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Sagos blizgančios, 
o pamušalai skylėti

Taip galima apibūdinti tą dra
bužį, kurį Maskvoje siuvo pa
saulio taikai Nixono ir Brežne
vo konferencija. Ir vienas ir ant
ras stengiasi nukreipti dėmesį į 
blizgančias sagas: susitikimas 
pratęsė detente, užtikrino taiką, 
padarė tokius susitikimus nuola
tinius nesusipratimam išaiškin
ti, padarė nors ir mažų žings
nių atominiam bandymam pože
miuose suvaržyti. Brežnevas dar 
džiaugiasi tuo, kad nors negau
ta Kongreso pritarimo didžiau
sio palankumo principui, bet 
prekybos sutartis įgalino Oc- 
cidental Petroleum Corporaciją 
pasirašyti sutartį su Sovietais 
bizniui už 20 bil. Nixonas paten
kintas ir tuo, kad jo prestižas 
tautoje kiek pakilo.

Spaudoje pasitarimo vaisiai 
laikomi “liesi” (Monitor); de- 
tentė pasirodė esanti “trapi”, 
jei neįstengė sustabdyti atomi
nio lenktyniavimo (NYT) ir su
tartis atidėta iki 1977, o per 
tą laiką vėl eis lenktyniavimas. 
Kissingeris Europoje pareiškęs 
esąs nusivylęs, kad nepasisekė 
susitarti dėl raketų ir atominių 
smaigalių skaičiaus. Netiesio
giai pakaltino nenuolaidų Pen
tagoną ir Sovietų karinį štabą. 
Bet Monitor ir NY Times tei
giamai vertino, kad Nixonas ne
padarė tokių nuolaidų, kurių 
baiminosi šen. Jacksonas.

Ligi diskusijos dėl sutarčių 
prasidės Kongrese, tebus sumi
nėtos kai kurios detalės.

-o-
Nors Brežnevas ir Nixonas bu

vo draugiški ir vienas kitam plo
jo per pečius, bet korespon
dentam krito į akį vienas jų kal
bų skirtumas. Nixonas kalbėjo, 
kad detente laikosi “asmeninių 
santykių” dėka. Brežnevas to 
“asmeniškumo” atsargiai vengė. 
Net Nixono kalbos vertime į ru
sų kalba jis buvo praleistas — 
dėl ko ir kilo konfliktas tarp 
vieno akylaus tai pastebėjusio 
korespondento ir sovietinio pa
reigūno. Brežnevas mėgo kitą 
žodį — sakyti, kad detente yra 
“neatšaukiama” (irrevertible). 
Tai galėjo reikšti: jei ir Nixo- 
nas dings, padaryto darbo neat
suks atgal kitas prezidentas. 
Brežnevas buvo gi pasikvietęs ir 
Nixono konkurentą, galimą bū
simą prezidentą šen. Kennedy.

-o-
Zurnalistam konferencija da

vė progą įsitikinti, ką reiškia su
sitarimai su Maskva. Anot NYT 
bendradarbio, viskas yra “re- 
vertible”. Amerikos televizijos 
buvo susitarę su Sovietais, kad 
sovietinėm televizijos priemo
nėm pasinaudos Amerikos ko
respondentai, perduodami in
formacijas į Ameriką. Už tai su
mokėjo ir 281,000. Bet liepos 3, 
kai tik pradėjo pranešinėti apie 
Sacharovo bado streiką, televizi
ja buvo nutraukta. Pareigūnas 
atsisakė perduoti “antisovieti- 
nę” medžiagą. Rytojaus dieną 
pasikartojo tas pats.

-o-
Monitor aprašė korespon

dentų padėtį Sovietuose. Jie tu
rėjo nešioti ant kaklo virvele 
pasikabinę leidimą su foto. Su
sitikti su civiliais Sovietų pilie
čiais negalėjo. Kai Jaltoje vienas 
korespondentas užkalbino
vaikštinėjantį vaikiną, kuris lau
kė savo simpatijos ateinant, sau
gumietis tuojau prisistatė ir rusą 
nusivedė į nuovadą apklausi
nėti. Mes jautėmės — sako Mo
nitor — kaip narve. O mokė
jome už viešbutį dienai 105 
dol.

(nukelta į 2 psl.)

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE
Jos reikalu Europos Pavergtų Tautų 
Seimo dele gacija lankėsi Washingtone

Pavergtųjų tautų laisvės reika
lui skirta yra liepos trečioji sa
vaitė. Šiemet tai bus liepos 14- 
21. Tuo reikalu birželio 26-27 
Washingtone lankėsi Europos 
Pavergtų Tautų Seimo delegaci
ja. Lietuviam joje atstovavo prel. 
J. Balkūnas.

Aplankė Atstovų Rūmų pirmi
ninką, abudu New Yorko senato
rius. Valstybės departamente 
buvo priimti rytų Europos sky
riaus reikalų vedėjo.

Visiem buvo įteiktas 
vardu memorandumas.

-o-

seimo

Memorandume konstatuota, 
kad pavergtų tautų aspiracijos į 
nepriklausomybę bei Žmogaus 
pagrindines teises nėra nė kiek 
daugiau vykdomos, kaip prieš 
15 metų, kada Kongresas priėmė 
pavergtų tautų savaitei rezoliu
ciją 86-90.

SIMO KUDIRKOS 
ATEITIS GIEDRĖ 
JA, BET ...

VVashington Star-News (gau
tas J.J. dėka) birželio 29 įdėjo 
Jeremiah O’Leary, redakcijos 
nario, pranešimą optimistiška 
antrašte “Lithuanian Sailor’s 
Prospects Brighter”.

Simo Kudirkos šeimai ima 
rodytis “happy ending”. Tokią 
šviesią išvadą padaro iš šių 
faktų: 1. Kudirkos motinai Mari
jai Šulskienei Valstybės depar
tamentas oficialiai pripažino 
Amerikos pilietybę; 2. Departa
mentas sutiko, kad Simui Ku
dirkai yra rimto pagrindo Ameri
kos pilietybei gauti.

Sovietų vyriausybė buvo pa
prašyta suieškoti S. Kudirkos 
gimimo ar krikšto metrikus. 
“Bet mes ilgai to nelauksime”, 
pareiškęs departamento parei
gūnas. “Jei dokumentai ilgiau 
neateis, mes taip pat paskelbsi
me pareiškimą apie jo piliety
bę”.

Bet čia pranešimas jau perei
na į abejojimų toną. Esą visi 
aukščiau minėti dalykai nereiš
kia, kad Kudirka bus paleistas 
iš koncentracijos lagerio. So
vietai nepripažįsta dvilypės pi
lietybės, o Kudirka neginčijamai 
yra gimęs Lietuvoje. “Kai kurie 
pareigūnai betgi vertina opti
mistiškai, nes eilė faktorių, tarp 
jų prezidento Nixono buvojimas 
Maskvoje, gali turėti įtakos 
šeimai susijungti šiame krašte”.

Esą kongresm. Robert Hanra- 
han, Illinois resp., rūpinasi Ku
dirkos likimu. Hanrahanas sakė, 
kad Nixonas išsivežė į Rusiją 
peticiją su 42 kongresmanų pa
rašais. Peticijoje prašoma rūpin
tis, kad Kudirkos motinai tuojau 
būtų duota išvykimo viza ir kad - 
Simo Kudirkos klausimą Sovietų 
vyriausybė persvarstytų.

Laikraštis taip pat mini, kad 
Šulskienei pilietybė pripažinta 
gegužės 17 ir kad ji išvykimo 
vizos paprašiusi birželio 10, pa
pildomus dokumentus vizai 
gauti įteikusi birželio 17, dary
dama kompromisą — prašydama 
turistinės vizos.

Hanrahanas, pasak laikraščio, 
vertina, kad tai pozityvus žings
nis, nes jis gali palengvinti sū
nui pasiekti Ameriką, kada joje 
bus vienas jo šeimos narys. So
vietai žada išleisti per metus 
45,000 — daugiausia tai liečia 
žydus, bet šiame skaičiuje galį 
būti ir kitų mažumų — lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, armėnų 
ir kt. etninių grupių.

Reikalą komplikuoja, kad Ku
dirka vedęs ir turi vaikų. Jo

Nė viena komunistinė vyriau
sybė — sakoma memorandume
— neatėjo į valdžią tautų laisvu 
balsavimu; nė viena nevykdo Vi
suotinės žmogaus pagrindinių 
teisių deklaracijos. Sistema lai
kosi tik sovietų ginklo jėga.

Europos saugumo konferenci
joje — teigia memorandumas
— Sovietai nori laimėti visas 
nuolaidas, neduodami už tai 
nieko — net laisvesnio žmonių 
ir idėjų pasikeitimo; neatsisaky
dami nuo Brežnevo doktrinos 
kištis į kitus kraštus, jei juose 
atsiranda pavojus komunisti
niam režimui.

Dėl detente — pakartojo Sa
charovo įspėjimą, kad detente 
negali būti besąlyginė, kitaip ji lankumo ir parodžiusi, kad Sei- 
bus kapituliacija prieš antide- mas tebeegzistuoja ir tebereiš- 
mokratinį režimą. kia pavergtos Europos siekimus.

Baigdamas, Europos Paverg- Pavergtų tautų savaitės iškil
tų Tautų Seimas mių tvarka New Yorke -8 psl.

Simo grįžtant laukia jo šeima. Iš k.: motina Marija Šulskienė, sūnus Evaldukas, 6 m., žmona
Genė, dukra Lolytė, 13 m. (iš Bergen County, N. J., laikraščio gauto R.G. dėka)

MOTINAI IR VAIKAM LEIDO APLANKYTI SIMĄ
Seamen’s Education Fede- 

ration ir Americans for Simas 
vardu pateiktas spaudai prane
šimas, kad Simo Kudirkos mo
tinai Marijai Šulskienei ir jo vai
kam leista su juo pasimatyti. 
Esą valdžia parūpinusi automo
bilį ir šoferį, ir kelionė turinti 
prasidėti liepos 15.

M. Šulskienė dar pereitų me
tų gruodžio mėn. buvo nuvyku
si į Uralo regioną, tikėdamasi į- 
duoti sūnui maisto ir drabužių. 
Bet jai nebuvo tai leista. SEF 
prieš tris mėnesius siuntė re
gistruotus laiškus Kudirkai į 
lagerį 36, Perm (Pašto dėžė 
VS 389/36, Kucino miestas, Cu- 
sovsky regionas, USSR), bet ga
vimo raštelis buvo pasirašytas 
stovyklos pareigūno, ne paties 
Kudirkos.

Anastazija Petruševičienė 30 metų 
laukė, kad išleistų ją į Ameriką

Anastazija Petruševičienė 
buvo viena iš 12 Amerikos pi
liečių, kurie dešimtmečius lau
kia grįžimo į Ameriką. Petruše
vičienė buvo viena iš tų 12, ku
riai pasisekė birželio 18 grįžti.

Petruševičienė buvo gimusi 
Elizabethe 1914. Po pirmo pa
saulinio karo su tėvais parvyko 
į Lietuvą. Sovietai ją 1951 iš
vežė į Sibirą ir laikė kalėjime, 
ne lagery. Laikė 6 metus.

Petruševičienė dabar yra jau 

žmona Genelė gyvena Vilniuje 
su dukrele, o sūnus gyvena su 
senele Griškabūdy. Apie jų pi
lietybę departamentas dar ne
kalba, nes pirma turi būti iš
spręsta Simo pilietybė.

prašo JV Kongresą kelti balsą 
už pavergtų tautų nepriklauso
mybę ir jų grąžinimą į laisvų 
tautų šeimą;

prašo laisvųjų valstybių vy
riausybes, dalyvaujančias Eu
ropos saugumo konferencijoje, 
reikalauti Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos vykdymo, pa
sisakyti prieš tų teisių paneigi
mą rytų bei vidurio Europos 
tautom;

prašo atmesti Sovietų mėgini
mus gauti tylų pripažinimą sta
tus quo rytų ir vidurio Europo
je. Toks pripažinimas pa
laužtų pavergtų tautų viltis at
gauti laisvę ir nepriklausomybę.

Delegacija sakosi radusi pa-

SEF vardu dr. Paegle pareiš
kime spaudai mano, kad Sovie
tai bus suinteresuoti atsižvelgti 
į Amerikos Kongreso rezoliuci
ją, kuriai iniciatyvos ėmėsi kon
gresui. Hanrahanas ir šen. Per- 
cy; viceprezidentas Fordas taip 
pat užtikrinęs savo susirūpinimą 
Kudirkos likimu, o šen. Kenne- 
dy raštu pranešęs, kad, būdamas 
Maskvoje, Sovietų vyriausy
bei kalbėjęs apie Kudirką.

Tačiau vienas iš pareigūnų, 
kuris nenorėjo būti minimas 
pavarde, užsiminė, kad Sovietai, 
leisdami motinai pamatyti sūnų, 
gali šantažuoti Šulskienę gra
sinimais pritaikysią Simui nau
jas represijas, kalėjimo vienutę 
ar kt., jei ji stengsis gauti išvy
kimo vizą.

V •

60 metų. Apsistojo pas brolį 
Connecticut. Ką veiks — dar 
nežino. Norėtų verstis tuo pačiu 
darbu, kurį dirbo Lietuvoje — 
plaukų tvarkymu.

Klausiama apie pergyvenimus 
kalėjime, tylėjo, ir tik ašaros jai 
riedėjo. NYT korespondentas 
pastebėjo, kad visi atvykusieji 
tyli, nes bijosi pakenkti ten pa- 
likusiem giminėm ar pažįsta
miem.

Ji buvo paleista dar prieš 
Nixono atvykimą į Maskvą — 
kaip ir disidentas gen. Grigoren- 
ko, kuris buvo paleistas iš psi
chiatrinės “gydyklos”. Nėra ži
nios — rašo NYT , ar preziden
tas kalbėjo Maskvoje dėl kitų 
11 Amerikos piliečių likimo.

“Solženicyno atvejis skatina peržiūrėti moralę už
sienio reikaluose, kaip Watergate tai padarė vidaus 
reikaluose. Tai tikrai pageidaujama akivaizdoje mora
linės trumparegystės mūsų užsienio politikoje”, rašo 
Ed Fredriks, buvęs J.V. vicekonsulas P. Korėjoje, bu
vęs valstybės departamento pareigūnas Jungtinių Tautų 
reikalam (Human Events, 1974 birželio 22).

Kokie tos trumparegystės 
ženklai?

Pirmiausia, didelis, per di
delis J.V. pasyvumas J. Tautose. 
“Nors Amerika iš tradicijos yra 
kovotoja už tautų laisvę ir apsi
sprendimą ir nors šis klausimas 
yra pagrindinis J.T. svarstymuo
se, Sovietų Sąjunga nuolatos 
kaltina Jungtines Valstybes ko
lonializmu, tuo tarpu mes labai 
retai, jei iš viso kada tai pasi
taiko, pasisakome apie kolonia- 
listinę USSR politikos priespau
dą. Teisingumo jausmas anks
čiau mūsų buvo jautresnis”.

To politikos moralinio trum
paregiškumo pavyzdžiu ima 
politiką Baltijos valstybių at
žvilgiu. Pirmiausia jų dalyvavi
mo klausimą J. Tautose.

“Kai žengiate iš C gatvės į
J.V. valstybės departamentą, 

matote išrikiuotas vėliavas 
valstybių, kuriom Jungtinės 
Valstybės yra suteikusios pripa
žinimą. Tarp tų vėliavų yra trijų 
kraštų, kurių valstybės neegzis
tuoja — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos. Jungtinės Valstybės ofi
cialiai tebepripažįsta šiuos kraš- 

b tus kaip nepriklausomus, bet jų

su-
-o-

Pastaroji galimybė labiau 
tampa su Kronikos Nr. 10 pra
nešimu, kad dar balandžio mėn. 
atvykę saugumiečiai pas Šuls
kienę žadėjo duoti jos karvei šie
no ir leisti jai pasimatyti su sū
num, gauti iš jo laiškus, jėi ji 
atsisakys vykti į Ameriką.

VOKIETIJOS STUDENTAI ĖMĖSI 
ŠAUKTI PAGALBOS POLITINIAM 
KALINIAM SOVIETUOSE

Stuttgarte, Vokietijoje, < lei
džiamas laikraštis “student” dar 
vasario mėn. paskelbė politinių 
kalinių laišką iš Sovietų kon
centracijos lagerio ZCH-385 3-1 
Mardvių “autonominėje res
publikoje” (į vakarus nuo vidu
rio Volgos upės).

Kas tie laiško autoriai:
Laiškas pasirašytas 9 kalinių. 

Trys jų yra lietuviai: Šilinskas 
Jonas, gimęs 1943, nubaustas 5 
metais, lagery jau pusantrų me
tų, studentas; Kudirka Simas, 
gimęs 1930, nubaustas 10 metų, 
lagery jau pustrečių metų, radis
tas; Jastrauskas, A.A., nubaustas 
12 metų, lagery jau 10 metų, 
darbininkas. Kiti: armėnas Chaj- 
rikjan, gimęs 1948, nubaustas 4 
metais, lagery jau pustrečių me
tų; rusai: Ponomarev, gimęs 
1945, nubaustas 5 metais, lage
ry jau pusantrų metų, filologas; 
Maltschewski, gimęs 1935, nu
baustas 7 metais lagerio ir 3 
metais ištrėmimo, lagery jau 
pustrečių metų, karininkas; Pla- 
tonov, gimęs 1941, nubaustas 7 
metais; Radionov, nubaustas 3 

laisvė ir nepriklausomybė yra 
paglemžta USSR prieš pat antrą
jį pasaulinį karą”.

Išsamiai atpasakota, kaip So
vietų Sąjunga buvo pripažinusi 
Lietuvos nepriklausomybę; kaip 
valstybės sekretoriaus pareigas 
einąs SumnerWelles inkorpora
cijos nepripažino; kaip Roose- 
veltas ir Churchillis tuojau pa
skelbė laisvės principus Atlanto 
chartoje, kuri netrukus savo turi
niu buvo įtraukta į Jungtinių 
Tautų chartą. Bet. . .

“Bet kai atėjo laikas steigti 
Jungtines Tautas, Amerika buvo 
reikalinga Rusijos paramos karui 
laimėti ir, nors Amerikos žmo
nėm tai buvo ‘atstumiantis’ 
dalykas, Baltijos valstybių ne
priklausomybė su jų buvimu 
Jungtinių Tautų nariais turėjo 
būti užmiršta. USSR garsiai šau
kė sau papildomų balsų nau
jame tarptautiniame organe, bet 
maža kas buvo sakoma apie bal
savimo teisę J. Tautose nepri
klausomom Baltijos valstybėm”.

Toliau: išlaisvinimo ir kolo
nializmo klausimus svarstant 
Amerikos pozicija

“Jungtinės Tautos yra labai 
susirūpinusios išlaisvinti tau
tas iš kolonializmo, ir Sovietų 
Sąjunga yra pasinešusi toli į 
priekį kovoje už kolonialistinių 
tautų išlaisvinimą. Nikita Chruš
čiovas 1960, daužydamas ba
tu J.T. generalinėje asamblėjo
je, reikalavo nepriklausomybės 
tuojau pat tautom, esančion ko- 
lonialiniame junge, bet jis tylė
jo apie jungą Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai. (nukelta į 2 psl.)

VILNIUJE 5 ASMENS
NUTEISTI 6-2 METAM

Darbininke bal. 5 buvo atpa
sakotas Tiesos kovo 17 aprašy
mas iš teismo salės, vardu “Kie
no balsu?” Pagal Tiesos aprašy
mą buvo teisiami Aloyzas Mac
kevičius, Vidmantas Povilonis, 
Izidorius Rudaitis, Antanas Gin
tautas Sakalauskas ir Šarūnas 
Žukauskas. Iš Tiesos aprašymo 
buvo neaiškus teisiamųjų nu
sikaltimas nei teismo spren
dimas.

Pranešama, kad Š. Žukaus
kas nuteistas 6 metus griež
tojo režimo lagerin, A. Sa - 
kalauskas 3 metus griežtojo reži
mo, I. Rudaitis 3 metus griež
tojo režimo, V. Povilonis 2 me
tus griežtojo režimo, A. Macke
vičius 2 metus paprasto režimo 
lagerin.

. metais, lagery jau 2 metai, dar
bininkas.
Ką jie rašo apie save:

Nors laiško turinys jau buvo 
mūsų spaudoje ištisai paskelb
tas, bet primename čia to laiš
ko pagrindinį skundą — skundą, 
kad jie laikomi nežmoniškose 
sąlygose. Marinami badu; jiem 
skirtas davinys 2413 kolorijų, 
bet gauna pusę to; neiškepusi 
duona iš suplėkusių miltų, mai
šytų su kukurūzų miltais ir suša- 
lusiom, supuvusiom bulvėm, su 
keliais žuvies trupiniais. Darbas 
sunkus, o medicinos pagalbos 
jokios. Dėl to iš 480, kurie yra 
lagery 3-1, apie 134 yra antros 
rūšies invalidai ir 108 trečios 
rūšies. Daugumas tai ligoti 25 
metus nuteisti, kažkokiu stebuk
lu išlikę gyvi Vorkutos, Magada
no ir Norilsko pragaruose.

1969 žiemą, protestuodamas 
dėl medicinos pagalbos stokos, 
vienas persipiovė venas. Tais 
pat metais ligonis Lenkauskas 
pasikorė; dar anksčiau, 1967, 
ligonis Jitkevičius (tur būt, Žit
kevičius?) mėgino pabėgti,kop- 

(nukelta į 2 psl.)
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VOKIETIJOS STUDENTAI ŠAUKIA 
PAGALBOS POLITINIAM KALINIAM 
(atkelta iš 1 psl.)

damas per vielų tvorą, ir buvo 
nušautas.

1971, nepakeldami bado ra
ciono, pažeminimo ir smurto, 14 
įvairių tautybių kalinių paskel
bė bado streiką. Administracija 
atsakė naujom bausmėm.

Mes žinom — rašoma laiške 
—, kad ir paleisti iš lagerio, 
teturėsime ribotą laisvę. Pvz. 
1971 liepos 19 iš lagerio 3-1 
buvo paleistas Anton Navasard- 
jan, gimęs 1950, kalėjęs už savo 
tautai valstybinės nepriklauso
mybės reikalavimą. Paleisdami 
KGB įsakė: negali grįžti į Eri- • 
vaną; negali po 21 valandos eiti į 
gatvę; negali susitikti ir kalbė
tis su asmenim, kurių pavardės 
jam buvo suminėtos; turi nuola
tos registruotis vietos saugume.

Ar yra, kas į jų laišką atsi
liepia:

Laiškas buvo nukreiptas į 
Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus 
Komitetą. Raudonasis Kryžius 
pasisakė negalįs nieko padaryti, 
nes jis negalįs kištis į vidaus rei
kalus. Ir “student” rašo: “Mum 
nėra žinoma jokia organizacija, 
kuri galėtų palengvinti jų ken
tėjimą”. Bet laikraštis ėmėsi 
apeliuoti į viešąją opiniją. Pa
skelbė aną laišką; pridėjo priėjo 
atkarpėlę; joje įrašė protesto 
tekstą prieš minėtų kalinių kan
kinimą ir paragino skaitytojus tą 
atkarpėlę pasirašyti ir siųsti So
vietų ambasadoriui Bonnoje, 
pranešant sykiu ir laikraščiui 
apie padarytą žygį.

Laikraštis samprotavo: net ir 
tokia galinga Sovietų Sąjunga 
negali nekreipti dėmesio į vie
šąją opiniją Europos saugumo 
konferencijos išvakarėse. “Te
gul persekiojamieji Sovietuose 
patiria, kad mes tokiu būdu 
jiem padedam”.
Kiek tai rado atgarsio:

Kai vasario mėn. “student” 
paskelbė laišką ir paragino siųs
ti protestus, pati redakcija buvo 
skeptiška, ar “tylinčioji daugu
ma” prikalbinama. Tačiau re
dakcija buvusi nustebinta. “Iš 
visų vakarų Vokietijos ir Austri
jos universitetų, iš visų sluoks
nių, iš politinių draugų ir net 
tokių komiltonų, kurie šiaip jau 
laikosi nuošaliai nuo “student”, 
iš organizacijų ir laikraščių, iš 
vidaus ir iš užsienio pasiekė 
laiškai su pritarimu mūsų pagal
bos akcijai”.

“Student” sakosi nebuvo susi
laukęs nė į vieną straipsnį tie
kos atgarsio. Pvz. Wuerzburge 
studentų valgykloje pietų metu 
250 studentų pasirašė; Hambur
ge ėmėsi akcijos “Studentų mi
sijų” grupė, “Jėzaus vaikų” są
jūdžio nariai. Viena tik skaity
toja ten surinko 50 parašų. Esą 
įvairios krikščioniškos ir huma
nitarinės organizacijos atsiuntė 
dar daugiau medžiagos apie per
sekiojimus. Belgijos Briusely 
esantis “Internationale Komitee 
zur Verteidigung der Mensch- 
enrechte” paskelbė doku
mentuotą pranešimą, kad So
vietų lageriuose tebėra apie mi
lijonas kalinių.

Redakcija taip pat kreipėsi į 
asmenis bei institucijas. Iš par
lamento atsiliepė su parama 
Franz Josef Strauss ir eilė kitų, 
kurių atsiliepimo tekstus laik
raštis paskelbė. Netikėtai pačiai

t redakcijai prie jos akcijos prisi
jungė Nobelio laureatas Hein- 
rich Boell, pranešdamas, kad 
atsišaukimą jis perkėlęs į tarp
tautinį rašytojų klubą PEN Lon
done.

Žinoma, Sovietų ambasado
rius Falin tyli.

Redakcija ir toliau ieško para
mos per organizacijas, kurios sa
vo specialybe laiko dėmesį tam, 
kas darosi Rytuose ar komunis
tiniuose režimuose. Dėmesio 
verti ir mum tų organizacijų 
vardai bei adresai:

Schweizerisches Ost-Institut, 
Jubilaeumstr. 41, CH-3000 Bern 
6. (Jis leidžia dvisavaitinį “Zeit- 
Bild”, kuris rytų klausimais do
misi ir skelbia iš ten dokumen
tus).

Glaube ir der 2. Welt. For- 
schungs- und Informationstelle, 
Schiedhaldensteig 32, CH-8700 
Kuesnacht-Zuerich. (Skelbia ry
tų Europos dokumentus, ypačiai 
samizdatą).

Possev, 6320 Frankfurt/M. 
80, Flurscheideweg 15. (Rusų 
emigrantų žurnalas, kuriame 
daug vietos skiriama samizdatui

— ir Lietuvos įvykius dažnai 
skelbia).

“Religion und Atheismus in 
der UdSSR” Redaktion, 8 
Muenchen 80, Roentgenstr. 
5/0. (Mėnesinis leidinys su in
formacija apie tikėjimo perse
kiojimą Sovietuose).

Comite International pour la 
Protection dės Droits de l’Hom- 
me, Bruxelles, Belgien. (Dalis jo 
surinktų dokumentų skelbiami 
ir Le Monde).

Ortodoxe Aktion, 6 Frank- 
furt/6 93, Postfach 930123.

Hilfsaktion - Maertyrerkirche 
e. V. 5802 Wetter 2, Postfach 
250. (Rengia radijo siuntas į ry
tus, leidžia gausiai spaudinių).

Christliche Ostmission e. V., 
6 Frankfurt/M., Postfach 
900232. (Leidžia informacinį 
biuletenį “Christus dem Ost- 
en”, nuomoja filmus ir skleidžia 
leidinius apie krikščionių padėtį 
komunistų valdomuose kraštuo
se).

Čia pridėtinas dar Amnesty 
International Gruppe 241, 781 
Freiburg, Rotlaubstr. 14, c/o 
Rein. (Renka medžiagą).

Lietuvių Bendruomenės Tarybos prezidiumas su svečiais. Iš k. J. Gaila, Br.JAV
Nainys, A. Rugienius, R. Selenis ir J. Urbonas. Nuotr. a. Gulbinsko

J

Savaitės įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)
-o-

Prie vaizdo spalvingumo pri
klauso ir dovanos. Žinoma yra 
Brežnevo silpnybė — automobi
liai. Pirmame susitikime Nixo- 
nas jam dovanojo Cadillacą, ant
rame Lincolną — abudu po 
10,000, dabartiniame susitikime
— sportinį Chevroletą. U.S. 
News and World R. pastebi, 
kad Brežnevas iš anksto davęs 
suprasti, kokios dovanos jis nori
— nurodė net ir spalvą. Nixo- 
nui Brežnevas dovanojo Mask
vos paveikslą, o Mrs. Nixon į 
auksą įrėmintus gintarus (turbūt, 
iš Baltijos pajūrio pagrobtus, nes 
Rusija gintaro neturi).

-o-
Kissingeris iš Maskvos aplan

kė Europos Nato vyriausybės 
galvas ir painformavo apie 
Maskvos konferenciją. Tai pada
rė gerą įspūdį Europoje. Aplan
kė popiežių Paulių ir tarėsi 
dėl Jeruzalės. Popiežius pasisa
kęs už žydų valdomą Jeruzalę, 
kurioje būtų tarptautiniu būdu 
garantuotas laisvas priėjimas 
visų trijų tikėjimų žmonėm — 
krikščionių, žydų ir musulmonų.

Ką Kissingeris informavo apie 
Nixono ir Brežnevo susitarimus 
dėl Europos saugumo konfe
rencijos — tiksliai nepaskelb
ta. Bet prie jo pranešimo Olan
dijos atstovas pareiškė nepasi
tenkinimą dėl nepakankamo pa
ryškinimo apie idėjų ir žmonių 
pasikeitimą.

Maskvoje sutarta keistis nau
jais konsulatais. Pradžioje Ame
rika Kijeve, Sovietai New Yor
ke, kur konsulatas uždarytas nuo 
1948, kada iš trečio aukšto iš
šoko Oksana Kasenkina.

MORALINĖ TRUMPAREGYSTĖ 
JAV UŽSIENIO POLITIKOJ 
(atkelta iš 1 psl.)

“Iš dalies dėl Chruščiovo 
1960 spaudimo Jungtinėse Tau
tose buvo sudarytas energingas 
ir veržlus dekolonizacijos komi
tetas (...), žinomas sutrum
pintai kaip komitetas Nr. 24.

“Tikslas šio komiteto, ku
riame Jungtinės Valstybės daly
vavo iki 1971, yra vykdyti “tuo
jau pat nepriklausomybę” visom 
svetimų valdomom teritorijom. 
Komiteto manymu, tautos kaip 
Guam, J. V. Virgin Islands, 
American Samoa turi tuojau 
gauti nepriklausomybę nuo 
Jungtinių Valstybių, bet jame

Šen. Jacksonas liepos 6 grįžo 
iš Kinijos su pasisakymais už 
detente su Kinija ir jos pripaži
nimą.

Kissingeris — rašo U.S. News 
. . .—po kelių savaičių trauksis iš 
pareigų ir grįš pas senąjį bosą 
Rockefellerį, kad padėtų jam 
ruošti kelius į Baltuosius Rū
mus.

Senato užsienių komisijos 
pirmininkas Fulbrightas susira
šinėja su Castro ir pasiuntė savo 
pareigūną pas Castro. Numato
mi su Kuba santykiai atnaujinti.

Vatikanas ir Lenkija sutarė 
palaikyti “nuolatinius ryšius”. 
Tai įvadas į diplomatinius san
tykius.

Sovietai išleido iš psichiatri
nės “gydyklos” disidentą gen. 
Grigorenko. Ten laikė jį 5 me
tus. Paskyrė ir pensiją — 60 
dol. mėn. Kaip generolas jis tu- 
rijo gauti 268-402, bet Sovietai 
prieš tai atėmė jam laipsnį ir 
grąžino į eilinius.

Sovietų pianistas Valery Afa- 
nasjev, 26 metų, Brežnevo ir 
Nixono konferencijos metu Bel
gijoje pasiprašė azylio.

Vyr. teismas liepos 8 pradėjo 
svarstyti, ar prezidentas turi tei
sę neduoti Jaworskiui jo reika
laujamų įrašų. Sprendimas bū
siąs savaitės pabaigoje.

Šen. Kennedy nesąs tikras, ar 
bus kandidatas į Baltuosius Rū
mus, bet tikras, kad jis pasiprie
šins šen. Jacksono kandidatūrai.

Kanados rinkimuose spalio 8 
laimėjo Trudeau liberalai. Da
bar turės daugumą.

buvo kurti tyla apie nepriklauso
mybę Baltijos valstybėm. (...) 
Maldives, Fiji ar Bahamas su 
triukšmingom fanfarom buvo 
priimtos į (J. Tautų) šeimą. Lat
vija taip pat buvo ragavusi tokio 
nektaro, kai 1937 buvo išrinkta 
Tautų Sąjungoje į Tarybą. Bet 
po trejų metų ji buvo įbrukta 
į Sovietų Sąjungą, ir dabar jokia 
kėdė nelaukia jos Jungtinėse 
Tautose”.

Pagaliau: kai keliamas Puer- 
to Rico klausimas, ar Amerika 
padarė, ką galėjo padaryti?

Jungtinių Tautų istorijos pra
džioje, 1953, Amerika paskelbė, 
kad Puerto Rico, priimdama 
naują konstituciją, imasi valdytis 
autonomiškai. Jei nori, ji gali 
jungtis su kita valstybe. Nors J. 
Tautų rezoliucija Amerikos pa
reiškimui pritarė, Kubos atsto
vas iš naujo vis kelia nepriklau
somybės suteikimą Kubai, ar ji 
nori ar ne. Pereitą vasarą Ku
bos ambasadorius kaltino J. 
Valstybes net “kolonializmu” 
ir “genocidu”, vykdomu Puerto 
Rico. Sovietų atstovas rėmė Ku
bos reikalavimus, pasisakyda
mas už “kiek galint greitesnį 
kolonializmo panaikinimą ir 
vykdymą tautom neatsiejamos jų 
teisės — apsisprendimo”.

Italijos pašte cuaosas. Laiškas 
per Romą keliauja 3 savaites, 
iš užsienio tris mėnesius. Ber- 
game policija susekė, kad visą 
toną užsigulėjusio pašto, laiškus 
su čekiais, teismo kvietimus, 
pardavė popierio kolekcionie
riam po centą už svarą.

Amerikos pirmosios moterys 
priimtos į angliakasius — buv. 
ligoninės receptionistė ir slaugė.

Amerikos jaunimas ima grįž
ti į žemės ūkį. Pagal U.S. News 
informaciją 1940-70 285,000 iš 
farmų pasitraukė į miestus. O 

1972 balandžio mėn. paaiškėjo, 
kad per 12 mėnesių iš miestų 
į farmas atkilo 156,000. Studen
tai ima veržtis į agronomijos 
studijas.

Izraelis liepos 8 vėl bombar
davo Libano uostuose žvejų lai
vus. Paskandino 30. Grasina ir 
toliau šią akciją vykdyti.

/

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
iai,įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir

mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

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

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS, 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; EV 8-9770.

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

“Kodėl Jungtinės Valstybės 
negalėjo paprašyti, kad šis ‘prin
cipas’ būtų taikytas Baltijos vals
tybėm? (...) Jungtinės Valsty
bės turėtų kelti kolonializmo 
klausimą J. Tautose. Jos turėtų 
siekti Baltijos valstybių nepri
klausomybės nuo USSR. Jungti
nių Valstybių pajėgumas vykdy
ti taiką pasauly remiasi jėga, 
plaukiančia iš teisingumo pajau
timo. Mes turime sekti šiuo in
stinktu”.

Teisingumo vykdymas ar ka
pituliacija kaip Muenchene?

Pažymėjęs, kad J.V. turi laiky
tis Sumner Welles paskelbto 
principo; jį parėmęs McArthuro 
pasisakymais už principą, auto
rius teigia: teisingumo vykdy
mas stiprina tautą iš vidaus; 
šios dvasios mums reikia labiau 
negu “jėgų balanso” ir “deten
te”.

“Mes silpstame užsieny, kaip 
silpstame viduje, kada teisingu
mo pajautimas atšimpa ir mūsų 
teisingas pasipiktinimas esti ne
lengvai pažadinamas”.

Dabartines Amerikos nuotai
kas autorius palygina su Muen- 
cheno laikais. Esą abejingumas 
ir pasyvumas pažadino Hitlerį 
vis į naujas agresijas. “Tokiu pat 
būdu, kaip laisvojo pasaulio ryž
tingumo stoka stiprino Hitlerį, 
taip mūsų moralinės drąsos sto
ka Solženicyno ir Baltijos valsty
bių klausimais — yra pora pa
vyzdžių politikos, kuri padeda 
totalizmui”.

.............. -.....-.........
Muzikas Aloyzas Jurgutis — 

naujas pabėgėlis iš okupuotos 
Lietuvos. Jurgutis gimė 1939 m. 
birželio 9 d. Laukuvoje, kur jo 
tėvas Stasys apie 40 metų buvo 
vargonininkas. Pabėgėlis Lietu
voje paliko žmoną Mariją, gim. 
Luckutę, ir 11 metų dukrelę.

1963 m. baigęs Vilniaus kon
servatoriją turėjo išvykti į Alma- 
Atą, kur iki 1966 m. dėstė muzi
ką tenykščioje konservatorijoje 
ir vadovavo chorams. Grįžęs į 
Vilnių, dėstė Vilniaus konserva
torijoje ir buvo chorų dirigentas, 

bernai galvojęs pabėgti, bet 
nebuvę jam leista išvykti į Vaka
rus. Tad 1973 m. įstojo į kom
jaunimą ir neseniai su ekskursi
ja atvyko į Jugoslaviją. Atsisky
ręs nuo grupės, pasiėmęs taksi, 
pasiekęs Italijos sieną ir perėjęs 
į Italiją, kur paprašė politinio 
azyliaus. (Elta)

I

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

N1OVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SU'PERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

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

r
d Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 

siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits yardas 2.50,

Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

S. i juožasT'.

' Memorials CO.

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

Fasolino

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

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Už, pavergtąsias tautas
Prieš 15 metų — 1959 liepos 

6 Kongresas priėmė įstatymą, 
kuriuo įvedama Pavergtųjų Tau
tų Savaitė — liepos mėnesio tre
čioji savaitė. Pirmą savaitę pa
skelbė prezidentas Eisenhowe- 
ris tų metų liepos 17.

Tačiau kaip tos savaitės pre
zidentų kasmetiniuose skel
bimuose pakito! Pakito per 15 
metų praktiką!

Kongresas konkrečiai minėjo, 
kas tos pavergtosios tautos: Len
kija, Vengrija, Lietuva, Ukraina, 
Čekoslovakija, Latvija, Estija, 
Gudija, Rumunija, R. Vokietija, 
Bulgarija, Kinijos žemynas, Ar
mėnija, Azerbeidžanas, Gruzija, 
Š. Korėja, Albanija, Užuralis, Ti
betas, Kazachija, Turkestanas, 
Š. Vietnamas ir kt., kuriom atim
ta valstybinė nepriklausomybė.-

Kongresas konkrečiai minėjo 
ir, kas yra jų pavergėjas: “ko
munistinės Rusijos imperialisti
nė politika tiesiogine ar netie
siogine agresija”.

Už nužmoginamą 
Žmogų

Prieš Nixono kelionę Suslovas 
pakartojo, kad Sovietų tikslas 
tebėra senasis: laimėti komunis
tiniam režimui visą pasaulį. Ke
lias į tą tikslą yra trijų-keturių 
laipsnių: 1. užimti svetimą kraš
tą sovietinio ginklo jėga; 2. su
naikinti komunistam nepriimti
ną žmogų; 3. išauginti naują ko
munistinį žmogų; 4. jei tas nau
jas žmogus nesugebėtų savo ran
kose išlaikyti valdžios, siųsti 
sovietinę ginklo pagalbą (Brež
nevo doktrina).

Lietuva buvo Europoje pir
moji, patyrusi šio plano vaisius: 
1940 birželio 15 užimta karine 
sovietų invazija; 1940 liepos 11- 
12 naktį suimti pora tūkstančių 
vadovaujančių asmenų,

Trečias laipsnis Lietuvoje 
bolševikam buvo mažiau sėk
mingas — galėjo išauginti pri
sitaikėlių, budelių, ideologinių, 
pasak Solženicyno, gangsterių 
— bet ar tai komunistinis žmo-

Minėjo ir Amerikos įsiparei
gojimus: “Šių užgrobtųjų valsty
bių, jų tautų troškimas laisvės 
ir nepriklausomybės yra gyvy
binės reikšmės JAV saugumui ir 
turi būti tvirtai palaikomas gy
vas”. O prez. Eisenhovveris pir
mame atsišaukime: “yra verta ir 
teisinga pavergtųjų valstybių 
tautom pareikšti paramą paverg
tųjų laisvės ir nepriklausomybės 
siekimam”.

Taip buvo prieš 15 metų.
.Nuo prez. Kennedy Savai

tės skelbimai neteko konkretaus 
turinio. Pradedant nuo prez. 
Nixono, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo veikla neteko para
mos. Administracinių organų ty
la ar tuščios frazės užgožė pa
vergtų tautų likimą.

Ir vis dėlto pavergtų tautų 
viltys nukreiptos į Ameriką. Ten 
supranta, kad Amerika nėra tik 
administracija, o ir plačios ma
sės, kurių reprezentantas Kong
resas tebėra jautrus laisvės idea
lui ne tik sau, bet ir kitiem.

gus, tinkamas kūrybai? O tuo pa
čiu tarpu Kudirkos kalba teis
me. Š. Žukausko kalba paskuti
nėje šių metų byloje ir daugel 
kitų rodo nepasisekus režimui 
lietuvį tiek nužmoginti, kad 
vietoj kentėjimo ir mirties grės
mės pasirinktų atsisakymą nuo 
pagrindinių Žmogaus teisių ir 
Tėvynės laisvės.

Prieš šį nužmoginimo proce
są laisvojo pasaulio daugelis 
vykdomųjų valdžių yra kapitu
liavę, jei laikysim, kad jom at
stovauja prezidento Nixono pa
reiškimas apie nesikišimą į sve
timą sistemą.

Kai laisvojo pasaulio vykdo
mosios valdžios linkę nužmo
ginamą Žmogų ir savo įsiparei
gojimus užmiršti, apie juos pra
byla — bent Amerikoje — Kong
reso nariai. Dar svarbiau: praby
la jaunimas — lietuvių jaunimo 
delegacija Washingtone, Vokie
tijos jaunimo propaganda už po
litinius kalinius Sovietų la
geriuose.

1274 liepos 15 per visuotinį 
Bažnyčios susirinkimą Lyone, 
Prancūzijoj, mirė šv. Bonaventū
ra, didžiausias pranciškonų 
scholastikos teologas ir vienas iš 
didžiausių Bažnyčios daktarų. 
Šiemet liepos 15 visas pranciš
konų ordinas mini jo 700 metų 
sukaktį.

Tai sukakčiai pranciškonų or
dino vadovybė Romoj jau iš
leido penkių tomų veikalą, tu
rintį 1600 puslapių. Tai tikra šv. 
Bonaventūros enciklopedija pa
grindinėmis Europos kalbomis: 
anglų, ispanų, italų, portugalų, 
prancūzų ir vokiečių. Kiekvie
nas tomas turi turinio santrauką 
lotynų kalba.

Pirmajame tome aprašomas 
šv. Bonaventūros gyvenimas. 
Yra 130 reprodukcinių bei spal
vinių paveikslų.

Trys tomai dedikuoti šv. 
Bonaventūros gyvenimui, dar
bui ir mokslui. Čia sutelkti pran
ciškonų ordino žymiausieji filo
sofai, teologai, mokslininkai, 
daktarai, istorikai, profesoriai.

Penktajame tome duodama šv. 
Bonaventūros pilna bibliografija

Bonaventūra. Šiemet minima 700 metų nuo jo mirties
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ŠV. BONAVENTŪRA — MAŽESNYSIS BROLIS
IR KARDINOLAS

BENVENUTAS
RAMANAUSKAS, OFM

su kruopščiai paruoštomis ro
dyklėmis bei tabelėmis.

Jubiliejaus minėjimai
Šv. Bonaventūros 700 metų 

mirties sukaktis yra minima per 
ištisus 1974 metus. Platesnio 
masto minėjimas su iškilminga 
akademija jau įvyko Amerikoj, 
pranciškonų Sienos kolegijoj, 
Loudonville, N. Y., kovo 31-ba- 
landžio 5. Vokietijoj, Muenster 
mieste, rugsėjo 10-12 pranciš- 
konų-kapucinų seminarijoj bus 
pranciškonizmo studijų dienos. 
Gal didžiausias minėjimas įvyks 
Romoj, pranciškonų-konventua- 
lų Šv. Bonaventūros universite
te, rugsėjo 19-26; į jį su paskai
ta vyksta ir dr. tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. O lapkričio 
pirmomis dienomis susirenka 
viso pasaulio pranciškonų ordi
no provincijolai, vadovaujant 

pranciškonų generolui Konstan
tinui Koser, OFM. Kaip išrink
tas delegatas, Romon vyksta ir 
lietuvių provincijolas tėvas Jur
gis Gailiušis, OFM.

Pranciškonų ordino istorija 
rašo:

“1221 Italijoj lyg pavasario 
dvelkimas pasklido šv. Pranciš
kaus dvasia. Pranciškus savo se- 
rafiška meile uždegė viduram
žių pasaulį. Jo kvietimas sekti 
Kristų ir jo Motiną rado nuo
stabų atgarsį to laiko supasaulė
jusioj Bažnyčioj. Tartum nauja 
Sekminių Dvasia Italijos šaly 
uždegė tūkstančius įvairiausio 
luomo vyrų ir moterų. Tai jė
gai niekas neįstengė pasiprie
šinti. Bažnyčia nuo apaštalų lai
kų nebuvo mačiusi tokio'evan- 
geliškos dvasios pakilimo.”

Linksmais būreliais į Asyžių 
traukė šv. Pranciškaus sekėjai. 
Jų susirinko per 3 tūkstančius 
Sekminių kapitulai, šių dienų 
žodžiais — visuotiniam pran
ciškonų susirinkimui. Supran
tama, kad tokios minios galėtų 
laikytis ir klestėti, reikalinga 
jungianti dvasia ir stiprus ryšys. 
Apvaizda tuo pasirūpino. Pran
ciškonų ordinui davė kitą šven
tąjį, kuris vėliau savo asmenybe 
ir raštais sucementavo šv. Pran
ciškaus palikimą.

O, bona ventura! — O, gera 
ateitis!

Tai buvo šv. Bonaventūra 
(Giovanni di Fidanza). Gimęs 
apie 1217-21 Bagnorea, į piet
vakarius nuo Asyžiaus, Italijoj, 
pakrikštytas Jono vardu. Jo tė
vas buvo gydytojas. Domėjosi 
medicina ir Bonaventūra. Vėliau 
savo raštuose jis panaudojo me
diciniškus terminus-analogijas.

Eidamas ketvirtuosius metus, 
Jonukas sunkiai susirgo. Jo mo
tina kreipėsi į Pranciškų, kurio 
šventumo garsas jau buvo pla
čiai pasklidęs. Ji net padarė 
įžadą: “Jei mano sūnelis pa
sveiks, jį paaukosiu Dievo tarny
bai.” Nunešė Jonuką Pranciš
kui, prašė jo maldų ir užtarimo 
pas Dievą. Pranciškus, it senelis 
Simeonas, paėmęs vaikutį ant 
savo rankų, tarė: “O, bona ven
tura!” — O, gera ateitis! Šven
tojo nujautimas išsipildė. Tas 
vaikutis užaugo vyru ir 1243, 
turėdamas 26 metus amžiaus, 
įstojo į pranciškonų ordiną Bo
naventūros vardu. Daug palai
mos atnešė ordinui ir visai Baž
nyčiai.

Paskui Bonaventūra iš Pary
žiaus vienam savo draugui rašė 
apie savo pašaukimą: “Aš liudi

ju prieš Dievą, kad man tas 
pranciškonų gyvenimas yra pa
našus į Bažnyčios pradžią ir au
gimą; ji pradėjo su bemoksliais 
žvejais ir paskui vystėsi, prog
resavo, kad turėtų garsių ir prity
rusių mokytojų. Taip jūs matote 
šv. Pranciškaus ordine, jog Die
vas parodė tai, kas buvo įkurta 
ne žmonių išmintim, bet paties 
Kristaus.”
Bonaventūra Paryžiuj — stu* 
dentas, mokytojas, daktaras

Apie 1243 Bonaventūra nuvy
ko studijuoti į Paryžių. Nuo pat 
jaunystės jis pasižymėjo dide
liais gabumais ir dorybėmis. 
Jam studijuojant, prof. Aleks
andras Halietis, vėliau taip pat 
tapęs pranciškonu, apie savo 
studentą šiaip išsitarė: “Atrody
tų, kad tame jaunikaityje Ado
mas nėra nusidėjęs.” Dėl ypa
tingo išsimokslinimo pats uni
versitetas pasiliko jį profeso
riauti.

Vėliau poetas pranciškonas 
Jacopone da Todi kartojo bro
liuko pranciškono Egidijaus po
sakį: “Paryžiau, Paryžiau, tu žu
dai šv. Pranciškaus ordiną!” 
Šiais žodžiais Jacopone turėjo 
omenyje Paryžiaus universitetą, 
kur jaunieji pranciškonai, links
mai nusiteikę žmogiškam ir die
viškam mokslui, žengė greta 
domininkonų.

Pirmasis pranciškonų būrelis, 
vadovaujant broliui Pacifikui 
(Poetui), į Paryžių atvyko 1219. 
Paryžiečiam studentam į akis 
krito pranciškonų paprastumas 
ir linksmumas. Su savim į stu
dijų sales jie nešėsi neturto dva
sios džiaugsmą: buvo patenkinti 
ir laisvi, nesiekdami laimėjimų 
ir nesiekdami garbės. Jų studi
jos buvo Dievo šlovei.

Jei šv. Pranciškus būtų paži
nęs šiuos studentus, gal būt, 
į savo “Saulės giesmę” būtų 
įdėjęs šias eilutes: “Tegarbina 
Tave, o Viešpatie, mūsų brolis 
mokslas, kuris apšviečia dvasią; 
iš Tavęs, Aukščiausias Visagali, 
gaunama kiekviena Žinija!” 
Pranciškonų mokslo įstaigos

Praėjus dvylikai metų, pran
ciškonai Paryžiuj jau turėjo gar
sių mokslo vyrų, kaip Aleksan
dras Halietis ir Jonas la Rochel- 
le. Turėjo universitetus Oxfor- 
de, Cambridge, Magdeburge, 
Strassbourge, Hildenheime, 
Regensburge ir Bolonijoj.

Senieji šv. Pranciškaus sekė
jai, išgirdę tokias naujienas, bai
minosi, kad mokslas nepaverstų 
jaunų žmonių niekais. Jie bijo
josi, kad po mokslo raštais ne
dingtų ordino regula.

(Bus daugiau)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė
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Raugintų kopūstų sriuba
3 sv. jautienos mėsos su kaulais ar rūkytos kiaulienos,
4 uncijos lašinukų,
4 uncijos taukų,
2 sv. raugintų kopūstų,
2 sv. bulvių,
2- 3 džiovintų baravykų, daržovių prieskonių,

Sultinys verdamas lygiai taip, kaip šviežių kopūstų sriubai, 
tik į šį sultinį verdant reikia įdėti keletą džiovintų baravykų 
ir tarkuotų morkų.

Raugintus kopūstus kartu su taukais ištroškinti. Į pabaigą 
įdėti smulkiai supiaustytą svogūną ir du šaukštus miltų. Iš
troškintus kopūstus sudėti į sultinį, užvirinti ir duoti į stalą 
su virtomis arba keptomis bulvėmis.

f

Agurkų sriuba su inkstais
3- 4 vidutinio didumo rauginti agurkai,
3 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1 sv. inkstų,
1 sv. bulvių,
1 šaukštas sviesto,
1-2 stikl. grietinės, 
daržovių prieskonių, druskos, pipirų.

Sultinys verdamas lygiai taip, kaip kopūstų sriubai. Inks
tus išvirti atskirai, pakeičiant kelis kartus vandenį. Išvirus su- 
piaustyti mažais kubais ir sudėti į vazą. Agurkus nulupti, iš
imti sėklas ir supiaustyti mažais kubiniais gabalėliais. Užpilti 
truputį sultinio, uždėti sviesto ir patušinti.

Sultinį perkošus, sudėti mažais kubais supiaustytas bulves. 
Bulvėms išvirus, sudėti agurkus. Uždaryti grietine, kurią prieš 

dedant į sriubą išplakti su trupučiu druskos.
Kas mėgsta, į šią sriubą galima dėti kruopų ar ryžių.

Agurkų sriuba su kroketėliais
4 sv. jautienos mėsos su kaulais,
8 uncijos daržovių prieskonių,
2 svogūnai,
12 abiejų rūšių pipirų,
2 lauro lapai,
6 nedideli rauginti agurkai.

Ši agurkų sriuba gali būti verdama su mėsa ir be mėsos. 
Sultinys turi būti stiprus, su įvairiais prieskoniais ir skaidrus, 
tad kai sultinys užverda, toliau virti ant mažos ugnies ir ati
dengtą.

Jei verdama be mėsos, padvigubinti daržovių prieskonių. 
Sudėjus į vandenį daržovių prieskonius ir mėsą, virti, kol mėsa 
pasidarys minkšta.

Agurkus nulupti.,' išimti sėklas, supiaustyti kaip lakštinius, 
užpilti sultiniu ir troškinti. Žieves ir sėklas, užpylus sultiniu, 
virti atskirai. Išvirus skystimu sriuba parūgštinama. Sultiniui 
išvirus, perkošti ir leisti nusistoti; po to atsargiai nupilti. Įdė
ti pagal skonį agurkų rūgšties ir, prieš duodant į stalą, su
dėti ištroškintus agurkus. Supylus sriubą į vazą, reikia pabarsty
ti supiaustytom žaliom petražolėm.

Pomidorų sriuba su pyragaičiais
3 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1 sv. daržovių prieskonių,
12 abiejų rūšių pipirų,
1 lauro lapas,
4-5 pomidorai,
1 šaukštas bulvinių miltų,
1 šaukštas sviesto.

Iš mėsos ir daržovių prieskonių išvirti skaidrų sultinį. Po 
to nukošti. Pomidorus suplėšius pavirinti ir pertrinti per sie
tą, į pomidorų košę įdėti sviesto ir truputį patroškinti. Į pa
ruoštą sultinį sudėti troškintus pomidorus ir šaltam sultinyje 
išleistus bulvinius miltus. Pakaitinti iki užvirimo. Į vazą su 
pylus, pabarstyti žaliomis petražolėmis.

Pyragaičiai:
3 stikl. kvietinių miltų,
4 uncijos sviesto,

1 citrinos žievutė,
3 kiaušiniai,
1 stiklinė pieno,
1 šaukštelis mielių.

Mieles ištrinti su trupučiu cukraus, iš pieno ir pusės mil
tų įmaišyti tešlą ir leisti pakilti. Kol tešla pakils, ištrinti try
nius su trupučiu druskos. Tešlai pakilus, ją gerai ištrinti, kad 
neliktų kukulaičių, sudėti trynius, kitus priedus, gerai išmin
kyti, suvynioti į drėgną, švarią skepetėlę, kad tešlos paviršius 
neapdžiūtų, ir padėti į šaltą vietą. Atšaldžius iškočioti 1/3 colio 
storiu ir ant tešlos išdėlioti sviestą. Tešlą sulankstyti voko for
ma ir palikti šaltai. Atšalus kočioti ir taip kartoti 4-5 kartus. 
Paskutinį kartą iškočiojus, dėti , ant viršaus mėsos kimšimą, su
vynioti volo forma, dėti ant skardos ir leisti pakilti. Iškilus pa
tepti kiaušiniu ir kepti apie 20 minučių.

Kimšimas:
1 sv. virtos mėsos,
1 šaukštas sviesto,
2 tryniai, pipirų, druskos, svogūno,
2 šaukštai džiuvėsėlių.

Virtą mėsą sumalti, pridėti džiuvėsėlių, svieste >uspirgin- 
tų svogūnų ir vėl permalti. Antrą kartą permalus, visą masę 
paspirginti, atvėsinus dėti kiaušinius ir kitus priedus, gerai iš
maišyti ir dėti ant iškočiotos tešlos.

Duodant į stalą, supiaustyti apie vieno colio storumo ri
tinėliais, sudėti į pusdubenį ar gilią lėkštę eilėmis taip, kad 
vieno ritinėlio kraštas dengtų kito ritinėlio kraštą.

Pomidorų sriuba su ryžiais
2 sv. jautienos mėsos su kaulais,
0,5 sv. prieskonių daržovių,
6 abiejų rūšių pipirai,
1 lauro lapas,
4-5 pomidorai,
1 stiklinė ryžių,
0,5 stiklinės grietinės.

Išvirti iš daržovių ir mėsos sultinį. Ryžius supylus į koš
tuvą, išplauti, sudėti į puodą, užpilti sultiniu, įdėti sviesto ir 
virti iki minkštumo. Pomidorus suplėšius, įdėti sviesto ir pa
troškinti. Kai bus išsitroškinę, pertrinti per sietą. Galima var
toti ir pomidorų košę.

Sultinį perkošti, sudėti pomidorų košę, virtus ryžius ir pa
kaitinti iki užvirimo. Prieš duodant į stalą užbaltinti grietine.

(Bus daugiau)
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PREL. JONAS BALKŪNAS 
BENDRUOMENININKAS
Stasio Barzduko, PLB garbės pirmininko, svei
kinimo kalba, pasakyta birželio 23 Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne. ___________ (Tąsa iš praeito nr.)

Nuoširdu
mo iš politinių viršūnių nejaus
dami, Loko nariai visgi įsiparei
gojo Bendruomenę čia gyven
dinti. Man, Alto nariui, nuo pat 
pirmųjų dienų buvo labai koktu 
stoti prieš Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir įtikinėti Bendruome
nės reikalingumu.”

... j . . , .. - :

Visi taip pat sutiksim, kad ši 
tokia nemaloni JAV Lietuvių 
Bendruomenės praeitis niekam 
nekelia džiaugsmo. Tačiau ne
galėtume džiaugtis pasiektais 
laimėjimais, jei nežinotume 
sunkumų. Lietuvių Bendruome
nės kelias ėjo “per aspera ad 
astra”, ir laimėj tiesiog Dievo 
dovana, kad Šiame kelyje turė
jom prel. Joną Balkūną.

JAV LB organizatorius
J. Balkūnui buvo aišku, kad 

JAV lietuvių išeivija toli gražu 
nėra taip gerai organizuota, kad 
ramiai galėtų žiūrėti į tautinę 
savo ateitį. Nutautimo grėsmė — 
prieš akis: “Bet natūralus su- 
amerikonėjimas palietė visus, ir 
kaltinti ką nors būtų ne tik klai
dinga, bet ir neteisinga. Paga
liau šiuo metu svarbiau ne dėl 
praeities ginčytis, bet susirūpin
ti ateitimi” (Lietuvybės silpnėji
mo priežastys, 1950). O ateitis 
reikalauja naujų pastangų, ir J. 
Balkūnas jas matė Lietuvių 
Bendruomenėj:

“Po pasaulį išsklidusius lietu
vius jungia bendras jausmas: 
kad jie yra lietuviai, lietuvių 
tautos vaikai. To jausmo vedami 
lietuviai buriasi į Lietuvių 
Bendruomenę. Bendruomenė 
— tai visi lietuviai. JAV Lietu
vių Bendruomenėje yra savas 
kiekvienas lietuvis, kiekvienas 
lietuyjų,kilmės amerikietis.

Lietuvių Bendruomenė siekia 
suburti visus lietuvius lietuvy
bės išlaikymo reikalui. Lietuvy
bės išlaikymas ir yra svarbiau
sias LB uždavinys. Greta to pa
grindinio lietuvybės išlaikymo 
uždavinio, LB turi dar ir kitą 
svarbų tikslą — remti Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvių tautos gel
bėjimo kovą”. (JAV Lietuvių 
Bendruomenė, 1953)

Šitaip suvokęs pagrindinius 
Lietuvių Bendruomenės už
davinius, J. Balkūnas stojos JAV 
LB organizacinio darbo prieša
ky. 1951 bal. 15 New Yorke 
jis, dr. Petras Vileišis, Antanas 
Saulaitis ir W. M. Chase buvo 
išrinkti į organizuojamąjį JAV 
LB Laikinąjį Organizacinį Ko
mitetą— Loką. Jie prisidėjo prie 
Chicagoje išrinktų taip pat ketu
rių narių K. Kleivos, A. La
pinsko, J. Vilkaičio ir K. Žal- 
kausko. Šitaip susidarė JAV Lie
tuvių Bendruomenės vyriausioji 
pradinė institucija, nusistačiusi 
tokius keturis artimuosius savo 
uždavinius: l. parengti teisinius 
nuostatus, 2. organizuoti LB 
apygardas ir apylinkes, 3. įvyk

Įteikiamas prel. J. Balkūnui adresas. Iš k. Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, prel. J. Balkūnas, J. 
Gerdvilienė, rengimo komiteto pirmininkas A. Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. 
Nuotr. R. Kisieliaus

dyti LB pirmosios Tarybos rin
kimus, 4. kol ji nėra išrinkta, 
vykdyti jos funkcijas. Pradžioje 
Lokas nei pirmininko, nei kitų 
savo pareigūnų neturėjo. Atski
rai rinkdavosi ir pasitardavo či- 
kagiečiai, atskirai — niujorkie
čiai. Prezidiumą išsirinko tik 
1951 lapkričio 17. Pirmininko 
pareigos ir uždaviniai teko J. 
Balkūnui. Prezidiumo atsiradi
mas, suprantama, labai lengvino 
bent techniškuosius darbus, juo 
labiau, kad dabar pasidarė jau 
galimi ir dažnesni prezidiumo 
posėdžiai. Prisimenant ir ger
biant Loko pirmininką prel. 
Joną Balkūną, taip pat prisi
mintini bei pagerbtini ir jo 
bendradarbiai. 1952 iš Loko pa
sitraukus A. Lapinskui ir K. Žal- 
kauskui, nusistojo tokia Loko su
dėtis (skliausteliuose nurodomi 
Loko narių antrininkai): pirm, 
prel. Jonąs Balkūnas, I-asis vice
pirm. dr. M. J_. Colney (dr. B. 
Nemickas), II-asis vicepirm. dr. 
Petras Vileišis, sekr. A. Saulai
tis, ižd. W. M. Chase (A. S. 
Trečiokas), nariai K. Bielinis, 
H. Blazas (Alb. Ošlapas), K. 
Kleiva (Pr. Vainauskas), J. Vil
kaitis (J. Valaitis).
Iš Loko darbų

Pirmąjį JAV LB statuto projek
tą paruošė čikagiečiai. Kartu su 
niujorkiečių atstovu jis buvo 
svarstomas 1951 rugpjūčio 18- 
19 posėdžiuose Chicagoje. Iš 
pradžių taikytasi prie Alto norų 
ir nurodymų. Pirm. J. Balkūnas 
padėtį JAV LB pirmajai Tarybai 
1955 apibūdino šiaip: “Ieškojo
me jų (t. y. altininkų) placet, 
kad nebūtų konflikto. Jautėme, 
kad mumis nepasitiki. Aš pats, 
būdamas Chicagoje spalio mė
nesį, taip pat tariaus su Loko 
nariais dėl statuto, iškilmingojo 
akto ir kt.” Nors Altas statutu 
ir nebuvęs visai patenkintas, Lo
kas statutą 1951 rugp. 18-19 
redakcijos laikė priimtu. Statutą 
atskiru leidinėliu su priedais 
1953 išleido J. J. Bachunas- 
Bačiūnas.

Lokas daug dėmesio skyrė 
LB apygardų ir apylinkių orga
nizavimui ir šį reikalą tvarkė 
savo bendraraščiais. Rūpėjo lie
tuvių kartoteka, ir jai tvarkyti 
pagamino trijų spalvų korteles. 
Deja, Loko sistemingai pradė
tas darbas vėliau buvo apleistas. 
Rūpėjo tautinio solidarumo įna
šų dėjimas, ir jam tvarkyti buvo 
išleistos dviejų spalvų kortelės. 
Vėliau buvo apleistas ir šis rei
kalas. Lietuvių tautinės garbės 
ir tautinės pareigos regimuoju 
ženklu Lokas išleido lietuvio 
pasus ir ženklelius. Jau seniai 
šiuos garbės ir pareigos ženklus 
užmiršom, dėl to ir susirenkam 
tik trupinius.

Lokas 1954 paskelbė lietuviš
kosios spaudos metais. Išlieka
mos reikšmės darbu atsiliepė 
JAV LB Chicagos Apygarda, su 
Lietuviškos Knygos Klubo talka

Iškilmingos pamaldos Maspetho lietuvių bažnyčioje birže
lio 23, kai buvo surengtas prel. J. Balkūno pagerbimas. Nuotr. 
R. Kisieliaus

1957 išleidusi 368 psl. knygą 
“Kovos metai dėl savosios spau
dos”.

Lokas 1951 lapkričio 18 New 
Yorke surengė didingą JAV LB 
krikštynų šventę, taip pat davu
sią programinės reikšmės JAV 
LB Aktą:

Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai, džiaugdamiesi žmo
nišku ir laisvu gyvenimu šiame 
krašte ir, kaip lietuviai ir lietu
vių kilmės amerikiečiai, norė
dami a) aktyviai dalyvauti Jung
tinių Amerikos Valstybių gyve
nime ir įsijungti į jų kovą prieš 
internacionalinį komunizmą; b) 
veikliai prie to gyvenimo prisi
dėti savo kultūrinėmis ir tauti
nėmis savybėmis bei lietuviš
kaisiais papročiais; c) bičiuliškai 
palaikyti giminingumo simpati
jas su lietuviais už Jungtinių 
Amerikos Valstybių ribų ir d) 
pareigingai remti Lietuvos lais
vinimo kovą ir Lietuvių Tautos 
gelbėjimo pastangas, — nuošir
džiai išreiškia savo tautinį soli
darumą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bend
ruomenėje.

Pagaliau Lokas parengė JAV 
LB Tarybos rinkimų taisykles ir 
1955 gegužės 1 įvykdė pirmo
sios Tarybos rinkimus, kuriuose 
balsavo 6916 asmenų. J. Balkū
nas su pasididžiavimu galėjo sa
kyti: “Štai yra apie 60 apylin
kių ir beveik 10 veikiančių apy
gardų. Septyni tūkstančiai atėjo 
rinkti Tarybos. Dar keli tūks
tančiai su Bendruomene susiju
sių lietuvių nepasireiškė rinki
muose. O kiek tautinio judrumo, 

kiek kultūrinio darbo, kiek tal
kos ir pagalbos teikta Balfui, 
Altui ir kt. Prieš ketverius me
tus buvo organizacinė tuštuma” 
(iš pranešimo LB I Tarybai).

Skersvėjuose
Visi, kurie susiduriam su bet 

kokia lietuviška veikla, paragau
jam jos “pyragų”. Ragavo JAV 
LB organizavimosi “pyragų” ir 
J. Balkūnas. Juos LB pirmosios 
Tarybos 1955 sesijoj apibūdino 
šiais žodžiais: “Bet yra prie
žasčių ir už mūsų pasiekiamos 
ribos: visuomenės apatija, orga
nizuota kompanija prieš Bend
ruomenės idėją ir kai kurios 
spaudos priešinga agitacija. Jei 
kas sako, kad buvo daug popie
rizmo, tai sakyčiau, kad rašėme 
daug, nes niekas taip nejautė 
visuotinio pasyvumo, kaip mes 
jį jautėme, kurie stūmėme 
Bendruomenės idėją gyveni- 
man”. 1954 balandžio 10 kalboj 
visi sunkumai labiau sukonkre
tinti: netrūkstą kėslų bendruo
menines pastangas “paraližuoti, 
stabdyti, pajuokti ir bandyti at
mesti”. Todėl J. Balkūnas su
abejoja ir susvyruoja: “Tą visą 
jausdamas, daugiau kaip prieš 
metus Lokui padaviau savo re

Dr. Jokūbas 
President

Nuo įdėjimo dienos kas

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

zignaciją. Ir mano sveikata ne
tarnavo, ir, pagaliau, nervai ne
begalėjo išlaikyti. Juk ir mano 
srovė manimi daugiau pasinau
dotų, jei jai vienai dirbčiau. 
Jaučiau, kad Bendruomenė kai 
kam pasidarė arkliuku sąskai
toms suvesti. Tas mane erzino. 
Drauge ir mano broliai kunigai 
pradėjo priekaištauti, ar vilkas 
ne visada į girią žiūri, todėl, jų 
nuomone, bendras darbas su 
kitomis srovėmis negalimas”.

Šiais laikais dėl visko kalti 
“frontininkai”. Betgi Lokas bu
vo sudarytas “srovių aritmeti
kos” pagrindu. Vadinas, de
strukcijos šaknų reikia ieškoti 
giliau: pačiame mūsų būde. Kai 
vieni ką kuriam, kiti būtinai tu
rim griauti. Ir taip darom nuo 
mums pažįstamų istorinių Min
daugo laikų. Ačiū Dievui, J. Bal
kūnas nesurezignavo ir iš darbo 
nepasitraukė.

Pats Lokas taip pat susidūrė 
su vidaus sunkumais. Bend
ruomenės idėjai populiarinti bu
vo sudaryta speciali informaci
jos komisija. Bet ta komisija ne
pajudėjusi nė iš vietos. Buvo su
daryta bendruomeninės veiklos 
komisija. Ir vėl: ši komisija taip 
pat nepajudėjusi nė iš vietos. 
Tad pačiam Lokui, vadinas, jo 
pirmininkui su artimiausiais 
bendradarbiais, reikėjo rūpintis 
bendruomeninio darbo planais, 

juos skelbti, aiškinti, informuoti, 
važinėti į kolonijas, judinti vi
suomenę. Ačiū Dievui, J. Balkū
nui netrūko nei dvasinių, nei 
moralinių išteklių.

Netrūko, nes tai veiklos 
žmogus. Jis gerai pažįsta savo 
visuomenę. Lengvai orientuo
jasi jos nuotaikose, tarpusavio

RENKAMA ŽURNALISTŲ VALDŽIA

1974 rudenį turi būti išrinkta 
nauja Lietuvių Žurnalistų Są
jungos centro valdyba, kontrolės 
komisija ir garbės teismas, nes 
visų šių organų trejų metų ka
dencija baigiasi.

Nominacinė komisija, birželio 
25 susirinkusi posėdžio, nutarė:

a) kandidatus į naują centro 
valdybą nominuoti tik iš Chica
goj bei jos apylinkėse gyvenan
čių LŽS narių:

b) kandidatus į naują kontro
lės komisiją nominuoti tik iš 
Toronte bei jo apylinkėse gyve
nančių LŽS narių;

c) kandidatus į garbės teismą 
nominuoti tik iš Los Angeles bei 
jų apylinkėse gyvenančių LŽS 
narių.

LŽS įstatai reikalauja, kad bū
tų nominuojami nemažiau 7 
kandidatai į LŽS centro valdy
ba, nemažiau 4 kandidatai į 
kontrolės komisiją ir nemažiau 
4 kandidatai į garbės teismą. 

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA
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Minimum 51/*. '
$10,000

6Y2

ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
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VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00
... ........................................................................ -I-................... I

santykiuose. Žino, kur reikia pa
spausti ir kur atleisti. Geras ora
torius, kuriam netrūksta lakaus 
žodžio, spalvingos frazės. Bet 
svarbiausia — eina kartu su gy
venimu, laiku suvokia jo reika
lavimus, nestabdo jo pažangos.

Šitai atvedė J. Balkūną į 
Bendruomenės darbininkų ei
les. Nėra jokių abejonių, kad be 
jo Bendruomenės kelias Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ne
palyginti būtų buvęs sunkesnis. 
Šitą kelią taip pat lengvino ir ta 
aplinkybė, kad jam buvo nesun
ku rasti bendrą kalbą su kitu 
prelatu — Mykolu Krupavičium, 
stačiusiu Bendruomenės rūmus 
pasauliniu mastu.

Mudviejų keliai taip pat susi
tiko Bendruomenės darbų lau
kuose: kai J. Balkūnas pirminin
kavo Lokui, aš su savo bendra
darbiais iš pradžių organizavau 
LB Clevelando apylinkę, o nuo 
1952 spalio 26 pirmininkavau 
jos valdybai. Taigi siejo bendri 
siekimai, gyvenom tais pačiais 
rūpesčiais. Susitikdami džiaugė
mės laimėjimais, guodėmės dėl 
sunkumų. Kai LB I Taryba mane 
išrinko Krašto Valdybos pirmi
ninku, radau pramintus takus, 
bet taip pat ir J. Balkūno turė
tus vargus. Tačiau jau buvau 
laimingesnis, nes visada susi
laukdavau jo paveikios talkos. 
Baigdamas su pasididžiavimu ir 
malonumu kartoju testamenti
nius prel. J. Balkūno žodžius: 
“Bendruomenė reikalinga . . . 
Bendruomenė auga visiems lai
kams . . .
Dirbkime pozityvų darbą. Kas 
kaip gali . . . Dieve, padėk 
mums!”

Stasys Barzdukas

Nominacijų laikas baigsis 
1974 rugsėjo 1. Su kandidatų 
pavardėmis reikia atsiųsti ir jų 
pasirašytą sutikimą kandidatuo
ti. Kandidatai, nedavę raštu suti
kimo būti renkami arba pasiūlyti 
po rugsėjo 1 (pašto antspaudo 
vėliausia data), bus automatiškai 
diskvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašyti ad
resu: Alfonsas Nakas, 1668 
wers Avė., Birmingham, 
48008.

LŽS Vykdomųjų Organų no
minacinė komisija: Vladas Sele- 
nis — pirmininkas, Alfonsas Na
kas — sekretorius, Jonas Gaižu
tis — narys.

Bo- 
Mi.

— Dr. Mindaugas Nasvytis, 
Clevelando valstybinio univer
siteto profesorius, mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitėje Daina
voj rugpiūčio 11 skaitys įžan
ginę paskaitą apie M. K. Čiur
lionį.



1974 liepos 12, nr. 28 • DARBININKAS • 5

KULTŪRINĖ
PROGRAMA

Lietuvių Pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkporte 1974 metų 

vasarą

Liepos 7 — Lietuvių Diena. 
Mišios bei pamokslas Liurdo 
grotoje ir meninė programa, ku
rią atlieka Onos Ivaškienės tau
tinių šokių ansamblis.

Liepos 12 — Dail. Viktoro 
Vizgirdos paskaita apie dabarti
nę lietuvių dailę.

Liepos 18 — Literatūros va
karas. Dalyvauja Leonardas 
Andriekus, Paulius Jurkus, Nelė 
Mazalaitė.

Liepos 21 — Kamerinės mu
zikos koncertas. Programą atlie
ka Iz. Vasyliūnas ir kun. V. 
Valkavičius. Akomp. Vytenis 
Vasyliūnas.

Liepos 28 — Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premijos įteiki
mas rašyt. Juozui Kralikauskui. 
Dalyvauja laureatas ir skaito 
savo kūrybą. Po premijos įtei
kimo sol. Ginos Čapkauskienės 
dainų bei arijų koncertas. 
Akomp. V. Vasyliūnas.

Kugpiūčio 3 — Kazio Bradūno 
poezijos rečitalis. Programą at
lieka autorius.

Rugpiūčio 4 — Operos sol. 
Stasio Liepo koncertas, akompo- 
nuojant Juliui Gaideliui.

Rugpiūčio 9 — Literatūros va
karas. Dalyvauja Kazys Bradū- 
nas, Algirdas Landsbergis, Leo
nardas Andriekus.

Rugpiūčio 11 — Sol. Benedik
to Povilavičiaus dainų bei arijų 
koncertas,akomponuojant Vyte
niui Vasyliūnui.

Rugpiūčio 16 — Dail. Kazi
miero Žoromskio paskaita apie

naujausias sroves pasaulinėje 
dailėje.

Rugpiūčio 18 — Kamerinės 
muzikos koncertas. Programą at
lieka Iz. Vasyliūnas (smuikas) 
ir D. Mott (klarnetas). Akomp. 
Vytenis Vasyliūnas. Išpildoma 
V. K. Banaičio kūryba.

Rugpiūčio 18-25 — Ateitinin
kų Sendraugių stovykla su pla
čia paskaitų programa. Pagrin
dinė paskaita dr. Juozo Gir
niaus — Kosmopolitinės ir so
vietinė tautos samprata.

Rugpiūčio 23 — Koncertas- 
literatūros vakaras. Programą at
lieka sol. Elena Blandytė, Algir
das Landsbergis, Leonardas 
Andriekus.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pukelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., Vi. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Putnamo seselių vienuolynas, kur liepos 21 bus lietuvių diena. Šioje aikštelėje 
prieš vienuolyną paprastai būna iškilmingos pamaldos.

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 9 dol..

LOS ANGELES, CALIF
MALDOS IR MENO DIENA

Kadaise kanauninkas Tumas- 
Vaižgantas publicistikoj peikė 
tuos, kurie neina sekmadieniais 
į bažnyčią tautos dvasios semti. 
Iš tikrųjų lietuvių tautoje tauti
niai ir religiniai motyvai yra tam
priai susirišę. Tai ypač ryšku 
mūsų ankstyvesnioj išeivijoj, kai 
išeivio nostalgija buvo švelnina
ma pamaldomis lietuviškoj baž
nyčioj gimtąja kalba. Gal būt, 
viena iš gimtojo krašto ilgesio 
išdavų yra parapijų ruošiamos 
šventės, Lietuvių dienos. Tokia 
šventė jau 21 kartą įvyko birže
lio 16 d. Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijoj, kurios prieša
ky yra prel. J. Kučingis. Į šven
tę, kuri prasidėjo pamaldomis, 
buvo atvykęs vysk. V. Brizgys. 
Jis aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą.

Antroji šventės dalis buvo 
koncertas Marshall aukštesnio
sios mokyklos salėj ir vietos dai
lininkų paroda parapijos mokyk
loj ir salėj. Koncerto svarbiau
siąją dalį atliko solistas Kazys 
Yakutis, baritonas, iš New Yor
ko. Jis išpildė savų ir svetimų 
kompozitorių kūrinius: Vanagai
čio “Dul, dul dūdelė”, Petraus
ko “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”. Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota” ir Vanagaičio “Sta
sys”. Šios dainos kadaise popu
liarios senųjų išeivių tarpe, pri
minė laikus seniai nuėjusius 
praeitin. Bet tam tikra prasme 
jos aktualios ir paskutinei išeivi
jos bangai, kuri šiame krašte 
įsikūrė dėl mūsų tėvynę už-

griuvusių ir okupacijos atneštų 
nelaimių. Koncerto pabaigoje 
solistas vėl atliko Jakubėno su
komponuotas liaudies dainas: 
“Vai didi, didi girios medeliai”, 
“Aš jaunas, eisiu”, “Tėvas su 

f ’iriočiute savo” ir “Oi, mergyte7; '
Be šių dainų, solistas taip pat 
atliko pasaulinio masto kompo
zitorių Gounod, Mozarto ir 
Strausso sukurtų operų ištrau
kas. Solistas Yakutis kaip liau
dies dainas, taip operų ištraukas 
atliko laisvai, švelnioj formoj. 
Buvo malonu klausytis. Scenoje 
jaučiasi natūraliai, puikiai pride
rindamas savo judesius atlieka
mo kūrinio turiniui, viską natū
raliai išgyvendamas. Iš to dary
tina išvada, kad yra išėjęs gerą 
balso ir vaidybos mokyklą. Šias 
jo kvalifikacijas yra pastebėję 
amerikiečių meno kritikai ir 
daugelį kartų spaudoj yra labai 
teigiamai įvertinę.

Be svečio solisto, koncertavo 
ir vietinės solistės: J. Čekanaus- 
kienė ir B. Dabšienė. Vis daž
niau besireiškianti J. Čekanaus- 
kienė atliko Gruodžio “Visur ty
la”, Budriūno “Mano meilė” ir 
Gounod “Gėlių ariją” iš operos 
Faustas. B. Dabšienė atliko B. 
Budriūno “Išaus pavasaris”’, 
Dvariono ariją Vilnius iš operos 
“Dalia”, Strausso “Juokų” ariją 
iš operos “Fledermaus”. Sve
čias solistas ir vietinės solistės 
klausytojų buvo labai šiltai įver
tintos ilgais plojimais. Solistam 
akomponavo R. Apeikytė, kuri 
taip pat solo pianinu išpildė

Gruodžio “Varijacijas fortepi
jonui”.

Dar reikia pridėti, kad kon
certas buvo pradėtas Amerikos 
himnu, kurį sugiedojo solistas 
R. Dabšys. Programą vedė V. 
Čekanauskas. Programos metu 
parap. klebonui Lietuvos gen- 
konsulas dr. J. J. Bielskis įteikė 
šaulių ordeną, prieš tai L. A. 
šaulių pirm. K. Karužai perskai
čius atitinkamą raštą, kuriuo 
prel. J. Kučingis už nuopelnus 
yra apdovanojamas šiuo žyme
niu. Pabaigoj žodį tarė prel. Ku
čingis, padėkodamas už jo darbų 
įvertinimą, taip pat jis padėko
jo visiem programos dalyviam ir 
atsilankiusiem į koncertą. Iš kle
bono kalbos paaiškėjo, kad ne
reikės ilgai laukti, kai Šv. Ka
zimiero parapija Lietuvių die
nas galės švęsti savojoj naujai 
pastatytoj erdvioj salėj. Paga
liau programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis.

Po koncerto buvo gausiai lan
koma kolektyvinė dailės darbų 
paroda parapijos patalpose, kul
be vyresniųjų dailininkų savo 
darbus buvo išstatę ir jaunes
nieji. Parodos lankytojai turėjo 
progos pasigėrėti J. Andrašūno, 
Peterių, P. Gasparonio, A. Pa- 
žiūrienės, I. Brazdžionienės, S. 
Stančiko ir kitų kūryba. Dauge
lis įsigijo jų darbų, praturtin
dami savo meno kolekcijas. At
rodo, kad didžiausią pasisekimą 
turėjo A. Pažiūrienė, pardavusi 
daugiau 30 savo darbų.

Ig.M.
CRANBERRY ACRES

ON BEAUTIFUL MARTHA’S VINEYARD ISLAND 
A GREAT PLACE FOR HAPPY CAMPING 

WOODED OR OPEN CAMPSITES RESTAURANT 
WELL STOCKED PONDS FOR FISHING 

RECREATION BUILDING NEAR BEACHES & GOLF 
COURSE HOT SHOVVERS FLUSH TOILETS

FOR RESERVATIONS & BROCHURE WRITE: 
CRANBERRY ACRES CAMPSITES INC. 

RAY MAHER 0WNER 
VINEYARD HAVEN, MA 02568 DEPT. 100 

PH: (617) 693-2524

N. PR. MARIJOS SESERŲ VIENUOLYNO 
SODYBOJE PUTNAM, CONN.

TRADICINĖ LIETUVIŲ 
SUSITIKIMO ŠVENTĖ — 

PIKNIKAS
liepos 21, sekmadienį,

11 vai. — šv. mišios, pamokslas, procesija,

12 vai. — pietus, pramogos,

3:30 vai. — mergaičių stovyklos programa.

Adomo Galdiko muziejaus ir galerijos 
apžiūrėjimas Raudondvario salėje.

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte.

Kambarius rezervuotis: <

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011

In the Heart of Atlantic City'* Fineli Restauranb and Amusements 

OCEAN END 101 S. 
IOWA AVENUE « 

ATLANTIC 
CITYM O~r EL.

YOUR "FRIENDSHIP INN" irt

You’ll Enjoy the "Personai Touch" in luxurious & informal Motei • Spacious 
Outdoor Pool • Free Continentai Breakfdst • Ali extra large rooms with TV, 
Hi-Fi & Phone • Efficiency & Family Units with Balconies • Elevators • Free 
Chaise Lounges • Free Coffee alvvays • Spacious Lobby • 100% Air 
Conditioned

/

Kard. Mindszenty pagerbime .Los Angeles Century Plaza 
viešbučio milžiniškoje salėje. Ten birželio 14 buvo sureng
tas kard. Mindszenty pagerbimas. Iš kairės (žemai kampe) 
prel. J. Kučingis, Alg. Raulinaitis, Alf. Tumas, N. Nyer- 
ges, lcun. V. Palubinskas, A.J. Gricius, V. Kevalaitienė ir kiti.

NO CHARGE FOR CHILDREN UNDER 12 SHARING ŠAME
FACILITIES • MODERATE RATES • FREE PARKING 

MOSI CF^EDIT CARDS ACCEPTED
Dept. 100 

For Free Brochure or Reservations
Write or Phone Mr. NevX609-344-5 163

Opening August

TARA BOULEVARD HOLCOMBE BRIBGE ROAD 
JONESBORO ROSWELL
363-4910 993-7509

Apply Personnel or call:
U.S. 41 S. of Windy Hill 1-285 & Jonesboro Rd.

432-2241 363-4910
Immediate Openings

SALES’AIDĖS

RECEIVING OPERATION
CASHIERS CHECKERS
MARKERS STOCK HANDLERS 

ASSISTANTS

Ričhvvay
UA Rich's Company" 

on equal opportunity employer

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatiniai atstovai JAV- 
se birželio 18 tarėsi Washing- 
tone. Pasitarime dalyvavo at
stovai — J. Kajeckas, A. Din- 
bergs ir E. Jaakson bei Lietuvos 
ir Latvijos pasiuntinybių Wa- 
shingtone patarėjai — dr. S. Bač- 
kis ir V. Tomsons. (E)

— Tautos Fondas jau yra in
korporuotas New Yorko valstijo
je. Oficialus jo pavadinimas yra 
Lithuanian National Founda- 
tion, Ine. Fondui vadovauja 
prel. Jonas Balkūnas, kurio adre
sas: 64-14 56th Road, Maspeth, 
N. Y., 11378 (tel. 212 326-2236, 
arba 212 752-0099). Fondas ir 
jam duodamos aukos yra “tax 
exemption”, paaukoję Fondui 
nemažiau kaip $25 , o tolimes
nių kraštų nemažiau kaip 
$40.00, jei tik pageidauja, per iš
tisus metus gauna Eltos Infor
macijos biuletenį. Aukos gali 
būti įteikiamos Tautos Fondo at
stovybėms bei įgaliotiniams, kur 
jie yra. “Tax exemption” pažy
mėjimus, aukas gavus, išduos 
Tautos Fondo centras. (E)

— Prof. Simas Sužiedėlis kal
bės ateitininkų sendraugių sto
vykloj, Kennebunkport, Maine, 
tema: Sendraugiai — praeities 
ir dabarties paralelė. Stovykla 
vyks rugpiūčio 18-25. Registruo
tis adresu: Rev. Superior, 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine, 04046.

— “Catacombes”, Paryžiuj iš
einąs mėnesinis laikraštis, skir
tas Tyliajai Bažnyčiai ginti, bir
želio numery duoda platų 
straipsnį apie Pabaltįjį. J. G. H. 
Hoffmann, naudodamasis įvai
riais šaltiniais, duoda gan tiks
lius skaičius ir faktus apie išvež
tuosius ir nukankintus. Ypač 
daug dėmesio skiriama Bažny
čios persekiojimui.

— Juozą Gailą, JAV LB kraš
to valdybos pirmininką, Cherry 
Hill, N. J., birželio 23 aplankė 
LB Kultūros tarybos naujas 
pirm. Anatolijus Kairys iš Chica- 
gos. Aptarta tarybos sudėtis, 
Bendruomenės leidinių spaus
dinimas ir platinimas per apy
linkes, muzikų suvažiavimas 
ateinantį rudenį, tautinių šokių 
šventė 1976, dainų šventė, III 
teatro festivalis ir kiti kultūri
niai reikalai.

— Lietuvių Fondo vykdo
masis vicepirmininkas Antanas 
Rėklaitis pranešė, kad per pra
ėjusius 4 mėnesius į LF įstojo 
124 nauji nariai su 16,570 dol. 
suma.

— Dail. Nijolė Palubinskienė 
dalyvauja Clevelando grafikų 
parodoj Nova galerijoj Clevelan
do miesto centre prieš Halles 
krautuvę, Euclid Avenue. Paro
da tęsis visą vasarą.

— Jurgis Dargis, diplomuotas 
teisininkas, Korp! Neo-Lithua- 
nia steigėjas ir filisteris, liepos 
20 sulauks 90 metų amžiaus. 
Tai vienas iš 13-kos korporacijos 
steigėjų, daug prisidėjęs 1922 
metais korporacijai dedant teisi
nius pamatus. Jubiliatas dabar 
gyvena Los Angeles, Calif.

— Biochemikų ir biofizikų su
važiavime birželio 2-7 Minnea- 
poly, Minn., dalyvavo ir skaitė 
pranešimus ir trys lietuviai: dr. 
Austė Vygantienė, dr. Vitas E. 
Užgiris ir dr. Egidijus Užgiris.

— Bi-centennial Commission 
įstaiga sutiko išleisti knygą apie 
lietuvius JAV-bėse. Knygos au
torium kviečiamas istorikas dr. 
A. Kučas. Pati knyga būtų minė
tos įstaigos nuosavybė.

— Baltch institutas Phila- 
delphijoj, kaupiąs medžiagą 
apie etnines grupes, turi sutel
kęs nemažą kiekį ir lituanisti
nės medžiagos. JAV LB krašto 
valdyba deda pastangas mikro
filmuoti lietuviškus laikraš
čius ir žurnalus.

— Los Angeles, Calif., naujon 
Altos valdybon išrinkti ir parei
gom pasiskirstė: pirm. V. Čeka
nauskas, vicepirm. E. Devenie- 
nė ir A. Skilius, sekr. S. Kvečas, 
ižd. K. Prišmantas. Revizijos ko
misija perrinkta ta pati: E. Bal- 
ceris, A. Mironas ir Vi. Pažiū
ra.
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EL GRECO'

MOTEI
Bcachblock oi Montpclicr 

& Pacific Avės.
Welcomcs you to 

Atlantic City

Special Pacage — 3 days 2 nights from $45.00 
Double OCC. including Breakfast, Dinner. Bike 
riding — Movies — Mini golf — Boat ridės etc.

Res. information 609 345-6195

8ALVATORE S HAIR FASHIONS 
The Uitlmately In Beauty Care 

No Appointment Necessary 
Leta Nite Thurs. & Frl. 

4905 Paclflc Ava., Wlldwood, N.J. 
Phone 609 522-9667

BOILER CLEANING OIL BURNER 
REPAIR

Work done by Expert Mechanlcs. 24 Hour 
Service. Call 212 756-6907 or 941-4425

COMPLETE 24 hr. care & aupervlalon 
for eMerly. Home likę atmoaphero, ro- 
croatlonal facllitlec, excellent l*od. 5 ho
me* to aeloct from In Suffolk area. 
Llcenaed by N.Y. Stato. 516 661-7097

THE DON STRANGE TRIO 
Llvely Music For Lively 

Occasions 
(201) 471 -5454 (201) 935-1053

LE CHATEAU 
Authentlc French Culsine 

BANOUET FACILITIES
LUNCH TIL 2:30 DINNER MON. THRU SAT. TIL
10 PM, SUN. 2 TO 9 PM ROUTE 35 AT ROUTE 123 

SOUTH SALĖM (WESTCHESTER) NY
914 533-2122 533 —2503

G & L
CONSTRUCTION 
501 73rd. STREET 

• BKLYN.
Home Improvements, 

Call 212 680-7276

V
EZELL WITHERSPOON 

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING 
FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL 

r AND HOMES 
OUALITY WORKMANSHIP

CALL 931-2211

f

LOTUS GARDENS
CHINESE, POLYNESIAN RESTAURANT

OPEN DAILY 12 NOON TO 11 
ACCOMMODATIONS FOR PARTIES. 

DINNER THEATRE TICKETS AVAILABLE 
LAMBERTVILLE (609) 397-3405

Phone: i -603-764-8590

CAMPO LINDO FOR DOGS

j

BOARDING, TRMIIING, GROOMING 
FREE PICKUP A DELIVERY 289-4214.

T
I 
f

SEND YOUR DOG TO CAMP _
75 ACRES UPSTATE N.Y. • 

SVVIMMING & OTHER FACILITIES

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTIAL

SPECIALISTS 1369 OAKLAND AVĖ. UNION, N.J.
CALL 201 964-1569

GERALD WHITE
1530 TOVVNSEND AVĖ. BRONX 

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
REFRIGERATION SERVICE & REPAIRS 

CALL 868-3330

BOAT SHOPPING
1974 TROJANS LUHRS, STAMAS, THUNDERBIRDS, 
BOLA 31s. MANY USED BOATS. CALL (401) 

521-6200, ASK FOR JOE.
LANGLEYCOVE

On Location 
Mobile Home Rentalč 

Weirs Blvd., Laconia, N.H,

r—-FRIENDL Y HOTELS—
Horfon Hotel Byron Hoiel
124$o. T»nne$$e« Avt. 120 So. Ktntueky Avb. 
Atlantic City, N.J. 08401 Atlantic City, NJ. 08401

170 Modtri\ Raemi, Fro Parking, € Imt et, 
Color TV, low W»e'<c!y Rotoi, Discount Entortoitv 
ment Ticktti, Froo Coffto
$4 Por Perion and Up, 2 In A Room 
Call 345-7742 or 344-521 5

■^mr^lN THE WHITE MTS.
MODERN Inn awayfrom 

p • traftic. etose to to*n.

r

717-421-1761

I

Phone:609 298-6106

REMARKABLE DISCOVERY

Tompting Te Loek At, A Treet Te 
Yęer Teste Be4s ... tech Meel At 

Heliday Is Cooked Te Perfec- 

tien.

$5.00
per peri, 
dbl. occ.

GOURMET DINNER 4 BREAK
FAST DAILY! A,r r.orrt.’:^, ron-s 
with i olor TV Ouirtoor .md kfd7 poo:s.
Largo 3u"dc::k. fre„ Parking ,at your door.

NEH NAUTILLS
Nr.ir the Br-a. h at MOTEI.
3501 Parjl.c Ave.. Ar'anl.’r.iCi!? N.J. Dept. 100

Call Collect 609/34 4-3132

&VUA.

ROUTE 206 A EXIT 7
NIW JCRSEY TURNPKE 

•OMMNTOMN, N.J.

fredonia
140 1*. T«nn. Ava,, Atimtie City, N. J.

Jersey home sales
ALUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN 
& BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING, 

ALL WORK GUARANTEED, 
38-06 BROADVVAY, FAIRLAVVN, N.J.

PHONE: 201 796-8200

PHOTOGRAPHY 
SERVICE & PROFESSIONAL 

FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 
IN YOUR HOMES, SCHOOLS & OFFICES 

JIMI KEYS
212 749-0357 — PL 7-3995

FISH MOUNTING AND BIG GAME FISH MOUNING. 
DON’T SHIP YOUR TROPHY OUT OF STATĖ. 
EXPERT MOUNTING DONE ON PREMISES. Charge 

cards.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

207 ROUTE 109 WEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

NEW HAMPTON INN
2 Acre Picnlc Area Open 7 Days a 

Week We are Open All Year 
New Hampton Road Hampton, N.J. 

Call 201 537-2212
FLAT 

ASBESTOS, 
ETC. FREE

PROFESSIONAL ROOFING 
SHINGLE ROOF, REPAIR, 
LEADERS AND GUTTERS, 
ESTIMATES, ALSO. OUR W0RK IS GUA
RANTEED.

CALL 201 868-6852

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mice 
2 Year Guarantee 

24 Hour Service, Open Sunday 
914-375-0666

FLOOR SANDING 
CUSTOM WORK 

ANTIOUE FLOOR FINISHING 
CALL

SOUARE SANDERS TODAY
212 675-5000

VACATION RESORT COUNTRY
Alton- Atton Bay, MJt

Beeknap Mts. and Lake tfinnipesaukee Region 
“From where lt ai begins” 

Free Entertainment ■ Activities 
biformation

• Write Chamber of Commerce - 03810 
onty 95 miles from Boston - Plenty of Gas.

ANGELO S BEAUTY SALON 
The Ultlmate in Beauty Care 

8506 New Jersey Avė. 
Wildwood Crest, N. J.

Call 509-729-2171

Mountain scenery surrounds us. Privalė baltis, 
color TV, Swimming pools, recreation room, 
shuHIeboard, lawn games on premises. Golf, 
tennis, fishing, mountain trails, Summer 
theatre, movies nearby, 1102 up per person a 
week includes (neaklasis & dinners. Lower cnil- 
dren's rates. Tel. (603 ) 356-5346. Open May 24 to 
Oct.28. Write Box4/IS.

NOSTH CONffAY, N.H. 03860

Tel: (603) 366-5540

Private beach on Lake VVinnipesau- 
kee. Convenient to shopplng and 
recreation centers, restaurants and 
mountain areas. Motei units and 
housekeeping cottage also available.

IT ALĮ.5 Aliuviai from Allentk City s 
femevs 8oorJwelk

Your hotel room on the beach ... 
where the roar of tho surf will lull 
you to sleep. Heated pool—pro- 
tected beochei—fishing — Golf — 
TV — Cocktail lounge —- Dancing

OFF-SrASON ^64 p«rp«rs. 
8*11$ 4bl. e«.

COME TO THl fUN SPOTI

MOTOR
. 14th St. on the Ocean

Brigą ritine, N. J. 08203
For Reservations, call 

—(609) 266-3113—

4* 
h 
B
■ 
■

Surf bathing and lolling in the sun 
on the clean white sand beach in 
Atlantic City is easy at La Cor.cha — 
they're right at our doorstep. Or 
enjoy the lazy summer sccne Irom 
our oceanfront pool and sun-deck. 
Additional persons sharing room, 
smili added charge.

OAVS $T/|
Ml|hti Iram g

INCLUDES FULL COURSE BREAKFAST 
ANO SUMPTUOUS DINNER DAILY (NO 
EXTRA CHARGE FOR PRIME ITEMS). 
LUXURIOUS AIR CONDITIONEO ROOM 
WITH REFRIGERATOR. TV ANO PHONE. 
COCKTAIL LOUNGE, COFFEE SHOP, 
INDOOR-OUTOOOR SVVIMMING POOL. 
FREE PARKING. PER PERSON, DBL. 
OCC.

PLŪS FREE TICKETS TO: 
STEEL PIER
SKY KEEDLE RIDE 
80AR0WALK BIKE RIDE 
TUSSAUD'S WAX MUSEUM 
FIRST AUN MOVIE OR ICE CAPAOES 
SIGHTSEEING BOAT RIDE
SALT WATER TAFFY FOR THE CHILDREN

laGmcha
MOTEI

3100 IOAROWALK AT MONTPELIER 
ATLANTIC CITY, N. J. 0M01 
Reservation: Call Toli Free 

800-257-8404 cr Collect 
609-348-9101

CHAMP 
SIGN PAINTER 

& 
CARTOONIST

CALL 212-453-4444

Bethany Beach^i
----------- -- --------------------------------------------------1 M

TENNIS VACATION TENNIS VACATION
. Vacation tentais vvithin a tank of gas of N.Y. / N.J.

Bethany Beach. De'avvare is the quiet family resort on the Atlantic 
Ocean betvveen Ocean City, Maryland and Rehoboth Beach, 
Delaware. Private cottages for Rent. 3. 4 and 5 bedrooms from 
$210 per week Most are air-conditioned and have pool and tennis 
court privileges. Reservations essential. Inqmries invited.

CALL SUE LYNCH, EAST COAST RESORTS, INC. 
P.O.Bok 222 

Bethany Beach, Dėl. 19930 
Call 302-539-7571 

After 5 p.m. 302-539-9594

Onty 
• nd 
unito,
4

I

• t

■DEPT.

Only 2 Hours From Boston
Laconla, N.H. 03246

HOLLYWOOD MOTEL 
WILDWOOD BOULEVARD 

RIO GRANDE, NEW JERSEY 08242 
MIDWEEK SPECIALI 

Reaerve now — 5 nltes for 
tho prlco ot 31

Now acceptlng resorvations 
for July & August 

minutes to famous Wlldwood 
Boardwalk. Heated pool, 
alrcondltloned and heated. 
or phone for reservatlons — 

609 886-1520

YOUR 1-STOP 
FAMILY VACATION 5

Everythlng for an unforgettable 
family experience. Glorious 70 
mile view from our beautiful 
manor house. 500 acres for hik- 
ing. Golf, svyimming, ridina.' Tęur- 
ist attractions nearby. Delicious 
meals, cozy lounges.

There's no better value any- 
vvhere, so why settle for less?

Rooms from $18 per day; complete package 
from $125. per week (Including meals and 

tours).
SPECIAL GROUP DISCOUNTS
Trip to White Mountains: Attrac- J 
tions & Seaplane Ride or Steam- T 
ship Cruise. J

The INN 1• r 
-r

at Steele Hill »— — --------------- £
» 
*—... ,ww -

OCEAN JNPTEL f

f- 
I 
f

I

580 Winnacunnet Rd. at Ocean Blvd. 
HAMPTON BEACH, N.H.

• 20 MODERN UNITS • TV 
• 50’ POOL • HUTEO

• CARfETING • MOKINO
AT YOUR 0000 

Near Churches, Restaurants, 
and Theatres.

Beach Across the Street 
For Reservations 

Tel.: l-(603)-926-8951
Bill & Pfiyllii Grammatic

EASTHAM MOTEL 
RTE. b, EASTHAM, MASS. 
Modern Motei Overlooking 
Beaches. Heated Pool, TV, AM 
Coffee, Near Golf, Theaters 
and all activities. FOR RESERVA 
TIONSCALL 1-617-255-1600

01238 
"THB BERKSHIU HIDEAWA'I" 

50th SEASON A štili miklni prote,- 
•lontl & busimu folk hsppy In our de«p 

Iskeiide, unlqu« s»st. Csndid d«- 
tslls In FsMsr C- Tel: ;4I3—243-058S.

N. J. GATEWAY TO POCONOS 
EXCELLENT PIZZA BUSINESS & BAR & RĘST. 
ON ROUTE 46 NEAR DELAWARE WATER GAP. 
OWNER RETIRING, WILL HOLD MORTGAGE,

ASKING $150,000. CALL 201 496-4291 or
201 859-0024

lSfiEI5ISJ3EiSI3ISIč!l3I3iSJ5IBiBI3l3f3EfS3IĖI3i3r3j3!3J2ičjl3JBJ3jĖI2JSI3I3i3I3i3I3I^Įi

| ENJOY A GREEK NITE ®
j Every night in the, week 
e Continuous Greek Dancing, Music & Songs 
| FROM MOTHER KRITIKOS KITCHEN
§ Complete Moussaka 
a Dinner

• • •

c# I Dinner cr 
® I Filet oi Sole 9 

All Dinnen indvde: Grtek Salad, Co//eie, Dessert 
vifh a glass of beer or wine for each person.

Every parfy of.eighf has choice of a bot tie of champagne.

- $r I Steik ct I Souvlakl 
I Dinner O | Dinner

29-21 23rd Ave*Asforia*NY*vldlll Restaurant • Resv. 728-9782

Come on down
Clean, comf. rm«. Just eff 
btach. Fra* Parking. For 
Inform.: Call Jot Krantz 
609.345-0(10 or writ«.

SPEND YOUR VACATION IN A
BOAT YARD

HOUSEKEEPING DELUXE BOTEL — SWIMMING 
— BOATING — BICYCLING WALK TO VINEYARD 
FERRYTOWN DOCK FISHING FLEET — WOODS 
HOLE AOUARIUM SEE LARGE RESEARCH 
VESSELS — YACHTS COME AND GO — ALL FROM 
YOUR WINDOWS AND SPACIOUS DECK — OFF 

SEASON RATES

P. O. Box 746 
Woods Hole, Mass. 02543 

(617) 540-2402

SIESTA MOTELS 
Wildwood Crest, N. J.

MOTEL ROOMS, EFFICIENCIES SUN DECK, 
HEATED POOL CABLE T.V., AIR CONDITIONING 

DAILY MAID SERVICE CLOSE TO EVERY 
VACATION FACILITY CALL 609 522 2527 

OWNERS AND MGRS. JOHN PEARL BATTS

OOSILAUKEE
DEPT. 100

INN AND GOLF CLUB
WARREN, N. H. 03279I 

i

•1800 feet high in the White Mts. 
fEnjoy Golf, Swimming, Tennis, our 
;Rec Room, Excellent Dining, Cocktail 
Lounge, Dancing & Entertainment. 
17 Area attractions. lt can be yours 
for as ilttle as $16 per day or $96 
per wk, PP Dbl Occ, MAP.

Leading family RESORT 
In the Poconon 

Mlnlsink Hlll> 6 , Pa. 18341

GREAT, INFORMAL 
ATMO5PHERE 

Children’s Coumelors: 3 meal: darfy (choice 
of enlreei : Sočiai Oueclor: All Sgorls; Orch
estra: Floor Shows: Cocktail Louiųe: TV t 
Air Cond all rooms.

tune 15 !o June 30. Aur 21 to Seot. 1, 
lOSDISCOUNTON ABOVE VVEEKŠ

SI'EC. GROVP RATES Dav 
Muhveck-LV'krniLt. Wr':tc for frrv volu- 
linirhureorndl Hoat Je«n & Dor Gior-

1, 2 4 3 bedrooms, fully furnithed. 
Electric kitcheni, fireplaces, private 
deck* with mounfoin view. Goll, ten- 
ni$, »wimming nearby. Avoilable 
daily, weekly or monthly. Daily rates 
$30.00 mid-week; $40.00 weekends. 
Based on 4 person occupancy. Spe
cial vveekly, monthly rates.

BLUEBERRY VILLAGE 
CONDOMINIUMS

Mt. Attitash 
Bartlett, N.H.

24 hour re$e r valion service 
Tel. (603) 374-2302

DEaTER park 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S 
77-01 JAMAICA AVEntlS 

(Cor. 77th Street) 
Woodhavenf N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hatr, itchlng scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Rlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply ?6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

^IgįpOintSnn Čhicopee

COME AND ENJOY OLD FASHIONED 
HOSPITALITY AT

THAT OLD HOUSE
ON WEIRS BEACH LAKE WINNIPESAUKEE

AT OLD FASHIONED PRICES OVER 70 
SCHEDULED SUMMER EVENTS A LOT OF OLD 
FASHIONED FUN OPEN ALL YEAR $12.50 
PER PERSON D.O. ROOM AND 3 FAMILY STYLE 

MEALS FREE COFFEE ALL DAY 10c BOTTLE 
COKES P. O. BOX 17 WEIRS BEACH, N.H.

603-366-4816

Now you can learn 
PAPERHANGING 

as a part-or-fulltime professlon. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also Mini-Lessons for do-lt-your- 
selfers. Write for full Information: 
BADE WALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

MITCH HOME IMPROVEMENT 
All Brlck Cement Work 

Free Estimates Guaranteed 
Pre Season Prlces Call 446-6636

THUNDERBIRD INN 
23rd. Avė at Surf 

North Wildwood New Jersey 
A Family Place 

Phone: 609 522-6901

WEST MOUNTAIN INN
Arlington, Vermont 802-375-6560

Relax on a 150-acre estate, enjoy 
a superb New England meal in our 
Norman Rockwell Dining Room.

Horseback Riding, Trout Fishing, 
Putting Green, Horseshoes, Svrimming, 
etc. Golf & Tennis nearby. Comfortabie 
Rooms. Families Welcome!

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

JOHN BUCKNER TOWING
180-19 Linden Blvd.

-r>i St. Albans, Oueens, N.Y. 
Junk Cars VVanted We Pay Top Dollars 

CALL 212 528-1900

CBDI f*1 ’• *'* Ywfc •NrKUVC ATUNTIC CITY
SPECIAL FAMILY MTE 

$JM sun. t« f»l. A.M.
Children Sharing IV 
Room j/ž Pnce 

por pers. 2 in nn. Weekends High«r 
Community Kitch«n • Aph. • EfficTee- 
ci« • EUvator • Spnciout Porch«( 
F«w itepi ta l«ach 4 Bo«rdwalk • FAEE 
PARKING.
Wrlte or colt 809-344-8448

NANTUCKET, MASS.
SUNSET LANE APTS.

Comfortabie apartments with sundecks deslgned 
for a lelsure vacation. Open for the season 
with special rates for September and October. 
Reserve for Labor Day & Indian summer 

call 617 228-0469 FOR OUR BROCHURE

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

1585 E. 172nd ST. BRONX, 
LICENSED, INSURED, PLUMBING 
PLASTERING, ROOFING CEMENT 
DECORATING, SEWERS CLEANED.

CALL 212 328-3500 v.

CLARENCE ROBERTSON
HOUSE PAINTING

INSIDE & OUTSIDE 
ALL WORK GUARANTEED 

CALL 212 690-3691

SEA FOOD BARGE
VISIT L.l. MOST FAMOUS RĘST. VVHERE CHEFS 
ARMANDO & STAN RULE SUPREME, MOUTH- 
WATERItįG SHRIMP SCAMPIE, LOBSTER, ETC. 
VIEW OF BAY, DOCKING FACILITIES, MAIN ROAD 

SOUTHOLE, L.l,516 765-3010

WEST MOUNTAIN INN
ARLINGTON, VERMONT 802 375-6560 

RELAX ON A 150 ACRE ESTATE, ENJOY A 
SUPERB NEW ENGLAND MEAL IN OUR NORMAN 
ROCKVVELL DINING ROOM. HORSEBACK RIDING 
TROUT FISHING, PUJTING GREEN, HORSE 
SHOES, SVVIMMING, ETC. GOLF & TENNIS NEAR
BY. COMFORTABLE ROOMS. FAMILIES WEL- 
COMEI RESERVE NOW FOR WINTER CROSS 

COUNTY SKI TRIPS

“The place for every season’* 
Heartland New England in hlatorlc Pioneer Valley near the*, 
scenic Mohawk Trail, Berkshire, Whlte & Green Mts.

200 Alr-condltioned rooms wlth color TV. 
Restaurant, Dinlrjg Room 4 Cocktail 
Lounge, Enclosed Olytnpic pool wlth 
Tropical Garden, Health Clubs, Entertain
ment, Putting Green, Sauna & Stsam- 
baths, Championship Golf Course nearby 
— greens fee $3.00 — Sat. & Sun. $4.00.

VACATION FACILITIES AT FAMILY & GROUP RATES 
HIGHPOINT MOTOR INN oePt

Exlt 5, Mass. Turnplka, Chicopes, Mass. Phons: 413-592-7722

THE NEW ENGLAND INN
• Swlmmlng Pook; 

& Golf
• ClayTennisCourts* Air Conditloned Dining Room 
•Cocktail Lounge • Nightly Entertainment
Mt. VVashington Valley's no. 1 resort, centrally located in the 
majestic White Mts. Noted for excellent food & service.

Call (603) 356-5541 or write 
Box 98, Intervale, New Hampshlre

o 1
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Balys Šarkenis

MIRĖ BALYS ŠARKENIS
Ištiktas širdies smūgio, gegu

žės 28 d. 7 vai. vak. staiga 
mirė Balys Šarkenis, sulaukęs 
54 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Toliū- 
nų kaime, Siesikų valsčiuj, Uk
mergės apskrity, smulkių ūki
ninkų gausioj šeimoj. Siesikuo
se baigęs pradžios mokyklos 
6 skyrius, įstojo į Veprių že
mės ūkio mokyklą, kurią bai
gęs, ūkininkavo savo tėvo ūky, 
pritaikydamas mokykloj įgytas 
žinias. Priklausė prie Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelio, skiepijo 
vaismedžius, užveisė ypatingai 
didelį sodą, kurį 1971, lanky
damas Lietuvą, matė ir nu
pelnytai juo didžiavosi.

Atskirtas nuo tėvų ir brolių, 
karo nublokštas į Vokietiją, 
apsigyveno Eichstaetto tremti
nių stovykloj. Ten būdamas, 
įstojo į lietuvių gimnaziją ir, 
1949 ją baigęs, atvyko į Ame
riką, į Newarką, N.J. Čia iš
gyveno iki šių metų pradžios. 
Prieš kelis mėnesius persikėlė 
į Hillside, N.J., kur ir gyveno 
iki mirties.

A.a. Balys Šarkenis visą lai
ką dirbo New Departure — 
Hyats Bearing Div., General 
Motors Corp., Clark, N.J., kaip 
guolių šlifuotojas. Kaip darbe, 
taip ir asmeniniame gyvenime 
jis buvo pareigingas, gerašir
dis, draugiškas ir paslaugus. 
Sielojosi Lietuvos ateitim, lie
tuvybe Amerikoj, rūpinosi savo 
giminėmis, materialiai padėjo 
jiem, ypač savo negaluojančiai 
motinai, kurią šiais metais no
rėjo aplankyti. Plačiai reiškėsi 
visuomenėj ir šalpos veikloj. 
Buvo ilgametis Balfo Newar- 
ko 35-jo skyriaus sekretorius.

Pulkininkui
ERNESTUI ČIURLIUI

mirus, jo žmonai Stasei, dukrai Birutei, sūnui Kęstučiui 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Antanas ir Liucija Sperauskai

Mielam draugui ir kolegai
inž. ARIFUI BIOŠEVUI,

jo mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškia

Inž. Jurgis Zabelskis

MIRĖ KĘSTUTIS 
SIMANAVIČIUS

Ilgos ir sunkios vėžio ligos iš
kankintas, liepos 5 Memorial 
Hospital, New Yorke, amžinai 
užmerkė akis jauniausias Sima
navičių brolis Kęstutis.

Kęstutis Simanavičius buvo 
gimęs 1934 birželio 10 Šilsodžio 
kaime, Gražiškių valsčiuj, Vilka
viškio apskrity. Jis buvo jau
niausias šeimoj, kurioj užaugo 
10 vaikų. Motina mirė, kai jis 
buvo 8 metų, o tėtis — kai jis 
buvo 18. Sesuo Zuzana po moti
nos mirties tapo jam kaip mama.

Pradžios mokyklą pradėjo 
Lietuvoj. Ją baigė Wehneno sto
vykloj, kur baigė ir gimnazijos 
keturias klases.

Amerikon atvyko 1949 su tė
vu, seseria ir broliu (dabartiniu 
kunigu pranciškonu) ir apsistojo 
Maspeth, N.Y., Viešpaties Atsi
mainymo parapijoj. Kartu su 
broliu pradėjo eiti į Grover 
Cleveland aukštesniąją mokyklą 
Ridgevvoode, kurią vėliau baigė 
pirmuoju mokiniu (dar ir šian
dien mokykloj kabo bronzinė 
lenta su jo pavarde ir atžymė- 
jimu.).

Globojo Vasario 16-tos gimna
zijai remti būrelį. Buvo Lietu
vių Fondo narys, to Fondo 
Newarko skyriaus sekretorius. 
Taip pat ir veiklus Lietuvių 
Bendruomenės narys.

Amerikoj giminių neturėjo, 
bet turėjo apsčiai draugų ne 
tik apylinkėj, bet ir Chicagoj, 
Clevelande, Kanadoj ir kitur. 
Gausiai buvo lankomas šerme
nyse ir laidotuvėse, kurios įvy
ko birželio 1 Šv. Kryžiaus ka
pinėse Arlingtone, kur, atsi
sveikinant, draugai ant jo kars
to bėrė Palangos smėlį, pa
ties atsivežtą iš Lietuvos.

Lietuvoje paliko motiną, se
serį Jadvygą, brolius Feliksą 
ir Edvardą su šeimomis.

Per anksti mus palikai, mie
las Baly. Daug dar galėjai nu
veikti lietuvybės ir labdaros 
baruose. Skaudžiai bus jaučia
ma ta spraga.

Liūdime mes čia, Baly, ne
tekę tavęs, kartu su tavo my
limais namiškiais Lietuvoj, ku
rie neteko sūnaus ir brolio. 
Ilsėkis ramybėj, mielas drauge, 
tebūna lengva tau vaišinga, bet 
tavo prakaitu laistyta Ameri
kos žemė.

V. A.

Baigęs aukštesniąją mokyk
lą, įstojo į JAV kariuomenę, 
kurioj tarnavo dvejus metus. Po 
kariuomenės buvo priimtas 
į City College, N.Y., kurią 1960 
baigė su Elektronikos inžineri
jos bakalaureatu. Dirbdamas dar 
įsigijo magistro laipsnį toj pačioj 
inžinerijos šakoj. Po kolegijos 
darbą pasirinko I.B.M. bend
rovėj ir nuo to laiko gyveno 
Poughkeepsie, N.Y., kur greit iš
kilo į I.B.M. bendrovės egze- 
kutyvų viršūnes. Darbo reikalais 
apkeliavo daug pasaulio kraštų.

1972 birželio 3 vedė Ligiją 
Babarskaitę. Po metų gimė duk
relė Sanda. Dar nespėjus duk
relei gimti, susirgo vėžiu, kurs 
jo nepaleido. Praėjus su vir
šum metam laiko, po daug kan
čių ir operacijų, atsiskyrė iš šio 
pasaulio.

Kęstutis daug metų dainavo 
New Yorko vyrų oktete, da
lyvavo lietuviškoj veikloj. Buvo 
mėgiamas ir mielai laukiamas 
svečias daugelio namuose. Jis 
buvo linksmo charakterio, gilaus 
proto ir diskusijų kibirkštis. Mė
go įvairų sportą. Paskutiniu lai
ku savo dėmesį buvo nukreipęs 
į suaugusiem patogų sportą — 
golfą.

Nuliūdime liko žmona Ligija 
ir dukrelė Sanda, brolis Petras ir 
sesuo Eugenija su šeimomis 
Lietuvoj, brolis Vincas ir sesuo 
Zuzana su šeimomis JAV-bėse, 
broliai Jonas, Vladas ir Algirdas 
su šeimomis bei brolis Sigitas 
(Tėv. Augustinas, OFM) Toron
te. Velionis 21 kartą buvo dėdė 
ir 4 kartus “grand” dėdė. Be šių 
artimųjų yra virš šimto tolimes
nių giminių Amerikoj ir Kana
doj.

Velionis buvo pašarvotas Sha- 
lins laidojimo namuose. Palai
dotas iš Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčios Maspethe liepos 8 Sv. 
Jono kapinėse, kur prieš 22 me
tus buvo palaidotas jo tėvas Jo
nas Simanavičius. — S.A.

BALTIMORĖ
Koncertai vasaros metu vyks

ta Hopkins Plazoj, miesto cent
re, kiekvieną savaitę. Koncertų 
seriją pradėjo garsus Harry Ja
mes orkestras liepos 4.

Ona Lekevičienė organizuoja 
į Ispaniją ekskursiją, kuri įvyks 
rugpiūčio mėnesį. Jau užsirašė 
su viršum 30 asmenų, jų tarpe 
daug lietuvių. Ona maloniai su
organizuoja panašias ekskursi
jas, kuriose žmonės daug ką pa
mato ir maloniai praleidžia lai
ką.

Feliksas ir Ona Rekai, abu 
pensininkai, ištikimi Šv. Alfonso 
parapijos nariai ir susipratę lie
tuviai, uoliai dalyvauja lietuviš
kuose parengimuose. Juodu lie
pos 4 atšventė vedybinio gyve
nimo sukaktį. Jiem didelę staig
meną padarė jų sūnūs, pasveiki
nę per Lietuvių Melodijos radi
jo valandėlę ir palinkėję jiem 
ilgiausių metų. Sūnus Sonny tar
nauja kariuomenėj Myrtle 
Beach, So. Carolina, o sūnus 
Paulius tarnauja kariuomenėj 
Vokietijoj.

Sporto metinė šventė, arba 
Baseball Night, globojama Šv. 
Vardo Draugijos, bus liepos 16, 
antradienį. Visi raginami į- 
sigyti bilietus iš anksto ir su pa
rapijos nariais dalyvauti rungty
nėse. Bilietus galima įsigyti kle
bonijoj ar pas Bill Weber. Iš 
pelno bus skiriamos stipendijos 
jaunuoliam, siekiantiem aukš
tesnių mokslų.

Juozas Milan Miliauskas, gi
męs ir augęs Baltimorėj, turėjo 
širdies smūgį bedirbdamas savo 
darže birželio 29. Velionis buvo 
susipratęs lietuvis ir ypač mylė
jo gamtą. Jo daržas buvo vienas 
iš gražiausių. Gedulingos mi
šios už jo sielą aukotos liepos 
3 Šv. Alfonso bažnyčioj. Palai
dotas New Cathedral kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Phyllis, 
sūnus Gilbertas ir eilė anūkų.

Vincentina Vaškevičienė, pir
mos kartos lietuvė, ilgai gyvenu
si Baltimorėj, mirė liepos 2 
savo namuose. Velionė buvo iš
tikima lietuviškų pamaldų ir pa
rengimų lankytoja. Trys kunigai 
aukojo mišias už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioj liepos 6. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko dukra Ona 
ir eilė anūkų. Jonas Obelinis

Prezidento Antano Smetonos
100-jo gimtadienio sukakties mi
nėjimui surengti Tautinės Są
jungos Bostono skyriaus inicia
tyva buvo sukviestas organiza
cijų atstovų susirinkimas. Minė
jimas numatomas spalio mėnesį. 
Minėjimo komitetą sudaro:

NEWARK, N.J.
Parapijos žinios

Mūsų parapijai buvo atstovau
jama naujojo vyskupo ingrese 
birželio 28 Švč. Širdies katedro
je Newarke. Po įvedimo į pa
reigas ceremonijų buvo kon- 
celebruojamos mišios. Koncele- 
brantų tarpe buvo ir parapijos 
klebonas prel. Jorias Scharnus.

Naujasis arkivyskupas taip pat 
buvo prašęs, kad būtų ir keturi 
parapijos atstovai. Šie buvo mū
sų parapijos atstovai: Mr. Mrs. 
Pranas Elseika, Mr. Mrs. Joseph 
Yevvaisis ir Miss Mary Stonis. 
Jie atnešė aukas prie altoriaus.

Parapijos piknikas bus rugpiū
čio 25, sekmadienį.

Mirė. Sadie Mitchell (Karan) 
mirė birželio 14 S. Plainfield,
N. J. Palaidota birželio 17 iš 
Švč. Trejybės bažnyčios Šv. 

Kryžiaus kapinėse. Liko trys 
dukros, devyni anūkai ir 13 
proanūkų.

Ąnthony J. Gardis iš Union,
N. J., mirė birželio 20. Palaido
tas iš Švč.. Trejybės bažnyčios 
Šv. Teresės kapinėse Summit,
N. J. Liko žmona Theresa (Ku- 
baitis), sūnus, dvi dukros, du 
broliai, sesuo ir anūkai.

F.V.

LEIDINYS APIE
PROF. S. KOLUPAILĄ

Šį rudenį pasirodys kapitali
nis veikalas apie žymų hidrolo
gą, visuomenininką, spaudos 
bendradarbį, profesorių Steponą 
Kolupailą. Knygos autoriai yra 
mirusio profesoriaus buvę stu
dentai: inž. Juozas Danys ir dr. 
Jurgis Gimbutas. Su autoriais iš
samiai bendradarbiavo velionio 
šeima, eilė kolegų ir bičiulių. 
Pažymėtini Zenonas Bačelis, 
Ksaveras Kaunas, J. ir R. Baub
liai, prof. J. Brazaitis, dr. A. Da- 
mušis, A. Didžiulis, prof. S. Dir- 
mantas, P. Narutis, K. Palčiaus- 
kas, dr. A. Šešplaukis, kun. J. 
Prunskis ir kt. Taip pat naudo
tasi daug detalių atskleidžian
čiu profesoriaus dienoraščiu ir 
net iš Lietuvos atsivežta, de
šimtmečius vesta Kolupailų šei
mos svečių knyga. Spalvinga, 
daugialypė profesoriaus Kolu
pailos asmenybė kruopščiai, iš
samiai ir objektyviai atkurta 
monografijos puslapiuose. Lei
dinys pasirodys šį rudenį.

ŠACHMATAI
_ Veda Kazys Merkis

— Bobby Fischer pranešė 
tarptautinei šachmatų federaci
jai, jog jis atsisako jos pasaulio 
čempijono titulo tol, kol nebus 
pakeistas FIDE regulamentas, 
liečiąs pasaulio titulo rungty
nes. Kaip pasielgs FIDE dar nė
ra žinoma. FIDE, pavyzdžiui, 
sutiko pagal Fischerio pageida
vimą rungtynes dėl titulo pratęs
ti iki 10 pergalių, vieton šiuo 
laiku naudotų šešių. Panašu, kad 
nesusitarus, Bobby Fischer pri
vačiai rengtų rungtynes dėl titu
lo su jo paties pasirinktais kon
kurentais.

— Šachmatų olimpijados var
žybose užtikrintai vyrauja sovie
tų rinktinė. Po 10 ratų sovietai 
turėjo 30 taškų: jugoslavai 26, 
bulgarai 25 1/2, amerikiečiai 
24, olandai ir vengrai po 22 1/2, 
vokiečiai ir ispanai po 20, toliau 
čekai, filipinai ir kiti. Amerikie
čiai sudorojo suomius ir švedus 
po 3 1/2-1/2, anglus ir rumu
nus po 3-1, olandus ir argenti- 
niečius po 2 1/2-1 1/2, lygiom 
su vengrais, 2-2, bet klupo prieš 
vokiečius ir bulgarus po 1 1/2- 
2 1/2. Taigi silpnai buvo su
lošta prieš vokiečius ir vengrus. 
Filipiniečiai pav., įveikė čekus
3-1 ir vengrus 3-1, o čekai veng
rus 3-1. Tikėkime, kad amerikie
čiai nenusileis žemiau ketvirtos 
vietos iki olimpijados užbaigos. 

pirm. Edmundas Cibas, vicepir
mininkai Antanas Škudzinskas 
ir Stasys Lūšys, sekr. Kazys Ši
mėnas, ižd. Juozas Dačys.

Garso Bangos, lietuvių jauni
mo vedama radijo valanda iš 
WBUR stoties, FM banga 90.9, 
vasaros metu bus perduodama 
sekmadieniais nuo 1:30 iki 2 
vai. popiet. Liepos 7 buvo pa
kartota programa, už kurią buvo 
gauta Armstrongo premija. Prog
ramoj buvo atlikti V. Jakubėno ir 
D. Lapinsko kūriniai. Juos atliko
B. Grincevičiūtė ir A. Stempu- 
žienė. M. Drunga skambino 
Čiurlionio preliudus.

Prof. Juozas Rauktys birželio 
20 mirė Santa Monica, Galif. 
Anksčiau prof. Rauktys'yra gy
venęs Bostone ir dirbo Lietuvių 
Enciklopedijos leidykloj.

Ciprijonas Mališauskas, sa- 
vanoris-kūrėjas, nuo' širdies 
smūgio mirė birželio 29. Palai
dotas liepos 2 Naujosios Kalvari
jos kapinėse.

Liet, kariuomenės šventės mi
nėjimas rengiamas lapkričio 24.

Bostono lietuvių tautinių šokių grupė šoka. Grupė daly
vaus Valentinos ir Stepono Minkų radijo piknike rug
piūčio 11 Romuvos parke Brocktone. Tuo bus atžymėta 
radijo valandėlės 40 metų sukaktis.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, Soufh Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonas
ALFRED W. ARCHEBALT), Pręsldafit

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas j". Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai ė Turtas^—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES

--------  Ali Accounts Compounded Daily

• Regula* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

NIDA MOTEL
PRIE PAT ATLANTO PAKRAŠČIO

Išnuomojami atskiri kambariai — galima naudotis visais virtuvės 
patogumais. Savaitgaliui, savaitei ar visam šėtonui už prieina
mą kainą. Kambariuose įrengti vėsintuvai su televizija. Kreiptis: 
A.Barkauskas,1010ceanAve.,BradleyBeach,N.J07720 
Tel. (201) 776-8445.

CAPE COD, VASARV. BANGA
siūlo atskirus namukus, paruoštus patiems gaminti valgius.

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

I

APLANKYKITE
S C H R A G E R’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.

S C H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400

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

Kun. Juris Pudans, latvių 
katalikų kunigą? iš Albany 
vyskupijos, lankėsi Bostone 
ir birželio 15 d. 4 v. 
popiet lietuvių Šv. Petro 
bažnyčioje latviam katalikam 
atlaikė pamaldas. Jos buvo 
skirtos birželio • trėmimam 
prisiminti.

Kun. Vytautas Zakaras, 
iš Putnaino, birželio 15 d. 
7 v.v. laikė mišias už 
Lietuvą ir salėj po baž
nyčia pasakė kalbą apie 
birželio trėmimus. Tuo bu
vo prjsimihtį birželio trė
mimai Lietuvėj.

Bostono atėitiniiikų sendrau
gių suSirinkiriie gegužės 19 
išrinkta nauja valdyba: č. Alek- 
somėnė, I*. Kaiadięnė, R. Pet
ronienė ir dvasios vadas prel. 
V. Balčiūnas.

Antanas Keršųlis, dažydamas 
namą, birželio 25 nukrito nuo 
kopėčių ir mirė. Palaidotas bir
želio 28.
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Pavergtų Tautų Savaitę mi
nint New Yorke, liepos 14 para
de į Šv. Patriko katedrą ir Cent
rai Park orkestrinę organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis, o dalyviai, ypač moterys, su 
tautiniais drabužiais.

Prel. J. Balkūnas, P.A., turė
jo išvykti į ilgesnę kelionę ir lie
pos 14 Šv. Patriko katedroj, 
kur bus pamaldos Pavergtų Tau
tų Savaitės proga, pamokslo ne
sakys, kaip anksčiau buvo skelb
ta

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, nuo liepos 7 pradė
jo savo atostogas. Į darbą grįžta 
liepos 29.

Tėv. Juozas Bacevičius, OFM, 
kuris vadovauja pranciškonų 
spaustuvei, liepos 4 savaitgalį 
išvyko į Chicagą ir dalyvavo 
pranciškonų pašaukimų direkto
rių konferencijoje. Netoli Chica- 
gos taip pat gyvena ir T. Juo
zo tėvqf

Prel. Jonas Balkūnas buvo 
išvykęs į Winnipegą, kur daly
vavo Kanados lietuvių dienoje.

Rūta Regina Žymantaitė bus 
programos vedėja pavergtų tau
tų savaitės minėjime, kuris bus 
liepos 14 d. 12 vai. Centrai Park 
Mali, prie 72 St.

Juozas Audėnas, Vliko vice
pirmininkas ir Eltos Informaci
jų biuletenio redaktorius, su 
žmona išvyko atostogų į Ocean 
City, N.J. Įstaigon grįš liepos 
16. (E)

Kun. VI. Karalevičius, Jersey 
City Šv. Onos lietuvių parapijos 
klebonas, praneša, kad praėjusį 
Šeštadienį, liepos 6, dienos me
tu buvo apiplėšta tos parapijos 
bažnyčia. Vagys išlaužė net ta- 
bernakulo duris. Per vienuolika 
mėnesių bažnyčia buvo apiplėš
ta penkis kartus, iš viso — sep
tynis kartus.

Mužikas Algirdas Kačanaus- 
kas, Apreiškimo parapijos vargo
nininkas, vis dar guli ligoninėje. 
Jo sveikata gerėja ir greitai išeis 
iš ligoninės. Jo adresas yra: Cab- 
rini Health Care Center, Fl. 10, 
Room 20, Columbus Hospital 
Div., 227 E. 19 St., New York, 
N.Y. 10003.

Tėv. Bernardinas Grauslys, 
OFM, kuris dirba pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, išvyko 
atostogauti į Kennebunkporto 
vienuolyną.

Inž. Algis Gečys, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, su žmona Terese 
išvyko į Ispaniją trijų savaičių 
atostogų.

Juozas Janušaitis su žmona 
Veronika iš Chicagos buvo atvy
kę į New Yorką ir dalyvavo 
Barauskų dukros Birutės vestu
vėse. Liepos 2, palydėti Onos 
Barauskienės, Janušaičiai lan
kėsi Darbininko redakcijoje ir 
apžiūrėjo spaustuvės naujus į- 
rengimus. Taip pat apžiūrėjo 
ir Kultūros Židinį.

Agr. Vaclovas Butkys, gyvenąs 
Great Necke, yra susirgęs ir yra 
gydomas Medical Center ligoni
nėj.

Albina Kulpavičienė paguldy
ta į Šv. Juozapo ligoninę Far 
Rockaway. Gydosi dr. I. Skeivio 
priežiūroj.

Ona Baniulienė, gyvenusi 96 
Sumpter Street, Brooklyne, mirė 
liepos 3 d. 2 v. iš ryto, nuvež
ta į St. Mary’s ligoninę. Velionė 
buvo 89 metų amžiaus, buvo 
uoli Angelų Karalienės parapi
jos narė, pasižymėjo plačia lab
dara, daug padėjo trmtiniam, kai 
jie važiavo į šį kraštą. Jos vyras 
buvo Julius Baniulis, poetas, 
daugelio Amerikos lietuvių 
laikraščių bendradarbis, dirbęs 
redakcijose, spaustuvėse. Pas
kutiniais gyvenimo metais buvo 
laikraščio Amerika linotipi
ninku, mirė 1943 kovo 10. Į 
amžiaus galą daug rašė origina
lių eilėraščių ir vertė rytų tautų 
— japonų, kinų, persų, arabų 
poeziją.

Darbininko redakcijoje apsilankę liepos 2 iš k. Ona Ba
rauskienė, iš Woodhaveno, Juozas Janušaitis ir Veronika 
Janušaitienė iš Chicagos.

L I T A S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 1
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

PAVERGTŲ 
TAUTŲ 

SAVAITĖ
Pavergtų tautų savaitė prasi

deda liepos 14 ir tęsiasi iki lie
pos 20.

Liepos 14 9 vai. dalyviai ren
kasi 59 Street ir 5 Avė. Iš ten 
einama į Šv.-Patriko katedrą. 
10 vai. pamaldos katedroje.

Pamaldas laikys ukrainiečių 
benediktinų vienuolių provinci
jolas Patrick Paschak, O.S.B.M.

11 vai. paradas į Centrai Park 
Mali — orkestrinę, prie 72 St.

12 vai. Centrai Park Mali — 
orkestrinėje speciali programa, 
skirta prisiminti pavergtom tau
tom. Programoje bus kalbėto
jai ir tautiniai šokiai. Programos 
komentatorė bus Regina Rūta 
Žymantaitė.

Minėjime Centrai Parke kalbą 
pasakys Ilmar Pleer.

-o-
Liepos 10 Ukrai'niečių Institu

te, E. 79 ir 5 Avė. bus priėmi
mas ir atžymėjimo įteikimas 
Daily News laikraščiui, kuris 
pastoviai prisimena pavergtas 
tautas ir pavergtų tautų savaitę 
ir tuo klausimu atspausdina ve
damuosius. Priėmime dalyvaują 
aukoja 5 dol. Bufetas, koktei
liai 7:30 vai. vak. Rezervacijos 
reikalu vakarais skambinti He
lenai Kulber: 238-3884.

Liepos 17 d. 12:30 v. vidur
dienį miesto valdybos namuose
— City Hali — majoras Abra- 
ham Beame paskelbs pavergtų 
tautų savaitės proklamaciją. 
Publika kviečiama dalyvauti.

Pavergtų tautų savaitės ryšių 
ir informacijos reikalus tvarko 
Helen Kulber, tel. 238-3884 (va
karais).

-o-
Šiemet yra šešioliktoji pa

vergtų tautų savaitė. Visi kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti 
su vėliavom, tautiniais drabu
žiais. Kai mezgama draugystė ir 
bičiulystė su Sovietų Sąjunga, 
didžiuoju tautų laisvės priešu, 
visi turi kalbėti už tuos, kurie 
yra pavergti ir negali kalbėti. 
Ištisos tautos yra užmestos už 
geležinės sienos, kaip nereika
lingos ir užmirštos. Kai pasauly
je yra panaikinta vergija, ten dar 
yra milijonai, kurie neturi nei 
religijos, nei žodžio, nei spau
dos laisvės. Jie visi yra pavergti 
ir beteisiai.

Ir tai atsitinka mūsų didžio
sios pažangos laikais! Tad atei
kime ir kalbėkime už pavergtų
jų laisvę!

Pavergtų Tautų Savaitės para
de liepos 14 New Yorke tauty
bių atstovai, grupės su vėliavo
mis ir plakatais, rikiuojasi alfa
beto tvarka. Pavergtų Tautų Sa
vaitės minėjimo komitetui vado
vauja pirmininkas teisėjas Matt- 
hew Troy ir vicepirmininkas 
dr. Ivan Docheff.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn. 
liepos 21. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 vai. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno (Kultū
ros Židinio) 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207 — 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
13 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje — Tel. 827- 
1351 arba pas M. Šalinskienę
— Tel. 296-2244. Gautas moder
nus ir patogus kelionei autobu
sas. Prašome užsirašyti iš anksto 
ir nesivėlinti laiku atvykti. Taip 
pat organizuojama tradicinė iš
vyka rugpiūčio 31, rugsėjo 1 ir 
2 pas Tėvus pranciškonus į 
Kennebunkport, Maine.

Prel. J. Balkūno pagerbime kalba programos vadovas Romas Kezys. Nuotr. R. Kisieliaus

APIE KULTŪROS ŽIDINIO IŠLAIKYMĄ
Sudarytas specialus 

administracinis komitetas
Statybos komitetas savo darbą 

baigė. Dabar yra sudarytas vadi
namasis Kultūros Židinio admi
nistracinis komitetas, kuriam 
tenka rūpintis visais Židinio 
išlaikymo reikalais.

Komiteto valdyba
To komiteto valdybą sudaro: 

pirmininkas Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, vicepirmininkas A. 
Vakselis, iždininkas — Tėv. Bar
nabas Mikalauskas, OFM, sek
retorė — dr. A. Radzivanienė, 
finansų sekretorius Ig. Gasiliū- 
nas, valdybos narys — Al. Bal
sys.

Sekcijų pirmininkai

Plačiai ir sudėtingai KŽ ad
ministracijai sudaryta visa eilė 
sekcijų: finansų planavimo — 
Ig. Gasiliūnas, penktadienio 
bingo A. Reventas, ketvirta
dienio — Atletų klubo bingo — 
V: Steponis, bibliotekos — A. 
Maceika, išorės papuošimų — P. 
Rasimas, vidaus papuošimų — 
Č. Janušas, technikinių reikalų 
— A. Matulaitis, teisinių reikalų 
—adv. A. Šavelskis, informacijos 
—A.Šilbajoris, visuomeninių 
reikalų—Z. Jurys, jaunimo reika
lų — R. Navickaitė, kultūrinių 
reikalų — P. Jurkus.

Parengimų sekcija
Pati didžiausia yra parengimų 

sekcija, kuri rūpinsis Kultūros 
Židinio labui surengti balių ir 
koncertą. Į šią sekciją įeina: 
E. Andriušienė, I. Alksninienė,

— Seselių sodyboje Putnam, 
Conn., laukiami svečiai! Kam
bariai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir g ga
minamas lietuviškais papročiais. 
Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai
nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

Parduodama nešiojama
Hermes 3000 rašomoji mašinė
lė su lietuvišku raidynu, specia
liai tik 150 dol. Kreiptis: Mar- 
tin Tytell, 116 Fulton St., New 
York, N.Y. 10038. Tel. 233-5333.

Išnuomojami du kambariai 
antrame aukšte moteriai ir vyrui. 
Skambinti po 6 vai. vakaro 497-

J. Gerdvilienė, M. Klivečkienė, 
E. Mickeliūnienė, A. Sabalienė, 
D. Šilbajorienė, L. Vainienė, 
dr. J. Vytuvienė, dr. M. Žukaus
kienė, V. Šileikienė.

Bendrame susirinkime birže
lio 25 ši sekcija išrinko pirmi
ninkę — M. Klivečkienę.

Židiniui išlaikyti 
reikia 30,000 dol.

Pagal dabar padarytus ap
skaičiavimus, metam reikia 
30,000 dol. Židinio išlaikymo iš
laidom padengti. Didžiausios iš
laidos tai prižiūrėtojas ir patalpų 
valymas. Paskui eina šviesa, šil
dymas.

Numatomos pajamos
Apžvelgus visus numatomus 

parengimus, išnagrinėjus tų pa
rengimų finansinį pajėgumą, su
daryta ir pajamų sąmata. Per me
tus iš salės parengimų įplauks 
tik 15,000 dol.

Dar trūksta 15,000 dol.
Patalpų išlaikymui padengti 

dar trūksta 15,000 dol. Bent 
dviejuose susirinkimuose ir 
buvo kalbama, kaip sutelkti tuos 
pinigus, kokiu būdu, kad išlai
kymas nepasidarytų per sunkus.

Lapkričio 16 KŽ balius
Tokia viena forma pinigam su

telkti yra balius. Ir Židinio ad
ministracija nutarė tokį balių su
rengti lapkričio 16. Bus kreip
tasi į visas draugijas, kurios 
KŽ patalpomis naudojasi nemo
kamai arba už labai mažą atly
ginimą, kad visi įsijungtų į bi
lietų platinimą.

Įėjimo auka — 50 dol. asme
niui, jaunimui — 20 dol.

Panašų balių — vakarienę 
rengia ir Jaunimo Centras Chi- 
cagoje, kad galėtų padengti na
mų išlaikymo išlaidas.

Pavasarį bus rengiamas kon
certas. Jo pelnas bus skiriamas 
Židinio reikalams.

Sunku gauti prižiūrėtoją
Salės prižiūrėtoją rasti ne

lengva. Buvo skelbta ir laikraš
čiuose, bet iš to niekas neiš
ėjo. Vėliau buvo sutiktas vienas 
kitas ir užkalbintas. Atrodo da
bar, kad tokiu KŽ prižiūrėtoju 
galės būti vienas KŽ kaimynys
tėje gyvenąs žmogus. Jam nerei
kės duoti nei atskiro kambario, 
nes lengva pasiekti Židinį. Jis 
darbą pradėtų rudenį.

Numatomas paminklas
Jau buvo ir anksčiau kalbėta 

ir planuota pastatyti prie salės 
lietuvišką kryžių. Išsikalbėjus 
sustota prie minties, kad reikia 
pastatyti paminklą žuvusiem dėl 
Lietuvos laisvės, dabar kovojan- 
tiem, kenčiantiem įvairius par- 
sekiojimus. Toks paminklas jau
nimą nuteiktų lietuviškam dar
bui, nuolat primintų gyvą ryšį 
su tauta.

Paminklui sukurti skelbiamas 
konkursas ir kviečiami dalyvauti 
visi dailininkai, architektai.

-o-
Liepos 1 buvo paskutinis 

valdybos posėdis prieš vasaros 
atostogas. Kalbėta apie skubius 
reikalus, apie paminklą. Ilgai 
kalbėta apie patalpų kainas — 
kiek kas turi mokėti už didžią
ją, mažąją salę ir t.t. Čia ieškota 

būdų, kad visiem būtų patogu 
ir gera dirbti po savu lietuvišku 
stogu. Nemokamai čia vyksta 
draugijų susirinkimai, posė
džiai, sportas, jaunimo organiza
cijų veikla.

Už patalpas mokama, kai yra 
pardavinėjami bilietai, renka
mos aukos. Numatytas mokestis 
yra labai įvairus. Tokia mokes
čių lentelė padės lengviau drau
gijom orientuotis, kaip atsiteis
ti už patalpų pasinaudojimą.

Liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
KŽ nėra jokios veiklos. Visa 
veikla prasideda tik rugsėjo pra
džioje.

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS DRAMINIS KŪRINYS

KARŪNA
Istorinė trilogija-poema iš Mindaugo laikų

I dalis — KARŪNOS PAVASARIS, 3 v. 9 p. legenda
II dalis — KARŪNOS ŽIEDAI, 3 veiksmų 9 paveikslų drama 

III dalis — KARŪNOS VAISIAI, 3 veiksmų 9 paveikslų

i;

5748.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. j 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- j 
9:00 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 j 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

tragedija
KARŪNA tinka vaidinti skaityti ir deklamuoti 

mokyklose, susirinkimuose, parengimuose, minėji
muose. Tai vertinga dovana atostogų, mokslo 
baigimo ar bet kuria kita proga. Viso trilogijoje 
yra 9 veiksmai, 27 paveikslai, prologas ir epilogas, 
320 puslapių, kietais drobės viršeliais su aplanku, 
gražiai išleista ir iliustruota. Kaina — $6.50, o už
sakant 2 ar daugiau egz. $5.50 už kiekvieną. 
Siųskite užsakymus šiuo adresu: Dialogas, 8457 
S. Pulaski Rd., Chicago, III. 60652

Prašau atsiųsti KARŪNOS .............. egz., įdedu $..............

NEWYORK—Laisvės Žiburys, sekm. 9-1 Ovai, ryto WHB1105.9 FM. įj 
R. Kezys, 62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379. Tel. (212) j 
TW 4-1288.

■ • ■ . . z- ■ . JII 
BOSTON, MASS.—WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M i n- | 

kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. T ei. 268-0489.
iį 

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir Į 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Vardas ir pavardė .....................................................................

N r. ir gatvės ..............................................................................

Miestas, valstybė, zip code

Malonėkite nedėti į voką grynų pinigų
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