mokyklas 
buvo ar yra verčiami dalyvauti 
specialiose mokiniam skirtose 
pamaldose, ir tai viena iš svar- ' 
bių priežasčių, kodėl jis vieti
nes parapijas laiko savom baž
nyčiom. Nors tėvai priklauso 
ir lanko lietuviškas bažnyčias, 
vaikai į jas vykti atsisakinėję 
teisindamiesi,, kad jiems'1 pa“ 
mokslai nesuprantami ir kad nė
ra ko veikti po pamaldų. Kita 
dalis jaunimo gyvena per tolF 
ir kartu su tėvais eina į vieti
nes bažnyčias. Atskirais atvejais ,, 
patraukia jaunimą į lietuviškas 
bažnyčias jaunimo organizacijų 
rengiamos šventės. Bet tai retos 
tokios šviesios dienos — sykį, 
porą per metus.

Žinant, kad ne tik jaunimas, 
bet ir suaugę į pamaldas at
vyksta ne tik “aplankyti Kris
taus, bet ir pamatyti Lozoriaus”, 
aš manau, kad jei būtų įmano
ma parapijose įvesti specialias

(nukelta į 4 psl.)
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Apie Joną Aistį

Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot?

------------------------  PAULIUS JURKUS---------------------

Tą istorinį vakarą vasario 14 
gražiame Valstybės Teatre dau
gelį rašytojų mačiau pirmą kar
tą. Ant scenos sėdėjo poetas 
Jonas Kossu Aleksandravi
čius, poetas Kazys Binkis, ga
vęs Raudonojo Kryžiaus vaikų 
literatūros premiją, J. Marcin
kevičius, kuriam buvo atitekus 
Spaudos Fondo premija, J. Gru
šas, gavęs Spindulio premiją. 
Buvo ir mūsų profesorius V. 
Mykolaitis - Putinas, kuriam 
buvo paskirta Sakalo ir Ukmer
gės miesto premija už poezijos 
rinktinę. Taip pat sėdėjo ir kal
bėjo leidyklų viršininkai ir pats~ 
švietimo ministeris J. Tonkū
nas.

į šventę buvo atvykę rašyto
jai: iš Estijos — Fr. Tuglas ir 
Alb. Kivi kas, iš Latvijos — J. 
Lapinis ir Ad. Ersas. Latvių at
stovas J. Lapinis pasakė įspū
dingą kalbą apie naujosios tau
tinės kūrybos prasmę, pasvei
kino Lietuvos žemę ir tos že
mės dvasios vadus — Lietu
vos rašytojus. Ir baigė žodžiais: 
“Sveikinu tave, lietuviškoji dva
sia, žeme ir tauta. Aš nusilen

kiu tavo žemės ugningam rai
teliui — Vyčiui ir kryžiui Lie
tuvos danguje” (Židinys, 1938 
m. I t. 241 p.).

Poetas Ad. Ersas paskaitė 
eilėraštį, skirtą Lietuvos ne
priklausomybės dvidešimt- 
mečiui atžymėti. Taip pat savo 
kūrybą skaitė ir svečiai estai. 
Iš premijuotų knygų skaitė 
ir tų knygų autoriai laureatai. 
Muzikinėje dalyje dainavo J. Jo- 
nuškaitė ir A. Kučingis.

Tų iškilmių pirmoji dalis 
baigdavosi valstybinę premiją 
gavusio padėka. Antroji dalis 
prasidėdavo to paties laureato 
skaitymu. Kartais laureatas im
davo ir sujungdavo savo žodį 
su skaitymu.

Jonas Aleksandravičius, kiek 
dabar prisimenu, savo žodyje 
pasakė, kad jis norėtų rašyti 
kitaip, daugiau poezijos pos
mų skirti Lietuvai, savo kūry
ba skleisti optimizmą, o ne 
pesimizmą.

Kaunas mylėjo savo kūrėjus. 
Žmonių buvo pilnas teatras. 
Ir toji publika plojo ir šaukė, 
ir džiūgavo. Ir gėlių prinešė. 
Poetui Jonui pagerbti prinešė 

daugybę puokščių, gėlių krep
šių. Kai kurie tų krepšių buvo 
tokie dideli, kad savo aukščiu 
beveik lyginosi su poetu lau
reatu. Iš abiejų pusių stovėjo 
gėlės ir gėlės, tarp tų gėlių at
sistojęs, įsivilkęs į tamsų vaka
rinį drabužį, jis pradėjo skaityti 
tokiu gūdžiu, verksmingu bal
su. Jis skaito pratęsdamas, tar
tum raudodamas. Skaito apie 
trapią poeto širdį, kurią sužei
dė gyvenimas, skaito apie mei
lę. Skaito su giliu grauduliu, ir 
triukšmingas teatras, kiekvieną 
palydėjęs plojimais, nutyla. 
Tylu parteryje, tylu balkonuo
se.

Ir dabar girdžiu tuos poeto 
žodžius, skaitytus anuo metu 
scenoje:

Aš tik tau visas Širdies gelmes 
atversiu, 

Kaip aš niekad, kaip aš niekam 
užsakiau, 

Nusiplauk nekruvinos aukos 
katarsiu 

Mano, žodžio kurvina auka . . .
Taip, tas poeto žodis kruvi

nas, bet jis auka. Ir toliau gir
di nuo scenos balsą. Skamba 
liaudies stiliumi, graudžiai ir il
gesingai:

Kodėl jūs, žodeliai.
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė 
Jums nepatikėjo? . . .

Ir teatras suprato jo gilią rau
dą, nes tai buvo autentiška poe
zija, tai “perlas, paristas stik
lu”. Ir plojo, plojo, plojo.

Pertraukos metu į fojė išei
davo laureatai. Čia juos apsto
davo žmonės ir prašydavo au
tografų. Turėdavo atsinešę irjų 
knygas. Ir taip man nutiko, kad, 
einant Foje, staiga priešais at
sidarė durys ir pasirodė Jonas 
Kossu Aleksandravičius. Buvau 
vienas iš pirmųjų su jo knyga 
“Užgesę chimeros akys”. Ir ra
miai, raideles dailiai dėlioda
mas, pasirašė į knygą.

Tai buvo pirmasis asmeninis 
kontaktas. Jis buvo trum
pas, oficialus. Manęs jis ir ne
galėjo atsiminti, nes žmonės 
ėjo ir ėjo, keitėsi nauji veidai. 
Bet man paliko įspūdį. Neaugto ūgio, labai jau kuklus, i!- 
išsigandęs, kad štai žmonės eina ir prašo autografų. Net tru
putį jaudinasi.

Žinia, tos knygos su autografu 
neturiu. Ji liko toje brangioje 
žemėje, iš kurios išsinešiau tik 
šiuos prisiminimus.

Valstybinės premijos laurea
tas gaudavo ne tik 5,000 lity, 
l>et ir labai gražiai įrištą pre
mijuotą knygą. Į tą knygą buvo 
įdėtas pergamentas su gražiom, 
raitytom raidėm, kur buvo sura
šytas visas jury komisijos proto
kolas ir suvingiuoti sprendrtji) 
parašai. Pats poetas Jonas yra 
pasakojęs, kad jo knygos įriši
mas atsiėjęs, berods, 800 lity.

Tos knygos ir to įrišimo ne
prisiminčiau, jei nebūtų atsiti
kusi tokia sentimentali istoriją.

Poetas laureatas, palikęs ty 
puošnią knygą savo tėviškėje 

Rumšiškėse, vėl išvyko į Gre- 
noblį studijuoti. Toliau prasidė
jo karo, negandų — Apokalipsės metai. Tuoj po karo poetas 
persikėlė j Ameriką. Tai buvo 
Brooklyne kokiais 1957 metais. Jis paskambino telefonu, ir aš 
nuėjau. Jis buvo gavęs siun
tinuką iš Lietuvos. Tame siuntinuke ir buvo toji puošnioji, 
brangiom odom ir šilkais aptai
syta knyga. Bet jis ne ją norė
jo parodyti.

Jis norėjo man parodyti, iš 
kur knyga išsiųsta. Ji buvo iš
siųsta iš mano tėviškės, iš Že
maičių Kalvarijos, kuri dabar 
yra pavadinta Varduva. Visi 
pašto antspaudai įskaitomi ir 
data įžiūrima. Taip ir pajutai 
keistą jausmą, namų nostalgiją. 
Juk tas popierius buvo ten, kur 
liko jaunystės prisiminimai. Jį 
vartė ir svėrė pažįstamų žmonių 
rankos. Ir kai mušė antspaudus, 
gal ir jie galvojo apie mus, 
išvykusius toli. Į tuos antspau
dus idėjo ir sveikinimus mum, 
kad mes, anapus vandenų, atsi
mintume tą miestelį, kalniukus, 
smėlėtas gatveles ir rudenėjan
čius sodus.

Bet kaip toji knyga nukelia
vo iš Rumšiškių į Žemaitijos gi
lumą, į Žemaičių Kalvariją?

Į tą žemaitišką miestelį buvo 
atsikėlusi gyventi jo, poeto Jo
no. sesuo. Nežinau, kaip ji ten 
pateko, bet ji ten gyveno kele
tą metų. Pasakysiu Nelės Ma
žvilaitės žodžiais — pažino mies
telį, kuris buvo mano .. . Pažino 

ir mano motiną, kuri buvo jau 
senutė, senutė. Toji poeto sesuo 
net stovėjo mūsų tarpuvartėje, 
kur auga klevas, kalbėjosi su 
mano mama ir valgė sodelio 
obuolius.

Visa tai ji rašė broliui už 
tolimųjų vandenų. O brolis, poe
tas Jonas, man su plačiom užuo
lankom visa atpasakodavo.

Teko tad man matyti ir tą 
premijuotą, valstybės aprėdytą 
knygą ir jam padovanotą. įriši
mas buvo tikras šedevras, pada
rytas menininko knygryšio. 
(Kaune garsus buvo knygų ap
rengimo specialistas dailinin
kas Lomsargis, gal tai buvo ir 
jo darbas).

Man šią sentimentalią valan
dą labiau traukė tas paprastas 
rudas popierius, kuris, apgau
bęs suvenyrinę knygą, atėjo iš 
mano tėviškės.

“Baltaburt jachta”
Vokiečių okupacijos metu, tai 

galėjo būti 1942 metų gale ar 
1943 metų pradžioje, Kaune už
ėjau pas Aldoną Grąjauskaitę, 
studijų draugę, korporantę, nes 
abu priklausėm ateitininkų -me
no draugijai Šatrijai. Ji gyveno 
Žaliakalnyje.

Buvo jau vakaras. Ji sėdėjo 
prie lempos, kuri apšvietė jos 
veidą ir rankas. Pasiėmė pluoš
telį popierių. Tai buvo norma
lus rašomojo popieriaus lapas, 
perplautas pusiau.

— Čia naujas eilėraščių ;rin» 
kinys, — ji tarė man. — At- 
spėk, kieno! (Bus daugiam)
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TARPTAUTINIO MASTO BALTŲ STUDIJŲ
KONFERENCIJA

Stockholme, Švedijoj, birželio 
8-11 įvyko antroji baltų stu
dijų konferencija. Baltų studijų 
institutas Skandinavijoj savo 
komunikate rašo, kad tai buvusi 
tikrai tarptautinio masto konfe
rencija. Paskaityta 70 paskaitų. 
Paskaitininkai buvo iš 12 kraš
tų: JAV, Kanados, Anglijos, Ško
tijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ita
lijos, • Šveicarijos, Švedijos, 
Vengrijos, Australijos ir Suo
mijos. keliolika delegatų buvo 
ne iš baltų tautų. Tai rodo, 
kad Baltijos valstybėmis domisi 
ir kiti, ne vien baltai.

Apie 160 asmenų klausėsi 
Baltų studįjų instituto pirminin
ko Bruno Kalninš atidaromo
sios kalbos. Tarp kitko jis ap
gailestavo, kad politinės sąlygos 
neleido į šią konferenciją at
vykti asmenim iš Baltijos res
publikų.

Delegatus ir svečius pasvei
kino ir pasakė kalbą Švedijos 
švietimo ir kultūros ministeri
jos tarptautinio sekretoriato 
viršininkas Ilmar Bekeris.

Baltų studijų ugdymo sąjun
gos pirmininkas prof. Edgar An- 
derson savo atidaromajam pa
teikime pavaizdavo įspūdingą 
baltų studijų augimą Amerikoj.

Stockholmo miesto burmistras 
Evald Johannesson konferen
cijos dalyviam suruošė praban
gų banketą, kurio metu jis tarė 
žodį apie šios konferencijos 
svarbumą moksliniu atžvilgiu ir 
pasveikino delegatus bei sve
čius tradiciniu švedišku tostu 
“Skol!” Pažymėtina, kad šiuo

banketu pirmą kartą po karo bu
vo suruoštas oficialus Stockhol- 
ino miesto priėmimas baltams.

Konferencija buvo padalyta į 
dvi dalis. Rytais vyko pilnaties 
sesijos su bendrinio turinio pa
skaitom, popietėm — specialios 
sesįjos su paskaitom iš istori
jos, socialinių ir politinių moks
lų, lingvistikos ir literatūros sri
čių.

Pažymėtina paskaita apie Bal
tijos jūrą. Ją skaitė Waterloo Liu
teronų universiteto profesorius 
Toivo Miljan. Jis pabrėžė, kad 
Sovietai siekia atvirą Baltijos jū
rą paversti uždara, sovietine.

Londono universiteto pro
fesorius dr. David Kirby skaitė 
įdomią paskaitą apie Anglijos 
prekybos su Baltijos valstybė
mis politiką 1920 - 24. Jau tada 
Anglijos vyriausybė priskyrus! 
Baltijos valstybes Sovietų įtakos 
sferai ir dėl to buvusi labai abe
jinga prekybai su Baltijos kraš
tais.

Išskirtinę paskaitą skaitė 
Glasgowo universiteto profeso
rius (skotas, kalbąs ir lietuviš
kai) dr. James D. White — 
“Škotijos lietuviai ir Rusijos re
voliucija”. Senųjų Škotijos lie
tuvių tarpe jis buvo užtikęs kai
riojo sparno grupę, iš Škotijos 
vykusią į Rusiją kovoti bolševi
kų pusėj.

Andrės Kueng, gerai žino
mas Švedijos žurnalistas kalbėjo 
pasiremdamas savo knyga “Kas 
vyksta Baltijos valstybėse”. 
Tarp kitko jis pažymėjo, kad

VACLOVĄ AUGULĮ PALYDĖJUS
AMŽINYBĖN

Baltijos valstybėse vyksta masi
nė rusų imigracija, kad ten yra 
pažeistos pagrindinės žmogaus 
teisės.

Konferencijos dalyviai turėjo 
galimybės užmegzti vertingus 
ryšius bei draugystes. Jie džiau
gėsi, kad Švedijoj gyveną baltai 
ir jų organizacijos draugiškai ir 
labai nuoširdžiai juos . priėmė.

Konferencija vyko pily, ap
suptoj gražių parkų.

Uždarant konferenciją, Baltų 
studijų ugdymo sąjungos vice
pirmininkas dr. Feliks Oinas 
padėkojo Baltų studijų institutui 
už puikų konferencijos suorga
nizavimą ir visus pakvietė į - 
penktąją metinę Baltų studijų 
ugdymo sąjungos konferenciją 
ateinančiais metais Chicagoj. 
Konferenciją uždarė dr. Bruno 
Kalninš, išreikšdamas savo pa
geidavimą, kad trečioji konfe
rencija įvyktų dvejų ar trejų me
tų laikotarpy Stockholme, ’ 
Haesselby pily.

Žymiausi Švedijos laikraščiai, 
Dagens Hyheter ir Svenska 
Dagbladet, plačiai rašė apie šią 
konferenciją. Rašė ir eilė pro
vincijos laikraščių. Kitas didelis 
laikraštis, Boeterburg’s Handels 
och Shoefarts Tidning, išspaus
dino ilgą straipsnį apie konfe
rencijos proga Baltų instituto 
suruoštą meno parodą.

KAS ATSITIKO
LIEPOS 
MĖNESĮ?

1941 liepos 1 Telšių miesto 
ir apskrities piliečių apsaugos 
komitetas išleido leidinį Lais
vieji Žemaičiai, kuriame aprašy
tas Rainių miškelyje bolševikų

Žibuoklių sekstetas dainuoja Baltiečių festivalyje Garden State Art Center birželio 17. Prie 
piano seksteto vadovas muzikas Liudas Stukas. Nuotr. R. Kisieliaus

KUN. DOM. MOCKEVIČIAUS SUKAKTIS
Rochesterio lietuvių Švento 

Jurgio parapijoj birželio 2 pa
minėta kunigo Domininko Moc
kevičiaus įšventinimo sidabrinė 
sukaktis. Prieš 25 metus Šv. 
Jurgio bažnyčioj jubiliatas au
kojo pirmąsias mišias. Šiuo metu 
kun. Domininkas yra kapelionu 
prie New Yorko valstybinės 
Craig mokyklos, esančios So- 
nyea mieste.

Su jubiliatu mišias konceleb- 
ravo jo brolis kun. Kazimieras 
Mockevičius, parapijos kle
bonas tėvas Augustinas Sima
navičius, OFM, ir rochesterie- 
tis kun. J. VVissmanas. Sukakčiai

prieš Hitlerį, neleis daryti jokių 
teritorinių pakeitimų. Pačios

skirtą pamokslą lietuvių ir ang
lų kalbomis pasakė tėvas Au
gustinas. Lektorium buvo jubi
liato velionės sesers Eleonoros 
Yanaitienės sūnus Kazys, o mi
šių aukas nešė kiti du sesers 
vaikai — mokyt. Robertas Yo- 
naitis ir Marija E. Yonaitytė - 
Frisch.

Po pamaldų įvyko šeimyniš
kas pobūvis (Royal Scott salėje). 
Dalyvavo apie šimtas asmenų — 
beveik vien giminės, atvykę iš 
arti ir toli. Tarp abiejų sūnų 
kunigų sėdėjo jų motina Anelė 
Mockevičienė. Pobūviui su
maniai vadovavo jubiliato jau
nesnysis brolis Pranas, dau
giausia sielojęsis savo brolio ku
nigystės sukakties atžymėji-

Kun. D. Mockevičius

Jubiliatui teko vikarauti ke-

Patersono lietuviai gegužė 
28 buvo skaudžiai sukrėsti, ne
tekę savo bendruomenės ir pa
rapijos ilgamečio nario Vaclovo 
Augulio. Keliolika dienų išgulė- . 
jęs ligoninėj, šis pavyzdingas 
vyras ir tėvas tą dieną mirė, 
išvargintas pasikartojusių šir
dies atakų. Gomy & Gomy lai
dotuvių koplyčioj, Bloomfield, 
N. J., pašarvotas, velionis bu
vo gausiai lankomas giminių, ar
timųjų ir bendradarbių. Birže
lio 1, po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj Patersone, buvo 
nulydėtas ir palaidotas Nekalto 
Prasidėjimo (Immaculate Con- 
ception) kapinėse, Montclaire, 
N. J.

A. a. Vaclovas Augulis paliko 
liūdinčius žmoną Tamarą, sūnų 
Vytautą, dukterį Dalią su vyru 
Stuart Ramington, brolį Stepą 
su šeima, uošvę Malviną Latvie
nę, dvi pusseseres ir pusbrolį 
su šeimomis. Paliko ir skauti- 
jso gretas, kuriose nuo pat vai
kystės veikliai dalyvavo tiek 
Lietuvoj, tiek ir vėliau, po sve
timu dangum.

Gimęs 1910 Batume, Kau
kaze, Vaclovas A., po I-jo pa
saulinio karo tėvam grįžus į Lie
tuvą, mokėsi Šiauliuose ir 1930 
baigė Šiaulių mokytojų semi-

Jaunimo 
pamaldos ...
(atkelta ii 3 psl.)
jaunimo pamaldas, jei būtų su
darytos sąlygos po pamaldų pa
bendrauti, tai bent dalis to jau
nimo, kuris taip mielai lanko
si Kultūros Židiny, atvyktų ir 
ten.

5. Kokie pasiryžimai ateinan- 
dem metam?

Turėdami Kultūros Židinio 
patalpas erdvesnes, mėginsime 
iš naujo grįžti į prieš trejus me
tus sudarytą jaunimo pamaldų 
programą. Turint salę ir pagel- 
bines patalpas, bus galima už
megzti ryšius su kitų lietuviškų 
bendruomenių? jaunimu, pasi
kviesti juos ir į pamaldas, ir į 
draugiškas sporto rungtynes, ir 
į kultūrines programas.

Ne su depresija, o su kons
truktyviu optimizmu žiūrim į 
artimą ateitį.

A. a. Vaclovas Augulis

nariją. Studijuodamas biologi
ją V. D. universitete 1930 - 
35, aktyviai dalyvavo moksli
niuose darbuose: Molėtų grupės 
gėlųjų vandenų hidrobiologi
niuose tyrinėjimuose, vėliau 
Šventosios uosto rajono vande
nų tyrinėjimuose. 1935 buvo 
Zoologijos muziejaus preparato
rium, o nuo 1936 — Krimina
linės technikos instituto vedėju.

Pasitraukęs iš Lietuvos 1944, 
pradžioj buvo apsistojęs Austri
joj, vėliau, iki emigracijos į 
J. Amerikos Valstijas, gyveno 
Kempteno stovykloj, Vokieti
joj.

Atvykęs į JAV, Vaclovas Au
gulis pradėjo tarnybą Hoffinan 
La Roche farmaceutinėj bendro
vėj eiliniu laborantu. Čia per 
eilę metų įrodė savo gabumus 
bei pajėgumą ir buvo paskirtas 
neurohistologijos laboratori
jos vedėju, kuriuo buvo iki mir
ties. 1969 - 71 laikotarpy Stain 
Technology žurnale buvo iš
spausdinti trys V. Augulio 
straipsniai apie jo paties išrastą 
smegenų audinių dažymo me
todą, kuris buvo autoriaus trejų 
metų intensyvių tyrinėjimų re
zultatas. Tie straipsniai sukėlė 
didelį susidomėjimą daugelio 
kraštų universitetų, sveikatos 
tyrimo institutų, ligoninių ir 
farmaceutinių firmų darbuotojų 
tarpe. Nesvetimas buvo V. Au
guliui spaudos darbas ir Lietu
voj. Biologinėmis temomis jis 
rašė Kosmos žurnale, krimina
linės technikos klausimus nagri
nėjo Kriminalistikos Žinyne, 
sporto klausimus diskutavo Fi
ziniame Auklėjime ir bendra
darbiavo skautų spaudoj.

Velionis Vaclovas Augulis 
nuo 13 m. amžiaus buvo veik
lus skautas. Universitetinių stu
dijų metu 1932 - 33 buvo V.

įvykdytas lietuvių patriotų kali
nių masinis nukankinimas.

1274 liepos 3 mirė šv. To
mas Akvinietis, didysis Katalikų 
Bažnyčios mokslininkas, teo
logas." '■

1539 liepos 5 mirė šv. An
tanas Marija Zakarijas. Buvo 
daktaras ir labai rūpinosi varg
šais. Vėliau tapo kunigu.

1885 liepos 7 buvo padaryta 
pirmoji injekcija nuo pasiutimo. 
Vaistus nuo pasiutimo surado 
Pasteuras.

1900 liepos 9 buvo paskelbta 
federalinė Australijos konstitu
cija.

1920 liepos 12 Sovietų Sąjun
ga pripažino Lietuvą nepriklau
soma valstybe. 1940 birželio 15 
tą sutartį sulaužė ir okupavo 
Lietuvą.

1941 liepos 14 JAV prez. Roo- 
seveltas ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillis paskel
bė Atlanto chartą. Jie iškilmin
gai pažadėjo, kad, laimėję karą

tautos turėsiančios teisę apsi
spręsti. Lietuviai tuo tikėjo ir 
labai skaudžiai apsivylė.

1917 liepos 16-18 bolševikai 
bandė jėga užgrobti valdžią Pet
rapilyje, bet jiem nepavyko. To 
meto Rusijos valdžia suėmė 
Trockį ir kitus komunistų lyde
rius. Leninas paspruko į Suomi
ją. Vėliau, pasinaudoję Kerens
kio lengvapėdiškumu, bolševi
kai užgrobė valdžią.

1935 liepos 20-21 Telšiuose į- 
vyko jubiliejinis ateitininkų 
kongresas, kuriame jų vadas prof. 
dr. Kazys Pakštas paleido šūkį: 
“Pasukti Lietuvos kultūrinio gy
venimo laikrodį 100 metų pir
myn!”

1934 liepos 25 naciai nužudė 
Austrijos kanclerį Engelbertą 
Dollfussą. Bet kariuomenė juos 
sutramdė. Tuo metu Hitleris dar 
negalėjo įsikišti.

1794 liepos 27 Paryžiuj buvo 
nužudytas rėvoliucininkas Mak
similijonas Robespierras.

Istorijos Mylėtojas

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS 
NELIETUVIŲ SPAUDOJ

Illinois lietuvių gydytojų 
draugija, susitarus su Lietuvių 
žurnalistų sąjungos centro val
dyba, skelbia konkursą parašyti 
ir amerikiečių dienraščiuose ar
ba tarptautiniuose žurnaluose, 
turinčiuose nemažiau kaip 
100,000 skaitytojų tiražą, at
spausdinti straipsnius, kuriuose 
būtų įrodyta, kad pasaulio lais-

D. universiteto Vyčio korpora
cijos pirmininku. Vokietijoj 
1945 - 48 veikliai dalyvavo Aka
deminio Skautų Sąjūdžio atgai
vinime, vadovavo Vyčio kor
poracijai ir aktyviai reiškėsi 
Kempteno stovyklos skautų 
veikloj. Nepasitraukė jis iš skau
tų veiklos ir gyvendamas JAV, 
kur jo netekimas skautų gretose 
bus skaudžiai jaučiamas.

Palaidotas skaisčiai saulėtą 
birželio rytą, a. a. Vacys Augu
lis paliko neužpildomą tuštumą 
savo šeimos ir artimųjų širdyse, 
taip pat ir spragą tautiečių bend
ruomenės gretose.

Mes, likusieji, meldžiame 
Viešpaties malonės mirusiojo 
sielai, o šeimai, ypač žmonai, 
dvasinės stiprybės pakelti sun
kią vienatvės naštą. rv.

vosios valstybės turi būti užin- 
teresuotos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymu.

Illinois lietuvių gydytojų 
draugija skiria šiam konkursui 
1000 dol. premijom.

Už geriausius straipsnius ski
riamos šios premijos:

Pirmoji — 250 dol., antroji — 
200 dol., trečioji — 150 dol. Li
kusieji 400 dol. skiriami premi
jom — dovanom po 100 dol. 
kiekvienai.

Premijos gali būti skiriamos ir 
kitų tautybių asmenim.

Straipsnius, tilpusius spaudo
je, autoriai iškerpa ir atsiunčia 
vertinimo komisijai adresu:

. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba c/o Jurgis Ja- 
nušaitis, 2534 VVest 69th St., 
Chicago, Illinois, 60629.

Konkurso pradžia — 1973 ge
gužės 1. Konkurso pabaiga — 
1974 gegužės 1. Vertinimo ko
misiją sudaro LŽS, rašytojų ir 
Lietuvių gyd. s-gos atstovai.

niu. Jis labai gyvai vedė pa
gerbimo programą, retkarčiais 
pakviesdamas kelių “šakų” gi
minių atstovus pasidalinti min
timis.

Laima Lelienė (dr. Vlado ir 
Marcelės Lėlių marti) labai taik
liai ir jautriai apibūdino kun. 
Domininko didžią paramą ir 
pagalbą naujiesiem ateiviam, 
kai jų didelis skaičius atvyko 
į Rochesterį 1949 - 51. Juozas 
Laučka pažvelgė į kunigo pa
šaukimo ir veiklos prasmę pa
sauliečio akimis; jis nurodė, kad 
kun. Domininkas nuoširdžiai 
ėjo kunigo pareigas, likdamas iš
tikimas savo pasirinktam šū
kiui — pasiaukoti ir tarnauti. 
Jubiliato brolis kun. Kazimieras 
linkėjo savo broliui ir toliau 
džiaugtis gausiomis Dievo ma
lonėmis.

Kun. Domininkas Mocke
vičius, kaip ir kiti tos šeimos 
vaikai, gimė, augo ir mokslus 
išėjo Rochestery. Jo tėvelis Ka
zimieras mirė prieš trejus me
tus, o motina Anelė dar tvir
tai laikosi; šiame pobūvy visi 
dalyviai ją nuoširdžiausiai svei
kino, džiaugdamiesi, kad ji galė
jo sulaukti abiejų sūnų kuni
gų sidabrinių sukakčių. Kuni
gystei jis pasiruošė, kaip ir jo 
vyresnysis brolis, Rochesterio 
Šv. Bernardo seminarijoj.

liose Rochesterio parapijose. 
Lietuvių Šv. Jurgio parapijoj 
prie klebono kun. Jono Bakšio 
jis darbavosi šešerius metus, 
palikdamas gražiausius atsimi
nimus. ■ (

Rochesterio vyskupas, paste
bėjęs kun. Domininko didelį 
paslaugumą varge atsidūru- 
siem žmonėm ir jo gilų domė
jimąsi socialiniais klausimais, 
pakvietė jį kapelionu prie Craig 
valstybinės mokyklos. Šioji 
įstaiga rūpinasi kiek protiškai 
atsilikusių asmenų apmokymu ir 
globa. Jos patarnavimais naudo
jasi apie 2.5(X) asmenų. Jų am
žius — nuo kūdikystės iki senat
vės. Patarnaudamas pirmiausia 
katalikam, kurie čia lanko Die
viškojo Gailestingumo koplyčią, 
kun. Domininkas pagelbsti taip 
pat protestantam, žydam ir kitų 
tikėjimų žmonėm. Šioj instituci
joj kun. Domininkas yra ir re
ligijos mokytojas, ir silpnųjų glo
bėjas, ir nelaimingų šeimų ra
mintojas.

Savo žody kun. Domininkas 
dėkojo savo motinai, jautriai pri
siminė savo velionį tėvą, mi
rusią seserį; dėkojo jis ir vi
siem artimiesiem už įvairią pa
ramą jam ir šeimai. Jubiliatas 
užtikrino visus gimines ir ar
timuosius, kad visus juos prisi
mena savo maldose.

T. B.

Ar ai tau, aaae, nesakiau, 
kad Įsijungtume veikiau 
Kultūros Židinio statybon?

GERA NAUJIENA
mūsų klijentams, norintiems pirkti

BUTŲ
savo giminėms Lietuvoje ir USSR

Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių 
būtų statybos programa šiuose miestuose:
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, LVOVE, 
MINSKE, RYGOJ, TALLINE, KIŠINIOVE, 
ODESOJ, VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE prie 
Dono, KRASNODARE, CHARKOVE, ALMA- 
ATOJ, TAŠKENTE ir kituose miestuose. Gali
ma gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kamba
rių butų (su virtuve, vonia ir podėlio kambariu) 
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 
išimtinę atstovybę Amerikoje.

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės)

NEW YORK, N.Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537
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WASHINGTON, D.C
Moterų Klubo susirinkimas ir 

paskaita
Washingtono Lietuvių Mo

terų Klubo visuotinis narių su
sirinkimas įvyko birželio 2 Ka
činskų namuose.

'’innininkė Aldona Bačkai- 
tienė apžvelgė šių metų veiklą. 
Jau buvo sušaukti trys valdybos 
posėdžiai; lietuviškais ornamen
tais buvo išpuošta eglutė vienoj • si, mokytųsi, reikia, kad matytų 
amerikiečių bažnyčioj; suruoš
tas kultūros vakaras Mary lando 
universitete; suruošta lietuviškų 
margučių marginimo paroda 
Moritgomery Mali. Ji taip pat 
priminė, kad Lietuvių Moterų 
Klubas yra pakviestas į talką 
tvarkyti banketo reikalus Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo metu rugsėjo 2. Didelis 
darbas bus Wolf Trapp fermoj, 
kur tautos pasirodys su savo au
diniais, margučiais ir t.t. Jau bu
vo paprašyta Elvyra Vadopa- 
lienė, kad paruoštų tautinių šo
kių. ir Dalė Lukienė, kad iš
mokytų mergaites demonstruoti 
juostų audimą.

Eurkienė pranešė apie iždo 
stovį. Kasoj turim 272.11 dol. 
Buvo susitarta ruošti gegužinę.

Ona Bačkienė skaitė paskai
tą “Asmenybės ugdymo povei
kiai”. Čia pateikiama dalis tos 
paskaitos minčių:

“Svarbų vaidmenį asmenybės 
ugdymui turi mokyklų sistemos.

Nuo pat kūdikystės vaiko 
asmenybės ugdymą įtaigoja šei
ma, ypač motina. Šeima, kaip 

• moralinė institucija, dabar ban
doma niekinti, nors ji yra tikro
ji tvirtovė ir esminis poveikis 
žmogaus asmenybės ugdyme. 
Graži šeima yra Dievo dovana 
tautai ir žmonijai.

Abipusis pasitikėjimas ir vai
ko gerų savybių pastatymas

prieš nevykusius veiksmus gali 
padėti atstatyti pusiausvyrą ir 
pakreipti gerąja linkme.

Tinkamas paklusnumo 
drausmės bei autoriteto pa
naudojimas yra labai 
veiksnys asmenybės ugdyme. 
Drausmė yra tam tikra tvarka, 
surišta su gyvenimo reikala
vimais. Kad vaikas gerai elgtų-

MAS stovykla
Rytinio pakraščio moksleivių 

ateitininkų stovykla rengiama 
rugpiūčio 12 - 26 Neringos sto
vyklavietėj Vermonte. Stovyklos 
programą sudarys ideologinė 

’ dalis, lietuviškos dainos, šokiai, 
tautodailė, sportas, maudymasis 
bei įvairūs kiti užsiėmimai.

Ypatingas dėmesys bus krei
piamas į jaunučius ir jaunes
niuosius moksleivius, kad jų 
programa ir interesai nepasi
mestų vyresniųjų šešėlyje.

Stovyklos kainos bus tokios: 
Registracija — 5 dol.
Dvi savaitės: vienam asme

niui — 75 dol., dviem šeimos 
nariam — 120, trim — 145. 
Apdrauda nuo nelaimių — 2 
dol.

Vienai savaitei: vienam as
meniui — 40 dol., dviem iš 
šeimos — 70, trim — 85. Ap
drauda nuo nelaimių — 1 dol.

Raginame visą rytinio pakraš
čio jaunimą ir ateitininkus iš 
tolimesnių vietovių kuo anks
čiau registruotis, užpildant re
gistracijos lapus, .kurie gaunami 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Rytų Apygardoje, 214 El- 
dert Lane, VVoodhaven, N.Y. 
11421. Tel. (212) 647-6294.

Iki greito pasimatymo Nerin
goj! ■ •

iš to naudos, išeidamas iš savo 
interesų perspektyvos. Asme
nybės ugdymo požiūriu reikia,, 
kad jaunuolis ne tik sektų savo 
interesus, bet jaustų ir kitų; 
kad būtų atsakingas už savo 
veiksmus; kad turėtų tvirtą mo
ralinį charakterį, mokėtų sugy
venti ir savo interesus sude
rinti bei paaukoti bendram la
bui.

Mokykla ir mokytojai padeda 
prisitaikyti prie socialinio bei 

akademinio gyvenimo. Patekus 
jaunuoliui į mokyklą, kur auklė
jimas visiškai skirtingas nuo tė
vų tradicinio auklėjimo, dažnai 
įvyksta susikirtimas tarp namų 
auklėjimo ir mokyklos. Tėvų pa
reiga tuo atveju tą prarają labai 
švelniai, be upatingų užsispyri
mų lyginti, bet ne aštrinti.

Svarbus poveikis asmenybės 
ugdymui yra organizuotas gru
pinis veikimas, ypač idealistinio 
pobūdžio organizacijos, kur sa
viaukla grindžiama kilniomis 
idėjomis. Mūsų visos tautinio 
ideologinio pobūdžio organi
zacijos, skautai, ateitininkai ir 
kiti, yra ne pavaduojamos asme
nybės auklėjimo požiūriu. Jau
nas žmogus turi turėti tradicijas 
ir šaknis, idėjas, į kurias galėtų 
atsiremti ir kuriomis galėtų už
pildyti savo jaunatvišką nerimą. 
Kitaip tas nerimas gali išsiveržti 
į nuotykių ieškojimą, nusikalti
mus ir visiškus šunkelius. Tau
tinės organizacijos kelia tau
tybės pajautimą bei tautinį są
moningumą, padeda apsispręsti 
tautinių bei moralinių vertybių 
požiūriu ir skatina jų idėjų pasi
savinimą. Mūsų atveju tai duo
da tam tikrą identifikaciją, tam 
tikrą atspalvį, išsiskiriantį iš ma
sės. Pavieniui męs esame bena
miai, o krūvoje — garbingos 
tautos vaikai. Amerikietiškumas ' 
labai platus, kur visų tautybių 
individualumas apvelkamas tam 
tikra skraiste. Po ta skraiste sa
vo tautybės atpažinimas ir kultū
riniai pasireiškimai kelia 
jaunuoliuose tam tikrą roman
tiką, apie kurią Putinas savo 
“Sukilėliuose” taip sako: “Jau
nystės romantika dažniau pastu
mia aukotis, negu šaltas protas 
ir sotus gyvenimas.” Tačiau toji 
romantika turi turėti moralinę, 
religinę atramą, be kurios sunku 
ugdyti pasiaukojimo ar kitas ver
tybes.”

VVashingtono lituanistinės mokyklos abiturientai. I-je eilėje 
iš k. Daina Penkiūnaitė, Gitą Petrutytė, Jolanta Sužiedėlytė, 
Nida Uogytė ir Virginija Bačkaitytė. Stovi Margelis Aistis 
ir Gundas Vaitkus. Nuotr. B. Liogio

nijai Bačkaitytei, Nidai Liogy- 
tei, Dainai Penkiūnaitei, Gitai 
Petrutytei, Jolantai Sužiedėlytei 
ir Gundžiui Vaitkui.

Klasės auklėtoja ir mokyklos 
vedėja Virginija Gureekienė 
sveikino baigusiuosius ir išleis
dama pastebėjo jaunimo veržlu
mą į laisvę, bet taip pat pabrė
žė, kad, turėdamas laisvę, tuo 
pačiu sau užsidedi ir atsakomy-

bę. Abiturientų vardu kalbėjo 
Daina Penkiūnaitė. Prisipažino, 
kad kartais ir sunku buvo pa
švęsti laisvus šeštadienius lietu
vių kalbai, istorijai bei geografi
jai, bet dabar buvo patenkinta, 
kad, kai nuvažiuos į Lietuvą, 
galės ir susikalbėti ir apžiūrėti 
istorines vietoves.

Po diplomų įteikimo buvo 
meninė programa. Aštuntasis

skyrius padainavo šias dainas; 
Ko liūdi, berželi?, Siuntė mane 
motinėlė, Palaukėj, palankėj ir 
Eisim, broleliai namo. Duetu 
paskambino kelias lietuviškas 
melodijas V. Bačkaitytė — gita
ra ir D. Penkiūnaitė — kanklė
mis.

Šešto skyriaus mokiniai įsce- 
nizavo šimto zuikių piemuo, 
vaizdelį pagal A. Liobytės pa
saką.

Mokykla taip pat turi kas ant
rą šeštadienį tautinių šokių pa
mokas, per kurias buvo išmokta 
nemažai šokių. Bitute, pilkoji, 
Vėdarą ir Kalvelį atliko visi mo
kyklos mokiniai, šustą ir Gy- 
vatarą šoko nuo 4 iki 8 sk.( 
mokiniai. Lenciūgėlį pašoko 8 
skyrius. Tautinius šokius pa
ruošė Elvyra Vadopalienė ir Ma
rytė Dambriūnaitė.

1972-73 mokslo metais mo
kyklą lankė 42 mokiniai; prade
dant nuo vaikų darželio iki 8- 
to skyriaus. "Mokykloje dirbo šie 
mokytojai: Virginija Gureekienė 
— vedėja, Aldona Bačkaitienė, 
Antanas Dambriūnas, Rūta Pen- 
kiūnienė, Regina Petrutienė, 
Joana Vaičiulaitytė ir Genė Va- 
saitienė. Tėvų komitete buvo: 
pirm. Aloyzas Aidis, ižd. Stasys 
BaČkaitis ir sekr. Arvydas Barz- 
dukas. G. V.

E. Genienė

Lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas

Kristijono Donelaičio lituanis
tinė mokykla VVashingtone bir
želio 3 išleido septynis abitu
rientus. Lietuvos atstovybės 
VVashingtone patarėjas dr. S. 
Bačkis pasveikino ir įteikė di
plomus bei dovanas šiem mo
kiniam: Margiriui Aisčiui, Virgi-

WORCESTER, MAS S
Tragiškųjų įvykių minėjimas
Tragiškuosius birželio įvykius 

mūsų kolonija minėjo birželio 
17.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj kun. J. Budzeika, MIC, 
aukojo mišias už Lietuvą ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Per 
mišias giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas 0. Keršytės. Solo 
giedojo V. Roževičius. Mišiose 
dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis. Vadovavo Dr. V. Kudir
kos šaulių kuopa su savo nese
niai pašventinta vėliava.

Antroji minėjimo dalis vyko 
Maironio Parke. Atsilankė Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. A. Miciūnas ir asistentas 
kun. J. Budzeika.

Minėjimą atidarė LB apylin
kės pirm. V. Židžiūnas, trumpu 
žodžiu primindamas Lietuvos 
kovas ir kančias. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti mirusieji, 
pradedant knygnešiais ir bai
giant partizanais bei susidegi
nusiais. Kun. J. Budzeika su
kalbėjo invokaciją. Programai 
vadovauti buvo pakviestas jau
nimo reikalų vadovas ir LB val
dybos narys R. Jakubauskas. 
Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla atliko šiai dienai pritaiky
tą montažą, kurį paruošė mo
kyklos vedėja E. Pauliukonienė. 
Poetas M. Venclauskas pa
deklamavo savo eilėraštį.

Puikią paskaitą skaitė prof. 
dr. V. Mantautas. Pagrindinė 
mintis — tautos išsilaikymas 
išeivijoj. LB apylinkės pirm. 
V. Židžiūnas padėkojo visiem 
prisidėjusiem prie šio minėjimo 
surengimo ir visiem gausiai at- 
silankiusiem. Sugiedota Marija, 
Marija.

Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj kun. J. Budzeika, MIC, au
kojo mišias už gyvas ir mirusias 
motinas. Savo pamoksle jis iškė
lė lietuvės motinos vaidmenį 
tautos darbuose ir šeimoj. Mišio
se organizuotai dalyvavo Mo
terų Sąjungos 5-oji kuopa, 
skautai, ateitininkai, motinų gil
dą, vyčių 26-toji kuopa. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia, jų tarpe ir 
lietuvių bičiulis miesto burmist
ras T. Early su žmona, kuri yra 
lietuvė ir priklauso prie Moterų 
Sąjungos 5-osios kuopos. Gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas O. Keršytės.

Iš bažnyčios visi buvo pa- 
___ kviesti į salę bendriem pusry- 

, .čiam,. kuriuos.. organizavo LB 
apylinkės valdyba, talkinama ki
tų organizacijų. Pusryčius pa
ruošė vyčių 26-oji kuopa. Jauni
mo reikalų vadovas R. Jakubaus
kas pakvietė kalbėti lietuvių 
skautų vyriausią skautininką P. 
Molį. Anglų kalba sveikino vy
čių 26-osios kuopos pirm La
pinskas. Trumpą, bet reikšmin
gą žodį tarė kun. J. Bakanas. 
LB apylinkės pirm. V. Židžiū- 
nas visiem padėkojo.

TRUMPAI
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seselių rėmėjų gausus būrys 
gegužės 19 susirinko Židžiūnų 
namuose. Dalyvavo ir seselės: 
Augusta ir Palmira. Po maldos 
už mirusias nares susirinkimui 
vadovavo vicepirm. Židžiūnie- 
nė. Seselė Palmira skaitė trum
pą paskaitėlę — Dievo ieškoji
mas ir dalinimasis su Juo. Se
selė Augusta informavo apie Ne
ringos stovyklą, liepos 22 įvyk
siantį pikniką ir kitus reikalus. 
Renkant naują valdybą, pirmi
ninke sutiko būti buvusi vice
pirmininkė Židžiūnienė. Kitos 
valdybos narės: vicepirm. Gar- 
sienė, sekr. J. Miliauskienė, 
ižd. M. Dabrilienė, iždo globė
ja Matusaitienė, narės Gailiū- 
nienė ir A. Norkevičienė. Po 
baigiamosios . maldos naujoji‘ 
pirmininkė dalyves pakvietė 
prie vaišių, kurias s ji paruošė 
su kitomis valdybos narėmis.

Lietuvių' Labdaros Maironio 
Parko Draugija, talkinama kitų 
organizacijų, Maironio Parke ge
gužės 27 surengė pietus su me
nine dalim, kurią atliko visų my
limas Penketukas, gausiai publi
kai labai patikęs. Pelnas skirtas

(nukelta į 7 psl.)

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Pagerbėme motinas
Motinos dieną, gegužės 13,MAS Rytų Apygarda

Lietuviai protestavo demonstracijose birželio 23 Detroite prie Federal Building. Buvo pro
testuojama prieš rusų kolonizaciją. Nuotr. J. Urbom*

500 dol. — Ignas Kazlauskas, 
Great Neck, N.Y., anksč. 500, 
įamžina a. a. Joną Kazlauską; 
N.N. Spring Valley, N. Y., 
anksč. 1,100.

200 dol. — A. Ragažinskienė, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 205, 
įamžina a. a. Vincą Ragažinską.

Po 100 dol. — A. L. Jasai
čiai, Forest Hills, N.Y., anksč. 
285; Ed. Diskavich, Torrington, 
Conn., įamžina a. a. Nellie Ma
linauskas — Diskavich; Eleono
ra Liobe, Woodhaven, N.Y., 
anksč. 365; Vyt. ir Bronė Vai- 
čiuliai, VVoodhaven, N.Y., anksč. 
500; A. G. Dauniai, Syosset, 
N.Y., anksč. 400; Donatas Ba
naitis, Brooklyn, N.Y., anksč. 
130.

Po 50 dol. — D. A. ir K. 
Juzaitis, Plymouth Meeting, Pa., 
anksč. 150; Jonas Baužys, Kear- 
ny, N.J., anksč. 50; Ch. Petra
ms, Jersey City, N.J., anksč. 
800, pažad. 1000; J. A. Latinis, 
Freehold, N.J., pažad. 100.

35 dol. — Stud. Rimas Ju
zaitis, Princeton univ., Prince- 
ton, N. J.

N.J., anksč. 110; A. Masionis, 
E. Paterson, N.J., anksč. 380.

Po 20 dol. — Rūta Graudu- 
šytė, Newark, N.J.; Ant. Rugys, 
Paterson, N.J., anksč. 185; K. J. 
Jonynai, Rego Park, N.Y., anksč. 
352; Simo Kudirkos Šaulių kuo
pa, anksč. 215; Matas Zujus, 
VVilkes - Barre, Pa., anksčiau 
10; K. A. Čempės, Waterbury, 
Conn., anksč. 10; J. Banaitie
nė, Brooklyn, N.Y., anksč. 225.

Po 10 dol. — Millie Pietz, 
Bronx, N.Y., anksč. 50, pažad. 
100; K. D. Švelniai, Ansonia, 
Conn., anksč. 20; P. Ivaška, Eli- 
zabeth, N.J., anksč. 57; K. E. 
Šeštokai, Rahway, N.J., anksč. 
15; J. Vanagas, Woodhaven, N. 
Y, anksč. 120, paž. 300; J. An- 
tanovich, Brooklyn, N. Y., anksč. 
25, pažad. 300; K. Graudienė - 
Graudušienė, Newark, N. J., 
anksč. 285; A. Z notas, Keamy, 
N. J., anksč. 191, pažad. 300; 
V. Audėnas, Hillside, N.J., 
anksč. 300; J. Ramanauskienė, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 60.

Po 5 dol. — S. Tumosienė, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 10; J. 
Čepaitienė, Brooklyn, N.Y. 
anksč. 100; Frances Domikaitis, 
Brooklyn, N.Y., pažad. 100; V. 
Kiškoms, Brooklyn, N.Y., anksč. 
100.

2 dol. — B. Sabecky, Linden, 
N. J., anksč. 354.

Po 25 dol. — PreL V. Bal
čiūnas, Thompson, Conn., 
anksč. 150; John Lucas, W. 
Orange, N.J., anksč. 100; Dona 
ir Frank Rogers, Nutley, N.J., 
anksč. 100; A. Pliskaitis, Newark,

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet Ir užraials testamentuose. Aukas siųsti:

Building Fund
Franclscan Monastery 
880 Bushwlck Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

—* Lilija šukytė, Metropolitan, 
Miuncheno ir kitų operų solis
tė, antradienio, rugpiūčio 21, 
vakarą lietuviškų dainų ir arijų 
koncertu papuoš dvidešimtąją 
lietuviškų studijų savaitę, kuri 
vyks rugpiūčio 19 - 26 Romu
voj, Vasario 16 gimnazijoj, Vo
kietijoj.

— Dr. M. Pečelis su šeima 
Argentinoj parūpino lietuvišką 
trispalvę Tandill miesto tarptau
tinei taikos aikštei. Toj aikštėj 
stiebus savo vėliavom turi eilė 
tautų, bet iki šiol nebuvo Lie
tuvos vėliavos. Prie kiekvienos 
vėliavos yra nedidelis darželis, 
kuriame sodinamos tų tautų po
puliariausios gėlės. Dr. M. Pe- 
čelio šeima planuoja pasėti, rū
tų. Vėliavas paima miesto savi
valdybė ir jas iškelia Argenti
nos tautinių švenčių metu.. .

— Jaunimo centro Chicagoj 
pabaigtuvės bus rugsėjo 23. Ta 
proga bus rodomas ir naujas 
filmas “Statyba”.

— Filmo “Dvylika” antros, da
lies premjera įvyks Chięagoj, 
Jaunimo centre, gruodžio 9.

— Sesuo M. Paulė ir šiais 
metais vedovauja mergaičių sto
vyklai Dainavoj. Stovykla tęsis 
nuo lįepos 15 iki 29. Sęsei M. 
Paulei talkina sės. M. Liucija ir 
sės. M. Judita. Kapelionu bus 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ.

— Liudas Kalinauskas, gyve
nęs Hanover, Vokietijoj, po sun
kios ir ilgos ligos mirė gegu
žės 30. Velionis buvo gimęs 
1906 vasario JO Kaune. Paliko 
žmoną Anelę, brolį su šeima 
Vokietijoj, brolį su šeima Kana
doj, dvi seseris čia Amerikoj ir 
seserį Lietuvoj. Vokietijoj po 
karo dirbo amerikiečių ir UN- 
RRA įstaigose. Paskutiniu laiku 
vertėsi prekyba. Palaidojo kun. 
V. Šarka Seehorster kapinėse. Iš 
New Yorko buvo nuvykusi se
suo Elena Milukienė su, savo 
vyru Matu Miluku.

— Brazilijos žiemos stovykla 
. (ten dabar žiema!) 8-13 metų 
.amžiaus vaikam.surengta 
liepos 18-25 prie Sao Paulo. 
Jai vadovaus kun. A. Saulaitis, 
SJ.

— Kun. dr. J. Gutausko vei- 
I kalas “Dievas šiandien” jau iš

ėjo iš spaudos. Knyga turi 283 
psl. Pateikiami Dievo buvimo 
įrodymai, psichologiškai anali
zuojama sielos būsena žmogaus 
su Dievu ir be Dievo. Išryš
kinama ateizmo grėsmė ir ti
kinčiųjų misija moderniais lai
kais. Knygoj daug garsiųjų žmo
nių minčių, gyvenimo pavyz
džių. Tai lyg kultūrinė mo
zaika, įjungianti ir medžiagą 
iš literatūros. Išleido Krikščionis 
Gyvenime, kaina 6 dol. Serijos 
prenumeratoriam ir nariam — 

4.50 dol. Leidinys pagražintas 
dail. T. Valiaus. Kalbą prižiūrė
jo V. Kulbokas.

— Draugo romano kitų metp 
premijai 1000 dol. paskyrė inž. 
Antanas ir Marija Rudžiai.

— Balfo seimas numatytas 
kviesti lapkričio 10 Clevelande. 
Organizacijos prašomos tą die
ną suvažiavimų nerengti, kad 
visi atstovai galėtų dalyvauti 
Balfo seime.

— Jonas Urbonas, Clawson, 
Mich., neseniai išrinktas į JAV- 
bių LB tarybą ir LFB Detroito- 
Windsoro sambūrio pirmininkas, 
rūpinasi LFB studijų ir poilsio 
savaitės ūkiniais reikalais. Ši 
LFB studijų ir poilsio savaitė 
yra bendrinė: į ją kviečiami 
ir LFB sąjūdžiui nepriklausą 
asmenys. Diskusinėse paskai
tose ir diskusiniuose pašneke
siuose bus paliesti visi aktua
lieji lietuvių ir Lietuvos bylos 
klausimai. Norį toj studijų sa
vaitėj dalyvauti registruojasi pas 
Joną Urboną. Jo adresas: 1418 
West Elmwood, Clawson, Mich. 
48017. Telef.: (313) 435-4786.
A. A. VIRGILIJAUS JANKAUS 

DRAUGŲ ŽINIAI
Spaudoje yra pasirodę netiks

lių žinių apie Virgilijaus Jan
kaus ligą ir mirtį. Jis niekada 
nebuvo paralyžuotas. Mirė šir
dies smūgio ištiktas gegužės 
14 ir palaidotas gegužės 17 
Phoeniz, Ariz., Geeenwood Me- 
morial Park kapinėse.
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BALTIMORĖS ŽINIOS

Pamaldos Šv. Alfonso bažny
čioj gausiai lankomos, ypač Ste
buklingo Medaliko pamaldos 
pirmadieniais ir antradieniais 
vidurdieniais.

šv, Alfonso mokyklos kamba
riai remontuojami. Taip pat tai
soma ir žaidimų aikštė.

Parapijos organizacijų nariai 
ir kiti parapiečiai liepos 8 daly
vavo svarbiame susirinkime, ku
riam -pirmininkavo kun. A. 
Dranginis. Išrinkti įvairūs ko
mitetai, kurie paruoš parengi
mus, nešančius pelną Sv.- Al
fonso mokyklos reikalam.

Lili Baker Bakerskienė, Bal
timorės vyrų choro dirigentė, 
šiuo metu atostogauja ir lanko 
vakarines valstijas: Arizoną, Ne
varią, Colorado ir Califomiją.

Kun. Jonas Mendelis birželio 
12 Maryland General ligoninėj 
turėjo akių operaciją. Kiek pail
sėjęs Šv. Alfonso klebonijoj, bir
želio 27 išskrido į Fort Lau- 
derdale, kur stengsis atgąutį jė-
gas.

Lietuvių Svetainės šėrininkų 
gegužinė buvo liepos 1 Conrad 
Ruth Vilios parke. Rengėjai dė
koja gausiem svečiam, kurie at
silankymu parėmė organizaciją, 
o taip pat ir patys pasilinks
mint).

Jurgis ir Ona Galkai atosto
gauja ir lanko Europos įvairius 
krantus. Jurgis daug metų pir
mininkauja Šv. Alfonso didžia
jam: chorui, kuris nuo spalio 
iki gegužės pabaigos gieda per 
sumą ir kitas iškilmes. Galkai ne 
tik dalyvauja, bet ir dirba įvai
riuose Šv. Alfonso parapijos pa
rengimuose. .

Gordonas ir Eleonora Matu- 
lioniai, gimę ir augę Baltimo
rėj, plačiai dalyvauja lietuviška-

me gyvenime ir parengimuose. 
Liepos 3 grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Floridoj. Aplankė 
ir * Disney Land”.

Bernardas Karpers Karpavi- z 
čius su žmona. Frances atosto
gas praleis Ocean City, Md., - 
prie Atlanto vandenyno, kur sa
vo atostogas praleidžia daugelis 
lietuvių. Karpavičiai daug dirba 
lietuvių svetainės labui. Iš atos
togų grįš liepos 14.

Edwardas Karko Karčiauskas, 
gimęs ir augęs Baltimorėj, stai
ga mirė birželio 27. Iš mažens 
pamėgęs muziką, buvo išsilavi
nęs toj srity ir dėstė muziką 
viešose mokyklose. Su savo or
kestru dalyvaudavo * lietuviš
kuose parengimuose. Jis buvo 
populiarus lietuvių tarpe ir ge
ras Lietuvių radijo valandėlės 
vedėjo A. Juškaus draugas. Pa
laidotas birželio 30 Baltimorės 
National kapinėse. —

Vincas Aštašauskas, naujosios 
kartos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė birželio 28 Šv. 
Agnietės ligoninėj. Velionis bu
vo susipratęs lietuvis. Už jo sie-

Visit EXP0—
“Man & His WorM. 1973“ 

in Morttreei. Caqeda
Stsy et the Franciscan Fathert 
50 room ratraat house. 30 minutei 
from Expo grounds.
8ATES: Single................$6.00

Oouble............ $9.00
Meata Alto Avsiieble

SPĖČIAU WEEKLY RATES 
Daily Būt to Down-Tcwn

WritWCaM
FRANCISCAN FATHERS 

Chateeuquay Hgts. J».Q£anada 
(514) 691-5400

ONE THOUSANDONE 
THINGS YOU CAN GET FREE

Mr. Alfred Wiggin$
P. O.IM125, Mclyiu N.T. 11205

X PboM 852-9115

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS
Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atostogų 

krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie At
lanto vandenyno Kennebunkporte.

Vasarvietė veikia nuo birželio 30 iki rugsėjo 3 
i dienos.

Kambarius rezervuotis:
į . Francd*ęąftJMpWtery,r>

. 5 Ksnnebunkport, Maine 04046
į Į Tei. (207) 967-2011 *

APLANKYKITE 
SCHRAGER’S 

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą. 
Čia Jūs rasite 

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

' ŽEMŲ KAINŲ
didelį pasirinkimą

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

j Neu> York City Tel.: TR 9-0400

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ (Vilniuje 5) 
Kaina nuo $675.00

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse:
Rugsėjo 5 Spalio 3

Gruodžio 21

Vykstantiems iš Chicagos $100.00 ir iš Detroito — $66.00 
daugiau.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — NESIVELUOKITE! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mas*. 02127 
Tel. (617) 268-8784

Savininkė : Aldona Adomonienė

lą trys kunigai aukojo mišias 
šv. Alfonso bažnyčioj liepos 2. 
Palaidotas Loudon Pade kapinė
se. Nuliūdime liko žmona Ane
lė,'dukra Birutė, jos vyras Bro
nius Gintvąinis ir sūnus Juozas 
bei anūkai.

Antanina Čemauskienė, 
ankstesnės kaitos lietuvė, ilgai 
gyvenusi Baltimorėj, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė liepos 3 savo 
namuose. Velionė buvo ištikima
lietuyiškų pamaldų ir< parengi
mų lankytoja. Tiys kunigai au
kojo mišias už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj liepos 7. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko dukra Ona, 
kuri prižiūrėjo velionę ilgus me
tus, sūnūs Jonas, Juozas, Pra
nas, Petras, Vincentas ir eilė 
anūkų.

Jonas Obelinis

Per Kultūros Žldlnj. 
lietuvybę didini!

KITATAUC1V1 GERIAUSIA 
DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J., Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

DEXTER PARK13 PHARK4ACY
Wm- Anutaal, B. 8.

77-01 JAMAICA AKEttUK
(Cor. 77th Street)

WeedhavM, N.Y. 11421
DKLIVER

MkhiųM 24130

PRIVATE GUARD 
or

ATTACK TRAINING 
FOR HOME OR OFFICE 
Custom Fit to Your Needs

Call (212) 635-5566 
(HiiHiiiiniiiiiiinmHiiiiiiiimiiiiĮ 

ę Gondola D" Oro į 
: Ntrtkem ftafin CaadM =SPEC1AL S re-D1NNER ‘i)"'

ToLW6-W9
129 NMMTON 1EACH Hn.

iūnuimiiimiiiiniiiinimaniiiiiĮ^

HMLEYS10D6E
■ < "TRR FAMILY RKORT" 

Calro I. N.Y. • TEL': SIS AAAMson 2432*
• FILTERED POOL A - BMT.
• ALL IPORTSCHILOREN-š

PLAYGROUND• EXCELLENT FOOD ■■■Ag
• OELUXE MOTEL « IAAIN 

LOOGE ACC0MM.

BALBRAND W1NDOW CLEANING CO.

DEL’S FISHERMAN’S BAY

1000 Island Region. Only 1/2 hr. from 
Peny Ridė to Kingston, Canada. Trailer- 
ing Park and Boat Basin. For Family 
Fishing Fun. Shore or Boat Children as 
well as Adults. Really catch big Bass, 
Dozens of Big Perch. No Dancing Girls 
būt Beautiful Sunset!!! Free — a quick 
Fish Cleaning Lesson, Weekend 
Vacations or Seasonal Variety of.Hook 
ups. Hot Showers. Etc. Equippea play- 
ground. Big Play area. Lake Swimming. 
Clean Water!!! Boat/Motor rentals. 
Ramps, Bait, etc. Send for Free Fishing 
Chart Brochure. P. O. Three 
Mile Bay, N.Y. 13693 Ph. (315) 649- 

2420 or 5198

Boothbay Harbor, 
Maine 04538

Rustic Wooded Seclusion 
Beach and Pool, Tęnnis, 

European Plan

wrfte for folder
Clae C. THORNTON, Manager
Open JUne 15th (207) 633-3600

Leede, Jt-Y. Your HceL Čtradoan* aml Urtranco

Moal l» an Advontura. Fra# CocktaR Perty, En- 
tartakunant Rwoy Stare, lekapota Jono 23. "TrU 
Tlor” Nfta Club, Swta>mlng Pod and Rocroatlon 
Room, Dotuxo Pootsldo, Heatod Motai. Air CondF 
tlonod Int’ DMtng Room. Naw Cocktal Loungo, In- 
door and Outdoor Plannod Actlvltlaa, Orcheaba,

celora for CtiMrvn and KMdie Pool and Play Araa. 
Retos: $75 to 120 Weokly. Lower tor chlldron. 
15%Dtocount June 23 to 30th. Wrtto fot cotor BkK. or 
Cad 510 943*2950 — 943-9M9 Local Ca« EM 5-7405 ,

NOVVOPEN...
Th» ultimitt in Chin9t», Pofyrmitn,

Į' Amtricin Cuitif*

■ *■ . Restaurant • Cocktail Lounge 
V lxctre South Seat Atmo»h«r«

ROUTE 44 • LOBI o 773-2233
Op»n 7 doys 

VV'kdayfr-—11:30 A.M. to Midnioht - Fri. fr Sot.—11:30 A M. to 2 A.M.
’ Su<xJcy b Hohdoys — Nooo to Mrdnujht

Isfander's Cockteil Hour... 4 to 6 P.M. Weekddys

Pu-Pu Plotter for 4 . .. only $6.25 Fuli Course . 
Lunch . . . $1.70 and up

Special Group Lunch (5 or more) $3.75 
incl. o cocktail per person

Very reasonable Luncheon and Dinner Prices 
. . . Take Out Orders

Fresh Whoie Live Lobster Cantonese . . . 
Only $4.50

Your Host: Alfred Lai

Mew Oriesns.ComM North Fae A 

2r SUMMERFUNG G 
Gloin us fa our French Ousrter Courtyad Oixietond Festival™

EARLY SUtO IMOWEEK SPECIALS $AC rr Fmon. | 
Any3 Days, 2 NigMs Sun. to Thurs. “V Don.Occue.

6M sks.
(Childrsn imder 12 yesr» of <ge FREE IN ŠAME ROOM W1TH PARENTS.

. Thore is a durje of U.S5 per cMM for fso<
No Extr« CharsM. And The Abaae Rate InctedM: 

AU GMTUITKS * 2 BreaidMa * 2 Dtanof* 
Heatad Inctoa pool, hesHh duba, eaerciee rooa*, 
saunaa • Game room UnUmlted GoU, oech day 
18 boto ehaSsnpInį courae, juatS mtoutos away.

CONTMUOUS EMTEPTAINMENT FROB $ AM. TO 2 AM. 
FEATURN4G THE (RAMONO JUSILEE ŠAMO ŠAMO 

MAGGIE BAKER - BILLY JOHNSON • LAS VEGAS 
SHOWROOM ENTERTAINMENT.

Į ENJOY A TOUR OF THE PtSTURESOUE OUTCH

{ AMI9H PENNSYLVANIA COUNTRY.
TNERrS SO MUCH TO SEE * OO. 

WrNs m eaa for rsservattons and brochure. 
Attn.: Mite Church

____  _ The Lancastor J
IT Clūnamaf Rsoit Inn • j 

M • |<7 J Rte.30BypaasAOreponPiktoj

>v call IMUrrsce casiem ra.
Y^tOO) 732-0305. Other Eaštom Statos (800) 2310230

Laacaater, Ra. 17801 (717)5694444 O
įy CAU.TOUFRCE EasUrnPR.(800)732-0371 W»st.Pa_V

į
Before Moving We’ll Paint 

Your Kitchen, Bath or 
Entire Apartment Gali fbr 

Appointment 
Call 465-2640

TOPLACK 
t YOUR AD

C ANCELORCH ANGE
Tel : GL2-2923

T9 mat t$LABS LM8K

eer asm P*tVAT*

A moderate priced resort in the j 
Northern Catskills featuring. the Bnest. 
Italian American cuisine. 3 meals, Fish
ing, Pool, Private Lake, Children’s 
Counselor, Driving Range, Movies, 
Entertainment, 130 Acres, Minutes to 18 
hole Golf Course. Write for rates and 
Brochure. Call Collect for Reserva- i 
tions (518) 734-3444 Sunny Crptt.RJF.Dj ,

Jevrett, N. Y. 12444

EXP. OPERATORE 
ON DRESSES ‘ 

Complete Garment 
Steady Work 

FELICIA DRESS 
102-20 Corona Avė., 

Corona. Tel. 271-2355 •

MOUNT AIN VIEW FARM
A Farm Rcsort, Boatina. ftOTm on 9 aere 
teka. Swim Pool. ShuHteboard. 3 datlclous 
fntals a dar. Naw Cocktad Lounga. J^raa . 
Racraanoo HaU. TV.: AM . Sonic .J* 
acnrt, Churchn naarbv.
$13 beily W WaaMy

H. F. Beoedict: Diek Newbor««i 
914-542-209$

FAY FARM
IN THE PINES — Bennlngton 6, Vt 05201 

— Phone 802-442-5005
Our 52nd Season. Lovely ferrn tor true 
relaxatton. Enfoy modom conventoncos, 
dellctous home cooklng. Ali rooma wHh 
privata bath heatod. Sonatole rataa Incl. 
averythlng. Adults only. Saaaon: June 16th 
to Oct 13th. ANN A LEO FAY, Props. — 
Brochure

VILLA NICOSIA
$75 Wk., 3 M«al* Daily, Ulster County 
Mountain Reaort. Italian ■ American 
Cuisine, Bar, Swimmlng Pooi, Other act 
Futty Ak-Ccndttioned — Box 374, 

Route 2 HigMand, N.Y. 4252$.
Phone 914-B83-6975

Work Near Home' J- .
,Experienced Machine tool Operators. 
Day and Nite shiftę. $Uaady worky. G°od

, Salary and.Benefits, t - < 
' STANDARD^ TOOL & MFC co. ' t 
738 Schuyler ,Ave., Lyndenhnrst, N J.

No Phone Calls — Apply in Person

COUGHLIN FUNERAL HOME
For Integrity, Dependability % Ethics 
Califon, N. J. Call 201 832-2414 Dantei 
A. Coughlin, Douglas Martin, C. Gary 

Deckhut, Director

SERVICE

KINGSWAY 
EXTEKMINATING CO 
WE KILLWITIISKILL 

25PECIAL1STS IN TERMITE 
CONTROL ROACHES. RATS. 
MICE. FLEAS. TICKS. 
WATERBVGS SŲl'IRRELS $ 
BEES

859-6439, BKLYN

PAINTING - DECORATINC

Paintfag. Wallpaparii(, Flaaterina Wood Panelius. 
Susp. Ceil. Carpentry, Very Reaaonable Rato*. Fne 
Ėst AMERICAN HOME IMPROVEMENT SERV. 
Mon-Fri. 212 MA A4970 9 A.M. - S P. M.

LATE MODEL A/C Car & Driver for hire. To 
4 from anyplace. Call fbr any Information: T. t,.

HOTEL STEVENŠON 
on Beautiful Pennsylvania Avė. 
Family Owned and Operated, 

near Churches. Dining Room. - Elevator 
Rates Irom $6.00

Write or Call (609) 344-3204 
117 So. PENNSYLVANIA AVĖ. 

, Atlantic City, N. J. i

Mountain Top Inn
Rd. 3,CatsldU, N.Y. 

OUTSTANDING ITALIAN - 
AMERIC. CUISINE

A Modern Budget Resort 
for the Entire Family 

Horses and Beautiful Trails 
on Premises

Private Baths ■ Cocktail Lounge
— Swimming Pool — 

Orchestra, Dancing
Tel. 518 943*4760 ‘ \

Color BrochureMONTAUK MARINE BASIN 
‘ Complete Facilities for 200 Boats 

Marine Repairs Parts; In & Out 
Dry Storege Available

Baitic Tackel
CeU419«8-5900-'-1

Dog and Cat Boarding 
Free Pick-up and Delivery 

SUPER PUP
5010 Kings Highway Brooklyn, N.Y. 

Call 212 377 9400 or 376-9363

A.M.C. Conatructloo Co. Ine. Llconood by con- 
aumar affalra. AK muonry work. Drhre*ays, aldo- 
wilk». patlo, rMhlng «•■, ralaod porchaa, 
brlck and btock nork (212) M2-19S9.

NEW YORK__ Lietuvos atsiminimų radijo valanda Šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai.
WEVD 1330 kil.__AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

W9OU-nc, »A snag. angių kalba, per Setai HaU Unlv. radijo atetj 
Dtr. pecė. dr. Jokūbą* Stukaa, So. Orange, N-I. 07079.

inar YORK — r nfrrte Žiburys, Betariu ir anglį] kalbant* Mtoneffienlaff

BOSTON, WORČK8TER, BROČKTON. Kam. - Vedėja* P. VUMnls, 171

aonOM, MAM. — ToMja* Stap. Mlnkue, WLYN 1360 kflocyelea Ir 7N 
W.T tav* aabmaiUenlafa ano 1-1:30 vaL p.p. — 802 E. Bro*dw*y, South 
Maoaaų MmąACnŽT Tel. 268-0489.

L I T A S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212)441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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Dr. Juozą ir Ireną Dičpinigaičius.
jų sūnui

Tomui . . ’
tragiškai žuvus, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Tomui Dičpinigaičiui
tragiškai žuvus, jo tėveliams — Irenai ir dr. Juozui 
Dičpinigaičiams, broliams Juozui ir Petrui gilią užuojau
tą reiškia !

A - Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai, tėvų komitetas

YORKO
UETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

A. A.

Rimantui Biručiui
tragiškai žuvus, jo tėveliams — Jolitai ir Algirdui 
Biručiams, broliui Andriui gilią užuojautą reiškia

Jauniems sportininkams

Rimui Biručiui
ir

Tomui Dičpinigaičiui
tragiškai žuvus, tėvams, broliams ir visiems artimie
siems liūdesio dienose reiškiame gilią užuojautą.

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai, tėvų komitetas

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Didžio skausmo metu, netekus mylimo sūnaus

Tomo,
Dr. JUOZĄ ir IRENĄ DIČPINIGAIČIUS 

bei gimines, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

A. A. Rimantui Biručiu! ir A. A. Tomui 
Dičpinigaičiui įamžinti Kultūros Židinyje 

aukojo
Ž. A. Ratai; S. B. Bobeliai; 

į D. G. Grajauskai; R. K. Čiur
liai; E. Bublaitienė - Samolienė; 
D. L. Siemaškos; M. Erčius; 
O. N. A. Karašos; L. P. ir Eu
genija Vainiai; K. Kiaunė; J. Pa- 
lubeckas ir šeima; A. E. Stak- 
niai; A. B. Petrikai; I. V. Ba
neliai; J. K. Norvilai; P. I. Švit
rai; Ž. Z. Jūriai; O. Osmols- 
kienė ir sūnūs;, .dr.. ir~I._ Skei
viai; Bagdžiūnų šeima; A. R. 
Purai;A. R?- Strazdžiai; -F. A... 
Jasaičiai; Rytis Balčiūnas ir tė
vai; A. J. Brazauskai; A. D. 
Samušiai; E. A. Oš lapai; V. I. 
Alksniniai,: ...

169 dol. t- Ketvirtadienio ir 
penktadienio parengimų bend
radarbiai.

Po 100 dol. — Gvildžių šei
ma, dr. T. Savickas, Petras Bru-

Mečys ir Irena VILKAIČIAI

Tomui Dičpinigaičiui
» tragiškai- žuvus,.tėvui dr. Juozui Dičprnigaičiui; Atei

tininkų Medikų Korporacijos Gaja nariui, ir jo Šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ateitininkų Medikų Korp! Gaja 
New Yorko skyrius

Kolegai JUOZUI DIČPINIGAlClUI iFponiai, 
tragiškai žuvus jų sūnui

Tomui,
nuoširdžią užuojautą reiškia

Birutė ir Vaclovas Paprockai

Studentams

Tomui Dičpinigaičiui
ir

Rimantui Biručiui
tragiškai žuvus, jų tėveliams — dr. Juozui ir Irenai 
Dičpinigaičiams, Jolitai ir Algirdui Biručiams ir žuvu
siųjų broliams gilią užuojautą žeikia

NEW YORKO ATEITININKAI

Tomui Dičpinigaičiui
ir

Rimantui Biručiui
tragiškai žuvus, Dičpinigaičių ir Biručių šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Simukonių šeima

Tragiškai žuvus broliams skautams

Rimantui Biručiui

Tomui Dičpinigaičiui,
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

Neto Yorko skautai vyčiai

WORCESTER, MASS.
»■ {atkelta ii 5psl.) 

klebonijos statybos fondui.
Jurgis Ridikas, G. ir J. Ridi

kų sūnus, birželio 2 Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj vys
kupo B. Flanagan buvo įšven
tintas į kunigus.

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla birželio 10 baigė mokslo 
metus.

šv. Kazimiero parapijos mo
kykla, kuriai nuo jos įsteigimo 
vadovauja šv. Kazimiero sese
lės, birželio 19 baigė mokslo 
metus. Rytą seselės ir mokiniai 
susirinko į bažnyčią. Klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, aukojo 
mišias ir pasakė pamokslą, pri
mindamas katalikiškas pareigas 
Dievui atostogų metu. Po mišių 
visi ėjo į klases gauti pažymė
jimų, kuriuos išdalino kle
bonas.

Kun. A. Miciūnas, MIC, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas,

buvo išvykęs į Lenkiją ir daly
vavo marijonų? kongregacijos 
300 mėtų sukakties minėjime.

Moterų Sąjungos 5-oji kuopa, 
didėja narių skaičium. ‘

{ šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos visus skyrius ir darželį 
priimami nauji mokiniai 1973- 

. 74 mokslo metam.
š. Amerikos Lietuvių Lengvo

sios atletikos pirmenybės (vyks 
rugsėjo 2, sekmadienį, Washing- 
ton, D .C., Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo/metu. 
Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
šiose prieauglio klasėse: jaunių 
A (16 - 18 m.), jaunių ir mer
gaičių B (14 - 15 m.), C (12- 
13 m.) ir D. (žemiau 12 m.). 
Dalyvio amžius varžybų dieną 
nustato jo klasifikaciją. Lauko 
teniso pirmenybės bus vykdo
mos irgi tą patį savaitgalį Wa- 
shington, D.C. Praneša ŠAL- 
FASS-gos Lengv. atletikos ko? 
mite tas.

JŪRATĖ” CAPE CODE

Po 50 dol. — dr. V. Bernier;
I. A. Šimkai, P. J. Ivašauskai;
I. J. Vilgaliai.

40 dol. — V. Katinas.
Po 30 dol. — V. G. Beleckai;

A. J. Vytuviai; S. Leveckis; L. 
M. Noreikos; V. L. Milukai; 
Kazė, Monika ir Saulius Re- 
mėzos; K. D. Krivickai; B. V. 
Labučiai.

Po 25 dol. — Dr. Leonila ir J.
Giedraitis; J. Šalinskienė; V. M. Po 15 doL —1 O. Jasaitienė 

ir Nijolė Jasaity! ė; P? P. Ąžuo
lai; A. J. Mėlynai; V. N. Na- 
roniai; R. H. Miklai; St. P. Ra
siniai; S. G. Bobeliai; B. I. Ver
tai; R. R. Veitai.

Po 10 dol. — G. P. Bart- 
kai; Mr. Mrs. J. Smith; B. J. 
Zdaniai; Audronė ir Loreta Zda
nytės, S. S. Vaškiai; dr. B. ir 
A. Radzivanai; J. Kulikauskienė 
ir šeimaį A. 1 Liobieriė; J. P. 
Strijauskai,; P. Kanaukienė, Mr. 
Mrs. L. James; S^ Skobęjkįenė;

Oniūnai ir Rūta; I. T. Jasaičiai; 
N. J. Ulėnai; J. M. Juodžiai; 
F. Krivickienė ir šeima; M. D. 
Šulaičiai; A. Z. Dičpinigaičiai; 
F. Ignaitienė ir šeima; A. D. 
Šilbajoriai; J. N. Valaičiai.

Po 20 dol. — A. Daukša; A. 
* A. Sabaliai; B. A. Re Ventai; K.

I. Nemickai; A. J? Nemickai;

SKUBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracija prašo visus lietuvius, 
neatidėliojant rašyti senato
riam laiškus Radio Free Eųrope^j [ačipatavi: ______
biudžetui paremti. Moterų at-:u°bergiį šeima; A. K. Jonynai; Al

J,šeima; C? V. JanuŠai; dr. D. 
’ Jasaitis; E?. H. Andruška; P. G. 
?!V. Šlapeliai; L. Mačiūnienė; V.

M. Simonaičiai; S. Liogys ir 
šeima. ;

- Po 5 dol. — Mrs. E. Suydam;
J. Gražulienė; M. Janušaitieriė;
R. Kondratienė; F. Dippel.

Viso suaukota 2319 dol.
Tragiškai žuvusių jaunuolių 

giminėm ir artimiesiem reiškia
me nuoširdžią ^/užuojautą, o 
aukotojam lietuvišką ačiū.

stovė Regina Žymantaitė birže- L Žuldenė; V. Veršelis; K. Milukų 
lio 7 - 8 lankėsi Kongrese, pasi
matė su 9 senatoriais ir kal
bėjosi Lietuvos laisvinimo bylos 
reikalu. Senatorius Charles H. 
Percy sakė, kad šiuo metu yra 
daug bėdos dėl Radio Free Eu- 
rope, nes iš 70 senatorių, kurie 
rėmė Radio Free Europe trans
liacijas į pavergtus kraštus, beli
ko 16. Visi kiti pakeitė nuo
monę. Taip pat panašiai yra su 
Henry M. Jackson amendmentu 
Rytų - Vakarų prekybos ir emi
gracijos reikalu. Ypač po Brež
nevo vizito daugelis senatorių 
susižavėję atkrito. Vienas iš 
tokių yra senatorius Mark O. 
Hatfield. Jam reikia parašyti 
daug laiškų, norint jį atversti. 
Čia duodamas laiško pavyzdys:

Dear Senator: Please give 
your strong support to keep the 
Radio Free Europe alive, be- 
cause its broadcast has very 
important meaning to the na- 
tions occupied by Soviet Union. 
Also please support Šen. Henry 
M. Jackson’s amendment No. 
79 on East - West trade and 
freedom of emigration, because 
this amendment emphasizes 
human rights and offers justice 
for a II.

Adresas: The Hon. Senator 
(pavardė), U.S. Senate, Wash- 
ington, D.C. 10510.

Kiekvienas tokius laiškus gali 
savaip suredaguoti. Tik prašom 
nevėluoti.

Skubiai rašykite dar šią sa
vaitę panašius laiškus dėl Radio 
Free Europe įstatymo Nr. 
S 1914 pravedimo šiem se
natoriam: C. P. Case (New 
Jersey), H. H. Baker, Jr. (Ten- 
nessee), G. D. Aiken (Vėr- 
mont), J. G. Beall, Jr. (Mary- 
land), H. L. Bellmon (Oklaho- 
ma), H. F. Byrd, Jr. (Virginia), 
H. A. Williams, Jr. (New Jer
sey), H. L. Fong (Hawaii), B. 
Goldwater (Arizona), J. B. Pear- 
son (Kansas), C. Pell (Rhode 
Island), J. L. McClellan (Ar-, 
kansas), E. M. Kennedy (Mas- 
sachusetts), R. L. Hruska (Neb- 
raska).

Juozo Ginkaus kavinė, kurio- 
jetiek metų sekmadieniais rink
davosi žmonės, ypač jaunimas, 
parduota portorikiečiam. Pats 
namas priklauso našlei Ginkie- 
nei ir ji namo nepardavė ir liko 
toliau gyventi. Prieš 12 metų 
mirus J. Ginkui, kavinę admi
nistravo jo sūnus su marčia. Jie 
dabar ir pardavė kavinę pbrto- 
rikiečiam.

Kambariai su arba be pusryčių. Pėščiam arti iki . 
pajūrio. Prašom rašyti:

Elma Krasauskas
P. O. Box 307
West Hyannls Port, Capa Cod, Mass.
Tetef. (617) 771-2619

Kviečiąme praleisti savo atostogas Pietinės New ‘ 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte ,,

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 65 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jalinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic AveL. 

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 
Area Code 609

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883

460 We«t Broachray, South Boston Mėssachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo mtii|onus 

ALFRKD W. AItCHIBAW, tasMęitt
•to banko direktorių taryboje yra adv. Jotas* J. Grfgates. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir fietvdikai b Turtas—Asssts 
virt >213,000,(foO.

CURRENT DIVIbfcND KATES
o Regulara/c —6%%
• Spedal Nottoe a/c — 5% • 2 year Term Deposit—9%

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA į EUROPĄ
organizuojama šiais metais rugsėjo '4-18 d.d., pačiu gražiausiu laiku Europoje
— praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

Bus aplankyta 

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragi ry mu visiems lietuviams joje 

dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras)
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius
Romoje — prel. A. Jonušas

Į ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vietų, įdomes
nių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

Pratylate brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kenonės kaina bus apie 100 
dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Romas Kazys, pros.

2129 Knapp St
* Brooklyn, N. Y. 11229 

Tai. (212) 769-3300
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Prel. J. Balkonas bus pagrin
dinis kalbėtojas Dariaus - Girė
no skridimo minėjime, kuris 
rengiamas liepos 14 prie lakū
nų paminklo, Lituanica Sąuare. 
Union Avė. Invokaciją sukal
bės kun. J. Čekavičius, himnus 
sugiedos M. Razgaitis. Dar kal
bės inž. A. Mažeika ir J. Miku- 
žiūtė. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti šiose iškilmė
se, nes šiemet sueina 40 metų, 
kaip iš New Yorko pakilo, la
kūnai ir tragiškai žuvo Vokieti
joje, perskridę Atlantą. Iki Kau
no aerodromo jiem bebuvo 
likusios tik 404 mylios. Šiem 
didvyriam pagerbti statomi pa
minklai Lietuvoje ir Amerikoje. 

“Toks paminklas su lakūno rel-

Pavergtų Tautų Savaitė šie
met švenčiama liepos 15 - 21. 
Lietuviam komitete atstovauja 
prel. J. Balkūnas, Helen Kul- 
ber ir P. Ąžuolas. Apie šios 
savaitės minėjimą New Yorke 
žiūr. 1 psl.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, nuo liepos ’ 6 pra
dėjo savo atostogas. Į darbą 
grįžta liepos 29.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, atostogauti išvyko į Ka
nados tolimus miškus, kur prie 
gražaus ežero turi laiko pameš
kerioti.

Pranciškonų spaustuvėje pa
baigtas rinkti Lituanistikos Dar
bų III tomas, kurį redaguoja 
dr. V. Maciūnas. Čia bus 10

Balfo raštinėje birželio 30 bu
vo perduotos Chicagos valdy
bai esamos bylos ir kita reika
linga medžiaga. iŠ Chicagos 
perimti buvo atvykęs Jonas Ja
saitis, Balfo vicepirmininkas, 
ir Balfo iždininkas Kostas Če
paitis. Dalį medžiagos jie išsi
vežė su savim, kitą supakavo, 
kad būtų galima persiųsti. 
Brooklyno raštinėje ir toliau 
lieka dirbti dail. J. Bagdonas. 
Specialus Balfo seimas šaukia
mas lapkričio 10 Clevelande.

Vitas Gerulaitis organizuoja ir 
greit atidaro kelionių biurą, ku
ris bus jo draudimo įstaigoje, 
94-10 Jamaica rAve., Woodha- 
vene, N.Y.

A. A. dr. Lidijai Stankaitienei 
atminti Teklė Paknienė, Brook
lyn, N. Y., aukoja 10 dol. Kul
tūros Židinio statybai. Nuo
širdus ačiū.

A. A. Marijai Ručinskienei 
mirus, vietoj gėlių aukojo Kul
tūros Židiniui po 10 dol.: Pet
ras ir Teresė Rozevičiai, Al
fonsas ir Marija Ridikai, Bronė A. A. Juozo Nakutavičiaus 2 
ir Frank Redikai. Velionės ar- metų sukakties proga sesuo Bro- 
timiesiem reiškiame nuoširdžią *r Y. Lukoševičiai Kultūros 
užuojautą, o aukotojam padėką. Židinio statybai aukojo 100 dol.

Nuoširdus ačiū.
East New Yorke išnuomoja- Daina jurkutė, Art and De. 

mas butas iš 5 kambarių pir- sįgn gįmnazjjos mokinė, laimėjo 
mame aukšte. Butas galima už- anĮrą vietą judėjimo plakatų 
imti tuoj pat ir už labai priei- konkurse> kuriame dalyvavo iš 
namą kainą. Skambinti GL2- jųew Yorko gimnazijų 3000 mo- 
2^23- kinių.

Aktorius Vitalis Žukauskas užrašo į juostą pirmuosius dr. J. K. Valiūno įspūdžius 
grįžus į New Yorką. Dešinėj Vliko vicepirmininkai J. Audėnas ir A. Vakselis, ėjęs 
pirmininko pareigas. Plačiau 1 psl. Nuotr. Charles Binkins

jefais stovi ir Lituanica aikšte
lėje, Union Avė. Ir šį minėjimą 
rengia Dariaus Girėno paminklo 
komitetas.
‘ Jurgis Sirgedas mirė liepos 
3. Jis ilgesnį laiką sunkiai sirgo. 
Lietuvoje tarnavo kariuomenė
je, Vokietijoje pabėgėlių stovyk
lose dirbo policijoje. Gyven
damas New Yorke, reiškėsi lie-

įvairių autorių straipsnių, 9 kny
gų recenzijos ir 8 In Memoriam.

Dalia Bulvičiūtė, kuri dirba 
pranciškonų spaustuvėje ir nuo
lat renka Darbininką, atostogų 
išvyko į Floridą.

L.B. N.Y. apygardos val
dyba renka aukas, kad būtų 
galima pervežti dailininkų pa
veikslus iš New Yorko į Wa-

tuviškose organizacijose, dau
giausia veikė L.V.S. karių Ra
movėje, buvo net skyriaus val
dyboje. Pašarvotas buvo pas 
M. Šalinskienę.

shingtoną. Kaip žinia, Washing- 
tone Concoran galerijoje ren
giama 12 lietuvių dailininkų pa
roda. Iš New Yorko dalyvauja 
tapytojas K. Žoromskis ir gra-

stovykla
lietuviškam
jaunimui Registruokitės!

Dr. Stasys Petrauskas su žmo- Lietuvių kalbai išmokti ge
na pianiste Julija liepos 19 iš- riausiai tinka Introduction to 
vyksta į Europą, kur dr. Pet- Modem Lithuanian (gramatika 
rauskas dalyvaus kardiologų su- su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li- 
važiavime. Aplankys Graikiją, thuanian Language Record 
Jugoslaviją ir Turkiją. (plokštelė su 20 pamokų) —5

Petras Montvila nuoširdžiai dol. Tai geriausia dovana var- 
dėkoja savo draugam, jį šv. Pet- dinių, gimtadienio, mokyklos 
ro šventėj sveikinusiem ir ap- baigimo ar vestuvių progomis 
dovanojusiem. Pagal tradiciją sūnui, dukrai, anūkam ar drau- 
buvo sulaukta neprašytų, bet &arn- Užsakant už 13 dol. grama- 
mielų svečių. Pribuvo Liukai, tikiį ir plokštelę, dovanų pride- 
Norvilai, Steponaičiai, Vaš- dama knyga “Vytautas the 
kys, T. Bush su šeima -ir Be- Great”. Persiuntimui pridėti 50 
nei, kaimynai Minkūnai, kun. c- Kreiptis: Darbininko adminis- 
J. Čekavičius, kun. S. Raila, traeija, 910 VVilloughby Avė., 
p. Vasiliauskienė. Brooklyn, N. Y. 11221.

Nuo a. a. Jono Makauskio mir
ties liepos 25 sueina 4 metai. 
Ta proga pranciškonų vienuoly-' 
ne Brooklyn, N.Y., bus aukoja
mos 'mišios, kurias užprašė ve- 
lionies našlė Stefanija Makaus
kienė, gyv. Somerset, N.J.

A. A. Jonui Aisčiui atminti 
Bronė ir Antanas Reventai au-
koja 25 dol. Kultūros Židinio

fikas V. K. Jonynas. Įjungtas 
į parodą ir velionis dail. A. 
Galdikas, kurio darbai jau iš
gabenti į Putnamo vienuolyno 
sodybą. Iš šio Atlanto pakraš
čio dalyvauja grafikas Vy
tautas Ignas, anksčiau gyvenęs 
New Yorke, dabar Conn. vals
tybėje. Dailininkų paveikslų per-
vežimas atsieis apie 400 dol.

statybai. Velionies artimiesiem Jų pervežimui ir renkamos au-

MAS STOVYKLA 
NERINGOJE

rugpjūčio 12-26 dienomis
reiškiame nuoširdžią užuojautą, kos. Vaižganto Kultūros Klu-
o aukotojam lietuvišką ačiū. bas paskyrė 25 dol. auką.

Bus smagu!

Sekmadienį,
LIEPOS 22 d. 1973 m.
N. Pr. Seserų Vienuolyno Sodyboje, 
Putnam, Connecticut

TRADICINĖ 
LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ 

PIKNIKAS
11:00 — šv. mišios, pamokslas — prel. J. Balkonas 

12:30 — pietūs, pramogos

3:30 — mergaičių stovyklos programa

PARODOS:
V. KULPAVIČIAUS medžio drožiniai;

G. KULPIENĖS sidabro išdirbiniai lietuviškais motyvais.

MAS - NY
214 Elderts Lane 
Woodhaven, N.Y. 11421 
Te!. (212) 647-6294

TĖVYNĖJE MYLĖTI KRISTŲ IR SAVO 
TAUTĄ MUMS NELEIDŽIA.
AR JAU ATLIKAI SAVO PAREIGĄ 
KRIKŠČIONIŠKOSIOS LIETUVYBĖS 
ATEIČIAI: įRAŠEI SAVO ŠEIMĄ IR 
ARTIMUOSIUS | LIETUVIŠKĄ 
PARAPIJĄ?
PAIMK TELEFONŲ KNYGĄ 
IR PASKAMBINK ARTIMIAUSIAM 
LIETUVIUI KUNIGUI!
Jaunimo Žygis Už Tikėjimo Laisvę 
216 - 481 - 8854

RUGPIŪČIO (AUGUST) 5 d., 1973, SEKM. 
visi keliai veda į

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

LIETUVIŲ RADIJO 
DIENĄ — PIKNIKĄ
LATVIŲ PARKE “PRIEDAINĖ” 

HoweltTownship, N. J.
(Route 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9), 

prie Freehold, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. p. p. 
Programa 3 vai. p. p.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja

Philadelphijos Liet. Choras “Viltis, dirig. L. Kauliniui 

Akt. Vitalis ‘Žukauskas, — “Vieno Žmogaus Teatras

N. J. Liet, jaunimo tautinių šokių grupė “Liepsna”. 
Vad Birutei Vaičiūnaitei

Šokiai, grojant Gutauskų Orkestrui, nuo 5 vai. p. p.

Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

Įėjimo auka $3.00; studentams $2.00. Vaikams iki 
12 metų nemokamai

Veiks Darbininko spaudos kioskas su lietuviškos 
muzikos plokštelėmis ir knygomis

Į <į tradicinį parengimų gražioje gamtoje kviečia — 
Direktorius Dr. Jokūbas J. Stukas

PIKNIKAS
I
K Apreiškimo Parapijos kunigai
N nuoširdžiai kviečia visus paraplečius
I bei visus lietuvius
K dalyvauti
A
C

TRADICINIAM PIKNIKE,
kuris įvyks

SEKMADIENĮ, LIEPOS 29 d.
gražiam* PLATTDEUTSCHE Parka
Franklln Sausra, L.I.

p
Pradžia — 2 vai. p. p. šokiai — nuo 5 vai.
Gros JOE THOMAS orkestras K
Autobusai nuo bažnyčios Išvyksta 1 vai. p.p.
Nuo p. Šallnsklenės įstaigos — 1:30 vai. p. p. *
Autobusuose prašom Iš anksto užsisakyti vietas K

A
PIKNIKAS

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn. 
liepos 22- Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Bklyn, N.Y. 7 vai. 
sustoja prie Shalins' Funeral 
Home 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, 
vakarais GL 5-7068, pas M. Ša
linskienę 296-2244. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašoma užsirašyti iš 
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti. Taip pat organizuojama tradi
cinė išvyka rugsėjo 1-3 pas tė
vus pranciškonus j Kennebunk- 
port, Maine.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

KUR RINKSIMĖS RUDENĮ?

Laikinojo Kultūros Židinio patalpos visuomenės reikalams uždaromos. 
Jos pradedamos pertvarkyti, kad būtų galima perkelti pranciškonų vie
nuolyną iš Bushwick Avė.

Ar naujojo Kultūros Židinio patalpos bus užbaigtos iki rudens, ar bus 
atlikti būtini įrengimai, tai priklausys nuo mūsų visų nuoširdaus noro su
telkti dar trūkstamas pinigų sumas.

Prieš išvykdami vasaros atostogų, atsiųskite papildomą auką, kad ru
denį turėtume kur rinktis mes patys Ir mūsų jaunimas sueigom, susi
rinkimam, koncertam ir pasilinksminimam.

Siųsdami statybos užbaigimui auką, prašom naudotis pasiųšto lapelio 
atkarpa, nes joje suteikta informacija bus naudojama Kultūros Židinio 
atidarymo proga leidžiamam leidiniui.

t

Aukas prašom siųsti:

Franclscan Fathers Buildlng Fund, 
680 Bushwick Avė.

Brooklyn, N. Y., 11221


