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Savaitės įvykiai 
Liepos 9-16

Perversmas Kipro 
saloje

Atostoginiame sezone sensa
cingiausias įvykis — liepos 15 
perversmas Kipro saloje, kuri 
yra nepriklausoma valstybė nuo 
1960. Perversmą įvykdė kariuo
menė, vadovaujama karininkų 
instruktorių iš Graikijos. Prezi
dento Makarios likimas neaiš
kus: žuvęs ar pasislėpęs. Nau
ju prezidentu pasiskelbė 38 
metų Kipro graikas Nikos Gior- 
giades Sampson, kovotojas prieš 
anglus, Kipro sąjungos su Grai
kija šalininkas.

Dar liepos 6 prezidentas Ma
karios laišku Graikijos preziden
tui pranešė, kad prieš jį rengia
mas sąmokslas, ir prašė atsiimti 
650 graikų karininkų instruk
torių.

Po perversmo Amerika įspėjo 
Graikiją nepakeisti Kipro padė
ties. Sovietų Sąjunga apkaltino 
Graikijos valdžią. Buvo žinia, 
kad anksčiau Sovietai rėmė Ma
karios prieš Graikiją. Turkija 
taip pat aliarmuota.

Kiti įvykiai prie 
Viduržemio jūros

Sovietai nuo įtakos viduri
niuose rytuose neatsisako. Da
bar jie pasiūlė Libanui karinę 
paramą apsaugai nuo Izraelio 
lėktuvų. Egipto prezidentui, 
kuris norėjo susitikimo su Brež
nevu, atsakė, kad reikalas turi 
būti atidėtas paskesniam laikui. 
Tuo tarpu Sovietai remia pales
tiniečius ir per juos savo įtaką 
nori atgauti. Su Persija Sovietam 
nepasisekė susitarti dėl natūra
linių dujų, kurias Sovietai gauna 
iš Persijos ir kitiem parduoda 
brangesne kaina. Tada Persija 
vienašališkai pakėlė kainą dvi
gubai.

Sovietai veržiasi su savo į- 
taka ir toliau į Aziją: stiprina 
Indijoje ūkinę įtaką ir kultūri
nę. Kai Indijoje trūko maisto, 
paskolino 2 mil. tonų kviečių; 
stengiasi įvesti rusų kalbą Indi
joje kaip antrą kalbą.

Su Prancūzija Sovietai liepos 
13 sutarė stiprinti prekybą. Da
bartiniu metu Prancūzija yra 
penktas Sovietų prekybos part
neris — po Vokietijos, Amerikos, 
Japonijos ir Suomijos. Bet nesu
tarė su Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriu dėl Europos 
saugumo konferencijos.

Portugalijoje Sovietai diriguo
ja komunistų partijai laikytis 
santūriau, kad išsilaikytų val
džioje, perimtų savo žinion savi
valdybes. Bet komunistai ir so-' 
cialistai buvo betgi tiek agresy
vūs, kad vidurio partijos pasi
traukė iš vyriausybės. Tada pre
zidentas Spinola paskyrė min. 
pirm. pulk. Vasco de Goncalves. 
Vyriausybė bus daugiausia iš 
karininkų, bet komunistai nebus 
pašalinti. Šiuo metu informaci
jos priemonės esančios daugiau
sia kairiųjų rankose.
Svarbiausias rūpestis 
dabar Amerikoje

Pagrindinis rūpestis — inflia
cija. Maisto produktai šiek tiek 
atpigo, bet pramoniniai tebe- 
brangsta. Labiausiai nerimsta 
vidurinis luomas ir neturtingieji 
bei pensininkai, kurie skundžia
si negalį suvesti galo su galu dėl 
nuolatinio brangimo. Preziden
tas tarėsi su specialistais, keitė 
savo ūkinius patarėjus, bet prog
ramos infliacijai nugalėti nėra. 
Juo labiau, kad tai visos Vaka
rų sferos liga.

Dėl infliacijos primirštos ir 
Nixono derybos su Brežnevu, ir 
Watergate visuomenėje yra ant
raeilės reikšmės. Pagal Gallupą 
53 procentai pasisakė, kad apie

(nukelta į 2 psl.)
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BYLA PRASIDĖJO NUO 
KRAŠTOTYROS
Vilniuje 1974 kovo 5 nuteisti 6-2 metų bausmėm 5 
lietuviai: Žukauskas, Sakalauskas, dr. Rudaitis, Po
vilonis, Mackevičius.

Apie bylos sudarymą ir jos eigą pranešama:

Antpuolis prieš kraštotyri
ninkus:

1973 kovo 27 saugumo orga
nai įvykdė gerai suplanuotą ak
ciją prieš Lietuvos ir Latvijos 
kraštotyrininkus, savo mastu ir 
operatyvumu galinčią prilygti 
nebent analogiškam antpuoliui 
prieš “LKB Kronikos” leidėjus 
bei platintojus.

8 valandą ryto į trijų miestų 
— Vilniaus, Kauno ir Rygos — 
Saugumo komiteto patalpas bu

Floyd Bargar, Daily News, New Yorko dienraščio, prezidentas ir redaktorius, liepos 10 
buvo pagerbtas ukrainiečių instituto patalpose, atsidėkojant jam už rodomą rūpestį pavergtų 
tautų atžvilgiu straipsniais ir vedamaisiais. Iš k.: Valerie Sluszka, lenkų komiteto narė, re
daktorius Floyd Bargar, Antoineta Binkins, lietuvių komiteto narė, teisėjas Matthevv 
Troy, Pavergtų Tautų Savaitės komiteto pirmininkas, Helen Kulber, lietuvių komiteto narė.
Nuotr. Charles Binkins

NEVV YORKE PRISIMINTOS PAVERGTOS TAUTOS
Pagal viešąjį įstatymą 86-90 

ir šiemet liepos trečioji savaitė 
JAV-bėse buvo paskelbta Pa
vergtųjų Tautų Savaite. Tarp lie
pos 14 ir liepos 21 visoj Ame
rikoj prisimintos pavergtos tau
tos.

New Yorke specialus komi
tetas, vadovaujamas teisėjo 
Matthevv J. Troy, tokiam mi
nėjimui parinko liepos 14, sek
madienį.

10 vai. atvyko su vėliavomis ir 
plakatais įvairių tautybių atsto
vai į Šv. Patriko katedrą, kur 
šiais metais mišias aukojo ukrai
niečių bazilijonų provincijolas 
Patrick Paschak, OSBM, su asis- 
ta. Katedroj giedojo ukrainiečių 
choras iš Holy Cross ukrainiečių 
katalikų parapijos Long Island 
City, N.Y.

Po mišių paradas pradėjo žy
giuoti Penktąja Alėja į New Yor
ko centrinio parko orkestrinę. 
Viso išsitiesė apie dviejų tūks
tančių rikiuotė. Įvairios pa
vergtos tautos dalyvavo su vėlia
vom, plakatais, moterys su tau
tiniais drabužiais.

Lietuvių šiemet dalyvavo ne
pilna šimtinė. Lietuviškos vėlia
vos šiemet nebuvo.

Parke po ištikimybės pareiš
kimo JAV-bėm ir himno įžan
gos žodį tarė komiteto pirminin
kas teisėjas Matthevv J. Troy.

Kiekvienais metais JAV prezi
dentas išleidžia specialią pro
klamaciją. Tokiai proklamacijai 
perskaityti buvo pakviesta Regi
na Rūta Žymantaitė. Ji pranešė, 
kad proklamaciją prezidentas 
pasirašė prieš pavergtųjų savai
tės pradžią — liepos 13. Ka
dangi tekstas nespėjo Nevv 
Yorko pasiekti, R. Žymantaitė 

vo pristatyta virš 100 kraštotyri
ninkų ir su jais susijusių asme
nų, buvo daromos kratos, su
imami žmonės. Aktyviausi kraš
totyrininkai — vilnietis R. Matu
lis, kaunietė J. Eitmanavičiūtė 
ir kt. — buvo verčiami pasira
šyti pasižadėjimus, “kad ateityje 
nedalyvaus saviveiklinėje kraš
totyroje”, jaunesnieji kraštoty
rininkai buvo verčiami bendra
darbiauti su saugumo organais, 
šantažuojami. Kraštotyrininkus 
tardė Kontrimas, Radzevičius, 

paskaitė ištraukas iš pernykštės 
proklamacijos.

Nevv Yorko gubernatoriaus M. 
Wilson specialią proklamaciją 
perskaitė gubernatoriaus atsto
vas Stevvard Anderson.

Specialias minėjimo kalbas 
pasakė estų tautinio komiteto 
pirmininkas Ilmar Pleer, uk- 
rainiečių-amerikiečių organiza
cijos vadovybės narys Michael 
Pizniak ir tautų priešbolševi- 
kinio bloko atstovas. Kalbose iš
kelta klaidinga Amerikos nuolai
dų laikysena Sovietų atžvilgiu ir 
nepakankamas dėmesys paverg
tiesiem. Buvo atkreiptas dėme
sys ir į puikų vedamąjį straips
nį tos dienos Nevv York Sunday 
Nevvs laikrašty.

RADIO LIBERTY TRANSLIACIJOS 
LIETUVIŠKAI, LATVIŠKAI, ESTIŠKAI

Kongr. Robert H. Steele, už
sienio reikalų komisijos narys, 
pranešė JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybai, kad prez. Nixo- 
nui pasirašyti pateiktame 1975 
metų biudžete yra skiriama po 
$75,000 kiekvienai tautybei pra
dėti transliacijas lietuvių, latvių 
ir estų kalbom per Radio Liber
ty-

Kiek anksčiau, lietuvių kalba 
transliacijoms į pavergtą Lietu
vą buvo biudžete skirta 100,000 
dol., nieko nepaskiriant latvių ir 
estų transliacijom. Tačiau pas
kutiniuoju metu, Radio Liberty 
vadovybei nebaltiečių kalbų 
skyriuose suradus tarnautojų, 
mokančių lietuvių, latvių ar estų 
kalbas, nutarta bandyti operuoti 
mažesniais fondais ir transliaci
jas pradėti ne viena, bet visom

15 centų

Aleinikovas, Rimkus, Žilevi
čius. Sujuta ir kt.

Tardomieji buvo klausinėjami 
apie kraštotyrininkų veiklą, 
ekspediciją į Šventąją, ryšius su 
kitų respublikų kraštotyrinin
kais, nuotaikas jaunimo tarpe, 
apie medžiagos iš “žaliukų” ko
vų laikotarpio rinkimą, atsišau
kimų platinimą, Kalantos meti
nių minėjimo organizavimą, an-
titarybinės literatūros skaitymą, 
dauginimą ir platinimą, apie Žu
kausko ir kitų suimtųjų asmeny
bę, pažiūras, santykius su jais, 
apie ryšius su kunigu Dobro
volskiu iš Paberžės ir kt. Dalis 
apklaustųjų buvo po keletą kar
tų vežiojami į Vilnių akistatai 
su suimtaisiais. Ketvertas iš tar
domųjų — Šarūnas Žukauskas, 
Antanas Sakalauskas, Izidorius 
Rudaitis ir Vidmantas Povilonis 
— buvo suimti.

(nukelta į 2 psl.)

Pristatyti garbės svečiai, kaip 
kongr. Mario Biaggi, pranešta 
apie šen. Buckley laiško gavi
mą. Rezoliucijas perskaitė balt- 
gudžių kongreso pirm. John Ko- 
siak.

Programos pabaigoj Nevv Yor
ko kroatų tautinių šokių grupė 
pašoko trejetą šokių. Su dviem 
šokiais pasirodė ir bavarų šokė
jų grupė.

Kai kuriuos įvykius filmavo 
televizijos 7 kanalo atstovai ir 
vakare pademonstravo žinių 
metu.

Savaitę baigiant, liepos 21, 
sekmadienį, 12:30 vai. prie Nevv 
Yorko Laisvės Statulos minėjimą 
rengia amerikiečiai, pavergtų 
tautų bičiuliai.

trim Pabaltijo valstybių kalbo
mis.

Tenka džiaugtis, kad mūsų 
bendro likimo draugai — lat
viai ir estai — nebuvo aplenkti.

JAV LB krašto valdyba yra 
nuoširdžiai dėkinga kongr. 
Steele už jo pastangas įvesti 
transliacijas baltiečių kalbom.

Tenka pažymėti, kad birželio 
5 LB ir Amerikos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos atstovam be
lankant Kongreso narius Wash- 
ingtone, kongr. Steele asmeniš
kai atvyko į Kongreso patalpo
se veikusią lietuvių būstinę pa
simatyti su visais lietuviais. Sa
vo tartame žodyje jis atstovus 
supažindino su Radio Liberty 
transliacijų tuometine padėtimi 
ir informavo, kas yra daroma jų 
įvedimo reikalu. Kongr. Steele

Simo Kudirkos išdavimas į- 
siūbavo amerikiečių spaudų ra
šyti apie Lietuvą. Lietuvos klau
simas ir šiuo metu tiek gyvas, 
kad neįmanoma visos spaudos 
pasekti; neįmanoma apžvelgti 
visų spaudos atsiliepimų, kurie 

pasiekia redakciją paslaugių 
skaitytojų dėka. Belieka tenkin
tis trumpom pastabom.

Šiuo metu amerikiečių spau

APIE KUDIRKĄ
Prieš prezidento Nixono ke

lionę į Maskvą AP agentūra 
paleido spaudai informaciją apie 
kongresmano Hanrahano pa
stangas, kad prezidentas Nixo- 
nas paveiktų MaskvojeBrežne- 
vą paleisti S. Kudirką.

Be jau minėtų anksčiau laik-

Kas eina 
Sovietų vardu

Monitor geg. 16 įdėjo laišką, 
antrašte ‘What we know about 
the Soviet Union is . . .far from 
the real thing”. Klysta Kongreso 
nariai, kaip žurnalistai ir turis
tai, kurie Sovietų Sąjungą ma
tuoja savais amerikiniais matais. 
Amerikiečiam teleidžiama ma
tyti tik atrinktas vietoves. Ir dau
gumas jų nežino, kad Sovietų 
Sąjungos beveik pusė gyvento
jų yra nerusai. Nežino, kad So
vietų Sąjungos skirtingose vieto
se yra skirtinga padėtis. Ūki
niu atžvilgiu Lietuva (su Latvi
ja ir Estija) yra vadinama “ma
žoji Amerika”. Disidentų atžvil
giu — Rusijoje yra sauja di
sidentų, o Lietuvoje 1972 pe
ticiją Jungtinėm Tautom drįso 
pasirašyti 17,000. Kūrybiniu at
žvilgiu — 1970 po Ameriką va
žinėjo “Photo U.S.S.R. ‘70”. 
Mūsų kritikų atrinkti geriausi 
darbai pasirodė esą lietuvių, 
nors mūsų spauda rašė, kad tai 
“rusų fotografų”; olimpiniuose 
žaidimuose daugelį medalių So
vietų Sąjungai surinko nerusai 
(krepšinio grupės kapitonas 
buvo lietuvis).

“Sakyti ‘Rusija arba Sovietų 
Sąjunga’ yra tiek pat kaip saky
ti ‘Brazilija arba Pietų Ame
rika’ ”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŠNIPŲ BAUBAS

Lietuvos spaudoje pastaruoju 
metu atgaivintas užsienio šnipų 
baubas. Atrodo, šnipai tyko vi
sur ir visokiais būdais suve
džioti dorus “tarybinius pilie
čius”. “Komjaunimo Tiesoje” 
kovo mėn. keliais tęsiniais buvo 
spausdinama istorija “Dievas 
tau nepadės”, kuriame vaizduo
jamas kauniečio buhalterio 
Aleksandro Ivanovičiaus Jan
kovskio kelias į šnipus.

Jankovskis, porevoliucinių 
rusų emigrantų į Lietuvą sūnus, 
draugavo su kita pabėgėlių šei
ma, Perekriostovais, kurie 2-jo 
pas. karo metu pabėgo į Vaka
rus. Po 30 metų Jankovskis at
sitiktinai sutiko Zoją Perekrios- 
tovą Maskvos “univermage”. Ji, 
dabar gyvenanti Paryžiuje, lan
kėsi Sovietijoje su turistų grupe 
ir užverbavo vargšą Jankovskį 
šnipinėti. Štai kokios informaci
jos užsienio žvalgyba prašė Jan
kovskio siųsti šifruotais laiškais:

“1. Viskas apie aprūpinimą 
maisto produktais. 2. Apie ar
miją: a) ar Kaune yra kokių nors 
specialių dalinių; b) kaip išsi
dėstę radioakciniai įrengimai; c) 
kur yra radijo slopintuvai; d) 
kaip laisvai bendrauja su gyven
tojais kariškiai — kareiviai ir 
karininkai. 3. Ar yra Lietuvoje 
pataisos stovyklų, kur, kokios,
4. Apie žmones: pranešk regu
liariai adresus, jei gali, apibū
dink žmones. Mus domina: a) 
turtingi, pinigingi; b) karinių pa
dalinių vadai; c) valdžios akty
vistai”/

“Tarybinių organų” pagalba 
Jankovskis, aišku,nutraukė savo 
“nedorą veiklą” ir sugrįžo į 
“tiesų kelią”.

(Elta)

yra laikomas sovietų klausimais 
ekspertu ir yra gerai susipa
žinęs su padėtimi pavergtoje 
Lietuvoje.

LB Inf.

dos informacija daugiausia su
kasi apie padėtį Lietuvoje, kaip 
jų vaizduoja LKB Kronika; apie 
Simo Kudirkos ir jo motinos is
toriją; apie laimingai pasieku
sius Ameriką iš Lietuvos bei Si
biro, apie Baltijos valstybių 
pelitinį likimų ryšium su Euro
pos saugumo konferencija; pa
galiau apie Amerikos lietuvių 
vietinį, ypačiai etninį gyveni

mą,

raščių, kurie paskelbė aną infor
maciją, papildomai gautos iš
traukos iš Daily Times (Wood- 
bury, N. J.), Detroit Nevvs, Chi- 
cago Tribūne (kuris turi 800,000 
skaitytojų), Chicago Sun-Times 
(apie 600,000 skaitytojų).

Lietuva ir Portugalija
Chicago Sun-Times birželio 

24 įdėjo Daniel John Sobieski 
laišką, vardu “Soviets and Lith
uania”, kuriame palygintas Lie
tuvos likimas su Portugalijos. 
Esą Portugalijos perversmas 
reiškia Portugalijos kolonializ
mo galą Afrikoje. Bet kolonia
lizmo praktikuotojų esama ne tik 
Lisabonoje. Kaip tik dabar pre
zidentas Nixonas gers šampaną 
paskutinio imperializmo kūrėjų 
rūmuose.

Deja, — rašoma laiške — ne
bus tostų už Lietuvos žmones, 
ištiktus prieš 34 metus kaip tik 
birželio mėn. sovietinės agresi
jos — tai buvo Hitlerio dovana 
Stalinui už juodviejų nepuolimo 
sutartį, kuri yra SALT pirmata- 
kas. Nebus Jungtinėse Tautose 
jokių rezoliucijų, smerkiančių 
kolonializmą. Pasaulio bažnyčių 
taryba nefinansuos Lietuvos 
sukilėlių. Firmos, kritikuojamos 
dėl prekybos su Pietų Afrika, 
bus giriamos už prekybą su Lie
tuvos pavergėjais.

Taikliai demaskavęs veid
mainingą Vakarų politinę mora
lę, toliau informuoja apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje.

LKB Kronikos apžvalga
Washington Star-News (gau

tas A.A. dėka) liepos 7 įsidėjo 
ilgą savo bendradarbio iš Muen- 
cheno John Dornberg rašinį 
apie LKB Kroniką. — Esą KGB 
kratos ir suėmimai, kunigų ir pa- 
sauliškių, nesustabdė Kroni
kos. Cituoja dėl tų kratų Kro
nikos žodžius: “Nepaisant vy
riausybės persekiojimų, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika 
bus leidžiama ir ateity kaip lig 
šiol. Ji sustos tada, kai vyriau
sybė suteiks Bažnyčiai ir tikin
tiesiem tiek laisvės, kiek jos ga
rantuoja USSR konstitucija”.

Apžvelgia svarbiausius daly
kus iš Kronikų nuo Nr. 5 iki 8 
ir 9. Konstatuoja, kad joje rašo
ma ne tik apie religinius reika
lus, bet ir tautinius politinius, 
kurie Lietuvoje neatsiejami. 
Pvz. plačiai mini Šiaulių moki
nių lapelius su įrašais: “Ša
lin sovietinis režimas”, “Rusai, 
lauk iš Lietuvos”. Ypačiai pa- 

(nukelta į 2 psl.)

Pratęsė etninių studijų 
įstatymą

JAV senatorius Richard S. 
Schweiker (Pennsylvania) laiš
ku painformavo JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybą, kad bir
želio 19 JAV Senato-Atstovų 
Rūmų delegatų konferencija nu
tarusi ketveriem metam pratęs
ti Etninių-Tautinių Grupių Stu
dijų programos įstatymą. Šis nu
tarimas bus dalis švietimo įsta
tymo ir eis kaip Education 
Amendment No. HR 69. Abiem 
rūmam sutarus, įstatymas turi 
būti pateiktas prez. Nixonui tvir
tinti.

Pratęsimui gauti padėjo dide
lis susidomėjimas pereitais me
tais Kongreso skirta 2.5 milijo
nų dolerių suma. Gauta per 1000 
prašymų, kurie bendra prašoma 
suma siekė net 81 milijoną do
lerių.

JAV LB Švietimo taryba yra 
įteikusi projektą — prašymą fi
nansinei paramai gauti. Atsaky- 
kymo tebelaukiama. Pirminiuo
se prašymų svarstymuose LB 
projektui buvo skirtas nemažas 
dėmesys ir jam buvo lemta pa
tekti į pirmųjų 70-ties atrinktų 
prašymų skaičių.

LB Inf.

i
i
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BYLA PRASIDĖJO NUO KRAŠTORYROS
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Spaudoje pradėjo rodytis 
straipsniai, primygtinai reika
laujantys atsisakyti “feodalinės 
epochos” tyrinėjimų, įsakmiai 
pabrėžiančių, jog kraštotyra — 
visų pirma, fabrikų ir gamyklų 
istorija, paįvairinta įspūdingais 
personalinių pensininkų biogra
fijų momentais.

Kiti “kultūrinės revoliucijos” 
antpuoliai

Tai rodo, kad ši kampanija bu
vo viena iš neostalinistinės 
“kultūrinės revoliucijos” gran
džių, jau anksčiau pasireiškusios 
kitose kultūros srityse. Beveik 
visi kultūros klausimais rašančių 
žurnalų redaktoriai ir kultūros į- 
staigų bei draugijų vadovai buvo 
pakeisti naujais, — tokiais pil
kais funkcionieriais kaip “Lite
ratūros ir meno” redaktorius V. 
Radaitis, “Nemuno” redaktorius 
L. Inis arba atvirais reakcionie
riais kaip dabartinis Lietuvos

kraštotyros draugijos pirminin
kas Uogintas. Daromas spaudi
mas “Vagos” leidyklai tolimes
niame “Lituanistinės bibliote
kos” serijos leidime, pagriežtin- 
ta cenzūra, kurios vaidmenį at
lieka Glavlitas, suvaržyti verti
mai iš užsienio kalbų. “Komu
nisto” žurnale iš dogmatinių 
pozicijų kritikuotos “Kultūros 
barų” ir ypač “Problemų” re
dakcijos, atšaukta kraštotyrinė 
ekspedicija į Baltarusijos TSR 
ir kt.

Suimtieji
Suimtieji — Žukauskas, Sa

kalauskas, Rudaitis ir Povilo
nis — beveik metus laiko 
buvo kalinami daugiausia vie
nutėse, kur “naktis susimai
šo su diena, nes kamerose 
visą laiką dega šviesa” (kalinio 
liudijimas). Apie kalinamųjų pa
dėtį galima spręsti iš to, kad 
pvz., V. Povilonis, dėl blogo 
maisto sutrikus kepenų veiklai,

LIETUVA AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
(atkelta iš 1 psl.)

traukia korespondento dėmesį 
darbininkų streikas Aleksote 
1973 spalio mėn. Esą tai lig 
šiol negirdėtas dalykas Sovietų 
Sąjungoje.

Apie Springfieldo lietuvius
Illinois Statė Joumal, Spring- 

field (gautas V.M. dėka) gegužės 
13 visą puslapį skyrė Jonelle 
Stock rašiniui apie Springfieldo 
lietuvius bei jų etninius papro
čius — Springfielde tautinės 
grupės gyveno oazėm. Ilgiausiai 
tokia oazė išsilaikė lietuvių. 
Juos labiausiai jungė bažnyčia. 
Bet prieš porą metų Šv. Vin
cento Pauliečio bažnyčia nu
traukė lietuviškas pamaldas, 
kurios čia buvo laikomos dau
giau kaip 60 metų, kada lietu
viai į šią vietą ėmė plaukti nuo 
1880. Jų čia buvo keli tūkstan- 

. čiai.

Korespondentas pakalbino 
Mariją Stulginskienę, vieną iš 
ankstyviausių atvykėlių. Į Ame
riką ji atvyko 1904. Pradžioje į 
DuBois, Pa., nuo 1921 į Spring- 
fieldą. Čia traukė gerai apmoka
mi anglies kasimo darbai. Bet 
1930 jos vyras mirė. Stulgins- 
kienė pasiliko su 5 vaikais, ku
riuos visus išleido į žmones, ir 
šiandien ta energinga moteris 
tebėra didžiausias vaikų ir vai
kaičių autoritetas, nors jai 90 
metų. “Du Bois aš dirbau už 1 
dol. savaitei. Kai vyras mirė, bu
vau valytoja teatruose ir katedro
je”. Taupė pinigus ir investavo į 
žemę. Siuntė seserim ir broliam 
į senąją tėvynę. Vienas brolis 
grįžo iš Sibiro išbadėjęs. Reikė
jo jį gelbėti. Prieš 5 metus 
Stulginskienė aplankė Lietu
vą. Pagelbėjo savo gimto krašto 
bažnyčiai. Jos tikėjimas paskati
no J4 į gerus darbus. Du jau
nus kunigus aprūpino pinigų 
studijom Romoje. Bet Stulgins
kienė retai eina Springfielde į 
bažnyčią nuo to laiko, kai už
darė Šv. Vincento bažnyčią. Te
buvusi porą kartų. Šiaip ji ei
davo kiekvieną sekmadienį. Bet 
jai dabar nepatinka naujos mi
šios. “Komunistai uždarė daugu
mą bažnyčių Lietuvoje ir pada
rė iš jų muziejus. Aš niekad ne
maniau, kad to sulauksiu Ame
rikoje”.

Korespondentas pakalbino ir 
kitą lietuvių, Charles Mostaką, 
kurį rado bedirbantį darže ir 
braukiantį prakaitą nuo veido. 
Jis atvyko, būdamas 13 metų ir 
iš savo 70 metų amžiaus ištisus 
44 metus praleido anglies kasyk
lose. Ir Mostaka galvoja, kad 
bažnyčios uždarymas yra prie
žastis, kad lietuviai ėmė krikti. 
Bet jis nurodė ir kitą priežas
tį. Sakė, kad lietuvių demokratų 
klubo piknikuose būdavo iki 
2000 lietuvių. Bet dabar jau
niem žmonėm nebėra čia darbo, 
ir jie keliauja į kitus miestus. 
Grįždamas prie bažnyčios už
darymo: “Kai uždarė Šv. Vin
cento Pauliečio bažnyčią, aš nu
stojau vaikščiojęs į bažnyčią iš 
viso”.

Trečias sutiktas lietuvis buvo 
Augustas Paulionas, atvykęs

1949 kaip “išvietintasis”. Pau
lionas Lietuvoje turėjo 400 akrų 
ūkį. Kai atėjo bolševikai, jo ūkis 
buvo konfiskuotas “liaudžiai”. 
Atvykęs į Ameriką buvo jani- 
tor Šv. Jono ligoninėje. “Čia bu
vo rojus. Amerikiečiai nežino, 
kas yra laisvė . . . Šiandien Lie
tuva yra didelis kalėjimas. O čia 
Amerikoje aš turiu visas gali
mybes daryti, ką aš noriu”. Ir 
Paulionas pasigedo lietuviškos 
bažnyčios. Apie jos uždarymą jis 
negalėjo kalbėti be ašarų. “Aš 
daugiau nebeinu į bažnyčią. Aš 
galiu su Dievu kalbėti savo 
gimtąja kalba. Kai aš kalbu ang
liškai, aš žinau, ką aš turiu 
mintyje, bet aš nežinau ar jūs 
mane suprantate ir ar supranta 
mane Dievas”.

Užkalbino ir Mrs. Enoch Bla- 
zis, kuri gyveno Springfielde, 
paskui persikėlė į Milwaukee ir 
dabar sugrįžo atgal kaip jauna
vedė. Ji kalbėjo, kad Mihvau- 
kee yra tarptautinis institutas, 
kuris rengia tautinius" pasirody
mus, tautinių drabužių, tautinio 
valgio. Esą gaila, kad Spring
fielde nėra lietuvių bendruome
nės. O ji pati tesilaiko tvirtai 
savo lietuviškų papročių ir lietu
viško stalo Kalėdų, Velykų 
metu. Ir nori tuos papročius iš
laikyti.

Mrs. E. Blazis su tautiniais 
drabužiais, kuriuos ji pati 
pasiuvo ir naudoja Milwau- 
kee etninių švenčių pro
gomis.

buvo gydomas ligoninėje, o Žu
kauskas, už tai, kad prabilo į 
prižiūrėtoją vokiškai, buvo pa
tupdytas karcerin. Tardymo me
todus charakterizuoja toks epi
zodas: V. Povilonis buvo įtiki
nėjamas, kad Sakalauskas dirbęs 
saugume. Išmuštas iš vėžių, V. 
Povilonis, anot jo paties, prikal
bėjęs apie Sakalauską “visokių 
nesąmonių”. Apgaulė paaiš
kėjo tik susitikus jiems teisme.

Vėliau, spalio 23 prie bylos 
prijungiamas dar Aloyzas Mac
kevičius iš Mažeikių, buvęs kan
didatas į TSKP narius.

Kaltinimas: “antitarybinė 
veikla”

Byla buvo nagrinėjama LTSR 
Aukščiausiojo teismo Vilniuje 
nuo 1974 vasario 18 iki kovo 5 
uždarame posėdyje, pirminin
kaujant teisėjui Ignotui, daly
vaujant teisėjams Kavaliaus
kaitei ir Tamulioniui. Prokuro
ras — vyriausiojo prokuroro pa
vaduotojas Bakučionis. Teisia
muosius gynė advokatai Ku
daba, Sorvainis, Gavronskis, 
Vaicekauskas ir Marijošienė. Sa
lėje sėdėjo tik artimiausieji gi
minės, kareiviai, saugumiečiai ir 
teismo tarnautojai. Teisme ap
klausta virš 90 liudytojų.

Visi teisiamieji — išskyrus 
Mackevičių — buvo kaltinami 
antitarybine veikla pagal LTSR 
BK 68 str. Kuo gi pasireiškė ši 
veikla?

1. Pogrindinės organizacijos, 
siekiančios informuoti visuo
menę apie nusikalstamą tarybų 
valdžios veiklą lietuvių tautos 
atžvilgiu, įkūrimas: buvo pri
imama priesaika, renkamas na
rio mokestis.

2. Platinimas atsišaukimų Va
sario 16-osios proga.

3. Pogrindžio leidinio “Nauja
sis varpas” ruošimas.

4. Draudžiamos literatūros lai
kymas ir platinimas.

5. S. Kudirkos šeimos rėmi
mas pinigais.

Š. Žukauskas buvo kaltinamas 
įkūręs pogrindžio organizaciją, 
priimdavęs narių priesaiką, pat 
dauginęs (2 egz.) .“Lietuvių en
ciklopedijos” XV-ąjį tomą (Lie
tuva), parašęs atsišaukimo teks
tą, padėjęs Sakalauskui pavogti 
4 rašomąsias mašinėles, bandęs 
įtraukti į pogrindžio organizaci
ją Mackevičių ir padėjęs jam 
vogti liaudies skulptūras, parū
pinęs “Eros” procesorių.

A. Sakalauską teismas kaltino, 
kad jis priklausęs pogrindžio 
organizacijai, slėpęs antitarybi
nę literatūrą. Kratos metu pas jį 
rasta: A. Hitler “Mein Kamf”, 
Medvedevų “Beprotybės klau
simas”, du “LKB Kronikos” nu
meriai, “Lietuvių archyvas”, 
“TSRS užsienio politika 1939-

Savaitės įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

VVatergate perdaug skelbiama, o 
prieš metus tokių buvo tik 44 
proc. Tačiau politikai stengiasi 
Watergate istoriją palaikyti dė
mesy naujais faktais. Būtent: 
nuteisė liepos 12 Ehrlichmaną 
iki 25 metų už sąmokslą įsilauž
ti į psichiatro būstinę. Tokių 
nuteistų ar kaltinimų dėl VVater
gate esą viso jau 36. Senato ko
misija VVatergate reikalam savo 
darbą jau baigė, surašydama pra
nešimą 3,217 pusi. Kongresinė 
teisių komisija surašė kitą pra
nešimą, kuriame aiškina, ką 
Nixonas praleido savo paskelb
toje pokalbių santraukoje.

Monitor kor. Sperling Jr. 
vertina visuomenės opiniją dėl 
VVatergate padarinių: “Abejin
gumas ir sarkazmas yra nukreip
tas ne tik prieš prezidentą, bet 
taip pat ir prieš Kongresą, gu
bernatorius, merus, miestų tary- 
bininkus ir tt.”

Šen. Fulbright aiškina, kad 
Kissingeris pavirto taikiniu tų, 
kurie nenori detente. Sovietų 
spauda kaltina Amerikos libe
ralus, kad jie kenkia detente, 
nepakankamai įvertindami 
Nixono atsilankymą Maskvoje. 
Šen. Jacksonas kaltina Nixoną, 
kad jis slaptu laišku pranešęs 
Brežnevui, jog Amerika apribo
sianti atominių povandeninių 
laivų statybą iki 41.

1940”, A. Šapokos “Lietuvos is
torija” ir kt. Sakalauskas norėjęs 
išsiųsti į Vakarus savo eilėraš
čių rinkinį, organizavo 4 rašo
mųjų mašinėlių pagrobimą. 
1957 jis buvo nuteistas dvejiems 
metams laisvės atėmimo už ban
dymą baidare per Baltijos jūrą 
pabėgti į užsienį.

Gyd. I. Rudaitis buvo kaltina
mas rėmęs pogrindžio organiza
ciją, padėjęs dauginti ir platin
ti antitarybinę literatūrą ir atsi
šaukimus, lėšas organizacijos rė
mimui kaupęs spekuliuodamas 
valiuta. Kratos metu pas Rudaitį 
rasta medžiaga ruošiamam po
grindiniam leidiniui, kurį jis tu
rėjęs redaguoti.

V. Povilonis — priklausęs po
grindžio organizacijai, išplatinęs 
atsišaukimus Vasario 16-osios
proga, namuose saugojęs antita
rybinę literatūrą, padėjęs ją pla
tinti, prisidėjęs prie pogrindinio 
leidinio “Naujasis varpas” 
ruošimo.

A. Mackevičių kaltino, kad jis, 
žinodamas apie pogrindinės or
ganizacijos veiklą, ne tik ne
pranešęs saugumui, bet įsitrau
kęs jos veiklon, Žukausko kurs
tomas vogęs liaudies meno dir
binius, apiplėšęs Tirkšlių baž
nyčią ir pavogtus daiktus nuve
žęs Žukauskui.

(Bus daugiau)

Pavergtoje Lietuvoje

Šiluvos atlaidai tebetrau
kia, nors milicija trukdo

Šiluva. 1973 rugsėjo pradžioje 
per Marijos Gimimo atlaidus į 
Šiluvą suplaukė milžiniškos 
žmonių minios. Sekmadienį, 
rugsėjo 9, automašinos netilpo 
Šiluvoje. Jų buvo pilni laukai 
aplinkui Šiluvos miestelį. Auto
inspekcija šiemet buvo kur kas 
mandagesnė, negu pernai. Ta
čiau autobusus, kuriais vyko 
maldininkai į Šiluvą, vis vien 
gaudė. Maldininkai pasakoja: 
“Maždaug trys kilometria iki Ši
luvos mūsų autobusą sustabdė 
autoinspekcija ir draugovinin
kai. Šoferis buvo ilgai kamanti- 
nėjamas, kad jis tikriausiai žmo
nes paleisiąs Šiluvoje, o į Pa
kruojį nevažiuosiąs. Mat, kelio
nės lape buvo įrašytas galutinis 
maršruto tikslas — Pakruojis. 
Pusvalandį pakamantinėjęs šo
ferį, atėmė iš jo kelionės lapą, 
keleivių sąrašą ir išdavė leidi
mą važiuoti tik į Pakruojį. Tik 
vėlai naktį po didelių vingių 
žmonės pėsčiomis pasiekė Ši
luvą”.

Rugsėjo 9, sekmadienį, prie 
Šiluvos koplyčios Raseinių mi
licija atiminėjo iš pardavėjų žva
kes. Vieną moterį įstūmė į ma
šiną ir nusivežė. Rugsėjo 8 vaka
re milicija į Raseinius nusivežė 
vieną senutę, kuri vežama šau
kė: “Žmonės, gelbėkite!”

Šiokiadieniais matėsi daug 
devocionalijų pardavėjų pačioje 
bažnyčioje. Jie rožančių buvo 
prisitaisę ant krūtinių po ap
siaustais.

Bus pašalinta iš mokyk
los, jei eis į bažnyčią

Surviliškis. 1973 gegužės mė
nesį Surviliškio vidurinėje mo
kykloje į mokytojų kambarį bu
vo iškviesta X klasės mokinė 
Janina Ivanauskaitė. Ją kaman
tinėjo mokyklos direktorius Sta
sys Bogušaitis, klasės vadovė 
Nijolė Šilkaitienė ir kažkoks 
atstovas iš rajono. Mokinė buvo 
gėdinama, kad jai, kaip būsimai 
abiturientei, nedera lankyti 
bažnyčią. Jei toliau lankysian
ti bažnyčią, būsianti pašalinta iš 
mokyklos.

Kitą dieną auklėtoja Janinai 
priminė, kad jei jau taip norin
ti eiti į bažnyčią, reikia važiuo
ti, kur niekas nepažįsta.

Paskutinę mokslo metų dieną 
Ivanauskaitė vėl buvo “auklėja
ma”. Kodėl nestoji į komjauni
mą? Ar ateina kunigas į namus? 
Nuo kada pradėjai davatkauti? 
Ar dažnai eini į bažnyčią? Ką 
veiki bažnyčioje? Ką veikei Ve
lykų rytą? Ar kunigas kvietė 
barstyti gėles?

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva, 
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės daina.

Maironis

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. biznio mašinos —pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
B arty 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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

jbSEPH 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.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimasldedant naujas dalis. Aptamaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendaie, 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. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New 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.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyester-Knits y ardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle 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.
K-^aLrBmnifr rr^rowa»CTrarriTiviMfirTn^rTTiiWii-aii-iTmi>riffiWw nr..
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Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticųt 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Sušiandienėjimo reikia laisvės veikloj
Maloniau rašyti “geras ži

nias”. Gera ir mūsų sąlygom 
svarbi žinia pasakyta JAV LB 
tarybos suvažiavime Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
ko A. Gečio pranešime. Jame 
buvo rašoma: “Dabartiniu metu 
JAV LB santykiai su Vliku yra 
ypač šilti. Jie vyksta abipusio 
respekto ir bendradarbiavimo 
dvasioje. Vlikui atsisakius pasi
rašyti bendrus komunikatus, pa
žeidžiančius LB organizacinį 
nepriklausomumą, netenka 
abejoti dėl santykių tolimesnio 
gerėjimo ir vienų kitiems talki
nimo.”

Tame pat pranešime: “Arti
mai bendradarbiaujama su Lie
tuvos diplomatinės tarnybos na
riais”.

Tačiau: “Santykiai su Ameri
kos Lietuvių Taryba jau nepir- 
mi metai LB kelia rūpestį”.

-o-
Pastarasis rūpestis taip pat ga

lėtų ir turėtų virsti “gera žinia”, 
t.y. būti teigiamai išspręstas. 
Mėginimas galės būti rengiamo
je veiksnių konferencijoje. Gali 
būti teigiamai išspręstas, jei pati 
konferencija bus suorganizuota 
pagal realų padėties vertinimą ir 
iš to vertinimo plaukiančius 
nusiteikimus bei veiklos uždavi
nių supratimą.

1. Konferencijai pirmiausia 
reikalingas nusiteikimas, kad 
konferencijos dalyviai susirenka 
ne valdžiom dalytis, bet dar
bais.

Klausimas, kas vyriausias ir 
vyresnis; kas kam subordinuoja- 
si, nekonstruktyvus ir dėl to iš 
viso nesvarstytinas. Svarstytina, 
kokios yra konkrečios šio iri e to 
diktuojamos problemos; sutarti-, 
nas bendras tom problemom 
sprendimas; pasidalytina, kas 
kokius konkrečius uždavinius 
pasiima įvykdyti.

2. Atsisakytina nuo galvo
jimo, kad Lietuvos laisvės prob
lemų sprendimas priklauso tik 
kai kuriem veiksniam, o kiti te
turi jų sprendimus vykdyti. 
Taip buvo praeity. Ir taip tada 
buvo gerai. Bet per porą trejetą 
dešimčių metų į gyvenimą atėjo 

naujos jėgos; jos reiškiasi nau
jom formom, naujais metodais. 
Ir jų veiklos rezultatas ne kartą 
pralenkia tradicinių veiksnių 
veiklą.

Visas tas jėgas, senąsias ir 
naująsias, reikia patelkti į kon
ferenciją. Vieni atneš čia savo 
ilgą patirtį, kiti realios padė
ties pažinimą ir veiklos dinami
ką.

Visi čia turi susirinkti kaip ly
gūs. Noras būti lygesniam už ly
gius nebetinka šios dienos sąly
gom.

3. Konkrečiai tokių jėgų reikš
tis laisvės darbuose turi šie ko
lektyvai: Vilkas, Altą, nepriklau
somos Lietuvos diplomatinės 
tarnybos žmonės, tos tarnybos 
simbolinis užnugaris Lietuvos 
pilietybę išlaikę žmonės, susi
telkę Lietuvos Laisvės Komite
te, LB, lietuviškieji nariai komi
tetuose kaip Baltijos valstybių 
klausimui kelti J. Tautose, Ba- 
tūne, o taip pat “Americans for 
Simas”.

Tarp realių veiksnių ne be pa
grindo laikoma ir lietuviškoji 
spauda, kurios žmonės yra į- 
galinti įvykių raidą sekti labiau 
nei kas kitas, o be to — jei ne 
spauda, kuo “veiksniai” galėtų 
pareikšti savo valią?

-o-
Tik visų tuose realiuose ko

lektyvuose susitelkusių žmonių 
sutarti sprendimai gali išreikšti 
visos išeivijos valią ir virsti 
efektinga veikla.

Noras izoliuoti vieno ar kito 
kolektyvo žmones yra priešin
gas šios dienos bendrajai veik
los nuotaikai. Priešingas Ameri
kos parodytam pavyzdžiui: ji su
gebėjo pagaliau telkti visus są
jungininkus, juos informuoti, su 
jais tartis. Ir tai buvo jos stra
teginis laimėjimas.

Ir krikščioniškų tikėjimų at
stovai rado naudinga susitarti 
dėl kai kurios bendros veiklos.

Jei “ sušiandienėjimas” rasta 
geras religinėj veikloj tarp tų, 
kurie išpažįsta vieną Dievą, jis 
gali būti geras ir laisvės veik
loj tarp tų, kurie išpažįsta ne
priklausomą Lietuvą.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras gegužės 25 Toronte su
rengė simpoziumą “Lietuviškoji 
šeima”.

Simpoziumą Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėj atidarė 
Centro pirmininkas dr. Juozas 
Sungaila, primindamas, kad 
jau yra susidariusi nerašyta 
Centro tradicija suruošti kasmet 
rūpima tema studijų dieną. Kun. 
dr. Pranas Gaida pristatė susi
rinkusiem simpoziumo daly
vius: prof. dr. Antaną Musteikį, 
sociologą; Ireną Lukoševičienę, 
socialinės globos darbuotoją ir 
sociologijos magistrę; Gražiną 
Petrauskienę, klasikinių kalbų 
magistrę ir gimnazijos mokytoją; 
Kazį Manglicą, sociologijos ma
gistrą ir socialinės globos dar
buotoją; dr. J. Sungailą, gydyto- 
ją-rentgenologą. Jis apgailes
tavo, kad labai nedaug atsilan
kiusiųjų (tik apie 40), tačiau esą 
neverta nusiminti, nes tie reika
lai vėliau pasieks visus per 
spaudą.

-o-
Prof. Antanas Musteikis, per

ėmęs simpoziumo vadovavimą, 
padarė trumpą istorinę šeimos 
sampratos bei jos kaitos ir pasto
vumo elementų apžvalgą, nuro
dydamas krikščioniškos šeimos 
paskirtį bei jos neišardomumo 
savybę. Tada pakvietė visus 
simpoziumo dalyvius paeiliui 
pristatyti savo temas;

Pavojai lietuviškai šeimai
Kazys Manglicas kalbėjo tema 

“Kas gresia mūsų lietuviškai 
šeimai.” Jis pareiškė, kad tokiai

Prel. J. Balkūno pagerbimui rengti komitetas su pačiu prelatu. Iš k. sėdi: A. Radzivanienė, 
A. Vakselis, B. Raugas, prel. J. Balkūnas, J. Vytuvienė, kleb. kun. P. Bulovas; stovi 
iš k. K. Bačauskas, A. Samušis, A. Balsys, Tėv. K. Bučmys, OFM, Peter C. Wytenus, A. Oš- 
lapas, R. Kezys, J. Gerdvilienė, Č. Janušas, V. Padvarietis, H. Kulber ir Z. Jurys. Nuotr. R.
Kisieliaus

LIETUVIŠKA ŠEIMA TORONTO 
SIMPOZIUME
lietuviškai šeimai, kokia dabar 
yra, gresia išnykimas. Prie to 
veda aplinkos ir šeimos pavida
lų keitimasis, bet svarbiausia, 
kad Kanada (gal kiek mažiau 
nei JAV) yra tautų lydinimo ka
tilas. Mūsų pareiga šiai srovei 
spirtis. Tiek išlaikysim lietuviš
kas šeimas, kiek išlaikysim tai, 
kas mum būdinga. O viso tai, kas 
mum būdinga, pagrindas yra lie
tuvių kalba, nes be kalbos ir lie
tuvių kultūra dingsta.

Problemos, kurias kiekviena 
šeima turi išspręsti, yra: pritapi- 
mas prie gyvenamosios aplinkos 
struktūros, šeimos tikslo įgyven
dinimas, šeimos integracija į vi
suomenę, tam tikrų šeimos elg
senos rėmų išlaikymas. Tačiau 
lietuviškajai šeimai dar iškyla 
viena pridėtinė problema: savo 
šeimą integruoti pilnai tiek lie- 
tuviškon, tiek kanadiškon aplin
kom Kad būtų pilnai išlaikoma 
lietuviška kalba, kultūra bei tra
dicijos, reikia šeimos nariam 
duoti motyvaciją. O motyvacija 
tik tada naši, kada asmeninis 
gėris ir nauda sutampa su per- 
šamom vertybėm. Taip pat, juo 
stipresnė šeimos vertybių siste
ma, juo lėčiau kinta šeimos ver
tybės. Lietuviška šeima turi iš
laikyti savo vertybių pusiausvy
rą, kai jungiasi į gyvenamą ap

linką, o ta aplinka savo ruožtu 
skverbiasi į ją.

Kaip atsilaikyti prieš pavojus?
Irena Lukoševičienė kalbėjo 

apie tai, kas padeda šeimai at
laikyti pavojus. Ji pabrėžė, kad 
nuo bendravimo ir santykių 
šeimoj priklauso tiek tautybės, 
tiek ir kitų vertybių ateitis. O 
šiais laikais yra šeimų, kurios 
neturi šeiminio gyvenimo — 
narių bendravimo tarp savęs.

Šeimos narių bendravime yra 
kuriamos šeimos vertybės: iš
mokstama ir pozityvumo, ir ne
gatyvumo. Tačiau lietuviškai 
šeimai vien stipraus tautinio nu
sistatymo tėvuose neužtenka, 
lygiai kaip neužtenka vien reli
ginio nusistatymo, norint vaikus 
išauginti religingus. Labai svar
bus yra tarpasmeninis bendravi
mas tose srityse, nes per prie
vartą ir įsakymus nieko kitam 
neįkalsi. Todėl, jei lietuvių tėvų 
vaikas nekalba lietuviškai, tai 
arba namie su juo tėvai lietuviš
kai nekalba, arba namie visai 
tarp savęs nesikalbama.

Naujų šeimų kūrimo problemos
Gražina Petrauskienė kalbėjo 

apie naujų šeimų kūrimo prob
lemas, pabrėždama, kad ne tik 
skyrybų, bet ir santuokų skai
čius didėja. Šiuo metu pastebi
ma, kad jaunimas tuokiasi per 

anksti. Kai kur yra siūlomas net 
iki trejų metų laukimo periodas, 
kad būtų sukuriamos pastovios 
šeimos. Pripažįstama, jog prie 
skyrybų šiuo metu prisideda ir 
tos aplinkybės, kad žmonių gy
venimo vidurkis ir tuo pačiu 
vedybinio gyvenimo vidurkis 
yra žymiai ilgesnis, o taip pat ir 
nuolatinis šeimų kilnojimasis po 
svetimas aplinkas, kur jų niekas 
nepažįsta. Skyrybom taip pat pa
deda įsigalėjusi mada ieškoti 
vien malonumo, atsisakant šei
moj vaikų, dėl per didelio žmo
nių skaičiaus pasauly.

Jaunimas dabar žymiai grei
čiau bręsta lytiškai negu anks
čiau, bet protiškai ir emociškai 
jis nesubręsta, todėl, kai aplin
ka jam perša lytinį santykiavi
mą, kaip visų malonumų šalti
nį, o taip pat dar siūlo prieš- 
vedybinį arba užvedybinį lyti
nį santykiavimą, labai lengva 
pasiduoti. Prie viso to labai pri
sideda ir moralistai, viską pare- 
mią padėties etika. Pripažįsta
ma, kad laimingų vedybų pavyz
dys tėvuose turi įtaką laimingom 
vedybom vaikuose.

Šeimos laimė remiasi šiais 
elementais: meile šeimoj, tarp
asmenine komunikacija, lytiniu 
tėvų bendravimu, vaikų pla
ningu auginimu bei auklėjimu, 
bendra gyvenimo filosofija arba 
įsitikinimais ir kasdieninių rei
kalų darniu tvarkymu.

Mišrios šeimos
Dr. Juozas Sungaila, kalbėda

mas apie mišrių šeimų proble
mą, paaiškino, kad gali būti 
trejopo mišrumo kombinacijų: 
religijos, tautybės ir rasės at
žvilgiu. Lietuviam kol kas 
opiausias šiuo metu yra tauty
bės elementas, nors, žinoma, 
tiek katalikam, tiek protestan
tam yra svarbus ir religinis ele
mentas. Rasinių problemų dar 
neiškilo.

Dabartinės padėties susi
darymui pavyzdžiui buvo pa
imta Toronto Prisikėlimo para
pija, kuri yra didžiausia lietuviš
ka parapija Kanadoj ir todėl, gal 
būt, visapusiškai atstovauja 
bendrai Kanados lietuvių kata
likų laikysenai. Žvelgiant į 
tos parapijos vedybų knygas, pa
stebima, kad nuo 1959 iki 1963 
buvo 62 santuokos, iš kurių 39 
(62%) lietuviškos, o 23 (38%) miš
rios. Nuo 1964 iki 1968 buvo 60 
santuokų, kurių 40 (66%)
lietuviškos, o 20 (33%) mišrios. 
Nuo 1969 iki 1973 buvo 105 
santuokos: 42 (40%) lietuviškos, o 

(nukelta į 4 psl.)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė
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Perlinė sriuba su grybais
2 sv. jautienos ir paukštienos mėsos su kaulais,
1 stiklinė perlinių kruopų,
0,5 sv. daržovių prieskonių,
2 kiaušiniai,
1 stiklinė grietinės,
4-5 džiovinti baravykai, pipirai, lauro lapas.

Paimti apie 16 stikl. vandens, sudėti mėsą, visus priesko
nius, gerai išvalytus grybus ir virti. Kruopas virti atskirai su 
nedaug vandens. Išvirus sultinį nukošti, grybus supiaustyti pa
ilgais ruožiukais ir sudėti į sultinį. Po to sudėti išvirusias 
kruopas, pakaitinti ir užbaltinti grietinėle su ištrintais kiauši
nių tryniais.

Ši sriuba verdama su mėsa ir be mėsos. (Jei verdama be 
mėsos, padvigubinti daržovių prieskonių).

Pastaba. Kruopas geriausia virti šiaip: nuplauti, sudėti į 
mažą puodą, užpilti verdančiu vandeniu ar pienu, įdėti tru
putį sviesto, tuomet kruopos nesukimba, įstatyti į didesnį puodą 
su vandeniu ir virti. Taip verdant, kruopų nereikia maišyti, 
ir jos neprisvyla.

Žuvies sriuba su kukulaičiais ir bulvėmis
3 sv. smulkios žuvies,
2 svogūnai,
2 lauro lapai,
12 abiejų rūšių pipirų,
2 unc. sviesto,
1 šaukštas kvietinių miltų,
1 sv. daržovių prieskonių,
2 stiklinės grietinės, truputis petražolių.

Žuvies balta sriuba verdama iš įvairių žuvies liekanų arba 
iš smulkių žuvelių.

Išvirti žuvies sultinį su prieskoniais. Išvirus perkošti, su
dėti svieste spirgintus miltus, užbaltinti grietine, sudėti bul
vytes, kukulaičius ir užbaltinti grietine. Duodant į stalą, pa
barstyti petražolių lapeliais.

Kukulaičiai:
0,5 sv. žuvies mėsos be kaulų,
3 šaukštai džiuvėsėlių,
10 abiejų rūšių pipirų,
1 svogūnas,
1 kiaušinis,
1 šaukštas grietinės,
1 šaukštas sviesto, truputį muškato riešuto.

Mėsą sumalti, sudėti džiuvėsėlius, prieskonius, spirgintą 
svogūną, grietinę, kiaušinį, gerai viską ištrinti ir daryti kuku
laičius, apvolioti miltais ir virti tame pačiame sultinyje.

Paimti didelių bulvių, nuskusti plonai ir apvaliu peiliuku 
padaryti mažų bulvyčių. Jei peiliuko neturima, bulves supiaus
tyti ketvirtainiais gabalėliais, išvirti jas atskirai pasūdytam van
denyje ir sudėti į sriubą.

Stintų sriuba su raugintais kopūstais
2 sv. stintų (smulkios žuvytės),
2 sv. raugintų kopūstų,
1 kupinas šaukštas sviesto,
1 šaukštas kvietinių miltų,
1 svogūnas, 
truputis pipirų, lauro lapų ir druskos.

Paimti raugintus kopūstus, gerai išspausti sunką, išvirti su
dėjus pipirus, svogūną ir lauro lapus. Miltus suspirginti svies
te ir supilti į sriubą. Užvirinti ir sudėti gerai išplautas ir 
nupiaustytomis galvomis stintas. Pavirinti 10-15 minučių. Duo
ti į stalą su karštomis bulvėmis.

Citrininė sriuba su ryžiais
1 sv. bulvių,
0,5 sv. daržovių prieskonių,
0,5 stiklinės ryžių ar perlinių kruopų,
0,5 stiklinės grietinės,
4-5 džiovinti baravykai,
1 citrina,
1 šaukštas sviesto, krapų, druskos.

Išvirti iš daržovių prieskonių, grybų ir 16 stiklinių van
dens sriubą. Perkošti per sietelį. Atskirai išvirti ryžius ar per
lines kruopas su sviestu, sudėti į sriubą ir užvirti. Paduodant 
į stalą, sudėti riekutėmis supiaustytą citriną (su žievele) ir ruo
žiukais supiaustytus grybus. Uždaryti grietine.

i

Rūgštynių sriuba
2 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1 sv. rūgštynių,
3 kiaušiniai,
1 šaukštas sviesto,
2 stiklinės grietinės,
0,5 daržovių prieskonių, druskos.

Sriubos pagrindas — stiprus mėsos sultinys. Rūgštynes nu
plauti, nuvalyti, nuimti kotelius ir gyslutes, smulkiai skersai 
supiaustyti lapelius, įdėti truputį sultinio bei sviesto ir troš
kinti. Ištroškinus sudėti į paruoštą sultinį ir baltinti grietine.

Duodant į stalą, sudėti kietai virtus ir skiltelėmis supiaus
tytus kiaušinius.

Barščiai be mėsos su grietine
2 sv. burokėlių,
2 svogūnai,
6 džiovinti baravykai,
10 abiejų rūšių pipirų,
2 lauro lapai,
1 stiklinė grietinės,
1 sv. daržovių prieskonių, druskos.

Išvirti daržovių prieskonių sultinį, perkošti ir duoti nusi
stoti. Grybus, išvirtus sultinyje, išimti ir supiaustyti pailgais 
ruožiukais. Iškepti burokėlius, nulupti, smulkiai supiaustyti ar 
sutrinti ant trintuvės, sudėti į indą, užpilti sultiniu, įpilti pa
gal skonį rūgšties (geriausia burokų ar citrinos rūgštis) ir už
virinti. Prieš duodant į stalą, sudėti grybus ir užbaltinti gerai 
išplakta grietine. Prie barščių duoti virtų ar keptų bulvių.

Lietuviški barščiai
1 sv. rūkytos kiaulienos,
1 sv. daržovių prieskonių,
2 rauginti burokėliai,
1 stikl. grietinės, (Bus daugiau)
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ŠV. BONAVENTŪRA — MAŽESNYSIS BROLIS
IR KARDINOLAS
(Tąsa iš praeito nr.)

1250-57 Paryžiaus universite
te buvo didelė įtampa tarp pa
sauliečių profesorių ir naujai į- 
vesdintų domininkonų ir pran
ciškonų mokytojų. Esant reika
lui, Bonaventūrai ir Tomui Ak- 
viniečiui buvo pripažintos visos 
universiteto teisės mokytojauti.

1253 Paryžiuj Bonaventūra 
sėkmingai vadovavo pranciško
nų teologijos katedrai. Tuo pa
čiu laiku jam buvo suteiktas teo
logijos daktaratas. Jis mokytoja
vo ir sakė pamokslus pranciš
konam ir bendrai paryžiečiam.

Šv. Bonaventūros “Opera 
omnia” yra 425 pamokslai pagal 
liturginius metus bei šventes. 
Pamokslų sakymas buvo ypatin
ga pranciškonų ir domininkonų 
privilegija ir pareiga.

Vis dėlto šv. Pranciškaus dva
sia Paryžiuj nepranyko. Moky
tumas neužgesino pamaldumo 
dvasios. Mokslas neprislėgė są
žinės, nepakėlė asmens puiky
bėn. Bonaventūra parodė, kad 
galima mokytis ir kartu pasilik
ti nuolankiam.

Pirmosios generacijos pasku
tinis pranciškonų įpėdinis (Bo
naventūra) galėjo mirti ramybėj. 
Alyvmedį iš Subasio (netoli Asy
žiaus) persodinęs Paryžiuj, jis 
galėjo naudotis tuo pačiu alie
jum, kuriuo buvo paženklintas 
šv. Pranciškaus pamaldumas.

Bonaventūros ir Tomo 
Akviniečio draugystė

Waddingo “Ann. Min., 1260” 
rašo: “Tomas Akvinietis moksle 
pasižymėjo tomis pačiomis do
rybėmis, kaip ir jo draugas 
Bonaventūra. Juodu buvo inty
miai įsigilinę į Dievo meilės 
paslaptis . . . Bonaventūrai dar 
gyvam esant, Tomas jį pavadino 
šventuoju.”

Kartą Tomas atėjo šio savo 
draugo aplankyti. Celės durys 
ouvo pusiau praviros. Už stalo 
sėdėjo Bonaventūra, galvą nu
leidęs į raštus — rašė šv. Pran
ciškaus gyvenimą. Tomas ne
drįso jo trukdyti. “Leiskite,” ta
rė palydai, “šventajam darbuotis 
dėl šventojo”.

Pisos pranciškonų kapituloj 
1263 Bonaventūra tą veikalą 
pristatė. Tuo laiku jis buvo para
šęs dar kitą veikalą apie šv. 
Pranciškų — “Legenda Major.” 
Šios knygos viduramžiais turėjo 
geriausią pasisekimą.

Bonaventūra — pranciškonų 
ordino generolas

1256 pranciškonų ordino ge
nerolas Jonas iš Paramos atsi
statydino. Kiti pranciškonai, 
kreipėsi į jį, prašydami pasiū
lyti įpėdinį: “Tėve, jūs esate ap
lankę visur visokiais atvejais 
visą ordiną ir pažinojote vie
nuolių papročius ir gyvenimo 
būdą. Pasiūlykite vieną iš pran
ciškonų — kas būtų tinkamiau
sias jūsų įpėdinis?” Palaiminta
sis Jonas iš Parmos be jokių 
abejonių pasiūlė jauną, 31 metų 
amžiaus, Paryžiaus mokytoją 
Bonaventūrą . . . Bonaventūra 

Prel. J. Balkūno pagerbime iš k. Peter C. Wytenus, assemblyman John T. Flack, prel. Jonas 
Balkūnas, senatorius Martin J. Knorr, Maspetho lietuvių parapijos klebonas kun. Pranas Bulo
vas. Nuotr. R. Kisieliaus.

vieningai buvo išrinktas pran
ciškonų ordino generolu. Sėk
mingai jis vadovavo ordinui 
17 metų (ilgiausiai). Daugeliu 
atvejų ordine jis buvo tikras 
“tiltas per rūpesčių vandenis”.

Ir štai, būdamas išrinktas 
(1257), Bonaventūra pats save 
klausia: “Kaip toks viršininkas, 
kaip aš, turi elgtis?” Į tai at
sako: “Jis privalo būti geru gy
venimo modeliu kitiem ir rodyti 
savo darbais, ką jis moko savo 
žodžiais.”

“Aš klausiu”, rašo jis provin
cijolam ir gvardijonam, — “ko
dėl mūsų ordino spindesys kai 
kuriais atžvilgiais yra aptemęs, 
kodėl papročių ir nuostatų lai
kymasis yra susilpnėjęs, kodėl 
sąžinė prarado savo giedrumą.” 
Paskui jis nurodo eilę vyraujan
čių priežasčių. Tam tikrų brolių 
tarpe įsigalinti tinginystė, kuri 
esanti visų bruzdėjimų pirmū
nė. Pasireiškiąs “netinkamas 
saikas kūno patogumam . . . per
teklius”.

Šias ir kitas ydas bei klaidas 
Bonaventūra visada stengėsi ati
taisyti. Jis pasirinko vidurio ke
lią (aurea mediocritas) — tarp 
kraštutinių rigoristų ir leng
vabūdžių.

Bažnyčios ir ordino gyvenime 
tai buvo neramūs laikai. Bona
ventūros, kaip pranciškonų ge
nerolo, pirmas užmojis buvo iš
siuntinėti laiškus provincijolam 
ir gvardijonam. Be to, jis išleido 
ir aplinkraštį apie ordino dvasią, 
ypač pabrėždamas reikalą lai
kytis grynos šv. Pranciškaus pa
liktos regulos.

1260 Narbone, Prancūzijoj, 
sušaukta pirmoji visuotinė pran
ciškonų kapitula davė “struktū
rą ir formą konstitucijom”. Čia 
jam dar labiau pasisekė sutvir
tinti ordino dvasinį gyvenimą.

Bonaventūra rašo šv Pranciš
kaus gyvenimą

Jis trokšte troško sekti savo 
mokytoju Pranciškum, jo šven
tumu ir paprastumu, ir net vaikš
čioti tais takais, kuriais buvo 
vaikščiota Pranciškaus. Troško 
surinkti viską, ką žinojo apie 
Asyžietį dar gyvi jo bendralai- 
kiai.

1261 Bonaventūra iškeliavo į 
tas vietas, kur Pranciškus gyve
no, vaikščiojo ir meldėsi. Per
keliavo visą Umbrijos šalį su jo 
kalnais ir miškais. Kiekvieną su-

sutiktąjį klausinėjo apie savo 
mokytoją. Aplankė visas pran
ciškoniškas vietoves, kurias bu
vo lietusios Asyžiečio basos ko
jos. Perugijos vienuolyne ap
lankė broliuką Egidijų, vieną 
pirmųjų Pranciškaus sekėjų, ei
nantį 72 metus.

Taip pamažu atsirado šv. Bo
naventūros parašytas “Šv. Pran
ciškaus gyvenimas”. Į šią kny- 
gė buvo įdėta daug triūso. Jos 
turinį vėliau menininkas Giotto 
Asyžiuj įamžino savo paveiks
lais. Tai Giotto pranciškoniškoji 
galerija. Ištikimas sūnus treti
ninkas savo dvasios tėvą piešė 
mylinčia širdim. Jo talkininkai 
mokiniai nenuilstamai jam pa

dėjo,, kol visa šv. Pranciškaus 
bazilika virto savotiška vaizdinė 
poema.

Rašydamas šv. Pranciškaus 
gyvenimo knygą, Bonaventūra 
sukristalizavo sūnaus meilę savo 
tėvui, visų pranciškonų tėvui. 
Juo labiau, kad autorius buvo 
pranciškonų ordino generolu.

Nors knyga rašyta proza, ta
čiau joj alsuoja poezija, išsilie
janti Nukryžiuotojo meile. Auto
rius, kaip šv. Pranciškus, buvo 
Viešpaties poetas ir dainius 
anais trubadūrų žydėjimo lai
kais. Lyrika ryškiai dominuoja 
jo mistiniuose raštuose. Gi mis
tikos centre yra šv. Pranciškaus 
meilės idėja. Kai kuriuose Bo
naventūros pamoksluose aiškiai 
atsispindi šv. Pranciškaus “Sau
lės giesmės” mintys.

Bonaventūra ir kardinolo 
skrybėlė

Bonaventūros asmenybė, jo 
šventumas ir darbai atkreipė Ro
mos dėmesį. Jį pakėlė į kardi
nolus. Popiežiškam rašte sako
ma: “Mūsų dėmesys atkreiptas į 
tave, Viešpatie išaukštintą išori
nėmis ir vidinėmis dorybėmis; 
todėl Bažnyčia tave skiria Alba
no kardinolu.”

Nors Bonaventūra tokios gar
bės visiškai netroško, bet pa
klusnumas Bažnyčiai privertė 
sutikti ir atsisveikinti su savo pa
mėgta vientulyste. Pakeliui į 
Romą keliom dienom sustojo 
Bosco dei Fratri vienuolyne, ne
toli Florencijos. Už nakvynę ir 
maistą norėjo broliam atsilygin
ti, plaudamas virtuvėj lėkštes. 
Ten popiežiaus pasiuntiniai at
gabeno jam kardinolišką skrybė
lę. Jis paprašė ją pakabinti ant 
gembės. Baigęs plauti lėkštes, 
užsidėjo skrybėlę ant galvos 
ir tarė: “Darbą baigiau. Lig šiol 
buvau mažesnysis brolis, ir pa
reigos buvo malonios. Dabar 
kardinolas, o ši našta sunki ir at
sakinga.”

Bonaventūra vadovauja vi
suotiniam Bažnyčios susi
rinkimui

Visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas Lyone 1274 gegužės 
mėn. buvo pavestas vadovauti 
kardinolui Bonaventūrai. Kaip 
matyti iš visų pranešimų, jis bu
vo susirinkimo siela. Posėdžiau
ta katedroj. Svarstytas Graikų ir 
Romos Bažnyčių susivienijimas. 
Pamokslą sakė pats Bonaventū
ra, pradėdamas Šventraščio žo
džiais: “Kelkis Jeruzale, ir atsi
stok aukštumoje, pažvelk į rytus 
ir matyk savo susirinkusius sū
nus nuo saulėtekio iki saulėlei
džio.” Tai buvo paskutinis jo 
pamokslas. Abi Bažnyčios susi
vienijo. Deja, vienybėj teišgyve
no vos 8 metus.

Kardinolo mirtis
Įpusėjus Lyono susirinkimui, 

liepos 15 staiga mirė Bonaven
tūra, turėdamas 57 m. amžiaus. 
Apie tai rašoma konsilijų doku
mentuose: “Liepos 15 rytą 
mirė pranciškonas Bonaventūra, 
Albano kardinolas vyskupas. Jis 

buvo žymus mokslo ir iškalbos

Naujoje Dievo Apvaizdos bažnyčioje kun. Mykolas Kundro
tas ir dail. V. K. Jonynas prie naujų vitražų. Nuotr. Jono Urbono

vyras; be to, pasižymėjęs nuos
tabiu šventumu, apdovanotas 
gailestingumu bei kitom dory
bėm — gerumu, maloningumu, 
rūpestingumu, mylimas Dievo 
ir žmonių. Palaidotas tą pačią 
dieną pranciškonų bažnyčioj, 
Lyone. Popiežius Grigalius X su 
visais konsilijų tėvais asistavo 
gedulingom mišiom . . . Čia bu
vo daug skausmo ir ašarų . . .”

“Dirvoj paslėptas lobis”
Paprastai, kai miršta žmonės, 

kiti pasidalina jų turtus. Tačiau 
pranciškonų ordino pažiba Bo

ŠEIMA TORONTO SIMPOZIUME
(atkelta iš 3 psl.)

63 (60%) mišrios. Ypač paskuti
nieji dveji metai teikia žiauro
ką vaizdą: 1972 iš 29 santuokų 
— 9 lietuviškos, o 20 mišrių; 
1973 iš 20 santuokų — 7 lie
tuviškos, o 13 mišrių. Buvo pa
minėta dar viena parapija, ku
rios lietuviškų santuokų nuo
šimtis per visą minėtąjį laiką 
niekados nenukrito žemiau 50% 
nors šių (1974) metų pradžioj 
3 įvykusios santuokos tautybės 
atžvilgiu yra mišrios.

Mišri šeima yra labai pavojin
ga lietuvybei, nes su tokių šei
mų gausėjimu mažėja lietuviš
kai kultūrai atspara, lietuviškų 
mokyklų lankymas ir t.t. Tur 
būt, pagrindinis motyvas, kuris 
veda į mišrių šeimų (tautiniu 
atžvilgiu) sudarymą yra sąmo
ningumo ir atsakomybės jausmo 
stoka jaunime, kuriančiame 
šeimas. Prie to dar prisicleda 
nelietuviška aplinka; galvoji
mas, kad šeimos kūrimas yra 
grynai asmeninis dviejų žmonių 
reikalas; lietuvybės, kaip verty
bės, nesupratimas. Lietuviškose 
jaunimo organizacijose iki šiol 
nebuvo girdėta, kad būtų spe
cifiškai nagrinėjama mišrių san
tuokų žala lietuvybei. Parapi
jose — daug pamokslų pašauki
mų į dvasininkus reikalu, bet 
maža mišrių vedybų klausimu.

Kalbant apie mūsų laikyseną 
jau sukurtų mišrių šeimų atžvil
giu, reikia visuomet žinoti, kad 
tolerancija ir supratimas traukia. 
Bet negalima patraukimo vardan 
mišrias santuokas kelti į padan
ges. Mišrių santuokų srity mum 
yra pavojingesni asmenys tų 
tautybių, kurios kovoja (kaip lie
tuviai) dėl savo tautybės Kana
doj išlaikymo, pvz.: latviai, len
kai, ukrainiečiai.

Diskusijos
Po šių pranešimų buvo pa

daryta pertrauka užkandžiam 
ir kavutei. Dalyviai turėjo pro
gos pasistiprinti ir vienas su ki
tu padiskutuoti girdėtas mintis. 
Užkandus, buvo pradėtos disku
sijos, vadovaujant prof. A. Mus- 
teikiui.

Buvo pripažinta, kad lietuvių 
kalba yra raktas į lietuvišką kul
tūrą. Nemokantieji gerai kalbos 
randa daug durų į lietuvišką lo
byną uždarytų ir pamažu tolsta 
nuo lietuviškumo.

Pageidauta registruoti jauni
mo judėjimą, kad būtų galima į 

naventūra savo didžiausią turtą 
pasiėmė su savim į karstą. Tai 
buvojo šventas neturtas — “dir
voj paslėptas lobis.” Nežiūrint, 
kad jis buvo kardinolas*, Bažny
čios kunigaikštis, visa, ką jis tu
rėjo mirdamas, buvo vien tik 
breviorius. Todėl paliko nuro
dymus, kad breviorius būtų su
grąžintas pranciškonų ordinui.

Per 17 metų savo vadovavi
mo pranciškonų ordinui Bona
ventūra galėjo matyti per 30,000 
brolių pranciškonų, išsklaidytų 
pasaulyje. Galėjo matyti, kaip jie 
dalyvavo serafiškoj šv. Pranciš

naujas vietas atsikėlusį jaunimą 
įjungti į lietuvišką aplinką, nes 
dažnai veiklūs jaunuoliai išsike
lia kitur ir dingsta. Pastebėta, 
kad jaunime yra tendencija turė
ti savo uždarus ratelius. Jaunuo
liai, atvykę iš kitur, dažnai iš
skiriami ir neįsileidžiami į tuos 
ratelius.

Pabrėžta nepaprastai didelė 
svarba literatūros mažiesiem, 
nes jaunos motinos dažnai nebe
turi to pasakų ir kalbos lobyno, 
kurį turėjo ankstesnės motinos. 
Taip pat pastebėta, kad mūsų 
tarpe nėra labai daug šeimų, 
kurios įstengia dvasines verty
bes savo gyvenime pastatyti 
kaip tikslą. O jaunime būtina yra 
skiepyti sąmoningumą, kad at
skirtų kas iš tikro yra gyveni

HARTFORD, CONN.
Tradiciniai komunijos 

pusryčiai

Švč. Trejybės Vyrų klubas 
kasmet pagal įsisenėjusią tradi
ciją, švenčiant Tėvų dieną, ren
gia komunijos pusryčius. Šiemet 
jie įvyko birželio 16. Buvo pra
dėti iškilmingomis pamaldomis 
Švč. Trejybės parapijos bažny
čioj. Mišias aukojo ir Tėvų die
nai pritaikytą gražų pamokslą 
pasakė klebonas kun. Juozas 
Matutis.

Po mišių klubo nariai ir sve
čiai gausiai susirinko į Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubą. Pusry
čius pradėjo Vyrų klubo pirmi
ninkas Antanas Grigas, paprašy
damas teisėją Pr. Mončiūną va

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

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

Nevv York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

kaus meilėj; kaip jie sugyveno 
vienuolinėj bendruomenėj, žo
džiu bei pavyzdžiu skelbdami 
evangeliją.

Kanonizacija — serafiškasis 
Bažnyčios daktaras

1482 balandžio 14 Bonaventū
ra paskelbtas šventuoju. Popie
žius Sikstas IV (pranciškonas) 
kanonizacijos bulėj Bonaventū
rą palygina su cherubinais ir 
Serafinais. Pati Šv. Dvasia, — 
rašo, — per jį apsireiškė kalbė
ti ir jo mokslą, tartum dangišką 
lietų, išliejo ant Bažnyčios.

Popiežius Sikstas V (pran
ciškonas) 1588 kovo 14 šv. Bo
naventūrą pakėlė šeštuoju 
“Doctor Seraphicus” — serafiš- 
kuoju daktaru.

Šv. Bonaventūros veikalai lie
tuviškai

Lietuviškai 1753 Vilniuj buvo 
išverstas jo “Žiwatas Poną yr 
Diewa musu Jezusa Christusa”, 
kuris buvo kartojamas 1759, 
1779, 1787 ir dar 4 kartus 19 
amž. Naujas kun. P. Šilinskio 
vertimas išspausdintas 1892 
(LE, III t.).

“Mūsų Išganytojaus Jėzaus 
Kristaus Gyvenimas” (naujas pa
taisytas iszleidimas) buvo iš
spausdintas Amerikoj 1907, 
Žvaigždės spaustuvėj, Shenan- 
doah, Pa.

Šv. Bonaventūros “Žiwatas 
Poną yr Diewa musu Jezusa 
Christusa” 1787 laida (O dabar 
wiel su pazwaleny wiresniuiu 
Ziamaytyszka ysztumo), 336 psl. 
knyga, yra lietuvių pranciškonų 
bibliotekoj, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Benvenutas 
Ramanauskas, OFM

mo tikslai, o kas tiktai priemo
nės.

Pastebėta, kad bendrose ber
niukų ir mergaičių organizuo
tose grupėse jaunimas perdaug 
gerai susipažįsta ir romantikos 
tarp jų dažniausiai nebėra: jie 
žiūri kitur. Gal todėl atsiranda 
ir mišrių tautiniu atžvilgiu san
tuokų organizuoto ir lietuviškoj 
veikloj dalyvaujančio jaunimo 
tarpe.

-o-
Simpoziumą uždarė dr. J. 

Sungaila, padėkodamas modera
toriui, pranešėjam, dalyviam ir 
šeimininkėm, kurios buvo pasi
ruošusios tikrai daug didesniam 
skaičiui dalyvių.

J. Stš.

dovauti pusryčių eigai. Kalbėjo 
klebonas kun. J. Matutis, miesto 
burmistras G. Athanson, adv. 
Leo Mažiotas, miesto kasininkas 
Bud ir kiti. Pagrindinę kalbą pa
sakė Richard Endrelunas, teis
mo pareigūnas. Kalbėtojai pasi
džiaugė mūsų gražiomis tradici
jomis, linkėdami ir toliau jas 
tęsti. Teisėjas Pr. Mončiūnas 
pusryčių ceremonijas vedė ypa
tingai gražiai. Pusryčiai praėjo 
gražioj ir pakilioj nuotaikoj.

Antanas Grigas nenuilstamai 
vadovauja Švč. Trejybės klubui 
jau ilgus metus. Jam daug pa
deda vicepirmininkas Pranas 
Klimas, kuris daugiausia darbo 
-ir rūpesčio įdeda rengiant ko
munijos pusryčius.

Kp.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Dr. K. Bobelis tarptautiniame 

kongrese
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas dr. K. Bobelis pa
kviestas ststovauti pavergtom 
tautom, kurių ateiviai yra JAV- 
ėse, tarptautiniame pasaulio an
tikomunistinės lygos kongrese 
liepos 14-20 Taiwano (Formo- 
zos) sostinėj Taipei. Kongrese 
dalyvauja pavergtų ir kitų anti
komunistinių valstybių atstovai, 
diplomatai, antikomunistinių są
jūdžių vadai. Iš Amerikos dar 
dalyvauja ir kongresmanas L. 
Baker.

Tai yra septintasis antikomu
nistinės lygos tarptautinis kon
gresas. Ši lyga įkurta 1967. Ją 
sudaro pavergtų ir antikomunis
tinių tautų atstovai. Pagrindinis 
kongreso posėdis — liepos 18. 
Ten dr. K. Bobelis pakviestas 
pasakyti kalbą; jis taip pat pa
kviestas dalyvauti televizijos 
diskusijose, atsakinėjant į spe
cialistų klausimus apie komu
nizmą.

Kongrese dalyvauja ir Dalia
Bobelienė.

Lietuvos reikalai 
Forumo radijuj

M. ir inž. A. Rudžių veda- 
moj radijč Forumo valandoj 
birželio 29 K. Bobelis bei M. ir 
A. Rudžiai kėlė aktualiuosius 
Lietuvos reikalus. Drauge daly
vavęs kongresmanas Hanrahan 
užtikrino, kad saugumo konfe
rencijoj Lietuvos inkorporavi
mas jokiu būdu nebus įteisin
tas. Pagal dabartinę tvarką visos

■■■■■—■... —....—

L. BENDRUOMENĖS RYŠIAI SU WASHINGTONU
Algimantas Gureckas, JAV LB 

krašto valdybos ryšininkas su 
Valstybės departamentu, rūpi
nasi atkreipimu JAV valdžios į- 
staigų dėmesio į Lietuvos at
žvilgiu pasitaikančius netiks
lumus JAV oficialiuose žemėla
piuose. Šiuo reikalu jo lankyta
si Valstybės departamente, De- 
partment of Interior ir U.S. 
Defense Mapping Agency. Mi
nėtam institucijom LB vardu mosi pas Kongreso narius-'Wash- 
buvtr • įteikti atitinkami memo
randumai.

-o-
Algimantas Gečys, JAV LB 

Visuomeninių reikalų tarybos

Baltimorės 
žinios
Parapijos organizacijų atsto

vai ir kiti parapiečiai liepos 12 
dalyvavo susirinkime, kuriam 
pirmininkavo kun. A. Dranginis. 
Išrinkti įvairūs komitetai, kurie 
ruoš parengimus Šv. Alfonso 
mokyklai išlaikyti.

Vasaros karščiai ir tvankus 
oras vargina baltimoriečius. Lie
tuviai dėkingi parapijos vadovy
bei, kad Šv. Alfonso bažnyčioj 
įvesta vėsinimo sistema. Savait
galiais daugelis lietuvių iš mies
to nuvažiuoja į savo vasarnamius 
prie Chesapeake Bay vandenų.

Šiukšlių vežėjų ir degintojų 
streikas Baltimorėj tebesitęsia. 
Streikui prasidėjus liepos 1, 
miesto gatvėse, ypač prie tur
gaviečių, pririnkta šiukšlių kal
nai.

Šv. Alfonso mokyklos kam
bariai ir salė šiomis dienomis 
dažomi ir vaškuojami.

Šv. Vardo Draugijos globotas 
“Baseball vakaras” liepos 16 ge
rai pavyko. Rungtynėse daly
vavo Oakland Athletics ir Balti- 
more Orioles. Vakare dalyvavo 
daug ir Šv. Alfonso parapiečių. 
Pelnas skiriamas studijuojan
čiam jaunimui remti.

Amerikos Legionierių organi
zacijos seime Ocean City prie 
Atlanto jūros liepos 9-12 daly
vavo Lietuvių Posto legionieriai 
Algirdas Bucevičius, Jonas 
Mazz, Jonas Stefura, Vitas Siau- 
rusaitis, Vaclovas Laukaitis ir jų 
padėjėjos.

Anatolijus Tvirbutas, prieš 20 
metų atvykęs iš Vokietijos, po 
sunkios ligos liepos 10 mirė 
savo namuose. Velionis buvo su
sipratęs lietuvis. Gedulingos 
mišios už jo vėlę buvo aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioj liepos 13. 
Palaidotas Loudon Park kapi
nėse. Nuliūdime liko giminaitis 
Antanas.

Jonas Obelinis 

JAV tarptautinės sutartys turi 
būti patvirtintos kongreso, o nei 
JAV senatas, nei atstovų rūmai 
netvirtintų tokios sutarties, ku
rioj būtų įteisintas prievarta į- 
vykdytas Lietuvos okupavimas.

Rūpestingai ruošiamasi lietuvių 
kongresui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrinė įstaiga yra išsiuntusi 
šimtus laiškų artėjančio Ameri
kos lietuvių kongreso reikalu. 
Kongresas įvyks rugsėjo 28-29 
Chicagoj. Kontaktuojami Chica
gos universitetai, ieškant gero 
pagrindinio paskaitininko. Bir
želio 26, vadovaujant dr. K. Bo
beliui, įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro valdybos posė
dis, kuriame aptarta kongreso 
programos, banketo detalės, kal
bėtojų reikalai, kongreso leidi
nių ruošimas.

JAV kongreso nariai remia
Amerikos lietuvių kongresą
Amerikos Lietuvių Taryba, 

rugsėjo 28-29 Chicagoj šaukianti 
aštuntąjį Amerikos lietuvių kon
gresą, beveik kas dieną susilau
kia tuo klausimu palankių laiš
kų iš Washingtono. Lietuvių 
kongreso garbės komiteto na
riais, be anksčiau paskelbtųjų, 
sutiko būti dar šie senato ir at
stovų rūmų nariai: S. Thur- 
mond, J. K. Javits, J. D. Din- 
gell, H. Badillo, E. W. Brooke,
B. Jordan, W. L. Hungate, T. L. 
Carter, J. H. Buchanan, W. F. 
Mondale, E. Grasso, Ph. M. 
Crane, F. Horton, J. T. Broy- 
hill, O. R. Bowen, J. H. Dent, 

pirmininkas, visą liepos mėnesį 
su šeima atostogaus Vakarų Eu
ropoj. Jam esant išvykus, visais 
organizaciniais reikalais prašo
ma kreiptis į JAV LB VRT- 
bos vicepirm. Aušrą Mačiulaity- 
tę-Zerr. A. Gečiui teko vadovau
ti ir būti pagrindiniu rengėju 
birželio mėnesį įvykusio LB ir 
Amerikos Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovų sėkmingo lanky-

! i otr1ingtone.
-o-

Dr. Elona Vaišnienė, gyve
nanti Mt. Carmel, Conn., atsto
vavo JAV LB Švietimo ir Vi
suomeninių reikalų tarybom ba
landžio 23-24 Washingtone Na- 
tional Institute of Education 
konferencijoj. Konferencija bu
vo skirta “daugiakultūrinio” 
švietimo svarstybom. JAV LB 
buvusi vienintelė etninė organi
zacija, pakviesta atsiųsti savo at
stovą į šią konferenciją.

-o-

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB Informacijos tarnybos direk
torė, Birželio sukakčių proga 
LB apylinkių valdybom ir LB 
Talkos Lietuvai komisijom pa
ruošė pagalbinę medžiagą 
ryšiam su amerikiečiais. Joje 
nurodomi būdai vedamiesiem 
straipsniam išgauti, laišką re
dakcijai parašyti, kreiptis į 
Kongreso narius, valdžios parei
gūnus, ir t.t. A. Zerr pastango
mis krašto valdybos vardu pa
siųsti asmeniški laiškai 100 JAV 
senatorių ir 435 Atstovų Rūmų 
nariam.

-o-
Washingtone veikianti JAV 

200 metų nepriklausomybės su
kakčiai komisija (U.S. Bicenten- 
nial Commission), JAV LB kraš
to valdybos pastangomis, į su
kakties paminėjimo planus yra į- 
traukusi ir anglų kalba veikalą 
apie Amerikos lietuvių istoriją. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba dabartiniu metu deda pa
stangas gauti komisijos stipendi
ją veikalui parašyti. VRT-bos na
riam A. Zerr ir R. Česoniui ten
ka turėti nuolatinį ryšį su komi
sijos pareigūnais Washingtone.

-o-
Algimantas Gureckas, JAV LB 

Visuomeninių reikalų tarybos 
narys, atstovavo LB krašto val
dybai birželio 22 Washingtone 
lenkų kultūros — švietimo anglų 
kalba žurnalo “Perspectives” 
suruoštoje spaudos konferen
cijoj. Konferencijos metu A. Gu
reckas turėjo progą susipažinti ir 
plačiau išsikalbėti su Polish- 
American Congress prezidentu 
Aloysius Mazevvski. Pastarajam 

J.B. Anderson, S.O. Conte, H.R. 
Collier, E.P. Boland, J.P. Ad- 
dabo, C.J. Carney, Sh. Chris- 
holm, T. Guyer, H. T. Johnson, 
W. S. Broomfield, G. A. Good- 

ling, J. R. Grover, H. Helstos- 
ki, N. F. Lent, P. V. Domenici, 
J. Randolph, R. Taft, B. Dole,
C.T. Curtis, J. Glenn Beall, P.
H. Domi niek, S. Symington, G. 
McGovern, H. A. Williams, R. P. 
Griffin.

Atsiųsdami savo sutikimo raš
tus, JAV kongreso nariai yra pa
darę eilę lietuviam palankių 
pareiškimų. Ragindami išlaikyti 
gyvą lietuviškąją kultūrą ir rem
dami lietuvių laisvės siekimus, 
jau atsiuntė sveikinimo raštus 
JAV senatoriai ir atstovų rūmų 
nariai: L. H. Fountain, J. B. 
Pearson, H. Bellmon, W. F. 
Bennett, D. F. Bartlett, J. Abd- 
nor, B. Eckhardt, J. R. Biden,
M. Gravel, C. P. Hansen, A. 
Bell, J. Brinkley.

Gubernatorių prielankumas 
Lietuvai

Ryšium su Chicagoj rengia
mu Amerikos lietuvių kongresu 
Altą yra gavusi eilę laiškų iš 
JAV gubernatorių. Californijos 
gubernatorius R. Reagan pasisa
ko už vertingus lietuvių sieki
mus. Ohio gubernatorius J. J. 
Gilligan rašo, kad jo valstijoj 
lietuviai sudaro svarbią ir gyvas
tingą grupę, daug prisidėjusią 
prie valstijos socialinės, kultū
rinės ir ekonominės pažangos; 
džiaugiasi, kad lietuviai stipriai

ilgesnį laiką yra tekę stebė
ti Europos Saugumo Konferen
cijos Ženevoj eigą. Jo nuomone, 
JAV nepripažinsiančios Pabalti
jo valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą. Tuo pačiu sutari
mas dėl valstybinių sienų jėga 
nekintamumo, nereikš jų pripa
žinimo Sovietų Sąjungai. Spau
dos konferencijoj taip pat buvo 
atstovaujami ukrainiečių, veng
rų, italų organizaciniai vienetai.

M .• A/r: o*
-o-

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybai prašant, kongr. Robert 
Hanrahan (III.) prieš prez. Nixo- 
nui išvykstant į Sovietų Sąjun
gą ėmėsi iniciatyvos paruošti 
peticiją Kudirkos išlaisvinimo 
reikalu. Peticiją pasirašė 40 JAV 
Atstovų Rūmų narių (20 demo
kratų ir 20 respublikonų) ir bir
želio 17 ji buvo įteikta Baltie
siem Rūmam. LB Visuomeninių 
reikalų tarybos narei Daivai Ke- 
zienei tenka rūpintis visa Kudir
kos akcija ir palaikyti artimus ry-

RICHWAY
HOLCOMBE BRIDGE ROAD 

ROSWELL 
993-7599 

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

432-2241 363-4910

TARA BOULEVARD 
J0NESB0R0 
363-4910

RECEIVING OPERATION
CASHIERS CHECKERS
MARKERS STOCK HANDLERS
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Vyriausias “The New World” redaktorius Lloyd Ander
son (V.), apsilankęs Amerikos Lietuvių Tarybos centro 
būstinėje. Kairėje reikalų vedėja Irena Blinstrubienė, de
šinėje kun. J. Prunskis. Šiuo metu Altos centras rū
pinasi Amerikos lietuvių kongresu, kuris šaukiamas rug
sėjo 28-29 Chicagoje.

kovoja dėl savo krašto nepri
klausomybės. Massachusetts 
gubernatorius F. W. Sargent, 
brangindamas lietuvių pastan
gas, įėjo į lietuvių kongreso gar
bės komitetą. Clevelando bur
mistras R. J. Perk savo laiške 
pažymėjo, kad jam, kaip čekų 
kilmės žmogui, lietuviai ir visos 
pavergtos tautos yra arti širdies; 
pažadėjo savo įtaką panaudoti 
Lietuvos laisvės siekimo reika
luose.

JAV 
ties 
binsko

LB Tarybos sesijoje kalba Balys Raugas apie atei- 
veiklą, iš k. J. Gaila ir Br. Nainys. Nuotr. A. Gul-

kongr. Hanrahan, šen.šius su
Charles Percy, šen. Jacob Javits, 
Valstybės departamentu, Am- 
nesty International ir amerikie
čių spaudos žmonėmis.

-o-
JAV LB Philadelphijos apy

linkės pirm. arch. Jonas Stelmo
kas palaiko glaudžius ryšius su 
Pennsylvanijos valstybės se
natoriais Richard S. Schvveiker 
ir Hugh Scott, mažumos (Res
publikonų) vadu JAV Senate. 
Birželio sukakčių proga J. Stel
mokas laiškais kreipėsi į abu se
natorius. Birželio 5 LB ir Ameri
kos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovam lankant kongreso na-

Opening August

Immediate Openings

SALES AIDĖS

Ričhvvay
"A Ric’h's Company" 

an equaf opportunity employer

Aukština lietuvių ryžtingumą 
prieš komunizmą

Hammond radijo stoties vedė
jas Iivving L. Le\vin, sutikda
mas įeiti į Amerikos lietuvių l 
kongreso garbės komitetą, savo i 
rašte pažymi: “Lietuviai labiau, j 
negu kuri kita grupė, pirmauja : 
kaip užtvara prieš komunistinę j 
ekspansiją, ir viską, ką aš gale- Į 
siu, lietuviam padarysiu”.

rius VVashingtone, J. Stelmokas 
dalyvavo kaip LB atstovas. Wa- 
shingtone turėjo progą asmeniš
kai pasimatyti su šen. Schvvei- 
ker ir klausimus Lietuvos reika
lu diskutuoti su šen. Scott pata
rėju politiniam klausimam Ri- 
chard Barton. Birželio 10 šen. 
Scott J. Stelmokui rašytame laiš
ke teigia, kad “aš mielai primin
siu Baltiesiem Rūmam ir Vals
tybės departamentui mano nu
siteikimus, kad mūsų delegaci
jos jokiuose pasitarimuose nesu
teiktų neišreikštą ar išreikštą 
pripažinimą Sovietų Sąjungos į- 
vykdytai Pabaltijo valstybių 
aneksijai”.

k.

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba paskyrė kun. S. Ylą ir 
toliau eiti ateitininkų federaci
jos dvasios vado pareigas. Kun.
S. Yla šias pareigas ėjo buvu
sio at-kų federacijos vado dr. J. 
Pikūno kadencijos metu. Šiuo 
metu at-kų federacijos vadu yra 
dr. Petras Kisielius.

— Chicago, III., pavergtų tau
tų savaitės protesto prieš oku
pantą eisena įvyks liepos 20, 
šeštadienį, 12 vai. Bus žygiuoja
ma, kaip ir kiekvienais metais, 
Statė gatve.

— V. K. Banaičio operą “Jū
ratė ir Kastytis” transliuos Chi
cagos galinga stotis WFMT ban
ga 98.7 rugpiūčio 18, sekma
dienį, 3:30 vai. popiet, jų re
guliarios operinės programos 
metu. Ši stotis yra pati stipriau
sia Midvvest srityje.

— Rimas Česonis, LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, bir
želio 29 kalbėjo bendruomeni
niais klausimais Vakarų apygar
dos suvažiavime Los Angeles, o 
birželio 30 atidarė Kalifornijos 
lietuvių tautinių šokių šventę.

— Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė, birželio 27 dalyvavo et
ninių grupių ir tautinių mažumų 
konferencijoj Washingtone. 
Konferenciją ruošė JAV “Bicen- 
tennial” komisija.

— Algis Raulinaitis, Burbank, 
Calif., birželio 23 išrinktas LFB 
Los Angeles sambūrio pirminin
ku. Kiti valdybos nariai: E. Ar- 
bas, dr. Z. Brinkis, J. Prakapas,
L. Valiukas — vicepirmininkai, 
J. Kojelis — sekretorius, A. Kul
nys — iždininkas. Gruodžio 7 
sambūris organizuoja tradicinį 
literatūros vakarą, o kitų metų 
sausio 25-26 — politinių studijų 
savaitgalį.

— Kun. Vytautas Memėnas, 
Will-Minooka dekanato dekanas 
ir Šv. Marijos parapijos klebo
nas, išrinktas Joliet, III., vysku
pijos kunigų senato prezidentu.

— Lietuvių diena birželio 24 
buvo suruošta Lyone, Prancūzi
joj. Buvo suvažiavę lietuviai iš 
platesnių apylinkių. Pamaldas 
atlaikė kun. J. Petrošius, vyko 
gintaro dirbinių paroda. Lietu
vaitės seselės vienuolės buvo at
vykusios net iš Toulono, St. Eti- 
enne ir Marseille. Dalyvavo ir 
vysk. A. Deksnys.

— Balys Brazdžionis, Chi
cago, III., Darbininko ir kitų 
laikraščių bei LTV bendradar
bis, vėl susirgo ir gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

— Rašytojo tėv. Leonardo 
Andriekaus, OFM, kūrybos va
karas yra ruošiamas Kenne
bunkporte, rugpiūčio 24, 
ateitininkų sendraugių sto
vyklos metu. Jo kūrybos apžval
gą padarys rašytojas Algirdas 
Landsbergis.

— Raimonda ir Ričardas Kont
rimai pakeitė savo gyvenamąją 
vietą. Dabartinis jų adresas: 
26866 Via Grande, Mission Vie- 
jo, Calif. 92675.

— Kun. Augustinas Steigvila, 
jaunimo organizacijų Argentinoj 
vadovas ir “Laiko” redaktorius, 
kunigystės 25-rių metų sukaktį 
minėjo Avellanedoj, Buenos Ai
res. Po to išvyko į Vak. Vokie
tiją, kur susitiks su savo šeimos 
nariais ir savo buvusių globėjų 
vokiečių šeima, kurios du sūnūs 
taip pat yra kunigai. Kun. A. 
Steigvila įšventintas kunigu 
1949 birželio 29 Eichstaette, Ba
varijoj. Iš Vokietijos dar žada 
vykti į JAV ir Kanadą, kur turi 
giminių.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Jankauskas, Chicago,
111., A. Busvvink, Warren, Mich., 
V. Saldaitis, Brooklyn, N.Y., R. 
Jautokas, Chicago, III. Užsakė 
kitiem: St. Balčiūnas, Juno 
Beach, Fla. — Vyt. Mazoliaus- 
kui, Lake Worth, Fla., I. Gvil- 
dienė, Staten Island, N.Y. — G. 
Vidmantui, Rochester, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 8 
dol. Atnaujinant prenumeratą, 
visiem 10 dol. metam.
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THE I
EL GREGO"

MOTBl
Beachblock of Montoelicr

& Pacilir. Avės. 
Wdcomcs you to 

A Dantie Cily

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

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

PHONE: 201 796-8200

INSTANT 
VACATION HOME

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 VVEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

NEW HAMPTON INN
2 Acre Picnic Area Open 7 Days a 

Week VVe are Open Ali Year 
New Hampton Road Hampton, N.J.

Call 201 537-2212

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

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

CALL 201 868-6852

FLAT AND 
ASBESTOS, 

ETC. FREE
VVORK IS GUA-

UNDER 
$16,000

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mice 
2 Year Guarantee 

24 Hour Servlce, Open Sunday 
914-375-0666

FLOOR SANDING 
CUSTOM VVORK

ANTIOUE FLOOR FINISHING
CALL

SOUARE SANDERS TODAY
212 675-5000

SALVATORE’S HAIR FASHIONS 
The Ultlmately In Beauty Care 

No Appointment Necessary 
Late Nite Thurs. & Fri. 

4905 Paclfic Avė., Wildwood, N.J. 
Phone 609 522-9667

Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, Įvairių 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

ACOMHHEUNE 
0FM0MU HOMiS 
TOCHOOStnOM
7 ■ ’ •

BOILER CLEANING OIL BURNER 
REPAIR

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

ANGELO’S BEAUTY SALON 
The Ultlmate In Beauty Care 

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

Call 509-729-2171

REFLECTION 
LAKĘS
BOX 88

EOUINUNK PA. 18417 
m. 717-224-4136

COMPLETE 24 hr. care & supervlslon 
for elderly. Home likę atmosphere, 
creatlonal facllltles, excellent food. 5 
mes to select from in Suffolk
Llcensed by N.Y. Statė. 516 661-7097

vvHITE MTS. 
Ilnnawayfrom 
close to town.

Mountain scenery surrounds us. Private baltis, 
color TV, Swimming pools, recreation room, 
shuHIeboard, lawn games on premises. Golf, 
tennis, fishing, mountain trails, Summer 
theatre, movies nearby, $102 up per person a 
week includes breaklasts & dinners. Lower chil- 
dren's rates. Tel. (603 ) 356-5346. Open May 24 to 
Oct. 28. Write Box 471 S.

NORTH CONWAY, N.H. O386OTHE DON STRANGE TRIO 
Lively Music For Lively 

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

LE CHATEAU 
Authentlc French Cuisine 

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 (VVESTCHESTER) NY
914 533-2122 533 —2503

LANGLEY COVE 
On Location 

Mobile Home Rantais 

Weirs Blvd., Laconla, N.H,

-----------VISIT----------  
“MAN AND HIS 
WORLD 1973" 

in Montreal, Canada
Stay at the Francisan Fathers 
50 room retreat house 30 
minutes from Expo grounds.
RATES: $6 single, 9 double 
occupancy. Meals available. 

e Special weekly rates e 
DAILY BUS TO DOWNTOWN

VVRITE OR PHONE 
FRANCISCAN FATHERS

Chateauguay Hgts., P.Q. Canada 
----------1 -514-691-5400----------

X

Tel: (603) 366-5540

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

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

ALL NEW BIKES, STROLLERS, WHEELCHAIRS 
HOURLY, DAILY, WEEKLY 272 96th STREET, 
STONE HARBOR, N.J. PHONE: 609 368-1439 
OPEN 7 DAYS A WEEK — 7 A.M. to 8 P.M.

LARRY’S AUTO BODY 
COLLISION SERVICE 

FOREIGN & DOMESTIC CARS, 
INSURANCE ESTIMATES, 

14 VVEST BROAD ST. 
BERGENFIELD, N.J.
CALL 201 384-6870

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 

OVVNERS AND MGRS. JOHN PEARL BATTS

GEORGE CORNER 
Choice Meats and Poultry 

Freezer Orders Prepared 
251 Elm Street 

Elmwood Park, N. J.
Call 201 797-5366

G & L 
CONSTRUCTION
501 73rd. STREET 

BKLYN.
Home Improvements, 

Call 212 680-7276

—SO NEAR AND YET— 
SO FAR AWAY FROM, 

IT ALL
5 Minf tei frem Atimtie Cify's 

fametts fmrdwalk
Your hotel room on the beach ... 
vvhere the roar of the įurf will lull 
you to sleep. Heated pool—pro- 
teeted beaches—fishing — Golf — 
TV — Cockfail lounge — Dancing 

L°W .
OFF-SIASON p.rperi.

2ATES W 5bl. •«.

COME TO THE FUN SPOT!

EZELL VVITHERSPOON 
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING 

FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
AND HOMES

OUALITY WORKMANSHIP 
CALL 931-2211

LOTUS GARDENS
CHINESE, POLYNESIAN RESTAURANT

OPEN DAILY 12 NOON TO 11 
ACCOMMODATIONS FOR PARTIES. 

DINNER THEATRE TICKETS AVAILABLE 
LAMBERTVILLE (609) 397-3405

MOTOR^INN
. 14th St. on the Ocean 

trigantina, N. J. 08203
For Reservations, call 

—(609) 266-31

A
i

t

GREEN HOLLY 
CAMPGROUND

2 Mi. N of Cape May Court House, N.J. 
Enjoy vvooded forest campsites only 

minutes away from Wildwood Ocean 
Beaches. Swimming and splash pools. 

Recreation Hali. Full Hookups — 
Playground

193, Goshen, N.J. 08218 Ph: (609) 
465-9602

Box

COME AND ENJOY OLD FASHIONED 
HOSPITALITY AT 

THAT OLD HOUSE 
ON VVEIRS BEACH LAKE VVINNIPESAUKEE 

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

t

THUNDERBIRD INN 
23rd. Avė at Surf 

North Wildwood New Jersey 
A Family Place 

Phone: 609 522-6901

p-FRIENDLY HOTEIS—
Rorton Hotel Byron Hotel
124 $ o. Tennetiet A*e. 120So. Kentueky Avė. 
Atlontic City, N J. 08401 Atlonfic City, NJ. 08401

170 Modern Raemt, Prt« Paritinę, Ebvetar, 
Color TV, low Weekly Rote$, Diicount Entertoin- 
ment Ticktti, Free Coffee

$4Per Perion and Up, 2 In A Itaam 
Call 745-7742 or 344-5215

Now you can learn
PAPERHANGING

as a part-or-fulltime profession. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also Mini-Lessons for do-it-your- 
selfers. VVrite for full information: 
BADE VVALLPAPER, 157 VVest 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

MITCH HOME IMPROVEMENT 
Ali Brick Cement VVork 

Free Estimates Guaranteed 
Pre Season Prices Call 446-6636

i AMERICAN ENGINE AND
MACHINE COMPANY 

Competition Engines Complete Head 
Service Machine Shop Facilities 

Engine Boring 
East 44 Midland Avenue Paramus, 

N. J. Call 201 967-1094

GERALD VVHITE
1530 TOWNSEND 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.

HOLLYVVOOD MOTEL 
WILDWOOD BOULEVARD 

RIO GRANDE, NEW JERSEY 08242 
MIDVVEEK SPECIAL$ 

Reserve now — 5 nltes for 
the prlce of 3!

Now acceptlng reservations 
for July & AuguSt 

minutes to famous Wlldwood 
Boardvvalk. Heated pool, 
alrcondltloned and heated. 
or phone for reservations — 

609 886-1520

BICYCLE 
DEALERSHIP

Joln In the booming bicycle business with 
a company in the bike industry for 70 years 
Dealership offers: National advertising; 
the No. (Consumer Guldė) rated bikes in 
their prlce range; extensive inventory of 
new bikes, parts accessories, tools; ex- 
pert malntenance and service shop train- 
ing; year-round sales promotion and local 
advertising programs on a co-operative 
basis geared for your exclusive terrltory: 
location studies nad lease negotiations; 
an experienced company staff for dealer 

development, location set-up and on- 
going managementassistance investment 
approx. $15,000-20,000. For further in
formation call Mr. Goldsmith (312) 593- 
8530, or write Citation Cycle Co., 201 
Scott St., Eik Grove Village, III. 60007.

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE 

REPAIRED IN YOUR HOME 
CALL

DOCTOR FURNITURE
CALL 222-8569

C.T. EXTERMINATING
for

Commercial & Industrial & Homes 
187-28 Linden Blvd., St. Albans, N.Y.

Call 212 525-4538

Leadlng family RKSORT 
ln tlM* Paronoa 

Mlnlsink Hill* 6 , Pa. 18341
GREAT, INFORMAL 

ATMOSPHERE 
Childten's Counselon. 3 meals daily (choice 
oi entreei: Sočiai Oirector: Ali Sporls: Orch
estra: Floor Shows: Cocktail Lounje: TV t 
Air Cand all rooms.

-kine 15 to June 30. Aut. 24 to Sepl. I, 
10% DISCOUNT 0N ABOVE WEEKŠ

NfEf. (iRptiP R.Vl’KS llav tri:><. 
MirfvvtH'k-lV'kc’nda. Writc for liet1 color 
Bnir-hun' orcull Dust Jcitn & Poc Giur- 
ilunu.

717-421-1761 •' .

0WN YOUR 0WN
CAMPSITE!

Enjoy Fresh, Clean Air and Healthy_ 

Outdoor Family Fun! Sites from 

$1800 to $4,000
Easy Terms Available 

830 Aeres of Fun

1, 2 4 3 bedroomi, fully fumithed. 
Electric kifcheni, fireploces, privote 
dedu with mountain view. Golf, ten- 
ni», »wimming nearby. Available 
daily, vveekly or monthly. Daily ratej 
$30.00 mid-week; $40.00 weekend$. 
Based on 4 perton occupancy. Spe
cial vveekly, monthly rafet.

BLUEBERRY VILLAGE 
CONDOMINIUMS

Mt. Attitash 
Bartlett, N.H.

24 hour roservation service 
Tel. (603) 374-2302

VVEST MOUNTAIN INN
Arlington, Vermont 802-375-6560

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

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

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTIAL

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

JOHN BUCKNER TOVVING
180-19 Linden Blvd.

St. Albans, Oueens, N.Y. 
Junk Cars Wanted We Pay Top Dollars 

CALL 212 528-1900

OrKUVe ATUNTIC CITY 
SPECIAL FAMILY RATE 
MN.HFRLAJI.

Aup Children Sharinf IV 
Room J/2 Price 

per pers. 2 in rm. Weekends Higher 
Communify Kitchen • Apts. • Effictee- 
ci«( • Elevator • Spaciouf Porchai 
F.w ifeps to leach A Bo«rdwalk • FAEE' 
PAIKINS.
WrHa or eolt U9-344-B448

McKINNON — JOSEPH ROOFING CO. 
Summer Is Here Do lt Now!

Roofing, sidlng, leaks etc. No job too 
small or too big. Free estimates. 

Call Al McKinnon 864-5127

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

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

CALL 212 328-3500

ILIAS MODES
115-10 Liberty Avė. Richmond Hill 
VVedding Gowns Made To Order 

Bridesmalds, Flower Girls & Mothers. 
We Also Carry Ready Made at 

Moderate Prices 
Call 212 843-4210

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

SOUTHOLE, L.l. 516 765-3010

GEORGIANE BRIDAL HAVEN
95-17 Jamaica Avė. VVoodhaven 

WE HAVE EVERYTHING FOR THE BRIDE AND 
HER MOTHER OPEN 6 DAYS A WEEK CALL

846-9773 OR 845-5858
MR. and MRS. FRANK TEDAYO

į

wk e nd$ & holidy $ 
>l.ę

: FUN FREE-FOR-ALL!
I i'OnfoSfeelPerorlceCopades Free
| Adm istion io Vtkinę Theatre O'Al bhore'$ .• 

Dmner Theatre or c Free iVrvn Movie . *■
I Free Admimon to Tussaud's Wax
| ^ree Bike Nfde on Board wolk.Free Skyfovr

-erR.de. F r ee Miniotu re Golf.Free Solf-
I wotęr Te ff y-Free Sovvenir T Shirl for 
m each room.

FREE for KIOS! rJom for
? v.h-'.f'i ■■ L' roon

I c.iu.:::;.! J reC . B.i&y si'.lc.'s
| dv.Vinor
| GOURMET DINNER & BREAK-
| FAST DAILY1 Air r.o::(!i’.iW|’rl roo^s
I vvilh color TV Ou’.dcor aųd k.r!'/ pools.

Large 3u'><tccx. free Parking .at your door.

N AUTI LŪS
| Nc.ir ih(. Br-A h ar MOTEI.
■ 35OJ Pacllic Avė.. AUantiT. Cily N. J. Dept. 100
Į Call Collect 609/344-3132

Spec>ol roles for 3rd&4'h pert, in i ome too

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S
OUR OWN PRIVATE LAKE IN THE PO
CONOS. CENTRAL SEWAGE, WATER AND- 
ELECTRICITY ON EACH CAMPSITE. 
DUMPING STATIONS BOTH HEAVILY 
VVOODED AND OPEN SITES AVAILABLE. 
TOTALLY PLANNED FOR FAMILY RE
CREATION. SUMMER FUN INCLUDES: 
SVVIMMING FISHING, BOATING, HUNTING 
WINTER FUN INCLUDES NEARBY SKI— 

ING, SNOWMOBILING, ICE SKATING

1
1 
f 
J 

..__ ’ I
For Reservations K 
.: l-(603)-926-8951 >

J OCEAN MOTEI 
/ 580 Winnacunnet Rd. at Ocean Blvd. J HAMPTON BEACH, N.H.
j • 20 MODERH UNITS • TV 

• 50’ POOL •HEATED 
• CARPETING • PARKING 

ATYOUROOOR
Near Churches, Restaurants, 

and Theatres.
Beach Across the Street

Only 
and 
unitą,

* 
■ta
•<
*
■t 
-r
■ c

Bill & Phyllis Grammatic

1

■« Everythlng for an unforgettable
-k family experience. Glorious 70 

mile view from our beautiful
.k manor house. 500 aeres for hik-
X ing. Golf, svvimming. riding.' Tour- 
i ist attractions nearby. Delicious 
T meals, eozy lounges.
E Ihere's no better valu© any- 
T 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- - 
ship Cruise.

fredonia
140 S,. T.nn, Av.<, Atlanlic City, N. J.

YOUR 1-STOP 
FAMILY VACATION »

The INN 
at Steele Hill

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

[603) 524-0500

.1* * ♦

*
*
*>

---- -- IVV M-

77-01 JAMAICA A\EnUg 
SI

J 
J
I i

!

(Cor. 77th Street) 
-VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Come on down
Clean, co-nf. rms. Just off 
beach. Fr«e Parking. For 
Inform.r Call Joe Krantz 
609 - 34S-0810 or writ».

$5.00
per pers, 
dbl. occ.

'THE BERK.SHIRE HIDEAWAT' 
50th SEASON & štili maklni profei- 
Ilonai & business folk happy In our dosp 
woods lakeside, uaipus ipot. Cendid d«- 
tails In Feldtr C- Tsl: 413—243-0595.

N. J. GATEVVAY 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

2 HOURS FROM N.Y.C. AT
REFLECTION LAKĘS

Box 88
ECIUINUNK, PENNA. 18417 (717) 224-4136 
Take best route to Route 87 (thruway) — North 
on Route 87 to Exlt 16 — then Route 17 to 
Montlcello (Exlt 104) for Route 17-B West to 
Callicoon, N. Y. — Cross Delavvare Rlver Brldge In 
Callicoon to Route 191, turn RIGHT on Route 191, 
2 m lies to REFLECTION LAKĘS.

TO PLACE 
YOUR AD 

’CANCEL OR CHANGE^ 
TEL.: 827-1351

r
•»

?

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

i

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

f

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

Stani

• c
• c 
•r

______
• DEPT. 100

• • •| ENJOY A GREEK NITE
Every night in the week

ę Continuous Greek Dancing, Music & Songs 
i FROM MOTHER KRITIKOS KITCHEN
g Complete Moussaka 
h Dinner ’ $|

i|

Į Dinner $i-
O Į Filet of Sole 9

Souvlaiil 
Dinner

Ali Dinneri include: Greek Salad, Coffeie, Desserf 
with a glass of beer or vrino for each person. 

Every party of.eighf has choice of a botfle of champagne.

29-21 23rd Avė. Astoria, N.Y. 
Restaurant • Resv. 728-9782

T

® IgįpOint 3nU Čhicopee
“The place for every season”

Heartland New England in historic Pionear Valiay naar the* 
seanie Mohawk Trail, Berkshlra, Whlt« & Grean Mt».

200 Air-condltloned rooms with color TV. 
Restaurant, Dining Room * Cocktall 
Lounge, Enclosed Olympic pool wlth 
Tropical Garden, Health Ctubs, Entsrtain- 
ment, Putting Green, Sauna & Steam* 
baths, Champlonshlp Golf Courso nearby 
— green* fae $3.00 — Sat. & Sun. $4.00.

VACATION FACILITIES AT FAMILY & GROUP RATES 
HIGHPOINT MOTOR INN W

Exlt 5, Mass. Turnpike, Chicopee, Mass. Phone: 413-592-7722

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947
Litas Travel Service,

87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N.Y. 11418
VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

erR.de
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PASAULIO 
FUTBOLO 
MEISTERIS 
VAKARU 
VOKIETIJA- 
2. OLANDIJA

Birželio 13 — liepos 7 devy
niuose Vakarų Vokietijos stadio
nuose futbolo rugiapiūtė — po 
38 tarpvalstybinių rungtynių iš
lukštentas naujas pasaulio meis
teris Vakarų Vokietija (paskuti
niam žaidime įveikė Olandiją 
2-1).

Į baigmines dvikoves buvo 
susirinkę 16 rinktinių, kurios 
pradžioje suskirstytos į keturias 
grupes (po 4 komandas, žaidžia 
kiekvienas su kiekvienu).

Pasekmės: I grupė: Vakarų 
Vokietija — Čilė 1-0, Rytų Vo
kietija — Australija 2-0, Čilė — 
Rytų Vokietija 1-1, Vakarų Vo
kietija — Australija 3-0, Rytų 
Vokietija — Vakarų Vokietija 1- 
0, Australija —Čilė 0-0. Pa
dėtis: Rytų Vokietija, 2. Vakarų 
Vokietija, 3. Čilė, 4. Australija.

II grupė: Brazilija — Jugosla
vija 0-0, Škotija — Zaire 2-0, 
Brazilija — Škotija 0-0, Jugosla
vija — Zaire 9-0, Jugoslavija 
— Škotija 1-1, Brazilija — Zaire 
3-0. Padėtis: 1. Jugoslavija, 2. 
Brazilija, 3. Škotija, 4. Zaire. 
Antrą vietą Brazilijai nulėmė 
geresnis įvarčių santykis (Brazi
lijos 3-0, Škotijos 3-1).

III grupė: Olandija — Urug
vajus 2-0, Bulgarija — Švedija 
0-0, Olandija — Švedija 0-0, 
Bulgarija — Urugvajus 1-1, 
Olandija — Bulgarija 4-1, Šve
dija — Urugvajus 3-0. Padėtis: 
1. Olandija, 2. Švedija, 3. Bul

garija, 4. Urugvajus.
IV grupė: Lenkija — Argenti

na 3-2, Italija — Haiti 3-1, Len
kija — Haiti 7-0, Argentina — 
Italija 1-1, Argentina — Haiti 
4-1, Lenkija — Italija 2-1. Pa
dėtis: 1. Lenkija, 2. Argentina,
3. Italija, 4. Haiti.

Grupėse laimėję pirmąsias 
dvi vietas (8 komandos) pakilo į 
tolesnes varžybas (dvi grupės po
4, žaidžia kiekvienas su kiekvie
nu).

Pasekmės: A grupė: Olandija 
— Argentina 4-0, Brazilija — Ry
tų Vokietija 1-0, Olandija — Ry
tų Vokietija 2-0, Brazilija — Ar
gentina 2-1, Olandija — Brazi
lija 2-0, Argentina — Rytų Vo
kietija 1-1. Padėtis: 1. Olandija, 
2. Brazilija, 3. Argentina, 4. Rytų 
Vokietija.

B grupė: Vakarų Vokietija — 
Jugoslavija 2-0, Lenkija — Šve
dija 1-0, Vakarų Vokietija — 
Švedija 4-2, Lenkija — Jugosla
vija 2-1, Vakarų Vokietija — 
Lenkija 1-0, Švedija — Jugosla
vija 2-1. Padėtis: 1. Vakarų Vo
kietija, 2. Lenkija, 3. Švedija, 4. 
Jugoslavija.

A ir B grupių laimėtojai (Olan
dija, Vakarų Vokietija) žaidė dėl 
meisterio vardo, o užėmę antras 
vietas (Brazilija, Lenkija) varžė
si dėl trečios vietos pasaulyje.

Baigminėse rungtynėse, prie 
80,000 žiūrovų Muenchene, Va
karų Vokietija paglemžė meiste-

Mieliems kolegoms
inž. Valėjui ir inž. Arifui Bioševams, 

jų mylimam tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
Eduardas Senkus

rystę — laimėjo prieš Olandiją 
2-1. Jau pirmoj minutėj vokietis 
Vogts nušienauja olandų pažibą 
Cruijff — baudinys. Neeskens 
įšvilpina 1-0 Olandijos naudai. 
Staigi ir sėkminga pradžia vir
pino olandų šalininkus —jų nu
mylėtiniai pasirodė skaidriai 
(laimėjo 5 rungtynes, lygiosios 
su Švedija ir įvaičių santykis 
14-1). Atrodo, kad ir patys olan
dų žaidikai susvyravo po artimos 
pergalės ženklu . . .

Betgi vokiečiai parodė nuosta
bią kovos dvasią. Savo eilėse jie 
turėjo keturis pasaulinės klasės 
žaidikus (Maier, Breitner, Beck- 
enbauer, Mueller), kai olandai 
du (Cruijff, Neskens). Vogts to
liau be pražangų gerai nudengė 
Cruijff. Apie 20 minučių nusi- 
tęsęs olandų atlydis leido vokie
čiams išlyginti ir persverti: 25 
min. iš baudinio Breitner ženk
lina 1-1 ir 43 min. Mueller į- 
skelia įvartį, kurio ir užteko per
galei.

Antram kėliny visos sutelkti
nės olandų pastangos supliuško 
į vokiečių gynybą ir daugiau į- 
varčių nebuvo.

Europinė spauda daugiausia 
pasisakė už olandus — bendra 
nuomonė: geresnė vienuolikė 
pralaimėjo stipresniems kovoto
jams. Romos Messaggero pažy
mėjo, jog olandai, laimėję visas 
kautynes, pralaimėjo karą . . .

Meisterio Vakarų Vokietijos 
sudėtis: Maier; Vogts, Schvvarz- 
enbeck, Beckenbauer, Breitner; 
Hoeness, Overath, Bonhof; Gra- 
bovvski, Mueller, Holzenbein.

Dėl 3 vietos, taip pat prie 
80,000 žiūrovų, liepos 6 Muen
chene Lenkija nugalėjo 1970 
pasaulio meisterį Braziliją 1-0. 
Vienintelį įvartį antro kėlinio 31 
min. įkirto Lato.

Kitų pasaulio pirmenybių 
baigminiai žaidimai bus Argen
tinoj 1978.

Mirga marga
Ne visi vokiečiai galėjo džiū

gauti dėl saviškių pergalės. Vie
no Muencheno viešbučio duri
ninkas rado, kas iš jo perka ke
letą bilietų į baigminį spektaklį. 
Vieno bilieto kaina 900 markių 
(360 dolerių). Betgi paaiškėjo, 
kad tie pinigingi pirkėjai nebu
vo olandų turistai (jų Vokietijon 
buvo prigūžėję 200,000), bet vo
kiečių slaptoji policija . . .

Plėšikams nieko švento, net 
jei jų valstybinė rinktinė žaidžia 
pasaulio pirmenybėse. Per Bra
zilija — Škotija transliaciją, San- 
to-Andre mieste Brazilijoj, du 
plėšikai įsėlino į banką, kai visi 
tarnautojai gretimam kambary

Poilsio ir studijų savaitė 
visiem lietuviam

Poilsio ir studijų savaitę vi
siem lietuviam organizuoja Lie
tuvių Fronto Bičiulių sąjūdžio 
centro valdyba rugpiūčio 4-11 
Dainavos stovykloje (prie (Det
roito). Visos paskaitos, praneši
mai ir simpoziumai bus atviri 
visiem lietuviam. Studijų sa
vaitės programoje bus nagrinė
jami patys aktualiausi, įdomiau
si ir opiausi lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimai. Be to, jaunimui 
organizuojama speciali progra
ma. Joje jaunimas turės progos 

buvo prilipę prie televizijos. 
Plėšikai, kurie spėjo nepastebi
mai išsinešdinti, susėmė 
140,000 cruzeirų (23,000 dole
rių) ir dar pasiėmė banko sar
go revolverį (jį sargas buvo pa
likęs ant stalo, o pats spokso
jo į televiziją). Beje, brazilai tų 
rungtynių nė nelaimėjo — ly
giosios, 0-0, su Škotija.

Lietuvių tarpe
Milijonai futbolo mėgėjų pa

sauly galėjo stebėti pirmenybes 
per televiziją veltui. Tiktai JAV 
biznis be skrupulų — už bilie
tą Madison Sąuare Garden rei
kėjo mokėti iki 20 dolerių. Bent 
lietuvių tarpe susidomėjimas di
delis. Paprasčiausia (ar tikrai?) 
skristi į Vokietiją ir būti vietoj, 
kaip reikia. Taip padarė mūsų 
skrajūnas dr. P. V. Vygantas (kar
tais atrodo, jis daugiau laiko pra
leidžia padangėse, nei ant že
mės . . .).

Kiti mėgėjai griebėsi, už ko 
galėjo. Pirko europinę spaudą, 
kurios bematant pristigdavo. 
Futbolo ir krepšinio veteranas 
Arturas Andrulis, jau keleri me
tai nutolęs į Ramiojo vandenyno 
salas, trumpam buvo užsukęs į 
New Yorką. Ir kur Andrulis 
I, susitikęs su kitu veteranu Vla
du Adomavičium iš New Jersey, 
pirmiausia nuskubėjo? Ogi į 
Madison Sąuare Garden, futbo
lo iš Europos pažiūrėti.

New Yorko LAK futboli
ninkai — Giedrius Bagdžiū- 
nas ir Stasys Žadvydas pa
klojo eilę dešimtinių šiai pramo
gai. Pigiau išėjo vidurio saugui 
Pauliui Bagdžiūnui — jis buvo 
povestuvinėj kelionėj po Meksi
ką. Pauliaus jaunąją žmoną Bi
rutę prisimenam, kaip dažną 
viešnią New Yorko aikštėse, kai 
Paulius žaidė. Tad ir Meksikoj 
abu galėjo stebėti futbolo gardu
mynus iš pasaulio pirmenybių.

K. Čerkeliūnas

susipažinti su praktiškais Lietu
vos laisvinimo darbais. Poilsio 
ir studijų savaitė bus užbaigta 
tradiciniu dainos ir literatūros 
vakaru ir po jo gegužinė. Va
karo programą atliks: solistė Gi
na 1 Capkauskienė, pianistas 
Saulius Cibas, poetas Bernardas 
Brazdžionis ir rašytojai — Aloy
zas Baronas ir Vytautas Volertas.

Diskusines paskaitas skaitys: 
Bernardas Brazdžionis, Anatoli
jus Kairys, dr. Antanas Klimas, 
kun. Kazimieras Pugevičius ir 
Vytautas Volertas. Su jaunimu 
bus pravesti keli pašnekesiai 
Lietuvos laisvinimo darbo prak
tiškais klausimais. Šioje srityje 
gražios iniciatyvos yra parodęs 
studentas Linas Kojelis, aktyviai 
dalyvaująs LB veikloje, vado
vaująs lietuvių studentų klubui 
Kalifornijos universitete (UC 
LA). Jis tiem pašnekesiam ir 
vadovaus.

Savaitgalio metu (rugpiūčio 9 
ir 10) bus pravesti trys simpo
ziumai šiomis temomis: Lietu
vių Bendruomenės ateities dar
bai ir žygiai; Jaunimo paruoši
mas ir įjungimas į Lietuvos lais
vinimo darbą; ir Lietuvių daly
vavimas amerikiečių ir kanadie
čių politinėje ir visuomeninėje 
veikloje ir nauda lietuviam ir 
Lietuvos bylai. Šiuose simpo
ziumuose kaip pagrindiniai da
lyviai (pranešėjai) jau yra sutikę 
dalyvauti šie lietuvių darbuo
tojai: J. Ardys, dr. H. Brazai
tis, J. Gaila, D. Kojelytė, L. Ko
jelis, R. Kudukis, kun. K. Puge
vičius, B. Raugas, L. Sidrys, 
V. Volertas, P. Žumbakis ir R. 
Žymantaitė.

Dalyvavimo šioje poilsio ir 
studijų savaitėje reikalais ra
šyti ar skambinti: Jonas Urbo
nas (313-435-4786), 1418 West 
Elmwood, Clawson, Michigan 
48017; Viktoras Palūnas (216 
644-5481), 518 Catalina Drive, 
Akron, Ohio 44319.

LFB Inf.

New Yorke

Integracijos reikalu Bostono 
mieste mokinių vežiojimo ko
va tebevyksta visu smarkumu. 
Mokyklų komitetas jau keleri 
metai priešinasi prievartiniam 
mokinių vežiojimui. To vežioji
mo nenori ne tik baltieji tėvai, 
bet ir dalis juodųjų bei kinie
čių tėvų. Federalinė valdžia su
laikė daug milijonų dolerių ir 
neduoda Bostonui, kol nebus į- 
vykdytas integracijos planas. 
Paskutinėmis dienomis federali
nis teisėjas padarė sprendimą, 
kad mokiniai privalo būti vežio
jami integracijos reikalui. Mo
kyklų komitetas ir net seime
lis priešinasi šiam teisėjo spren
dimui.

Ona Ulevičienė, viena iš 
darbščiųjų Bostono lietuvių mo
terų, jau dvi savaitės guli Car- 
ney ligoninėj. Jai buvo padaryta 
operacija. Po savaitės jautėsi 
visai gerai, bet įvyko komplika
cija ir teks dar kiek ilgiau pa
gulėti ligoninėj.

Dana Barūnaitė, baigusi tapy
bos mokslus ir gavusi bakalauro 
laipsnį Bostone, gyvena ir dirba 
Miunchene, Vokietijoj. Dabar ji 
vasaros atostogas praleidžia pas 
tėvelius Jadvygą ir Kazį Baro
nus Hingham, Mass.

Ciprijono Mališausko šer
menų proga jo bičiuliai Lietuvių 
Fondui suaukojo 150 dol. Ta 
proga paaukota ir Balfui 10 dol.

Monaco-Svagždis, 
lietuvių parapi-

Uršulė
Šv. Petro
jos narė, sodalietė, su
aukščiausiais pažymiais b ai-
gė Bostono valstybinę ko-
legiją ir gavo mokslų ba-
kalauro laipsnį. Ji žada
mokytojauti Bostono prie-
miestyje. Jos vyras Antanas
mirė prieš porą metų. Du
jos vaikai yra baigę Sv.
Petro parapinę mokyklą.
Dukra Kristina Mass. uni-

A.A.
KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI

mirus, liūdinčią žmoną, brolius ir seseris giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Jauniškių šeima

Skausmo valandoje, mirus brangiam broliui
KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI,

seseriai Zuzanai Rajeckienei, jos vyrui Faustui ir visiem 
artimiesiem reiškia gilią užuojautą

New Londono LB apylinkės lietuviai

Brangiam vyrui, tėveliui ir broliui

A.A.
KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną Ligiją su dukrele Sanda, 
seserį Zuzaną Rajeckienę, brolius tėv. Augustiną, OFM, Vin
cą, Joną, Vladą, Algį su šeimomis ir brolį Petrą bei seserį 
Eugeniją Lietuvoje.

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos

GEDIMINUI ALINSKUI
mirus, žmoną Liuciją, sūnų, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

New Jersey Ateitininkų 
Sendraugių skyrius

PODAROGIFTS, INC. 
primena, kad 

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS 

į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station VVagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis 
MOSKVIČ 408-IE 
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station VVagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968 
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

Package Express & Travel Agency,
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

Manyland Books leidykla, ku
riai vadovauja Stepas Zobarskas, 
angliškai išleidžia Partizanus už 
geležinės sienos. Visi knygos 
spaudos darbai vedami į galą.

Rusų išeivių organizacija, 
kuri vadinasi Association of Rus- 
sian Cadets, Ine., savo metinį 
suvažiavimą šaukia San Francis- 
co mieste rugpiūčio 3-11. Šios 
organizacijos rytinio pakraščio 
narių kelionių ir viešbučių rei
kalus pavesta tvarkyti lietu
viškai kelionių agentūrai Vytis 
Brooklyne.

Mikhail Barishnikov, rusas 
baleto šokėjas, birželio 30 To
ronte pasitraukęs iš rusų trupės 
ir paprašęs politinio azylio glo
bos, JAV-bėse debiutuos liepos 
27 New York Statė teatre, kur 
šiuo metu “American Ballet 
Theatre” trupė atlieka baleto 
sezoną. Tą šeštadienio vakarą 
jis šoks Giselle balete su Nata- 
lia Makarova. Rugpiūčio 5 ten 
pat šoks La Bayadere, o rug
piūčio 9 — Don Quixote pa
statymuose.

versitete studijuoja pirmuo
sius metus, sūnus Antanas 
baigė antrus metus Bosto
no universitete.

Juozas Balaconis baigė 
So. Bostono aukštesniąją 
mokyklą ir gavo Bostono 
miesto stipendiją studijuoti 
ketverius metus Bostono 
universitete. Jis yra Juo
zo ir Elzbietos Balaconių 
sūnus, baigęs Šv. Petro 
parapinę pradžios mokyklą.
Jo sesuo Margareta
aukščiausiais pažymiais 
gė Bostono valstybinę
kytojų kolegiją. Ji 
pat yra baigusi Šv.
ro parapijos pradinę 
kyklą.

su 
b ap
mo
tai p 
Pet- 
mo-

Veronika Stunzėnaitė, anks
čiau baigusi Šv. Petro parapinę 
mokyklą, dabar baigė So. Bosto
no aukštesniąją mokyklą ir už 
savo gabumus gavo veteranų 
stipendiją.

Minkų radijo valandos ge
gužinė — piknikas Romuvos 
parke, Brocktone, įvyks rugpiū
čio 11.- - - - - - - - - - - - - - - 1

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK j

Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur -.tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets t
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 514 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily --------

NIDA MOTEL
PRIE PAT ATLANTO PAKRAŠČIO

Išnuomojami atskiri kambariai — galima naudotis visais virtuvės 
patogumais. Savaitgaliui, savaitei ar visam sezonui už prieina
mą kainą. Kambariuose įrengti vėsintuvai su televizija. Kreiptis: 
A.Barkauskas,101 OceanA ve..BradleyBeach,N.J.07720 
Tel. (201) 776-8445.
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Dariaus ir Girėno tragiško 
skridimo per Atlantą 41-mas 
metinis minėjimas įvyks liepos 
20, šeštadienį, 3 vai. popiet 
Lituanica Aikštėj (Union Avė. 
ir Stagg St. kampas), Brookly- 
ne, N.Y. Minėjimo programą 
praves Dariaus ir Girėno pa- 

'minklo komiteto pirm. Bronė 
Spūdienė. Invokaciją sukalbės 
kun. Antanas Račkauskas, Ame
rikos ir Lietuvos himnus giedos 
solistas Mečys Razgaitis, kalbės 
SLA centro sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė, pagrindinę kalbą 
pasakys inž. Vladas Kumpikas- 
Kumpikevičius, New Yorko S. 
Kudirkos šaulių kuopos pirmi
ninkas. Po minėjimo pirmininkė 
svečius kviečia į savo reziden
ciją vaišėm.

Joe Thomas su savo mėgiamu 
orkestru gros rugpiūčio 4, sek
madienį, Lietuvių Dienoje, 
Franklin Sąuare, L.I., N.Y.

Už a.a. Jono Makauskio vėlę, 
minint penktąsias mirties meti
nes, bus aukojamos mišios pran
ciškonų Kultūros Židinio koply
čioj liepos 25, ketvirtadienį, 7 
vai. ryto. Velionies draugai pra
šomi prisiminti jį savo maldose.

Aktorius Vitalis Žukauskas, iš
vykęs su Lietuvos vyčių ekskur
sija į Europą, birželio 30 turėjo 
humoristinį dviejų valandų va
karą Londone, Sporto ir Sociali
nio klubo salėj. Buvo suvažiavę 
apie 100 lietuvių iš viso Lon
dono ir apylinkių.

Frank Vaškas, Lietuvos vyčių 
garbės narys ir uolus Darbinin
ko bendradarbis iš Nevvark, N.J., 
liepos 21 atsiguls St. Michael 
Medical Center ligoninėj, 306 
High Street, Nevvark, N. J., dėl 
akių operacijos ir bendro svei
katos patikrinimo. Mielam 
bendradarbiui linkime greit pa
sveikti.

Nelė Mazalaitė, rašytoja, su 
savo vyru Juozu Gabe liepos 
13 išvyksta atostogauti į Ken- 
nebunkporto pranciškonų vie
nuolyno vasarvietę, kur išbus vi
są mėnesį laiko.

Stasys Pilka, dramos aktorius, 
grįždamas iš Europos, buvo su
stojęs pas dr. V. ir B. Paprockus 
Richmond Hill, N. Y.

Sovietų disidentų spaudos pa
roda išstatyta Nevv Yorko viešo
sios bibliotekos antro aukšto ko
ridoriuj, Fifth Avenue ir 42 
Street. Parodoj išstatyta eilė ne 
tik stambesnių veikalų kaip Sol
ženicyno rusiška “Gulag Archi
pelago” laida, Andrei Siniavski 
ir Yuli Daniel bylos angliškas 
vertimas ir pan., bet ir pogrin
džio laikraščių pavyzdžiai. Paro
da atidaryta iki rugsėjo 15, nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak., 
o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vak. Sekmadieniais už
daryta. Ir lietuviai kviečiami šią 
parodą aplankyti. To paties pa
stato pirmo aukšto koridoriuj iki 
rugsėjo 2 vyksta “Recent Re
gionai Atlasęs” paroda.

Muzikas Vytautas Kerbelis, 
Maspetho lietuvių parapijos 
vargonininkas, išvyko atosto
gauti visą liepos mėnesį.

Prel. Jono Balkūno pager
bime, surengtame JAV LB kraš
to valdybos ir Nevv Yorko lietu
vių organizacijų komiteto birže
lio 23, telegrama sveikino ir LF 
Bičiulių vyriausios tarybos pre
zidiumo vardu dr. Kazys Ambra
zaitis.

Kun. Pranas Geisčiūnas, bu
vęs Balfo reikalų vedėjas, iš 
Putnam, Conn., vėl atvyko į 
Memorial Hospital Nevv Yorke. 
Atsiradus reikalui, jis ruošiamas 
naujai operacijai. Pagal ligonio 
sveikatos stovį, gydytojai lanky
tojam pataria susilaikyti nuo lan
kymo.

Marijona Mickevičienė, gyv. 
Ridgevvood, N. Y., 77 m. am
žiaus, mirė liepos 13. Palaidota 
iš Apreiškimo bažnyčios liepos 
17 Šv. Jono kapinėse. Paliko vy
rą Antaną ir 3 dukras, iš kurių 
viena — seselė Urbana, domi
ninkone. Šermenimis rūpinosi 
Šalinskų įstaiga.

A. a. Onos Kaunienės mirties 
trejų metų sukakties proga ge
dulingos mišios už jos vėlę bus 
aukojamos liepos 31, trečia
dienį, 8 vai. ryto Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioj, 
Brooklyne. Giminės ir artimieji 
prašomi ją prisiminti savo mal
dose.

LIETUVIŲ DIENA
1974 m. rugpiūčio 4 d. — sekmadienį

PLATTDEUTSCHE PARK

1132 Hempstead Turnpike — Franklin Square, L. I. 

nuo 2 ligi 9 vai. p. p.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME!
■ 1

► Bendras Dainavimas

► Sportinės Varžybos

► Tautiški Žaidimai — Rateliai

► Nuo 5 ligi 9 vai. p. p. ŠOKIAI grojant JOE THOMAS
ORKESTRUI

► Laimės Šulinys

► Laimėjimai — Įėjimo dovanos

► Bus atžymėtas gražiausiai parengtas stalas

Šventė įvyksta bet kokiam orui esant.

Autobusas veš 1 vai. nuo Apreiškimo parap. bažnyčios, 
1:30 vai. nuo M. Shalins įstaigos, 84-02 Jamaica Avė.

Vienintelė proga visiems pabendrauti lietuvių iš
kiloje — piknike!

Įėjimo auka $3 suaug. $2 moksleiviams

LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO KOMITETAS

Gediminas Alinskas, che
mikas, 47 m. amžiaus, gyvenęs 
Clifton, N.J., širdies smūgio iš
tiktas, staiga mirė liepos 14, sek
madienį, 8 vai. vak. Laidojamas 
iš Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios, Paterson, N. J., St. Char- 
les kapinėse L. I., N. Y., šalia 
anksčiau ten palaidotos savo 
motinos.

Antanina Cilincevičienė, 82 
m. amžiaus, mirė liepos 15, 
Paterson, N. J. Nuliūdime pa
liko vyrą, 2 sūnus, dukrą ir anū
kus. Palaidota iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios liepos 17, 
trečiadienį, Kalvarijos kapinėse 
po pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj, Paterson,
N. J.

Amerikos Lietuvių Vargoni
ninkų — Muzikų Sąjungos sei
mas šiais metais įvyks Apreiški
mo parapijos salėj, Brooklyn,
N. Y., rugsėjo 2. Šį 51-mą sei
mą sutiko globoti kun. Pranas 
Raugalas, tos parapijos klebo
nas. Kadangi šiame seime bus 
gvildenami dainų šventės reika
lai, tad seime kviečiami daly
vauti visi chorvedžiai.

Gražina Tiškutė, Fifth Avė., 
New Yorke, moterų aprangos ir 
puošmenų bendrovės viceprezi
dentė, liepos 15 išvyko į Romą. 
Mėnesio kelionėj aplankys 
bendrovės reikalais taip pat Ve
neciją, Florenciją ir kitus Itali
jos miestus.

New Yorko vyrų buv. okteto 
nariai savo jauniausiam nariui 

Kęstučiui Simanavičiui, miru
siam liepos 5, prisiminti perei
tą sekmadienį perdavė specialų 
reportažą per Laisvės Žiburio 
radiją.

Petronėlė Gagienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja iš Brook- 
lyno, su dukra Frances išvyko 
atostogų į Texas valstiją, kur ap
lankys sūnų ir brolį su šeima,

Kelionė į Chicagą
Iniciatoriai Chicagoj paskelbė 

buv. Hanau stovykloj, Vokieti
joj, gyvenusių lietuvių suvažia
vimą. Suvažiavimas įvyks Darbo 
dienos savaitgalį, rugpiūčio gale 
ir rugsėjo pradžioj, Chicagoj. 
New Yorko apylinkėj buvę Ha
nau stovyklos gyventojai vyksta 
kaip grupė į šį suvažiavimą. 
Išvykstama šeštadienį, rugpiū
čio 31 d. ryto, grįžtama pir
madienį, (Labor Day) vakare. 
Buvę Hanau stovyklos gyven
tojai, o taip pat ir kiti lietu
viai, kurie norėtų pasinaudoti 
grupiniu papiginimu ir tą savait
galį praleisti Chicagoj, prašomi 
registruotis kelionių agentūroj 
VYTIS, iki liepos 29. Kreiptis į 
Romą Kezįtel. (212) 769-3300.

Juzė Vebeliūnienė-Kalvai- 
tytė

J. VEBELIŪNIENEI 
80 METŲ

New Yorko Richmond Hill ra
jone, 100-21 89 Avė. gyvena 
geros nuotaikos, linksma Juzė 
Vebeliūnienė, Suvalkijos ūki
ninkė, su visa būdinga ūkinin
ko galvosena. Ji yra motina Vy
tauto Vebeliūno, Lito investavi
mo bendrovės pirmininko.

Kiekvieną patraukia ši links
ma senutė. Ir nemanytai, kad jai 
tiek metų. Ji atšventė 80 metų 
sukaktį. Sūnus su savo gausia 
šeima ta proga buvo surengęs 
dideles vaišes. Ir dabar ji svei
ka, šviesaus proto, visada prak
tiška, nusiteikus pozityviai. Ji 
dar 1960 metais pasodino vyš
nią iš kauliuko. Jos velionis vy
ras ir sako: ar verta? Ir ji atsakė 
— visada verta. Štai praėjo 14 
metų, ir tas medis jau duoda 
vaisių.

Ji yra Kalvaitytė, gimusi prie 
Šešupės Norvaišuose. Namuose 
yra šeštas vaikas. Dar po jos bu
vo penki vaikai. Augo kai
me kaip ir visi kaimo vaikai. 
Būdama šešerių metų, jau ėjo 

ganyti. Užaugusi ištekėjo už 
Kazimiero Vebeliūno ir gyveno 
tarp Vilkaviškio ir Kudirkos 
Naumiesčio. Jos vyro brolis 
buvo kunigas, dar ir dabar te
bėra gyvas Lietuvoje.

Antrojo pasaulinio karo metu 
jie buvo išblokšti iš namų. Ji 
turėjo du sūnus — Joną ir Vy
tautą. Jonas liko Lietuvoje. Su 
Vytuku ir su vyru jie pasitrau
kė į Vokietiją. Po karo gyveno 
Kleinwittensee. Čia ji patarnavo 
pabėgėlio suorganizuotai bažny
tėlei.

Į Ameriką atvyko 1950 ir apsi
gyveno New Yorke. Čia ir Vy
tautas užaugęs, atsitarnavęs ka
riuomenėje, ėmė reikštis, kaip 
investavimo bendrovės organi
zatorius. Visi jie įsikūrė Rich
mond Hill kvartale. Čia 1962 
mirė ir jos vyras Kazimieras Ve- 
beliūnas.

Ji geros nuotaikos ir sveikatos, 
tikriausiai, niekada nėra sirgusi. 
Dalyvauja visur, kur tik siekia 
jos kelionės; Apreiškimo parapi
jos moterų draugijose, ir visur 
kitur, kur mato gyvenimo pozi
tyvią prasmę.

Ji nuolat lanko savo sūnaus 
gausią šeimą. Ir ją ten visi va
dina močiute. Močiute vadina ir 
visa gatvė, ir visi jai linki — 
kuo gražiausių, ilgiausių metų!

Jūratė Balsytė-Jasinskienė 
šiemet baigė N. Y. City univer
sitetą ir įsigijo sociologijos ba
kalauro laipsnį. Jos vyras Algis 
Jasinskas universitetą baigė 
prieš dvejus metus ir gavo psi
chologijos bakalauro laipsnį. 
Liepos 2 jie abu išvyko trijų 
savaičių kelionėn automobiliu 
per Ameriką. Žada siekti San 
Francisco, Meksikos pakraštį ir 
kitas įdomias vietas. Grįžę žada 
tęsti savo pasirinktus mokslus 
toliau.

— 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.

PAMINKLAS KULTŪROS 
ŽIDINIO SODELY

Prie Kultūros Židinio New 
Yorke numatomas pastatyti pa
minklas kovotojam dėl Lietuvos 
laisvės pagerbti. Prie paminklo 
vyks lietuviškos iškilmės ir duos 
progos visiem, ypatingai jauni
mui, susitelkti, prisiminti Lietu
vą ir ryžtis naujiem darbam tė
vynės labui.

Kultūros Židinio išlaikymo 
komitetas skelbia konkursą tam 
paminklui sukurti ir nustato šias 
sąlygas:

1. Pageidaujama, kad pamink
las būtų giliai lietuviškas ir 
krikščioniškas. Gali vyrauti vie
nas lietuviškas kryžius arba trijų 
kryžių junginys. Gali būti įve
damas Nežinomo kario pamink
lo motyvas. Jis gali būti ir sti
lizuotas ir pakeistas, bet savo si
luetu turi priminti Nežinomo 
kario paminklą. Įvedamas ir au
kuras su įrašu “Redde quod de- 
bes”. Aukuras iškilmių metu 
bus uždegamas.

Visi elementai turi būti su
jungti į vieną darnią visumą ir 
turi derintis su aplinka.

Lietuviški kryžiai čia su
prantami plačia prasme — gali 
būti ir stogastulpiai, koplytstul
piai, kryžiai, koplytėlės.

Kryžius galima stilizuoti, bet 
jie savo ornamentika ir savo si
luetu turi būti lietuviški.

Gali būti ir laisva bei moderni 
paminklo interpretacija.

2. Paminklui pritaikomos da
barties modernios medžiagos: 
cementas, plastika, geležis. Me
dis ornamentiniam papuošimam 
nenaudotinas.

3. Paminklo aukštis apie 20 
pėdų. Paminklas statomas tarp 
Kultūros Židinio ir Highland 
Blvd.. Susipažinus geriau su 
vieta, bus galima tiksliau ap-

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- 
5748.

Woodhavene parduodamas 2 
šeimų mūrinis namas su įrengtu 
rūsiu ir moderniom virtuvėm. 
Tel. 441-1182.

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

NEW YORK—Laisvės Žiburys, sekm.9-10 vai. ryto WHB1105.9 FM. 
R. Kezys, 62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379. Tel. (212) 
TW 4-1288.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Min- 
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

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

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 
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

j' Prašau atsiųsti KARŪNOS ............... egz., įdedu $I
I Vardas ir pavardė .....................................................................

į; N r. ir gatvės ........................................................
F. .......................
| Miestas, valstybė, zip code ...................... •].............................

Malonėkite nedėti Į voką grynų pinigų

spręsti ir jo dydį.
4. Projektai taip parengiami, 

kad būtų galima tuoj pradėti 
statybą. Nurodoma, iš kokios 
medžiagos statomas pamink
las.

5. Skiriamos trys premijos 
geriausiem projektam: I-ji pre
mija — 600 dol., II-ji 300 dol., 
IlI-ji 100 dol. Premijuoti projek
tai lieka Kultūros Židinio nuosa
vybė.

6. Projektam įvertinti ir ge
riausiem darbam atrinkti bus su
daryta specialistų ir mecenatų 
jury komisija.

7. Konkurso terminas — 1975 
sausio 1. Ant projektų pasirašo
ma slapyvardžiu. Atskirame vo
ke, ant kurio parašytas slapyvar
dis, įdedamas projekto autoriaus 
vardas, pavardė, adresas, telefo
nas.

8. Projektus siųsti šiuo adresu: 
Kultūros Židinys, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207.

9. Papildomų informacijų su
teikia Kultūros Židinio išlaiky
mo komiteto pirmininkas Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM. Ten ga
lima gauti ir situacijos planus. 
Rašyti tuo pačiu Kultūros Židi
nio adresu.

~ APIE PROF.
KOLUPAILOS 

MONOGRAFIJĄ
Vieno iš monografijos autorių, 

dr. Jurgio Gimbuto, nuomone, 
prof. Kolupailos biografija yra 
ne vieno žmogaus gyvenimas, o 
piūvis per jo aplinką Lietuvoj ir 
išeivijoj. Toji Kolupailos aplinka 
apima šimtus žmonių ir dešim
tis organizacijų bei įstaigų.

Kolupailos veikla buvo šakota 
ir jo darbo vaisiai svarūs ir gau
sūs. Tam pasiekti reikėjo ypatin
gai valingo būdo. Tur būt, bū
dingiausias Kolupailos charakte
rio bruožas, lydėjęs jį per visą 
gyvenimą, buvo visiškas, tiesiog 
asketiškas atsidėjimas savanoriš
kai prisiimtom pareigom. Nors 
Kolupaila pasiekė profesinės 
karjeros viršūnes, jo gyvenimas 
buvo nužymėtas ne pasitenkini
mu ir materialiniu atpildu, o 
nuolatiniu nerimu, įtampa, kova 
už savo užsibrėžtus idealus.

Lietuvių visuomenė šią knygą 
gaus rudenį. Daugiau žinių bus 
skelbiama kituose šio laikraščio 
numeriuose.
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