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Savaitės įvykiai 
Liepos 16-23

Kipras galėjo virsti 
Viduržemio jūros Kuba?

Kipro kariuomenės maištas 
liepos 15 prieš prezidentą Ma- 
karios galėjo virsti pasauliniu 
gaisru. Pabėgęs Makarios 
pas anglus, buvo pristatytas į 
Londoną ir į Jungtines Tautas. 
Čia kaltino Graikiją, reikalavo 
grąžinti jį į valdžią.

Turkija ėmėsi radikaliausios 
priemonės — liepos 20 pradėjo 
invaziją į Kipro salą. Graikija 
paskelbė mobilizaciją. Sovietai 
aliarmavo parašiutininkus. Kis- 
singerio telefonas skambėjo 
Maskvoje, Ankaroje, Atėnuose 
taikai išlaikyti. Pagaliau liepos 
20 Saugumo Taryba paragino 
sustabdyti ginklus, pašalinti iš 
Kipro svetimas kariuomenes, iš
laikyti Kiprą nepriklausomą.

Gaisras apgesintas, bet kiek 
jis atsiėjo gyvybių, dar neaišku. 
Faktas betgi, kad ne tik Graiki
jos bei Turkijos, bet ir Sovietų 
bei Amerikos, Anglijos interesai 
čia skyrėsi. Anglija ėmėsi globo
ti Makarios. Sovietai Makarios 
taip pat rėmė.

Amerika jam neturėjo palan
kios akies. Makarios demonstra
tyviai buvo rėmęsis Sovietais, 
Amerika suinteresuota stipria 
Graikija ir negalėjo aiškiai pasi
sakyti prieš Graikiją, kurioje ji 
turi savo laivyno bazę. Amerika 
tad sutiko derėtis ir su nauja 
perversmo pastatyta valdžia. Su
tiko Kissingeris pagaliau priimti 
ir Makarios, bet ne kaip pre
zidentą, o kaip aukštosios hie
rarchijos atstovą. Jai mielesnis 
būtų kas kitas Makarios vietoje.

Sovietai, nors rėmė Makarios, 
bet rodė palankumo ir Turkijos 
invazijai. Jiem svarbu arba jų 
šalininkas Makarios, kuris prie
šingas Kipro įjungimui į Graiki
ją, arba bendras sumišimas, ku
riame jie gali praplėsti savo į- 
taką.

Turkija tai gerai suprato. Aiš
kinama, kad Turkija Graikiją lai
ko artimiausiu komunistų taiki
niu. O jeigu Kipras bus pri
jungtas prie Graikijos, 
tai komunistų įtakoje atsidurs ir 
Kipras. Vadinas, Turkijos pa
šonėje bus Viduržemio jūros 
Kuba. Ji bus 40 mylių nuo Tur
kijos, 300 mylių nuo Graikijos, 
50 mylių nuo Sovietų įtakoje 
esančio Irako. Tokios padėties 
Turkija negali prileisti. Iš čia 
ir greitas Turkijos reagavimas 
ginklu.

Gaisras prigesintas tuo, kad 
abidvi pusės sutiko derėtis. Ar 
susiderės dėl Makarios grąžini
mo ar dėl naujo ne sukilimo 
pastatyto prezidento, dėl kariuo
menių dalinių savo tautiečių 
apsaugai — klausimas turi būti 
sprendžiamas derybose.

-o-
Kipro praeitis marga. Tą salą, 

dydžio kaip pusė New Jersey 
valstijos, iki 1878 valdė Turkija. 
Nuo tada ją paėmė Anglija, ir tik 
1960 ji išsikovojo nepriklauso
mybę. Tačiau Anglija pasiliko 
joje dvi bazes su 9,000 vyrų. 
Gyventojų dabar yra 640,000 — 
graikai ir turkai santykiu 4:1. 
Nuo konflikto tarp jų saugo J. 
Tautų kariuomenė. Kipro ne
priklausomybę garantavo Ang
lija ir Graikija.

Akmenėliai Į Kissingerio 
darželį

Ryšium su Kipro konfliktu 
NYT nesusilaikė nuo priekaišto 
Kissingerio politikai — kam 
Amerika remia “karinius Atėnų 
despotus”, “karinę diktatūrą”. 
Vadina tai tokia klaida kaip prieš 
trejus metus klaidingas Kissin
gerio vertinimas ir patarimas dėl 
Bangladesho krizės.

Penktadienis-Friday
SECOND-CLASS
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Spaudoje ir per radiją liepos 
17-18 pasklido AP žinia, kad 
Valstybės departamentas pripa
žino Amerikos pilietybę Simui 
Kudirkai. Pakartojam AP žinią, 
kiek jos buvo paskelbta NYT 
liepos 18.

-o-
AP pranešimas: Motinos pilie
tybė nulėmė ir pilietybę sūnui

Ketveri metai po to, kai Jung
tinių Valstybių valdžia leido ru
sam ištempti iš Pakrančių sargy
bos laivo pabėgėlį, Valstybės 
departamentas pripažino tą Lie
tuvoje gimusį jūrininką (Ameri
kos) piliečiu, — rašo AP.

Tačiau per vėlai atėjo pripa
žinimas Simui Kudirkai. Tuojau 
po mėginimo pabėgti jis buvo 
teisiamas, pasmerktas ir įkalin
tas už išdavimą.

Jūrininko nepavykusios pa
stangos pabėgti buvo prie 
Martha’s Vineyard 1970, kada jis 
įšoko į Pakrančių sargybos ku
te rį.

Kudirka yra sūnus Brooklyne 
gimusios moters, kuriai Sovietų 
Sąjunga neleidžia išvykti iš Lie
tuvos respublikos ir grįžti į 
Jungtines Valstybes. Moteris, 
Marija Šulskienė, buvo tėvų par
vežta į Lietuvą dar kūdikis.

Valstybės departamentas sa
kė, kad “Jungtinių Valstybių 
ambasada Maskvoje nusprendė, 
kad Simo Kudirkos pilietybė 
kildinama iš jo motinos ir nėra 
jokių įrodymų, priešingų jo 
Jungtinių Valstybių pilietybei.”

-o-
Hanrahano pranešimas: 
sutapo su Pavergtų Tautų 
vaitės 15-ąja sukaktim.

Tos pačios datos komunikate 
kongresmanas Bob Hanrahan (r. 
III.), kuris labai atsidėjęs veikė 
Kudirkos ir jo motinos naudai, 
dabar pareiškė:

“Aš džiaugiuosi, kad Valsty
bės departamentas pagaliau 
ėmėsi atitaisyti neteisybę, pa
darytą šiam Amerikos piliečiui. 
Ypatinga ironija, kad tai turėjo 
būti padaryta švenčiant 15-ąsias 
Pavergtų Tautų Savaitės meti
nes”.

Tai
Sa-

Hanrahanas pridūrė, kad Vals
tybės departamentas ir Ameri-

Monitor vedamajame prikiša 
Kissingeriui taip pat, kad jis blo
gai apskaitė Turkijos reagavimą 
ir pats delsė veikti. Esą ir paties 
departamento pareigūnai kriti
kuoja savo šefo blogą apskai
tymą. Pats laikraštis betgi pasi
sako už tai, kaip tik norėtų Ame
rikos politika: už kandidatą į 
prezidentus, priimtiną abiem 
pusėm, vadinas, prieš Makarijų 
ir prieš sukilimo pastatytąjį.

NYT bendradarbis primena, 
kad Kissingerio “taika” Vietna
me nepasiekta, o viduriniuose 
rytuose jo laimėtas ginklų su
stabdymas dar nėra taika. Tačiau
U.S. News . . . rašo, kad po pre
zidento laiško, kuriuo jis prisi
ima atsakomybę už bendradar
bių sekimą ir “nuplauja” Kis- 
singerį, pastarasis esąs paten
kintas tokia prezidento parama 
ir atsistatydinti nebegrasina.

SIMAS KUDIRKA — 
AMERIKOS PILIETIS 
Amerikos ambasada 
pareikalavo pasimatyti 
kos ambasada Maskvoje dabar 
tariasi, kas toliau daryti, norint 
geriausiai apsaugoti Simo Ku
dirkos ir jo motinos teises. Ma
rija Šulskienė stengiasi išvykti 
iš Sovietų Sąjungos.

-o-

N. Y. Post pranešimas: remiasi 
Valstybės departamento parei
gūno pareiškimais

New York Post liepos 18 
davė savo bendradarbio Morton 
Kondracke informaciją, paremtą 
Valstybės departamento pa
reigūno pareiškimais. — Esą 
Valstybės departamentas pa
tvirtino kongresmano Robert
P. Hanrahano (r. III.) praneši
mą, kad Simui Kudirkai šią 
savaitę buvo pripažinta Ameri
kos pilietybė.

Primindamas S. Kudirkos pa
stangas pabėgti ir jo išdavimą, 
atsakomybę priskiria Valstybės 
departamentui ir Pakrančių sar
gybai. Esą jie, “atsižvelgdami į 
vykstančias delikačias derybas” 
dėl žvejybos teisių, Kudirką grą
žino. (Šį populiarų aiškinimą 
Washington Post yra pakeitęs 
kitu: esą sprendimą dėl Kudir
kos likimo padaręs Baltuosiuose 
Rūmuose prezidento patarėjas J. 
Dean! Darb.)

Toliau NY Post: Tačiau pagal 
Valstybės departamento parei
gūno pareiškimą Amerikos lie
tuvių grupės ėmėsi iniciatyvas 
po incidento išaiškinti, kad Ku
dirkos motina Marija Šulskienė 
buvo gimusi Brooklyne ir kad 
Kudirka gali būti J. V. pilietis 
pagal savo kilmę.

Pareigūnas sakė, kad motinos 
amerikinė pilietybė pasitvirtino, 
ir jai buvo duotas J.V. pasas 
gegužės 17 Amerikos ambasa
doje. Ji paprašė tuo metu pripa
žinti pilietybę ir jos sūnui.

Pagal Valstybės departamen
tą ambasada apklausinėjo Kudir
kos motiną pakartotinai dar 
liepos 13, paskiau nusprendė, 
kad jis iš tikrųjų yra jos sūnus 
ir nėra padaręs jokio žygio pilie
tybei atsisakyti.

Pilietybė Kudirkai pripažinta 
šios savaitės pradžioje, bet pa
reigūnas sakė, kad “sekantis 
žingsnis” nebus reikalauti Ku
dirką paleisti iš sovietinio kalė
jimo. “Mes tariamės su ambasa
da Maskvoje, kas daryti apsaugai 
interesų Amerikos piliečio, ku
ris yra Sovietų kalėjime”, sakė 
pareigūnas. “Jis yra pažeidęs 
Sovietų įstatymą. Jis buvo teis
tas ir rastas kaltas išdavimu. 
Gal būt, daugiausia, ką mes ga
lim daryti, tai siekti su juo

BAŽNYČIOJE ŽENKLAI AMERIKOS KATALIKŲ BAŽNYČIOJE
IR ŠALIA JOS:
Kaip apie juos kalba Amerikos 
vyskupai

Pasaulio vyskupų sinodui, 
kuris bus šį rudenį Romoje, 
Amerikos vyskupai paruošė pra
nešimą apie Bažnyčios padėtį 
Amerikoje. Pagal vyskupų pra
nešimą Amerikos katalikų bend
ruomenė praeity buvo relatyviai 
izoliuota, vientisa, laikydamasi 
“katalikų tikėjimo”, “katalikiš
kai suprastų vertybių”, “kata
likiškos praktikos”.

Per paskutinius 15 metų pa
dėtis pakito. Ypačiai nuo Vatika
no II susirinkimo. Bažnyčioje at
sirado įtampos, kurios neteisin
gai vadinamos “konservatorių” 
ir “liberalų” konflikto padari
niais. Šie terminai nenusako 
konfliktų esmės. Esmė yra klau- 
mas: ar katalikų bendruomenė 

konsularinio susitikimo — tai 
pirmas žingsnis. Mes laukiame 
ambasados nuomonės šiuo rei
kalu”.

-o-
LB pranešimas: Ambasada jau 
pareikalavo pasimatyti su Ku
dirka

Daiva Kezienė, LB Visuo
meninių reikalų tarybos narė 
ir Americans for Simas pirmi
ninkė, informavo, kad kongres
manas Hanrahanas liepos 18 
LB Visuomeninių reikalų tary
bai pranešė, jog JAV ambasada 
Maskvoje pareikalavo iš Sovietų 
vyriausybės pasimatyti su S. Ku
dirka. Pasimatyti su savo pilie
čiu — ta teisė numatyta kon- 
sularinėje sutartyje. Sovietai rei
kalavimo neatmetė, bet svarsty
sią.

Kudirkos pilietybės reikalu su 
valstybės sekretorium Kissin- 
geriu kalbėjosi ir šen. Jacksonas.

-o-
Sen. Jacksono pranešimas: už 
Kudirkos paleidimą

Šen. Henry M. Jacksono ko
munikate liepos 18 pranešama, 
kad tą dieną jis kalbėjęs su Kis- 
singeriu ir buvęs pastarojo už
tikrintas, jog padarysiąs viską 
Sovietų vyriausybės sferose, kad 
su Kudirka būtų elgiamasi kaip 
su JAV piliečiu. Šen. Jackso
nas reiškia viltį, kad šios ini
ciatyvos dėka Kudirka bus pa- 
l^ištas iš kalėjimo ir repatrijuo
tas į Jungtines Valstybes.

Gibson įteikė Pavergtų TautųNew Yorko burmistrui Beame sergant, pavaduotojas Paul
Savaitės komitetui proklamaciją liepos 17 miesto rotušėj. Iš k.: Birutė Radzivanienė, 
Paul Gibson, Regina R. Žymantaitė, teisėjas Matthew Troy. Nuotr. Charles Binkins

NUO VATIKANO
savo pažiūrose ir veikloje turi 
laikytis tradicinių krikščioniškų 
vertybių supratimo, ar prisiimti 
vertybių supratimą iš sekuliari
nės, humanistinės sistemos, ku
rios aplinkoje katalikai gyvena.

Daugelis — rašoma prane
šime — pasakys, kad sekulia
rinė įtaka katalikam yra dides
nė nei Bažnyčios. Tokios padė
ties vaisiai: pašaukimų mažė
jimas, sekmadienio mišių lanky
mo retėjimas, Bažnyčios mokslo 
apie šeimos apribojimą atmeti
mas, divorsų pripažinimas, abor
tų toleravimas. Tarp naujų ženk
lų, kuriuos teigiamąi vyskupai 
vertina, yra nauji sąjūdžiai už 
maldą ir dvasinę praktiką, para
pinių ir diecezinių tarybų gau
sėjimas — o tai rodo pasaulie
čių atsakingumo pajautimą stip

Penkių teismas Vilniuje

SAVAS ŠUO SKAUDŽIAU KANDA
Pereitame nr. buvo aprašyta bylos sudarymas ir bylos pra

džia teisme penkiem lietuviam: Žukauskui, Sakalauskui, dr. Ru
daičiui, Poviloniui ir Mackevičiui. Kaltinimai sukosi apie pogrin-
džio organizacijos sudarymą ir 
laikraštį.

Tęsiame tos bylos aprašymą:

Politinę bylą jungia su krimi
nalais:

A. Mackevičius prie politinės 
bylos buvo prijungtas ne at
sitiktinai — tarybinio teismo 
praktikoje priimta politiniam 
procesui suteikti kriminalinį at
spalvį. Kadangi Žukauskas bu
vo pažįstamas su Mackevičiu
mi, tai ir jį buvo bandoma ap
kaltinti vagystėmis — mato
te, koks jo “moralinis vei
das”! Teismas, be išspaustų iš 
Mackevičiaus prieštaringų pa
rodymų, daugiau jokių įrodymų 
neturėjo. Tai ir pabrėžė Žukaus
ko advokatas Kudaba.

Šįkart tarybinis teismas norė
jo pasirodyti kaip nepaperka
mas smūtkelių ir bažnytinio tur
to saugotojas, griežtai baudžian
tis kaltininkus. O gal jis nuteis 
ir tuos, kurie suorganizavo ir su
naikino Kryžių kalną, Vilniaus 
Kalvarijų koplytėles, išniekino 
daugelį bažnyčių ir tt. — 
nusikaltėliai žinomi!

šie

Kuo prisipažino Žukauskas:
Š. Žukauskas prisipažino va

dovavęs organizacijai, kurios 
tikslas buvo šviestis, rinkti lite
ratūrą. Jis norėjęs veikti tik tary
binio teisėtumo normose, tačiau 
manąs, jog reikia taisyti valdžios 
padarytas klaidas. “Juk iš tiesų 
mūsų tautai padaryta didžiausia 
skriauda — išvežta 36,000 lietu
vių”, kalbėjo Žukauskas.

Jis prisipažino platinęs li
teratūrą, kuri, jo nuomone, esan
ti ne antitarybinė, pvz. “S. Ku
dirkos teismo procesas.” Krimi
nalinius nusikaltimus neigė — 
religinių liaudies dirbinių jis 
nevogęs. Dėl rašomųjų mašinė
lių Žukauskas sakėsi buvęs į- 
sitikinęs, kad jos nurašytos — 
nuostolių niekam nepadaryta.

Sakalauskienė apie savo vyrą:
A. Sakalauskas prisipažino da- 

II SUSIRINKIMO
rėjant, Bažnyčios nukreiptos 
misijos į mažumas ir etnines 
grupes.

Esą reikia apsvarstyti būdus, 
kuriais Evangelijos nešimas ge
riausiai pasiektų šios dienos 
žmogaus protą ir širdį.

Įtampa tarp tradicionalistų ir 
liberalų

Vieni vadina konservatoriais, 
kiti tradicionalistais tuos, kurie 
gina tradicinį Bažnyčios mokslo 
ir praktikos supratimą nuo libe
ralų dogmų, liturgijos ir moky
mo srityse. Polemika eina aš
triais žodžiais.

Tradicionalistai susirūpinę iŠ«- 
laikyti ištikimybę tokiom dog
mom kaip nekaltas Mergelės 
Marijos prasidėjimas, Kristaus 
realus prisikėlimas, Mišiose

pasirengimą leisti pogrindžio

lyvavęs organizacijoje ir mokė
jęs nario mokestį. “Susibūrėme 
savišvietai”, kalbėjo kaltinama

sis.
Sakalausko žmona, paklausta 

apie vyro pažiūras, pasakė: nor
malios, kaip ir visų dorų žmo
nių. Vyras visą gyvenimą dir
ba. Tegu visi tiek dirba — tai 
būtų indėlis komunizmo staty
bom Mokė jaunimą, atidavė 
daug laiko jo auklėjimui. Tačiau 
vyras negali taikstytis su mūsų 
gyvenimo trūkumais, kulių yra.

— Kokie trūkumai? — pa
klausė teisėjas.

— Pradėsiu nuo buities . . . 
Štai per vargus gavome butą, 
o jame nieko nėra . . .

— O kas ten turėjo būti?
— Man rodėsi, jei bute yra 

radiatoriai, jie turi šildyti; jei 
yra čiaupai — iš jų turi bėgti 
vanduo. Visa tai mano vyras su
tvarkė savomis rankomis, auko
damas laiką, skirtą moksliniam 
darbui ... — kalbėjo Sakalaus
kienė. Teisėjas ją pertraukė ir 
pradėjo klausinėti apie užsie
nio radijo laidų klausymą.

Reikia skaityti ir “anti” litera
tūrą:

I. Rudaitis sakėsi apie jokią 
pogrindžio organizaciją nieko 
negirdėjęs ir jos pinigais nerė- 
męs. Užsienio valiutos įsigijęs 
atsitiktinai. Apie ruošiamą leidi
nį taip pat nieko negirdėjęs. 
Knygas visokias skaitęs, nes iš
silavinusiam žmogui reikia žino
ti ir “anti” literatūrą.
Vogiau ir apiplėšiau:

A. Mackevičius prisipažino 
vogęs liaudies dirbinius ir api
plėšęs Tirkšlių bažnyčią. Visa 
tai jis daręs norėdamas įsigyti 
pinigų, nes mėgstąs gražiai ap
sirengti. Vagystėse su juo daly
vavęs ir Žukauskas. Vėliau Mac- 

(nukelta į 2 psl.)

duonos ir vyno reali transub- 
stanciacija, o ne tik simbolinis 
prisiminimas. Drausmės atžvil
giu jie reiškia ištikimybę popie
žiui.

Liberalai žiūri į Bažnyčią dau
giau kaip į žmonišką bendruo
menę, sumenkindami joje mis
tišką Kristaus dalyvavimą, o ne 
vienas ir į Kristų žiūri kaip į 
žmogų, ne į Dievą Žmogų.

Konservatyvioji linija reiškiasi 
stipriausiai per The Wanderer, 
National Catholic Register, 
Twin Circle, Communio. O 
pagal Wanderer liberalizmo 
tvirtovė esanti Detroito arki
vyskupija.

Time žurnalas vertina, kad ši 
įtampa veda į naują “kontrre- 

(nukelta į 2 psl.)
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SAVAS ŠUO SKAUDŽIAU KANDA
(atkelta iŠ 1 psl.)

kevičius sakėsi apiplėšęs baž
nyčią vienas, norėdamas Žu
kauskui įrodyti, kad galįs veikti 
savarankiškai.

Žukauskas Mackevičiui
teisme taip pasakė: “Tu, Aliau, 
atsakyk už save, o ką aš dariau
— palik man. Aš nepasiryžęs 
atsakyti už tavo kaltes”.

L. Mackevičius taip charakte
rizavo savo brolį: “Alius — kaip 
prancūzas: kai visi dainuoja — 
ir jis dainuoja, kai visi nutyla
— tyli ir jis”.

Kraštotyra ir—nieko daugiau:
V. Povilonis neprisipažino 

priklausęs pogrindžio organiza
cijai ir jokių knygų neplatinęs, 
tik kai kurias laikęs namuose. 
Apie pogrindinį leidinį nieko 
nežinojęs, o su Žukausku jį ri
šusi tik kraštotyra.

-o-

Prokuroras — ką kaltina ir ką 
gina:

Prokuroras Bakučionis Žu
kauską vadino organizacijos įkū
rėju ir prašė teismą skirti kalti
namajam 7 metus laisvės atėmi
mo.

Sakalauskui prokuroras pa
siūlė 5 metus laisvės atėmimo.

Apkaltinęs Povilonį ir Ru
daitį, prokuroras iš visų jėgų 
ėmė ginti Mackevičių, vadinda
mas jį nukentėjusiu, auka, suve
džiota Žukausko ir panašių į jį 
asmenų.

Gynėjai politinėse bylose ma
ža ką gali pasakyti, nebent iš
kelti kai kuriuos teisiamųjų nuo
pelnus. Advokatas Kudaba teisi
no Žukauską nuo kriminalinių 
nusikaltimų, advokatas Bor- 
vainis iškėlė Sakalausko nuo
pelnus visuomenei, advokatas 
Gavronskis paminėjo, kad Ru
daitis esąs geras gydytojas, bu
vęs antifašistas. Mackevičių 
advokatas Vaicekauskas vadino 
“paklydusia avele”, kuri galinti 
visiškai pasitaisyti. Advokatė 
Matijošaitienė kalbėjo apie 
Povilonio nuopelnus komjauni- 
mui, jo blogą sveikatą. Kai kurie 
gynėjai mėgino visą atsakomybę 
suversti Š. Žukauskui.

' Visi teisiamieji prašė teismą 
juos išteisinti, o Mackevičius — 
pasigailėti.

Kas darėsi teismo salėje:
Teismo atmosfera buvo sle

gianti — salėje sėdėjo sielvar
to- prislėgti giminės, pasyvūs 
advokatai. Kaltinamiesiems ne
buvo leista veidu atsisukti į sa
lę! Jei kas bandydavo ką nors už
sirašyti, prisistatydavo milici
ninkas ir užrašus atimdavo. 
Teismo eigoje nebuvo perskai
tytas Vasario 16-osios proga 
išleistas lapelis, o tik pažymėta, 
kad jis prasideda žodžiu “Lietu
vi!” ir baigiasi žodžiais “Kauno 
skyrius”. Lapelio turinys teisme 
turėjo būti analizuojamas! Teis
me buvo kalbama apie ruošiamą 
pogrindinį leidinį, bet to leidi
nio turinio teismas taip pat ne
parodė. Nieko tikro nebuvo pa
sakyta ir apie pogrindinę orga
nizaciją. Taigi, patys svarbiau
sieji dalykai, už kuriuos buvo 
pritaikytas LTSR KB 68 str., 
liko teismo nepaliesti.

Taip vyko teismas, turėjęs 
tikslo apjuodinti ir paralyžuoti 
kraštotyrininkų judėjimą Lie
tuvoje.

-o-

Žukauskas: Rusijos imperia
listų kalėjimas

š. Žukausko baigiamoji kalba 
truko apie valandą. Jis sakėsi 
neesąs socialistinės santvarkos 
priešas, tačiau manąs, kad tary
bų valdžia neesanti liaudies val
džia, nes ji atnešta okupacijos 
keliu, 1918 metų “revoliucija” 
Lietuvoje kilusi ne liaudies ma
sėse, o buvusi paruošta Maskvo
je ir iš ten Raudonosios armijos 
atnešta į Lietuvą kartu su Kap
suku ir Angariečiu. Jų valdžioje 
vyravo lenkai, rusai ir žydai, 
kurie su nepriklausomybės iš- 

. troškusią Lietuvos liaudimi ne
turėję nieko bendro. Lietuviai 
organizavę savanorių kariuo- 

k menę dėl to, kad išgintų iš Lie- 
. tuvos naujus okupantus — bol

ševikus. Toliau Žukauskas pa
minėjo 1939 metų Ribbentropo-

Molotovo paktą dėl Pabaltijo pa
sidalinimo. Taigi ir 1940 tarybų 
valdžia Lietuvoje buvusi atnešta 
Raudonosios armijos. Tariamos 
revoliucijos ar revoliucinės si
tuacijos Lietuvoje yra ne kas ki
ta, kaip šlykštus melas. 1940 
buvo vykdomi suėmimai ir trė
mimai, o pokario metai dar bai
sesni: teroras, išbuožinimai,
“žaliukai”, “stribai”, masinės 
tremtys, pareikalavusios apie 
300,000 žmonių aukų. O kur su
ėmimai, kalėjimai, lageriai, įvai
rios represijos, nekaltųjų šaudy
mas, “Stalino kultas”! Po karo 
žmonės į Sibirą buvo vežami ne 
klasiniais, bet nacionaliniais 
motyvais. Dar ir dabar yra žmo
nių, neturinčių teisės grįžti į 
Tėvynę. Tai baisi žala Lietuvai. 
Iki šių dienų pasireiškia rusiš
kasis šovinizmas, varoma nutau
tinimo politika. Rusams Lie
tuvoje suteikiamos kur kas ge
resnės sąlygos negu lietuviams. 
Rusų tautybės gyventojų didėji
mas Lietuvoje aiškinamas dar
bininkų trūkumu, tuo tarpu Lie-

tuvos gyventojai verbuojami į 
Kazachstaną ir kt. Tarybų Są
jungos vietas. Šitaip vykdoma 
kolonizacija. Rusijos imperija te
bėra tautų kalėjimu. Visos pa
saulio tautos kovoja už laisvę. 
Visos pažangios jėgos jas palai
ko. Tad kuo mes, lietuviai, blo
gesni už kitus?!
Žukauskas: čia ne teismas, o 
susidorojimas

Žukauskas savo veiklos nelai
ko nusikaltimu prieš liaudį ar 
tautą ir neprašo sušvelninti 
bausmę, o tik reikalauja jį pa
leisti. Jis kreipiasi į teismą:

— Čia ne teismas, o susi
dorojimas . . . Kodėl jis uždaras? 
Ar iš tikrųjų teismas bijo, kad 
įniršę žmonės jo nesudraskytų? 
Bijote jūs — “susirinkę dėl tru
pinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto” (V. Kudirka) . . . Nors 
iš vardo esate lietuviai, tačiau 
ne veltui liaudies išmintis sa
ko: savas šuo skaudžiau kan
da.. .

Žukauskas savo kalbą užbaigė 
Mykolaičio-Putino žodžiais:

“Priešas mus spaudžia geleži
nėm rankom.

Tačiau brangiausias žodis —

laisvė!”

1974 kovo 3 paskelbtas teismo 
sprendimas.

Š. Žukauskas, gimęs 1950, 
Kauno Medicinos instituto VI 
kurso studentas, komjaunuolis, 
neblogai mokąs anglų, prancū
zų ir vokiečių kalbas, nuteisia
mas 6 metams griežto režimo la- 
gerin, konfiskuojant turtą.

A. Sakalauskas, gimęs 1938, 
Kauno Politechnikos instituto 
vokiečių kalbos dėstytojas, — 5 
metams griežto režimo lagerin.

V. Povilonis, gimęs 1947, inži- 
nierius-technologas, — 2 me
tams griežto režimo lagerin.

I. Rudaitis, gimęs 1911, gydy
tojas, — 3 metams griežto reži
mo lagerin, konfiskuojant turtą.

A. Mackevičius, gimęs 1949, 
KPI studentas, — 2 metams pa
prasto režimo lagerin.

Bausmės atlikimo vieta — So- 
likamstas (Permės sritis), iš
skyrus Mackevičių, kuris baus
mę atliks Pravėniškėse.

Š. Žukauskas iki rudens palie
kamas saugumo kalėjime.

Pavergtų Tautų Savaitės minėjime New Yorko centrinio parko orkestrinėj dalis vėliavų 
ištikimybės priesaikos pareiškimo metu. Nuotr. L. Tamošaičio

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
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.

įMOVED TO LARGER QUARTERS — 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!

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:
ŽENKLAI AMERIKOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOJE NUO VATIKANO II SUSI
RINKIMO (atkelta iš 1 psl.)

formaciją”.
Ėjimas į pasaulį

Vatikano II susirinkimo pa
skata nešti Evangeliją į pasaulį 
rado ypatingo supratimo tarp 
Amerikos vienuolijų. N. Cath. 
Register paskelbė eilę vienuolių 
seserų, kurios išėjo į viešąjį 
gyvenimą, pasilikdamos sykiu ir 
vienuolės: esą Detroit viena se
suo baigė policijos akademiją ir 
yra “policevvoman”; Pennsyl- 
vanijoje sesuo yra advokato pa
dėjėja, bet savo gautą atlyginimą 
siunčia į vienuoliją; Clevelande 
sesuo nuėjo į politiką: išrinkta 
vietos demokratų partijos komi- 
tetan; Arizonoje sesuo yra kan
didatė į Kongreso narius demo
kratų partijoje; New Yorke sesuo 
yra automechanikas, kita moterų 
kalėjimo koordinatorė.

Charizmatinis sąjūdis
Su entuziazmu kai kurie daly

viai aprašinėjo charizmatinį 
kongresą Notre Dame sporto 
stadione, kur susirinko 30,000 
dalyvių iš Amerikos, Australijos, 
Europos, rytų Afrikos su 800 
kunigų. Buvo atvykęs kard. Sue- 
nens ir daugelis vyskupų. Jie 
meldėsi į Šv. Dvasią, kurios atė
jimas apšviečia ne tik protą, 
bet gydo ir ligonius. Pagal N. 
Cath. Reg., charizmatinio at
sinaujinimo viršūnė buvo, kada 
paskirtą valąndą estradoje pasi
rodė pagijusieji. Viena mergaitė, 
buvusi akla, staiga praregėjusi. 
Pagal Tablet, vaikinas iš Dalias 
pranešė, kad jo viena koja buvo 
trumpesnė, o staiga išaugusi ligi 
kitos lygio; vyras iš Seattle pasi
sakė turėjęs nugarkaulio vėžį, 
bet besimeldžiant 45 grupės na
riam ligoninės patalpoje, jo liga 
dingusi, ir gydytojai negalėję iš
aiškinti, kaip tai nutiko . . .

Ar tai stebuklingas pagijimas? 
“Aš niekad nepretendavau į ste-

buklus, — sakėsi kunigas Scan- 
lan, — aš tenorėjau, kad pagydy- 
tų-

N. Cath. Register kai kuriem 
pasisakius skeptiškai dėl tų 
pagijimų, tuojau pasirodė cha- 
rizmatikų laiškai, kurie karštai 
aiškino, kad Šv. Dvasia gali pa
sireikšti ne tik Liurde, Fatimoje, 
bet ir ten, kur jos veikimo la
biausiai reikia. O Amerika “savo 
pornografija, abortais, steriliza
cija, gimimų kontrole, eutanazi
ja, užmušimais, apiplėšimais — 
visom tom blogybėm, kurios ap
niko pasaulį, pirmauja” (N. 
Cath. Reg.).
Kardinolo Mindszenty proga

Vengrijos kardinolas Min-

dszenty nuo gegužės pakviestas 
lankosi po Amerikos miestus. Ir 
šis jo apsilankymas buvo proga 
kunigų nuomonėm išsiskirti. Jei 
daugumas su entuziazmu priima 
kardinolo informaciją apie ko
munizmo praktiką ir gerbia jį 
kaip “modernių laikų kankinį”, 
tai Pittsburgho katalikų laikraš
tis paskelbė prelato Charles 
Owen Rice straipsnį su priekaiš
tais kardinolui, kad jis nekalbėjo 
taip aštriai prieš nacius, kaip jis 
kalba prieš komunistus; prelatas 
insinuoja kardinolą taip pat 
klausimu: o ar jis gynė Vengri
jos žydus nuo nacių . . .

Prelatui, kuris yra buvojęs 
porą metų Sovietuose, į jo ne
švankias aliuzijas atkirto tame 
laikrašty klebonas Frank M. 
Dismachek, patardamas jam pa
siskaityti Belą Fabian, Vengrijos 
žydo, knygą “Cardinal Mindsz
enty: the Story of a Modern Mar- 
tyr”, kurioje jis puikiai atsiliepia 
apie kardinolą kaip žydų gynė
ju

Pagal tarptautinę teisę nekaltas. 
Pagal mūsų instrukcijas — kaltas
Rūdiškės. Kun. Konstantinas 

Molis ruošė vaikus pirmajai iš
pažinčiai ir Komunijai. 1973 ge
gužės 27 į Rūdiškių bažnyčią, 
kur buvo apie 50 vaikų, atėjo 
šešių žmonių komisija. Komisi
jos nariai buvo labai mandagūs: 
atėję į bažnyčią tik klausėsi ir 
laukė, kada užsiėmimas baigsis. 
Kada kunigas, baigęs aiškinimą, 
vaikus paleido, komisijos nariai 
užkalbino tėvus. Jie klausinėjo, 
kokiu tikslu vaikai čia susirinko. 
Užsirašė' tėvų pavardes ir ad
resus.

Po poros dienų daugelį vaikų 
kvietėsi Trakų rajono prokuro
ras. Pakviestas ir kun. K. Molis. 
Tardant kunigas prisipažino, 
kad mokė vaikus. Tai daryti ver
tųsi jo sąžinė ir kunigo pareiga.

Išsigandę žmonės parašė Tra
kų rajono prokurorui pareiš
kimą, po kuriuo pasirašė dvide
šimt žmonių. Pareiškime buvo 
nurodyta, kad kun. Molis esąs

visiškai nekaltas, nes tėvai jį 
prašė pamokyti jų vaikus.

1973 birželio 28 Trakų rajono 
Vykdomojo komiteto administ
racinė komisija kun. K. Molį 
nubaudė 30 rub. bauda. Visi ko
misijos nariai buvo mandagūs, 
mažai kalbėjo. Pirmininkaujan
tis paklausęs kunigą, ar jis jau
čiasi nusikaltęs. Kunigas nieko 
neatsakęs. Po minutės tylos pir
mininkaujantis kalbėjo toliau: 
“Pagal tarptautinę teisę Jūs 
esate nekalti, o pagal mūsų 
instrukcijas — kalti. Bet kadangi 
po mūsų įspėjimo vaikų nemo
kėte, dar nesate už tokius daly
kus baustas, žadate daugiau ne
mokyti ir pagal kitus faktorius 
esate baudžiamas tik 30 rublių 
bauda.”

Administracinė komisija kalti
namajam nuosprendžio nedavė, 
tik liepė nueiti į banką ir su
mokėti 30 rub. Banko darbuoto
jai pinigus priimsią be nu
kreipimo.

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai,įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bafry 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. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
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 patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

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 
Dar,bininko spaudos kioskas.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts 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.

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

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’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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S. Kudirkai pilietybę pripažinus
Tai vienas mažas, bet pozity

vus laimėjimas kovoje už Žmo
gaus teises.

Kongresm. Hanrahanas atkrei
pė dėmesį, kad tai įvyko šven
čiant 15-tąsias Pavergtų Tautų 
Savaitės metines. Mes pridėtu
me, kad tai įvyko minint 34 me
tines, kada Lietuvos žmonės bu
vo išprievartauti nepakelti bal
so prieš Maskvoje suorganizuotą 
ir Kauno teatre pademonstruotą 
cinišką farsą — “prašymą” į- 
jungti Lietuvą į Sovietų Sąjun
gą. Tai buvo 1940 liepos 21. 
To farso apvainikavimas buvo 
rugpiūčio 3 Maskvoje, kada 
aukščiausias sovietas nutarė 
“prašymą” patenkinti.

Prieš šią istorinę klastą pakėlė 
balsą Simas Kudirka Vilniaus 
teismo salėje 1971. Jis atmetė 
Lietuvos įjungimą. Jis atmetė 
jam primestą sovietinę piliety
bę. Jis teprašė vieno: grąžinki
te Lietuvai nepriklausomybę.

Kudirkos keliu ėjo Romas Ka
lanta, 1972 gegužės 13 keldamas 
balsą už Lietuvos laisvę ir jį 
sutvirtindamas savo gyvybės 
auka liepsnose.

Š.m. kovo mėn. ir vėl Vilniaus 
teisme balsą prieš smurtą, klas
tą, cinizmą pakėlė studentas 
Šarūnas Žukauskas.

Vieno žmogaus žodis, patvir
tintas savo gyvybe ar kentėjimu, 
yra visos tautos valios išraiška 
— kaip vieno atviro kritiko pa
rašytas žodis apie farsą yra vie
šosios opinijos išraiška.

S. Kudirkai Amerikos piliety
bės pripažinimas yra maža, 
pozityvi pradžia žmogaus, 
vieno žmogaus teisėm reabili
tuoti. Bet tai yra moralinis 
padrąsinimas jam, padrąsini
mas milijonam tų, kurie siekia 
teisingumo, laisvės ir kurie iš
drįsta žodį tarti.

-o-
Jei Kudirkos naudai pirmi le

dai pralaužti, tai dėl to, kad 
Amerikos tautai atstovaujan- 

, čiame Kongrese visada atsiranda 
žmonių, užjaučiančių kenčiantį 
žmogų ir tautą. Tai Amerikos 

tradicija.
Gali būti nukrypimų nuo šios 

tradicijos, bet tuojau stengiama
si atsitiesti. Jaltoj Amerikos vy
riausybė išdavė savo paskelb
tą Atlanto chartą, išdavė milijo
nų žmonių laisvę Stalino despo
tizmui. Amerikos Kongresas tą 
savo vyriausybės įvykdytą iš
davimą stengės sušvelninti bent 
gausiai prisiimdamas bėglius 
nuo Stalino.

Kudirkos išdavimas, įvykdytas 
vyriausybės, sujaudino Ame
rikos spaudos ir Kongreso są
žines. Jų dėka buvo pasmerk
tas anas nusikaltimas žmonišku
mui ir Amerikos tradicijom. 
Daugiausia širdies ir pastangų 
čia įdėjo jaunas kongresmanas 
Hanrahanas. Bet jis nebuvo vie
nas. Prezidentas Nixonas išsi
vežė peticiją Kudirkos reikalu 
su 40 Kongreso narių parašų.

Tai ženklas, kad kolektyvinės 
atsakomybės jausmas Amerikos 
Kongrese tebėra gyvas. Ir kol šis 
sąžinės jautrumas persvers no
rus pirkti žuvį žmogaus kaina, 
Amerika išliks moralinėje gar
bėje ir jėgoje.

-o-
Kongresas gal nebūtų paste

bėjęs įvykusio išdavimo, jei ne 
spauda ir jei ne lietuvių išei
vijos balsai. Pirmiausia sukilo 
lietuvių jaunimas.

Jei daugelis sielojosi, darė, 
ką galėjo Kudirkos reikalu, tai 
visų veikusių viršūnėje buvo ir 
yra Daiva Kezienė, tvirtai remia
ma savo draugų LB Visuomeni
nių reikalų taryboje. Rerųiama 
darbais ir lėšom.

Pastebėti betgi tenka, kad tos 
lėšos tegalėjo būti kuklios. O jų 
reikia, nes laimėjimų dar tik pra
džia.

Ar nepraverstų išeivijos spe
ciali parama šiam konkrečiam 
uždaviniui? Gal praktiškiausia 
būtų, jei atskiri organizuoti vie
netai pasiųstų šiam tikslui per 
LB. Tai reikalą pagreitintų la
biau, nei kokis LB atskiras atsi
šaukimas.

JAV ETNINIŲ KATALIKŲ DVASIŠKIŲ 
KONFERENCIJA CLEVELANDE

Šv. Boromiejaus kolegijoj 
Clevelande, Ohio, The National 
Center for Urban Affairs inicia
tyva birželio 18-21 buvo sušauk
ta JAV etninių katalikų dvasiš
kių konferencija. Tai buvo isto
rinės reikšmės įvykis, nes tokios 
apimties, minties ir reikšmės 
konferencija šiame kontinente 
buvo sušaukta pirmą kartą.

Kiek daug jai skirta dėmesio, 
matyti iš to, kad joj dalyvavo 
ir iš anksto numatytom temom 
kalbėjo Ohio valstijos guberna
torius John J. Gilligan, vysk. 
William N. Cosgrove iš Cleve- 
lando, vysk. Arthur Krawczak iš 
Detroito, vysk. Basil H. Losten 
iš Philadelphijos, The National 
Center for Equal Business Op- 
portunity direktorius Ben Gold- 
stein iš Washingtono, D.C., 
The National Center for Urban 
Affairs direktorius monsinjoras 
Geno Baroni iš Washingtono,
D.C., ir pagarsėjęs autorius teo
logas prof. kun. Andrew Gree- 
ly iš Chicagos III. Taip pat 
joj dalyvavo įvairių etninių 
grupių centrinių į- 
staigų pirmininkai ir apie 150 
kviestų etninių grupių atstovų, 
kunigų, vienuolių, seserų, aka
demikų, didmiesčių centrų pla
nuotojų ir kitų sričių specialis
tų. Be to, konferencija buvo 
gyvai sekama ir amerikiečių 
spaudos atstovų.

Lietuviam, be jau iš anksčiau 
planavimo komisijoj esančių 
kun. Kaz. Pugevičiaus iš Balti
morės ir tėvo Placido Bariaus, 
OFM, iš Kennebunkporto, kon
ferencijoj atstovavo dar šie: prel.
J. Balkūnas iš Maspetho, N.Y.,

Pavergtų Tautų Savaitės proga New Yorko centrinio parko orkestrinėj buvo pritaikyta 
programa. Čia dalis jos dalyvių: lietuvių atstovė R. R. Žymantaitė, kalbėtojas estas I. Pleer, 

komiteto pirm, teisėjas M. J. Troy. Už jų kroatų tautinių šokių grupė. Nuotr. L. Tamošaičio

T. PLACIDAS BARIUS. OFM
klebonas kun. V. Dabušis iš 
Patersono, N. J., klebonas kun. 
A. Zakarauskas iš Chicagos, III., 
kun. K. Žemaitis ir I. Bublienė 
iš Clevelando, Ohio.

Ne vien tik religiniai 
klausimai

Nieko nuostabaus, jei dvasiš
kių konferencija būtų svarsčiusi 
religinius klausimus. Bet iš kon
ferencijai pristatytų temų (Baž
nyčia ir etnicizmas; politika ir 
etninis sąmoningumas; etninių 
parapijų veiklos konsolidavi
mas; organizuotos kaimynystės 
vaidmuo ir veiksmingi veiklos 
metodai ekonominio atsistatymo 
procese ir kt.) matyti, kad kon
ferencijos dėmesys nesiribojo 
vien tik religiniais klausimais ir 
siaurai suprasta sielovada. Pa
rinktos temos logiškai išplaukė 
iš fakto, kad JA Valstybėse et
ninė katalikų Bažnyčia iš zakris
tijų yra išėjus nebeatšaukiamai 
ir kad ateity jos rūpesčių centre 
bus ne vien tik Evangelijos skel
bimas, bet ir kiekvienas pagrįs
tas etninio tikinčiojo nusiskun
dimas jam daroma skriauda ir iš
kilusi problema bet kokioj plot
mėj — religinėj, politinėj, eko
nominėj, švietimo ir kt.

Šiuo metu JA Valstybėse yra 
apie 23 milijonai ispanų kilmės 
žmonių, 17 mil. italų kilmės ir 
apie 20 mil. įvairių kitų, vadi
nasi, apie 60 milijonų etninės 
kilmės katalikų. Kai kurie jau 

yra asimiliavęsi, bet vis vien et
niškai susipratusiųjų skaičius yra 
didelė jėga, kuri, jei kurion 

nors pusėn sąmoningai organi
zuotai nukreipta, gali būti nepa
prastai įtakinga ar net lemiama.

Clevelando konferencija be 
mažiausios abejonės parodė, 
kad etniniai kunigai, remiami 
savo tikinčiųjų, yra pasiryžę lai
mėti visa, kas etninėm grupėm, 
kaip piliečiam ir tikintiesiem, 
teisingai ir teisėtai priklauso, 
ir praktiškai įgyvendinti tai, kas 
jiem JAV konstitucijos ir Bažny
čios kanonų teisės bei kitų pa
pildomų potvarkių užtikrinta.

Nusiskundimai
Nežiūrint valdžios įstaigų, 

darbininkų unijų, įmonių ir ban
kų direktorių kategoriško neigi
mo, etninės grupės yra gyvais 
ir konkrečiais pavyzdžiais įro- 
džiusios, kad jos ir dabar įvai
riausiais būdais diskriminuoja
mos ir skriaudžiamos: deportaci
jos pralaimėtos bylos dažniau
siai yra be apeliacijos teisės, są
moningai ir planingai atsisako
ma duoti paskolų nuosavybei 
pirkti ar įsigytai pagerinti, sava
vališkai ir etninių asmenų ne
naudai laužomos pirmumo (se- 
niority) taisyklės ir kt.

Konferencijoj etninės grupės 
nusiskundė ir vyskupais bei kle
bonais, konkrečiais įvykiais pa- 
iliustruodamos, kaip jos prieš 
savo valią verčiamos tapti “ai
riškais” tikinčiaisiais; kaip etni
niai tikintieji, ypatingai vyres
nio amžiaus, lieka dvasiškai ne- 
aptartauti, nes vietiniai kunigai 
nemoka svetimų kalbų; kokią 
neatitaisomą žalą yra padaręs 
JAV episkopatas, nepaskelbęs ir 
neįgyvendinęs Šv. Sosto išvie- 
tintųjų ir imigrantų sielovadai

.... ..

tvarkyti išleistų direktyvų.
Konferencijos nuotaiką, norš 

ir sudramatizuotai, bet gana 
vaizdžiai nusakė vienas dele
gatas, drebančiu balsu pareikš
damas: “Aš esu ispanas aštunto
sios kartos! Aš esu ispanas, aš 
visados liksiu ispanas, ir aš tuo 
didžiuojuos!”

Daugelį metų imigrantai jau
tės lyg svetimtaučiai ir pažemin
tieji. Slaviškai ar itališkai skam
banti pavardė dažnai buvo kliū
timi pakopti aukštyn. Bet dabar, 
pabudus etniniam susipratimui, 
etninės kilmės žmonės nebesų- 
tinka būti antraeiliais amerikie
čiais, ir mažumos yra pajutusios 
savo didelę ir iki šiol dar nepa
naudotą jėgą.

Tačiau nuostabu, kad šis etni
nis susipratimas ir etninis judė
jimas nėra ardančio ar sukilimą 
ruošiančio pobūdžio. Užtat ir 
Clevelando konferenciją, nors 
savo etninio judėjimo mintimi 
labai stipri, vis dėlto savo nuo
taika buvo persunkta ryškia 
amerikietiška tradicija — męs 
esam skirtingi, bet mes esam ir 
liksim vieningi; būdami sąmo
ningesni etniškai, mes būsim 
sąmoningesni ir lojalesni ame
rikiečiai! Būtų neatleistina, jei 
mes, mylėdami Ameriką, jos ne
sistengtume praturtinti ir iš
puošti savo etnine kultūra, tra
dicijom, papročiais, kalba ir dai
na! . , y

Pasaulietiški reikalavimai
Siekiant to dvilypio tikslo — 

būti susipratusiais etniniais 
asmenim ir susipratusiais ameri
kiečiais — konferencijos pasi
rinktas ir dvilypis kelias: orga
nizuotam ir koordinuotam jė
gom stengtis išsaugoti miestų 
centrus ir, antra, tokiu pat bū
du stiprinti etninių parapijų 
veiklą.

Konferencijos paskaitos, pra
nešimai ir statistiniai daviniai 
tik dar labiau patvirtino žino- ' 
mą faktą, kad didmiesčių cent
rai yra didžiausiame sunykimo 
pavojuje. Juos esą gajima Išsau
goti tik paskelbiant griežčiausią 
kovą juose įsivyravusiom nege
rovėm: chuliganizmui, vągi-
liavimui, narkotikam, žęjnnj ir 
namų spekuliacijai, .bąnkj| įr fi
nansinių bendrovių šantažui, 
valdinėse įstaigose plačiai prak
tikuojamam kyšininkavimui.

Konferencijos rezoliucijose ir 
organizuotos bei koordinuotos 
veiklos gairėse numatyta būdų 
ir kelių, kaip su tom negerovėm 
kovoti. Paminėtini, tarp dauge
lio kitų, šie:

ypatingai rimtais atvejais prie
šintis ir kovoti boikotais, strei
kais, protesto eisenom ir teis
mais;

(Bus daugiau)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė

25 '

1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas miltų,

Išvirti mėsos sultinį, kaip ir kitoms sriuboms. Burokėlius 
supiaustyti ruožiukais ar sutrinti ant stambios trintuvės, užpil
ti sultiniu ir išvirti atskirai. Sultiniui išvirus, nukošti, supilti 
išvirtus burokėlius, sudėti su miltais paspirgintą sviestą ir už
baltinti gerai išplakta grietine.

Prie barščių duoti keptas bulves.

Gudiški barščiai
2 sv. jautienos mėsos su kaulais,
1 sv. rūkytos kiaulienos,
4 morkos,
2 svogūnai,
3 burokėliai,
3 pomidorai,
0,5 kopūsto galvutės,
1 stikl. pupelių,
1 sv. bulvių,
1 stikl. grietinės.

Šios sriubos pagrindas — stiprus mėsos ar daržovių sul
tinys. Daržovių paruošimas: burokėlius išvirti atskirai, nulup
ti ir dantuotu peiliu supiaustyti arba sutrinti burokų trintuve. 
Kopūstus, supiausčius ketvirtainėliais, virti perkoštam sultinyje. 
Morkas supiaustyti riekutėmis, bulves dantuotu peiliu irgi ke
turkampiais gabalėliais ir išvirti su mažai vandens. Į paruoš
tą sultinį sudėti visas daržoves ir atskirai ištroškintus ir per 
sietą pertrintus pomidorus. Baltinti su druska išplakta grieti
ne. Paragauti; jei trūksta, rūgšties ar druskos, pakaitinti ir duo
ti į stalą. Į šią sriubą galima dėti mažais gabalėliais supiaus- 
tytos, sriuboje virtos mėsos.

Raudonų burokėlių barščiai
3 sv. kiaulienos ar jautienos mėsos,
4 vidutinio didumo burokėliai,
6 džiovinti baravykai,
6 pipirai,
1 lauro lapas, daržovių prieskonių,
1 stikl. grietinės.

Sultinys skanesnis virtas su kiauliena. Į verdantį vande
nį sudėti mėsą, daržovių prieskonius, gerai nuplautus džiovin
tus grybus ir virti, iki mėsa suminkštės. Išgriebus grybus ir 
mėsą, sultinį perkošti. Grybus supiaustyti pailgais ruoželiais. 
Burokėlius išvirti ar iškepti, nulupti ir pertrinti per stambią 
trintuvę. Į sultinį pridėti citrininės rūgšties ar burokų rašalo 
(pagal skonį) ir, sudėjus burokėlius ir grybus, sultinį pakai
tinti, kad pritrauktų iš burokėlių raudonumo. Šaukštą miltų pa
spirginti su trupučiu sviesto, praskiesti sultiniu ir supilti į 
sriubą. Užbaltinti grietine. Duodama su virtomis ar keptomis 
bulvėmis, luptomis ir neluptomis

Lietuviški šaltibarščiai
3-4 raudoni cvikliniai burokėliai,
0,5 sv. rupios juodos duonos,
2 svogūnai,
2 stikl. grietinės, druskos.

Burokėlius išvirti, nulupti, supiaustyti pailgais ruožiukais 
arba sutrinti burokų trintuve, sudėti į indą ir užpilti 12 stikl. 
verdančio vandens. Kai atsės, įdėti duoną, surištą į švarią ske
petėlę, pastatyti šiltoje vietoje ir rauginti apie 24 vai. Po to 
duoną išimti, dėti smulkiai sukapotus svogūnus, užbaltinti grie
tine ir įdėti druskos bei cukraus pagal skonį. (Turi būti sald- 
rugščio skonio).

Prie šių šaltibarščių labai tinka keptos bulvės.

Jaunų burokėlių šaltibarščiai
1 sv. raudonų cviklinių burokėlių,
3 žali agurkai,
3 kiaušiniai,
2 stikl. grietinės,
4 stikl. rūgusio pieno ar pasukų,
2 svogūnai (geriau imti laiškus).

Išvirti daržovių prieskonių sultinį. Atšaldyti, užpilti ant 
atskirai išvirtų ir burokų trintuve sutrintų burokėlių, pridėti 
pagal skonį druskos, supilti gerai išplaktą grietinę ir rūgusį

pieną, pastatyti šaltai, kad atšaltų, ir palikti iki vartojimo. 
Prieš duodant į stalą, į 6 dalis supiaustyti kietai virtus kiau
šinius, agurkus nulupti ir supiaustyti keturkampiais gabalėliais, 
krapus ir svogūnus smulkiai supiaustyti ir visa tai sudėti į 
sriubą. x

Duoti su virtom bulvėm. Kad bulvės būtų skanesnės, iš
virus reikia pabarstyti smulkiai supiaustytais krapais.

Pasninko šaltibarščiai
3 sv. raudonų cviklinių burokėlių, -4
0,5 sv. rupios juodos duonos,
2 svogūnai,
3 silkės, krapų.

Burokėlius išvirti, nulupti, sutrinti burokų trintuve, sudėti 
į indą ir užpilti 12 stikl. verdančio vandens. Kai atvės, įdėti 
duoną, surištą į švarią skepetėlę, pastatyti šiltoje vietoje ir 
rauginti apie 12 vai. Po to duoną išimti, dėti plonai rieku
tėmis supiaustytus svogūnus.

Silkes gerai išplauti, išvalyti, nulupti odą, supiaustyti apie 
pusės colio gabalėliais, sudėti į sriubą ir palikti 1 vai. Prieš 
duodant į stalą, išmaišyti ir paragauti, jei per rūgštu, pridėti 
truputį cukraus. Bulves išvirti neskustas ir tokias duoti.

Alaus sriuba
2 buteliai gero alaus,
1 stikl. rūgščios grietinės,
1 lazdelė cinamono,
1 riekė juodos duonęs,
1 šaukštas cukraus,
2 tryniai, apelsino žievelė.

Imama pusė vandens, pusė alaus. Į vandenį sudėti iki 
rausvumo padžiovintą duoną, prieskonius ir pavirinti. Paviri
nus perkošti, supilti alų ir uždengus pakaitinti, bet neužvirin
ti. Išplakti kiaušinių trynius, sumaišyti su grietine ir supilti 
į sriubą. Įdėti pagal skonį druskos, cukraus.

Prie šios sriubos atskirose salotinėse duodamas kaimiškas, 
kubeliais supiaustytas apdžiovintas sūris ir baltos duonos džiu
vėsėliai.

(Bus daugiau)
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— Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdyba pirmoji 
suteikė 300 dol. paramą Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnybai, 
kuriai vadovauja kun. Kazi
mieras Pugevičius. Raštinės ad
resas: Lithuanian-American
Catholic Services, 330 No. 
Charles St., Baltimore, Md. 
21201. Telef. 301-837-3077.

— Dr. Vytautas Dambrava, 
dirbęs kaip sekretorius JAV am
basadoj Argentinoj, persikėlė į 
Venecuelą. Jis randa laiko bend
rauti ir su lietuviais, kurie jam 
iSvykstant iš Buenos Aires lie
pos 14 surengė atsisveikinimą.

— Adelaidėj įvykusios austra
lų parodos “Expo Intemational 
74” atidarymo programoj daly
vavo lietuvių tautinių šokių gru
pė “Žilvinas”. Lietuviški šokiai 
susilaukė gausių plojimų ir pa
lankių komentarų. Grupei vado
vauja R. Bielskytė.

— Nottinghame, Anglijoj, Jau
nimo Židinyje lietuviam berniu
kam vasaros stovykla vyks rug
piūčio 10-18.

— Dailininkai Antanas Tamo
šaitis ir Telesforas Valius, gyve
ną Kanadoj, mokytojų ir jauni
mo studijų savaitėj Dainavoj 
skaitys paskaitas apie lietuvių 
tautodailę ir apie lietuvių 
dailininkų meną.

— Stasys Barzdukas mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitėj rugp. 
11-18 Dainavoj skaitys paskaitą 
apie bendruomeninį ugdymą li
tuanistinėse mokyklose. Jo para
šytas vadovėlis — Lietuvis savo 
tautoje, valstybėje, bendruo
menėje netrukus išeis iš spau
dos.

— Dr. Vytautas Bieliauskas, 
Xavier universiteto Cincinnati, 
Ohio, profesorius, mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitėj Daina
voj skaitys paskaitą iš psicholo
gijos srities.

— Domicėlė Petrutytė, prieš
mokyklinio auklėjimo specialis
tė, mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitėj Dainavoj skaitys paskai
tą — Montessori filosofija ir jos 
metodo principai.

— Rašytojas Algirdas Lands
bergis dalyvaus literatūros vaka
ro programoj Kennebunkporte, 
rugpiūčio 24. Vakaras ruošiamas 
ateitininkų sendraugių stovyk
los užbaigimo proga.

— Kun. Hermanas Šulcas, 
liepos 8 atvykęs į Los Angeles, 
Calif., iš Sao Paulo, Brazilijos, 
apsistos Kalifornijos lietuvių 
tarpe iki liepos galo. Po to vyks į 
Dainavą, kur dalinai dalyvaus 
ateitininkų sendraugių ir fronti
ninkų stovyklose. Jis atvyko į 
JAV tęsti ir išplėsti prieš dve
jus metus pradėto darbo — or
ganizuoti Brazilijos lietuviam 
studentam mokslo stipendijas, o 
taip pat ištirti galimybes pasi
keisti studentam tarp Pietų 
Amerikos ir JAV bei Kanados 
privačiose šeimose.

— VIII-je mokytojų ir jauni
mo studijų savaitėj rugp. 11- 
18 Dainavoj dainavimo pamo
kas praves muzikas Stasys Sli
žys, vaikų darželiui vadovaus 
Zuzana Skiotienė ir Jurina Ru- 
gienienė, mokyklų vedėjų ar jų 
atstovų pranešimam ir jaunimo 
svarstybom vadovaus Marija 
Jankauskienė.

— Brazilijoj lietuvių vaikų 
stovykla “Žalia girelė” vyko lie
pos 8-16 Santa Isabel miestely, 
už Sao Paulo. Šiais metais ypa
tingas dėmesys skirtas lietuviš
kiem rankdarbiam, dainom ir 
kalbai. Stovyklai vadovavo 
kun. A. Saulaitis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Šviedrys, Great Neck, 
N. Y., J. Kaunas, Chicago, III.,
P. Juknys, Detroit, Mich. Už
sakė kitiem: J. Kudirka, Balti
more, Md. — St. Auguliui, Pa- 
terson, N. J., A. Šilbajoris. Rich- 
mond Hill, N.Y. — R. Silbajo- 
riui, Cleveland, Ohio. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 8 dol. 
Atnaujinant prenumeratą vi
siem 10 dol. metam.

Lufth insa

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Vadovaujantieji lietuviai 

pritaria

Pažymėdami, kad didžiai ver
tina Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą Lietuvos laisvinimo dar
be, sutiko įeiti į Amerikos lietu
vių kongreso garbės komitetą: 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas, Lietuvos gen. kons. dr. 
J. J. Bielskis, gen. kons. J. 
Daužvardienė, gen. kons. A. Si
mutis, SLA pirm. P. P. Dargis, 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
pirm. K. Veikutis, Kunigų Vie
nybės pirm. prel. J. Balkūnas, 
Balfo pirm. M. Rudienė, Amer. 
Liet. R. Katalikų Federacijos 
pirm. dr. J. B. Jerome, ALR Ka
talikių Moterų S-gos pirm. D. 
Kamm, ALTS pirm. E. Čekienė.

REIKĖS PRADĖTI IR ANTRĄJĮ 
MILIJONĄ

Posėdžiavo Lietuvių Fondo taryba
Lietuvių Fondo taryba bir

želio 14 posėdžiavo Chicagoj. 
Svarstė įvairius LF reikalus. Da
lyvavo dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
Balukas, St. Baras, K. Barzdu
kas, V. Kamantas, dr. F. Kau
nas, P. Kilius, J. Kučėnas, V. 
Naudžius,-St' Rauckinas, dfį A.
Razma, A. Rėklaitis, dr. J. Va- ros istoriją— 1,200 dol.; Lietu- 
laitis ir P. Želvys. Posėdį tvar
kingai vedė tarybos pirmininkas 
dr. Jonas Valaitis.

LF tarybos pirm. dr. J. Valai
tis pasveikino naujus LF tarybos 
narius ir pranešė, kad LF tary
bos sekretorius yra Vytautas Ka
mantas. Toliau pirm. dr. J. Valai
tis trumpai nusakė LF ateities 
gaires. Per šiuos metus reikės 
sutelkti apie 100,000 dol. ir, per
žengus 1 milijono ribą, pradėti 
antrąjį milijoną. Bus reikalinga 
iš LF investacijų gauti bent 
50,000 dol. lietuviškiem reika
lam remti. Reikalinga turėti 
nuolatinę LF įstatų komisiją, ku
ri savo rekomendacijas pateiktų 
būsimam suvažiavimui.

LF valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma pranešė, kad 
valdyba paruošusi ir pradėjusi 
vykdyti milijono užbaigimo dar
bo planą. Gegužės 4 įvykęs LF 
narių metinis suvažiavimas ir 
vakarienė gerai praėjo. Su Jono 
Krukonio palikimu yra daug 
tvarkytinų reikalų ir problemų, 
tad nesitikima dar ilgai iš to 
palikimo ką nors gauti. Tuose 
reikaluose labai daug dirba ir 
savo energiją aukoja dr. J. Ka
zickas New Yorke, bandydamas 
J. Krukonio testamentinį paliki
mą sutvarkyti.

LF valdybos iždininkas Kazys 
Barzdukas pateikė labai detalią 
LF finansinę padėtį 1974 
žės 31. Tada LF turimas 
siekė 976,711 dol., iš 
928,411 buvo 3,542 LF
sudėtas pagrindinis kapitalas. 
Posėdžio dieną, birželio 14, tas 
pagrindinis kapitalas paaugo iki 
930,592 dol. Tad iki milijono 
reikia sutelkti arti 70,000 dol.

LF valdybos vykdomasis vice
pirmininkas Antanas Rėklaitis 
pranešė, kad per praėjusius 4 
mėnesius į LF įstojo 124 nauji 
nariai su 16,570 dol. suma. Vi
sus naujus narius LF taryba pa
tvirtino. Aktyviai vedamas naujų 
narių vajus, išsiųsta daug laiškų. 
1975 balandžio 12 bus šaukia
mas metinis LF narių suva
žiavimas. Ta proga įvyks šau
nus Lietuvių Fondo milijono 
užbaigimo balius Martiniąue

gegu- 
turtas 
kurių 
narių

Rems lietuvių pastangas 
atgauti laisvę

Kongreso atstovas R. A. Sa- 
rasin “Congressional Record” 
birželio 18 d. numery išspaus
dino savo kalbą Waterbury, pa
brėždamas savo pasižadėjimą 
remti visas lietuvių pastangas, 
siekiant Baltijos kraštų išlais
vinimo. Pakartotinai išspaus
dino pasiūlymą kongresui rezo
liucijos, kad saugumo konferen
cijoj jokiu būdu nebūtų pripa
žintas Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

Prieš kolonializmą Lietuvoj
Ryšium su baisiųjų birželio 

įvykių minėjimu JAV kongreso 
atstovas P. Fannin pasakė kalbą, 

restorane Chicagoj. LF tarybos 
narys solistas Stasys Baras pa
kviestas baliaus programai.

LF pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. Kazys Ambro- 
zaitis pateikė dalinį šių metų 
LF pelno paskirstymą: Pr. Nau
jokaičiui už Lietuvių literatū- 

vių kalbos kursui Michigano 
universitete AnnArbor mieste — 
2,750 dol.; Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ruošiamai li
tuanistinių studijų savaitei lie
pos 13-22 Camp Beaumont, 
Ohio — 500 dol.; Juozo Būgos 
surinktos tautosakos medžiagos 
sutvarkymui — 800 dol.; sti
pendija Elenai Bradūnaitei siek
ti doktorato tautosakos srity In
dianos universitete — 2,000 dol., 
Pasaulio Lietuvių Archyvui — 
1,000 dol.; ir jau anksčiau pri
imtas nutarimas parašyti Lietu
vos istoriją, apimančią 1772- 
1914 metų laikotarpį — 6,000 
dol. Iš viso paskirstyta 14,250 
dol. Visus paskirstymus po dis
kusijų LF taryba visais balsais 
patvirtino. Be to, buvo nutarta 
pažadėti 2,000 dol. sumą išleisti 
didžiuliam lietuvių bibliografi
jos leidiniui, kurį per 10 metų 
yra kruopščiai paruošę A. ir F. 
Kantautai, gyveną Edmonton, 
Kanadoj. Tą leidinį žada išleisti 
vienas Kanados universitetas. 
Su šiuo paskirstymu LF nuo 
1962 iki 1974 lietuviškiem rei
kalam yra davęs beveik 294,000 
dol. Tai didelė suma! LF pelno 
skirstymo komisija posėdžiauja 
dažnai ir svarsto gautus prašy
mus, kurių iki šiol yra su vir
šum 30. Galutinė skirstoma su
ma ir visi paskirstymai paaiškės 
tik šių metų gale.

LF investavimo komisijos pir
mininkas Povilas Kilius gerai 
paruoštoj paskaitoj supažindino 
visus su dabartine Amerikos 
ekonomine padėtimi, biržos 
svyravimais, investavimo gali
mybėmis, akcijų vertės pasikei
timais, kiek daugiau sustodamas 
prie LF turimų akcijų. (LF akci
jose arba vadinamuose “com- 
mon stock” turi investavęs 
435,178 dol.) Kiliaus patarimas 
buvo investuoti LF pinigus ap
galvotai, turėti kantrybės, laukti, 
kol birža atsigaus. Po jo prane
šimo buvo gyvos ir ilgos disku
sijos.

Posėdis baigtas su viltimi, kad 
dar šiais metais LF sutelks mili
joną su lietuvių visuomenės 
talka.

V.K. 

kuri buvo išspausdinta “Cong
ressional Record” birželio 17; 
joj pabrėžiama, jog atėjo laikas 
išlaisvinti Lietuvą iš komunisti
nio kolonializmo. Toliau jis 
kongrese iškėlė: “Jau laikas už
baigti tuos didelius muitus, už
dedamus dovanom, siunčiamom 
giminėm ir draugam į Baltijos 
valstybes. Laikas dabartines 
penkių dienų turistines vizas 
pakeisti ilgesniais laikotar
piais . . . Laikas nuversti užtva
ras, kurios suvaržo lietuvių iš- 
emigravimą į kitus kraštus.” Kal
bą baigė reikalavimu žmoniš
kesnio elgesio iš Sovietų Sąjun
gos pusės ir reikalavimu Lietu
vą ir kitas pavergtas tautas 
laisvinti iš tos priespaudos.

iš-

ry-

Kongrese reikalauja 
Lietuvai žmoniškų teisių 

J. Eilberg JAV kongrese 
šium su didžiųjų trėmimų minė
jimu pasakė kalbą, kurioj reika
lauja Lietuvoj grąžinti žmoniš
kas teises, religinę laisvę. Pažy
mi, kad lietuviam atimtos poli
tinės laisvės ir tūkstančiai žmo
nių ištremta į Sibirą. Jo kalba, 
su reikalavimu Lietuvai laisvės, 
išspausdinta “Congressional 
Record” birželio 17.

Parama Amerikos lietuvių 
kongresui

Į Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrinę būstinę jau pradėjo 
plaukti finansinė parama Ameri
kos lietuvių kongresui. Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
pirmoji prisiuntė šimtinę, užsi
sakydama ištisą lapą sveikini
mui kongreso programos kny
goj. Iš pavienių asmenų — J. 
Rotsko pirmoji prisiuntė de
šimtinę.

Baltijos valstybių laisvės 
šauksmas

Besistengdama perteikti pa
sauliui Baltijos valstybių laisvės 
šauksmą, Amerikos Lietuvių 
Taryba parūpino prof. J. Ereto 
knygos “Forgotten Balts” ang
lišką vertimą, kurį atliko Ohio 

Nuo įdėjimo dienos kas

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON, D.C.

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

Į TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00

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

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

SAVI, PAS SAVUOSIUS

universiteto profesorius dr. A. 
Mickūnas. Leidinys įspūdin
gas. Jis išsiuntinėtas Altos sky
riams, pasiuntinybėms, kon
sulatam, siuntinėjamas JAV 
kongreso nariam, 250 kopijų 
pasiųsta Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui, kuris išplatins bi
bliotekose. Pasiųsta laikraščiam, 
Lietuvos pasiuntinybei Urug
vajuj 25 egz. Venecuelos Liet. 
Bendruomenei 30 egz. Australi
jos lietuviam per čia atsilankiu
sį p. Adomaitį Altą pasiuntė 
15 genocido parodos katalogų.

Amerikos lietuvių kongresas 
bus televizijoj

Didelis lietuvių draugas Ir- 
wing Lewin, kuris kiekvie- 
neriais metais užleidžia savo ra
dijo pusvalandį lietuviam mi
nint Vasario 16-ąją, pranešė at
sigabensiąs į Amerikos lietuvių 
kongresą TV 7 tinklo reporterį, 
kad galėtų nufilmuoti ir ameri
kiečiam parodyti lietuvių kong
reso eigą.

Įtakinga parama Lietuvai
Kongresmanas P. H. B. Frei- 

linghuysen, vyresnysis respub
likonų kongresmanas užsienio 
reikalų komitete, prisiuntė Al
tos pirmininkui dr. K. Bobeliui 
raštą, kad jis remia Altos akci
ją išlaisvinti Lietuvai ir daro pa
stangų, kad būtų išlaisvintas Si
mas Kudirka? ■

Thomas E. Morgan, kongreso 
užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas, prisiuntė Altos pirmi
ninkui raštą, pranešdamas, kad 
jis seks Simo Kudirkos reikalą 
ir, jei reikės, imsis atitinkamų 
žygių.

Nauja kolonija įsijungia į 
Altos darbuotę

Palm Beach vietovėj, Floridoj, 
jau yra apsigyvenę apie 70 lietu
vių. Jie yra sukūrę Palm Beach 
Lietuvių Klubą. Jo pirmininkas 
Jonas Daugėla Amerikos Lietu
vių Tarybos centrui atsiuntė 
raštą, kuriame, be kitų dalykų, 
pažymi:

“Vykdydamas klubo visuoti
nio narių susirinkimo valią, esu 
įpareigotas painformuoti, kad 

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

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

MOKA

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 51/*.
$10,000

6V2

Prof. dr. J. Stuko vadovaujama 
Lietuvos vyčių ekskursija, 
tris savaites keliavus po Europą, 
laimingai grįžo namo. Čia 
keliautojai Kennedy aerodrome.

BALTIMORE
Lietuvių Posto 154 nariai iš

rinko naują valdybą: ateinančių 
metų komendantu bus Vladas 
Hicks, vicekomendantas Jonas 
Kemmer, adjutantas Jonas Stefu- 
ra, kapelionas kun. Antanas 
Dranginis, finansų sekr. Vitas 
Siaurusaitis, istorikas Kazys 
S ar palis, vėliavų nešėjai Vaclo
vas Laukaitis, Algirdas Bucevi- 
čius ir Edvins Kristapons. Pa
dėjėjų nauja valdyba: pirm. 
Shirley Colley, vicepirm. Mary 
Byrne, sekr. Elena Mazeriavi- 
čienė, finansų sekr. Marie Mazz, 
kapelione Eva Kraus, istorikė 
Frances Karpers, maršalka Ele
na Česonienė.

Ona Galinaitytė su broliu Bro
niu ir jo šeima praleido atosto
gų mėnesį Europoj. Daugiausia 
laiko praleido Vokietijoj, aplan
kė ir Austrijos Alpes.

Algirdas ir Rozalija Veliuonai 
su šeima buvo išvykę į Cleve- 
landą, kur buvo Algirdo sesers 
dukros krikšto tėvais. Algirdas 
yra Šv. Vardo draugijos pirmi
ninkas ir žymus veikėjas Balti- 
morės lietuvių sporto klube.

Sodalietės liepos 14 susirinki
me aptąrė ateities planus, ypač 
rengjamą madų parodą. Tam va
dovauja Eugenija Pazneikienė. 
Ji ragina visas sodalietės platinti 
bilietus.

Jonas Lietuvininkas, ankstes
nės kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėj, po sunkios ligos 
mirė liepos 16. Jonas buvo 
vienas iš seniausių lietuvių Bal
timorėj, turėjo virš 90 metų. 
Velionis buvo susipratęs lietu
vis ir, kai buvo jaunesnis, daly
vaudavo lietuviškuose parengi
muose. Jis buvo ištikimas Šv. 
Alfonso parapijos narys. Gedu
lingos mišios už jo sielą aukotos 
liepos 19 Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Bronė, dukros Marija, Florence, 
sūnus Henrikas ir eilė anūkų,

Jonas Obelinis
ateityje maloniai prašome mūsų 
klubą laikyti bendroje Amerikos 
Lietuvių Taryboje dalyvaujan
čia organizacija. Tuo pačiu įsi
pareigojame visoje šioje gyvena
moje aplinkoje ateityje atlikti vi
sas Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus funkcijas ir bendruo
sius šios organizacijos uždavi
nius, kiek mūsų šios organiza
cijos kuklūs intelektualiniai ir 
medžiaginiai ištekliai leis.”

Prašo klubo valdybą aprūpinti 
visa informacine medžiaga, kuri 
yra teikiama Altos skyriam ir 
veikėjam. Altos centras dėkoja 
Palm Beach lietuviam už tokį 
malonų bendradarbiavimą.

I
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CHICAGO, ILL. 
Joninės Alvude
Joninių išvakarėse, birželio 

23, Alvudo Lietuvių Sodyboj 
įvyko iškilmingas Joninių minė
jimas.

Alvudo pirmininkas dr. Jonas 
Adomavičius sveikino gausią 
publiką ir Alvudo talkininkus 
bei visus Jonus ir Janes.

Akt. A. Brinką, pasipuošęs 
vaidilos drabužiu, tarė žodį vi
siem Jonam, įteikė rožę Alvudo 
pirmininkui dr. Jonui Adomavi
čiui ir atliko pritaikytą progra
mą.

Balys Pakštas, puoselėjąs lie
tuvišką muziką, pakėlė visų 
nuotaiką su originaliu ragelio 
garsų aidėjimu.

Alvudo sekretorius Antanas 
Kevėža savo poezijos deklama
cija bylojo apie Joninių laužus 
ir legendarinio paparčio žiedo 
ieškojimą.

J. Bružienė solo padainavo 
“Lakštingalą” ir “Aš verkiu pari
mus”.

Linksmojoj daly akt. A. Brin
ką, A. Kirvaitytė ir A. Kevėža 
trio padainavo humoristinių 
linskmų posmelių.

Tėviškės parapijos klebonas 
kun. A. Trakis perdavė gražius 
sveikinimus Alvudui ir Lietuvių 
Sodybai.

Buvo sugiedota ilgiausių me
tų Alvudo pirmininkui dr. Jonui 
Adomavičiui bei visiem Jonam 
ir Janėm.

Visi užkandžiavo sveika Alvu
do lietuviška užkanda, aidint 
lietuviškos muzikos garsam.

Ant. Kevėža

Visuomenininką 
Povilą Dirkį palydėjus 

amžinybėn

Šv. Kryžiaus ligoninėj liepos 7 
mirė a.a. Povilas Dirkis, sulau
kęs 84 metų, gimęs Lietuvoj, 
Vilkapievių km., Panevėžio 
apskr.

Velionis aktyviai dalyvavo 
sambūriuose, kurie rūpinasi, 
kiek sąlygos leidžia, sutrumpinti 
Lietuvos kančias ir priartinti 
laisvės rytą. Jį matėm besidar
buojantį Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungoj, L. K. Kūrėjų Savanorių 
Sąjungoj, LVS Ramovėj, buvu
sių Lietuvos policijos tarnautojų 
klube Krivūlė, Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdy, Lietuvos vyčių sen
draugių kuopoj, Lietuvių Žurna
listų Sąjungoj, Liet. Istorijos 
Draugijoj, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungoj, Panevėžiečių 
klube, Am. Liet. R. Katalikų 
Federacijoj, Am. L. Darbininkų 
Literatūros Draugijoj ir Am. 
Liet. Pensininkų Sąjungoj.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko liepos 9 Mažeikos-Evans 
koplyčioj. Kadangi velionis 
buvo labiau plunksnos žmogus, 
todėl ir atsisveikinimui va
dovauti buvo pakviestas žurna
listas Jurgis Janušaitis.

Atsisveikinimo žodžius tarė: 
J. Tamulaitis — kūrėjų sava
norių ir ramovėnų vardu, Ig. Sa
kalas — Lietuvos vyčių, V. Šim
kus — Liet. Atgimimo ir Vil
niaus Kr. Liet. Saj., J. Macke
vičius — Balfo, Ostrauskas — 
Panevėžiečių klubo, J. Kaunas 
— Liet. Istorijos D-jos, J. Janu
šaitis — Liet. Žurnalistų Sąj., 
Vyt. Volertas — giminių vardu. 
Visų atsisveikinusiųjų žo
džiuos atsispindėjo velionies gi
li meilė savajai tautai, kurios 
vargus ir džiaugsmus jis išliejo 
spausdintu žodžiu. Buvo ne tik 
gabus plunksnos darbininkas, 
bet ir geras paskaitininkas. Pa
vyzdingas pareigos žmogus,

Povilas Dirkis

nuoširdus tiem, kurie prašė jo 
pagalbos. Nuo jaunystės buvo 
pamėgęs visuomeninį darbą ir jį 
dirbo, kol jėgos išseko.

Liepos 10 velionis buvo nuly
dėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią. Ten 
mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kan. V. Zakaraus
kas. Po pamaldų ilgą vilkstine 
automobilių buvo palydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Paliko giliai liūdinčius tris sū
nus ir dukterį su šeimomis, ki
tus artimus giminaičius, draugus 
ir pažįstamus.

Velionies mirtis yra nemažas 
nuostolis mūsų tautinėj kovoj. 
Jo šakota veikla lietuviškuose 
baruose liks daugeliui paskata 
ateities veiklai.

St. Juras
-o-

Skautai stovyklauja
Jau eilė metų Chicagos skau-i 

tai stovyklauja nuosavoj “Rakas” 
stovyklavietėj, Custer, Mich. Š. 
m. liepos 13 rytą apie 600 skau
tų ir skaučių susirinko prie Jau
nimo Centro. Keliais sunkveži
miais, 6 autobusais bei mašino
mis išvyko į stovyklą, kuri tęsis 
iki liepos 27. Šiais metais sto
vykla yra sukaktuvinė, nes su
kanka 25 metai nuo pirmos 
skautų stovyklos Amerikoj. Lie
pos 20 įvyko stovyklos šventė ir 
sukaktuvinis laužas. Stovyklauja 
4 tuntai: mergaičių Aušros Var
tų, Kernavės ir Nerijos ir ber
niukų Lituanikos tuntas.

Šaulių išvyka
Vytauto Didžiojo šaulių rink

tinės šauliai liepos 14 dalyvavo 
Kenosha, Wisconsin, Lietuvių 
Dienos šventėj. Ten su vėliavo
mis dalyvavo Lietuvių Bendruo
menė, savanoriai, veteranai, 
šauliai, be to, latviai, estai ir uk
rainiečiai. Kalbas sakė lietu
viai ir amerikiečiai. Pagrindinę 
kalbą pasakė PLB pirm. inž. 
Br. Nainys. Programą atliko tau
tinių šokių grupės: lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečiai. Iš Chi
cagos buvo nuvykus šimtinė 
uniformuotų šaulių.

Kandidatuoja Oksas
Inž. Kazimieras Oksas, anks

tesnės kartos lietuvis, gerai kal
bąs lietuviškai, rengiasi kandi
datuoti į Chicagos sanitarinio 
distrikto patikėtinius. Chicagoj 
susidarė lietuvių organizacijų 
komitetas, kuris K. Okso kandi
datūrą uoliai remia ir kviečia 
visus lietuvius rudenį savo bal
sus atiduoti už K. Oksą. Lie
tuvių pareiga savo tautiečius pa
remti.

J. Kaunas

LABAI 
SVARBUS 

PRANEŠIMAS

KRIKŠČIONIO GYVENIME 
redaktoriai ir leidėjai yra labai 
dėkingi “Draugo” spaustuvės 
šeimininkams TT. Marijonams, 
kad prieš trejus metus perėmė 
serijos knygų spausdinimą iš 
spaustuvės (atspausdinusios pir
mąsias knygas), kuri to nebepa
jėgė atlikti. Bet tūkstančio my
lių nuotolis skyrė redakciją nuo 
naujosios spaustuvės. Tai suda
rė didelių nepatogumų. Iš taip 
toli buvo sunkiai įmanoma spau
dos darbo priežiūra. Tai matė ir 
leidėjai ir spaustuvė. Tad, susi
darius galimumui, “Krikščionio 
Gyvenime” knygų spaus
dinimas vėl perkeliamas atgal 
arti redakcijos ir administracijos 
būstinės. Knygos bus renkamos 

ir laužomos Putnamo Seselių 
spaustuvėje, spausdinamos ofse
tu ir įrišamos didelėje spaustu
vėje prie Bostono, Mass., ten pat 
kur spausdinama ir angliškoji 
“Encyclopedia Lituanica”. Pla
tins pati “Krikščionio Gyveni
me” administracija. Knygos, 
bent laikinai bus sukrautos Put
namo seselių vienuolyne. Tad 
visais “Krikščionio Gyvenime” 
knygų užsakymo, platinimo bei 
atsilyginimo reikalais nuo šiol 
(1974.VI.22) prašome kreiptis 
adresu: “Krikščionis Gyveni
me”, I.C.C., Putnam, CT 06260.

Krikščionio Gyvenime 
redakcija ir administracija

Hanau tremtinių stovyklos koplyčioj maldininkų dalis ir cho
ras 1947 pavasarį, vaikų pirmosios komunijos proga.

Suvažiavimas, kurio laukia 
buvę Hanau lietuviai

Chicagoj gyvenantieji ha- 
naviškiai ėmėsi iniciatyvos rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 Chicagoj, 
Jaunimo Centre, sušaukti Ha
nau lietuvių stovykloj gyvenu
sių lietuvių suvažiavimą.

Sudarytas specialus tam suva
žiavimui ruošti komitetas. Jį su
daro: Povilas Gaučys — pirmi
ninkas, Birutė Kožicienė, Julija 
Valdienė, dr. Lipskienė, Stasys 
Džiugas, Vaclovas Kleiza, Algis 
Modestas, Kostas Dočkus, Pet
ras Griškelis, Kostas Repšys ir 
Jurgis Janušaitis.

Jau suplanuota ir suvažiavimo 
programa.

Suvažiavimas pradedamas 
rugpjūčio 30, penktadienį, dai
lės parodos atidarymu. Paro
doj sutiko dalyvauti eilė Hanau 
stovykloj gyvenusių ar vėliau iš 
ten gyvenusių šeimų išaugusių 
dailininkų. Manoma, kad ir dar 
neatsiliepę dailininkai parodoj 
dalyvaus. Parodos reikalus tvar
ko O. Baužinskienė ir dr. Lips- 
kis, talkinant eilei menininkų.

Rugpiūčio 31 Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj bus dainos ir li
teratūros vakaras. Čia dalyvaus 
Hanau išaugusios mūsų žymio
sios solistės — Gina Čapkaus- 
kienė ir Dana Stankaitytė.

Teatrą reprezentuos buvę 
Hanau Atžalyno teatro aktoriai 
— Jonas Kelečius, Eglė Vilutie- 
nė, Irena Nivinskaitė-Jonynienė 
ir kiti.

Gražioj Putnamo sodyboj atostogautojai su seselėmis. Iš k.: 
p. Kriščiukaitienė ir dr. Šimaitienė iš New Yorko, sės. M. Rita, 
O. Gradinskienė iš Chicagos, sės. M. Augusta, sės. M. Janina.

XXI lietuviškųjų studijų savaitė 
(rugpiūčio 4-11 Šveicarijoj)

Jau sudaryta lietuviškųjų stu
dijų savaitės Morschache (Švei
carijoj) programa.

Rugpiūčio 4, sekmadienį, po 
vakarienės bus rodomas prof. dr. 
Liudos Alssen (Bowling Green, 
Ohio) filmas apie M. K. Čiurlio
nį. Po filmo — susipažinimo 
pobūvis.

Rugpiūčio 5: studijų savai
tės atidarymas; dr Alber
to Geručio paskaita — Lie
tuviai Šveicarijoj; kun. Alfreda^ 
Franzkeit (Freistatt) tars įvado 
žodį ir skaitys lietuvių poezijos 
vertimus į vokiečių kalbą.

Rugpiūčio 6: prof. kun. dr. 
Jono Jūraičio (Sion) paskaita — 
Vieno pasaulio riboje? (prof. St. 
Šalkauskio veikalo, parašyto 
1919 Šveicarijoj, nagrinėjimas 
šių dienų Lietuvos būklės švie
soj); gimnazijos direktoriaus 
Vinco Natkevičiaus, M.A. 
(Huettenfeld) paskaita — Idėji
nė Jurgio Baltrušaičio ir Fausto 
Kiršos poezija.

Rugpiūčio 7: ekskursija lai-

Literatūros vakaro daly — 
Aloyzas Baronas ir kiti.

Čia suminėti menininkai, ak
toriai, rašytojai jau yra sutikę 
programose dalyvauti. Iš eilės 
literatų, dailininkų, teatralų ir 
kitų dar laukiami atsakymai. 
Prašoma atsiliepti galimai grei
čiau, pranešant apie dalyvavimą 
Birutei Kožicienei, 617 Second 
Avė., Libertyville, 111. 60048, 
telef. 312-362-0019.

Be Birutės Kožicienės, progra
mos reikalais rūpinasi Algis Mo
destas ir Vaclovas Kleiza.

Muz. Bronius Jonušas, dabar 
gyvenąs Omahoj, Nebr., sutiko 
suorganizuoti iš buv. Dainavos 
choristų specialų chorą, kuris 
duotų dainų valandėlę bei gie
dotų iškilmingų pamaldų metu 
rugsėjo 1 Švč. M. M. Gimimo 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
Marųuette Parke.

Mišias aukotų Hanau stovyk
loj gyvenę kunigai, o paskuti
nysis stovyklos klebonas kun. 
Zenonas Gelažius kaip tik šiuo 
metu ir gyvena Chicagoj.

Po pamaldų, sekmadienio va
karą, Jaunimo Centro salėse į- 
vyks nuotaikingas susipažinimo 
pobūvis. Pokylį organizuoja Ju
lija Valdienė.

Būtų miela, kad buvę hana- 
viškiai su išaugusiomis šeimo
mis ir svečiais suvažiavime gau
siai dalyvautų.

Jurgis Janušaitis

vu į Luzerną, kur bus ap
lankyta lietuvių dailininkų kūri
nių paroda, atidaryta liepos 28, 
uždaroma rugpiūčio 8.

Rugpiūčio 8: prof. dr. Juo
zo Ereto (Basei) paskaita — 
Šveicarai Lietuvoj; kun. dr. Juo
zo Vaišnoros (Roma) paskaita — 
70 metų nuo spaudos draudimo 
panaikinimo; doktoranto Petro 
Nevulio (Freiburg i. Br.) paskai
ta — Kooperacija nepriklauso
moj Lietuvoj.

Rugpiūčio 9: dr. Kajetono Če
ginsko (Uppsala) paskaita — 30 
metų nuo mūsų tremties; rašy
tojo Romualdo Giedraičio-Spa- 
lio (Halifax) paskaita — 100 
metų nuo valstybės prezidento 
Antano Smetonos gimimo; tėvy
nės valandėlė.

Rugpiūčio 10: prof. dr. Jono 
Griniaus (Muenchen) paskaita 
— Juozas Paukštelis romanistas; 
Johannos Stasiulienės (Zue- 
rich) vadovaujamo lietuvių tau
tinių šokių ansamblio vakaras.

Rugpiūčio 11, sekmadienį, po 
pamaldų vyks studijų savaitės 
baigiamasis aktas.

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLOS

Liepos 28 — rugpiūčio 4 Dai
navoj ir rugpiūčio-'18-24 Kenne- 
bunkporte vyks sendraugių sto
vyklos. Rengėjai yra sukvie
tę daug įdomių paskaitininkų, 
paruošę gyvų vakarinių progra
mų, laukia daug stovyklautojų.

Dainavos stovykloj paskai
tininkais turėsim Kęstutį Girnių, 
prof. Anatolijų Matulį, prof. 
Valt. Nollendorfs, prof. kun. An
taną Paškų, prof. Kęstutį Skrups- 
kelį, prof. L. Sabaliūną ir Al
doną Zailskaitę. Vakarinėse pro
gramose dalyvaus rašytojas 
Aloyzas Baronas, pianistė Nijolė 
Dėdinienė, poetė Julija Švabai- 
tė-Gylienė, solistas B. Prapuo
lenis. Bus taip pat filmas apie 
Čiurlionio tapybą ir dr. Jono Bo- 
gutos paruoštas skaidrių-magne- 
tofono montažas apie Joną Aistį.

Kennebunkporto stovykloj 
kalbėti yra sutikę dr. Juozas Gir
nius, dr. tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, sesuo Margarita, 
prof. Vytautas Marijošius, dr. Al
fonsas Stankaitis ir prof. Simas 
Sužiedėlis. Muzikos ir litera
tūros vakarų programose daly
vaus poetas tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, "'solistė Elena 
Blandytė, rašytojas Algirdas 
Landsbergis ir muzikai D. Mott, 
Izidorius Vasyliūrias ir Vytenis 
Vasyliūnas.

Abiejų stovyklų kapelionu 
bus Sąjungos dvasios vadas kun.
K. Pugevičius. ,

Registraciją į Dainavos sto
vyklą tvarko Valius Gražulis, 
2446 Treadwell, Westland, 
Mich. 48127. Į Kennebunkporto 
stovyklą registruotis adresu: 
Rev. Superior, Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, Maine 
04046.

Žiūrėk, rytuose aušra jau teka; 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai juk mainos: slėgė pikti, — 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironis

KUN. DR. F. 
JUCEVIČIAUS 
PAGERBTUVĖS

Kun. dr. Felikso Jucevičiaus 
50 m. amžiaus proga birželio 
15 Šv. Kazimiero parapija 
Montrealy suruošė pagerbtu- 
ves. Minėtina tai, kad visas 
šio renginio pelnas (apie 2000 
dol.) paskirtas jo naujai kny
gai išleisti.

Pagerbtuvių vakarienėj daly
vavo visi parapiečiai — apie 
300 žmonių, nes tiek ir tėra 
šeimų parapijoje. Dalyvių skai
čių dar padidino būrelis kun. 
Jucevičiaus draugų bei svečių 
iš kitų vietų. Vakaro programą 
išpildė sol. Gina Čapkauskie- 
nė, padainuodama gražiausių 
koloratūrinių arijų, ir parapijos 
choras. Sveikinimus išreiškė 
parapijos komiteto pirmininkas 
Staniulis ir draugijų atstovai. 
Draugų bei svečių vardu kal
bėjo T. Leonardas Andriekus, 
OFM.

Kun. dr. Feliksas Jucevičius 
Šv. Kazimiero parapijoj klebo
nauja jau 12 metų. Per tą 
laiką jam pasisekė išmokėti be
veik visas parapijos skolas, ku
rios buvo gana didelės, ir ad- 
ministraciškai sutvarkyti daug 
dalykų, ypač atnaujinti bažny
čią. Klebonaudamas jis laiko 
dalį skiria moksliniam bei kul
tūriniam reikalam. Daug yra 
parašęs straipsnių filosofijos, 
meno ir visuomeninio gyveni
mo klausimais. Taip pat iš
leidęs knygą — “Tauta tikro
vės ir mito žaisme”. Dabar 
paruoštoji spaudai knyga lie
čia filosofijos ir meno santy
kį. Mėgsta diskusines temas, 
bet, kaip pagerbtuvių žodyje 
pažymėjo, rašo taip, kaip yra 
įsitikinęs.

Norėdamas praturtinti savo 
kultūrinį akiratį, kun. dr. Fe
liksas Jucevičius mėgsta keliau
ti po pasaulį. Klebonavimo me
tu trim sykiais yra aplankęs 
Europą, Afriką ir Aziją, pri
sirinkdamas naujų patirčių bei 
įspūdžių. Visa tai jis telkia 
savo raštam.

L. A.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas šiemet įvyks rugpiūčio 
21 Commodore viešbuty, Nevv 
Yorke. Per nepilnus metus (nuo 
1973 rugpiūčio 23) centro val
dyba išleido du biuletenius, 
keturis sąsiuvinius lietuviškų 
pamokslėlių serijos C, sekma
dienių bei šventadienių mišių 
vienuolika sąsiuvinių ir keturis 
numerius Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos anglų kalba.

— Danguolė Tamulionytė, 
Clevelando Vysk. M. Valan
čiaus lituan. mokyklos mokytoja, 
studijų savaitėje rugp. 11-18 
Dainavoj skaitys paskaitą apie 
darbą su specialia klase (nekal
bančiais lietuviškai).

— Kristina Pareštytė, baigusi 
Hamiltono McMaster univer
sitete prancūzų ir rusų kalbų 
studijas, šešerius metus moky
tojavusi Hamiltono lituanistinėj 
mokykloj, mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitėj Dainavoj skaitys 
paskaitą apie lituanistinę mo
kyklą mokytojų ir mokinių aki
mis.

— Dr. Kostas Jurgėla, sulau
kęs 70 m. amžiaus, liepos 1 
pasitraukė iš “Amerikos Balso” 
lietuvių skyriaus vedėjo pareigų 
ir išėjo pensijon.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis su kitais dainininkais ir Chi
cagos simfoniniu orkestru liepos 
20-21 dalyvavo Grant Parko kon
certuose Chicagoj. Rugpiūčio 
10-11 jis atliks Figaro vaidmenį 
Mozarto “Figaro vestuvių” 
spektakliuose Colorado Springs. 
Chicagos Grant Parko koncer
tuose sol. A. Voketaitis rugpiū
čio 20-21 dalyvaus Verdi “Re
guiem” pastatyme.

— Fricas Skėrys, Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoj mokytojas, 
Darbininko ir kitų laikraščių 
bendradarbis, neseniai buvo 
Kristaus bažnyčioj Bremene į- 
šventintas evangelikų liuteronų 
kunigu. Ordinaciją pravedė 
Liet, evangelikų liuteronų baž
nyčios garbės senjoras Adomas 
Gelžinis, asistuojant senjorui A. 
Keleriui ir vicesenjorui J. Ur- 
dzei. Dalyvavo nemaža lietuvių.

— Nijolė Dėdinienė, gabi mu
zikė iš Rochester, N.Y., ateiti
ninkų sendraugių stovykloj Dai
navoj duos pianino rečitalį lie
pos 31.

— Dr. Marija Staneikienė,, 
buvusi Vytauto Didžiojo Uni
versiteto akių gydytoja, po ilgos 
ligos mirė liepos 9. Atsisveiki
nimas įvyko liepos 12 namuose 
155 Greenvvood Avė., Wyncote, 
Pa. Palaidota liepos 13 iš Šv. 
Andriejaus lietuvių bažnyčios, 
Philadelphia, Pa., West Laurel 
kapinėse.

— Antano Maceinos knygos 
“Didysis inkvizitorius” trečia 
laida išleista Chicagos ateitinin
kų sendraugių rūespčiu.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
JAV-bių ir Kanados naujos cent
ro valdybos rinkimai bus prave
dami iki spalio 15. Kandidatus į 
centro valdybą gali siūlyti kiek
vienas sąjūdžio narys; iš siūlo
mų kandidatų gautini raštiški 
sutikimai, kad jie sutinka būti 
kandidatais. Rinkimam pravesti 
komisija sudaryta iš Kalifornijos 
bičiulių: pirm. Juozas Kojelis 
(747 — 23rd St., Santa Monica, 
Calif. 90402), nariai — Edmun
das Arbas ir Balys Graužinis. 
Kandidatų siūlymas į naująją 
centro valdybą turi būti padary
tas iki rugsėjo 15. Centro val
dyba renkama dvejiem metam ir 
sudaroma iš 5 asmenų.

PADĖKA

A. a. Antanui Vaslui mirus, 
nuoširdžiai dėkojame visiem 
už šv. mišių aukas, maldas. 
Didelė padėka visiem, kurie ve
lionio pageidavimu aukojo Va
sario 16-os gimnazijai. Visiem 
atsllankiuslem laidotuvėse, 
pareiškusiem užuojautą nuo
širdžiausias ačiū. Žmona Ma
rija Vasienė, sūnus Algimantas 
ir jo šeima.



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

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

PHONE: 201 796-8200

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

ISLAND MARINE TAXIDERMY
207 ROUTE 109 WEST BABYLON, L. I.

516 587-5002
EL GRECO

. MOTU
Bcachbfock oi Montpelicr 

& Pacific Avės. 
Wdcomcs vou lo 

Allantic City

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

Res. information 609 345-6195

SALVATORE’S HAIR FASHIONS 
The Ultlmatoly in Beauty Care 

Ne Appolntment Necessary 
Late Nite Thura. & Frl.

4M6 Paclflc Avė., Wlldwood, N.J. 
Phone 609 522-9667

•OILER CLEANING OIL BURNER 
REPAIR

|W«*k ione by Expert Machanlcs. 24 Hour 
į Eervica.CaM 212 756-6907 or 941-4425

COMMJITt 24 hr. care A supervlslon 
fer etferly. Home Ifca atmosphara, re- 
creatienai facllltlaa, axcaHant food. 5 ho- 
me* to eefect from In Suffolk area. 
Lteenaed by N.Y. Stata. 518 661-7097

THE DON STRANGE TRIO 
Livaly Music For Llvely 

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

LE CHATEAU
Authentic French Culslne

BANOUBT FACILITIE8
LMNCH TIL 230 DINNER MON. THRU SAT. TIL
<• FM, SUN. 2 TO • PM ROUTE 35 AT ROUTE 123

SOUTH SALĖM (WESTCHESTER) NY
>14 533-2122 533 —2503

*

G & L
CONSTRUCTION
501 73rd. STREET 

BKLYN.
Home improvement*,

Call 212 880-7276

EZELL WITHERSPOON 
MHIKMERATION A AIR CONDITIONING 

FOR COMMERCIAL * INDU8TRIAL 
AND HOMES

, _ . OUAUTY WORKMANSHIP
■ CALL 631-2211

- .• .a

x

WAITKUS FU N ERA L HOME

Pranus Vaitkus, Notary Public 
197Webster Avė., Cambrldge, Mass. 

Tel. 617 TR 6-6434

WEST MOUNTAIN INN 
ARLINGTON, VERMONT >02 375-8560 

RKLAK ON A 150 ACRE ESTATE, ENJOY A 
•UPĖM NEW ENGLAND MEAL IN OUR NORMAtT 
ROCKWKLL CININGI ROOM. HOR8EBACK RIDING 
TROUT FISHING, PUTTING GREEN, HORSE 
8HOES, SWIMMING, ETC. GOLFĄ TENNIS NEAR- 
■V. COMFORTABLE ROOMS. FAMILIES WEL- 
COME! REBERVE N0W FOR WINTER CROSS 

COUNTY SKI TRIPS

GENE’S AUTO BODY 
123 COLDEN STREET 

JERSEY CITY, N.J.
Ouallty Workman»hip 

Call 201 433-3692

■■

1

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą. 
Čia Jūs rasite \

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

FLAT AND 
ASBESTOS, 

ETC. FREE

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

CALL 201 868-6852

MARTY DELI & DAIRY STORE 
The flnest in Dairy Products 
DELI SPECIALTIES, PIEŠ & PASTRY

OPEN 10 A.M. TO 10 P.M. 7 DAYS A WEEK 
VVASHINGTON VALLEY ROAD MARTINSVILLE, 

N. J. DIAL 201 356-9707

ANGELO’S BEAUTY SALON 
The Ultimate in Beauty Care 

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

Call 509-729-2171

BERKSHIRES
1 ACRE RECREATIONAL RESORT PARCELS 
YEAR ROUND LIVING OR VACATION AREA 
WITH MULTIPLE RECREATIONAL ACTIVITIES 
CALL PAUL DRAKE — 617-426-3900 ALL WEEK 
FOR APPOINTMENT OR WRITE BERKSHIRES, 

11 LEE ST., STONEHAM, MASS. 02180

LANGLEY COVE
On Loėation 

Mobile Home Rentai* 

Weir* Blvd., Laconia, N.H,

Tel: (603) 366-5540

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

BENNIE D’ALESSANDRO 
CONTRACTING

22-34 23rd Street 
Jackson Heights 

We Speclalize In Cement Work 
Carpentry New Work 

and Repalr
Ouallty Workmanshlp 

Call 274-0748

A AND M SUNOCO 
SERVICE STATION

10 Linden Avenue Bloomfield, N.J. 
Ask for Sal Andreano or 

Tony Mecca

THOMAS & BAUMAN 
ASSOCIATES 

Tax Sheltered Annuity 
Special Ists 

One Route 46 Totovva, N.J. 
Call 201 256-8821

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

Skelbkitės Darbininke! Skam
binkite 827-1351.

ACOMHETEUNE 
OF MOBILE HOMES 
TO CHOOSE FROM

REFLECTION 
LAKĘS
BOX88

EOUINUNK PA. 18417
TEL. 717-224-4136

-----------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. Meal* available. 

Special weekly rate* • 
DAILY BUS TO D0WNT0WN 

WRITE OR PHONE 
FRANCISCAN FATHERS 

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

BICYCLE 
DEALERSHIP

Join in the booming bicycle business with 
a company in the bike industry for 70 years 
Dealership offers: National advertising; 
the No. (Consumer Guide) rated bikes in 
thelr price range; extensive i n ve n tory of 
new bikes, parts accessories, tools; ex- 
pert maintenance and service shop train- 
ing; year-round sales promotion and local 
advertising programs on a co-operative 
basis geared for your exclusive te rr it ory: 
location studies nad leaše negotiations; 
an experienced company staff for dealer 

development, location set-up and on- 
going management assistance investment 
approx. $15,000-20,000. For further in
formation call Mr. Goldsmith (312) 593- 
8530, or vvrite 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

OWN YOUR OWN
CAMPSITE!

Enjoy Fresh, Clean Air and Healthy

Outdoor Family Fun! Sites from

$1800 to $4,000
Easy Terms Available 

830 Acres of Fun

OUR 0WN PRIVATE LAKE IN THE PO- 
CONOS. CENTRAL SEVVAGE, VVATER AND 
ELECTRICITY ON EACH CAMPSITE, 
DUMPING STATIONS BOTH HEAVILY 
WOODED AND OPEN SITES AVAILABLE. 
TOTALLY PLANNED FOR FAMILY RE- 
CREATION. SUMMER FUN INCLUDES: 
SWIMMING‘FISHING, BOATING, HUNTING 
V/INTER FUN INCLUDES NJEARBY SKI— 

ING, SNOVVMOBILING, ICE SKATING

2 HOURS FROM NjY.C. AT 

REFLECTION LAKĘS 
Box 88

EOUINUNK, PENNA. 18417 (717) 224-4136 
Take best route to Route 87 (tHruway) — North 
on Route 87 to Exlt 16 — thėn Route 17 to 
Monticello (Exit 104) for Route 17-B West to 
Callicoon, N. Y. — Cross Delaware River Brldge in 
Calllcoon to Route 191, turn RIGHT on Route 191, 
2 m lies to REFLECTION LAKĘS.

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY
DEB—TAN

Call 212 352-8189

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mlce 
2 Year Guarantee 

24 Hour Service, Open Sunday 
914-375-0666

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

ALL NEW BIKES, STROLLERS, VVHEELCHAIRS 
HOURLY, DAILY, VVEEKLY 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 WEST 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 

OWNERS AND MGRS. JOHN PEARL BATTS

GEORGE CORNER 
Choice Meats and Poultry 

Freezer Orders Preparęd 
251 Elm Street 

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

C.T. EXTERMINATING
for

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

Call 212 525-4538

VENUS CONTRACTING
AND

PAINTING COMPANY

We Do Everything In 
Contracting Work 

Old and New Work 
Inslde and Outside 

Paintlng 
Call 212 GE 5-2280

1, 2 4 3 bedrooms, fully furnished. 
Electric kitehem, fireploces, privalė 
decks witfi mountain view. Golf, ten- 
ni$, twimming r.earby. Available 
daily, vveekly or monthly. Daily rates 
$30.00 mid-week; $40.00 v/eekendt. 
Based on 4 person occupancy. Spe
cial weekly, monthly rates.

BLUEBERRY VILLAGE 
CONDOMINIUMS

Mt. Attitash
Bortlett, N.H.

24 hour reservafion $ervice 
Tel. (603) 374-2302

DEXTER PARK
PHARMACY raj

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ETlUĘ 

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

WE DELIVER
MIchigan 2-4130

RANGER CHALET in white mountain 
VALLEY SLEEPS 7, 2 DBL AND 3 TWIN BEDS. 
THREE BEDROOMS 21x28 FAMILY ROOM FIRE- 
PLACE. TV WALL TO WALL CARPET. TWO 
SUNDECKS FULLY EOUIPPEt) KITCHEN WITH 
DISHWASHER CARPORT LINEN AND ALL MOTEL 
SERVICES, INCLUDING ŪSE OF 90’ POOL SHUF- 
FLEBOARDS. THIRTY ACRES, RIVER $44.00 PER 
DAY, 265 WEEK. WRITE OR PHONE (603) 374- 
2322 FOR RESERVATION OR INFORMATION 

ABOUT OTHER ACCOMMODATIONS
SKY VALLEY MOTEL & LODGES

BARTLETT, N.H. 03812

FLOOR SANDING 
CUSTOM WORK

ANTIOUE FLOOR FINISHING
CALL

SOUARE SANDERS TODAY
212 675-5000

GREEN HOLLY 
CAMPGROUND

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

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

Recreation Hali. Full Hookups — 
Playground

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

THUNDERBIRD INN 
23rd. Avė at Surf 

North Wildwood New Jersey 
A Family Place 

Phone: 609 522-6901

MODERN FURNITURE 
Re Builder and Re Upholster 

We go to your home 
Estlmates Cheerfully given 

358 South Maple Avė. 
Glen Rock, N.J.

Call 201 445-2411 
Mr. James Waddy

WEST MOUNTAIN INN
Arlington, Vermont 802-375-6560

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

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

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

CBDI K*E 1,1 ’•Nnr Yw* 2MrKUvc ATUNTICNTY
SPECIAL FAMILY MTE 

$^| SUN. 1( FRL A.M.
A&Ųp Children Sharing |y 

Room Price 
per pers. 2 in rm. Weekends Higher 

Community Kifchtn • Aplr. • EfficiMH 
ci«t • Eltvator • Spaciou* Porch*t 
F*w it* p s to Beach A Bo*rdw«ik • FREE' 
FARKINC.
WrH« or eolt 609-344-6446

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. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK—La isvės 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. Tei. JU 6-7209.

LITAS

NEW HAMPTON INN
2 Acre Picnic Area Open 7 Days a 

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

Call 201 537-2212

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. Write for full information:
BADE VVALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

WILDERNESS EXPERIENCE
NORTH Georgia mountains, hike Ap 
palachien trail, canoe, rock elimh 
ruatio lodga, aezni-private accommoda 
tiom, family style meal*. Group* 
familiea, individual*. Write Wolf Creel 
Lodg* Boa 596, Blairaville, G* 
30812 or call 1-404-745-6460

AMERICAN ENGINE AND 
MACHINE COMPANY 

Competition Englnes Complete Head 
Service Machine Shop Facilities 

Engine Boring 
East 44 Mldland Avenue Paramus, 

N. J. Call 201 967-1094

LOTS — FARMS — ACREAGE 
INDUSTRIAL & COMMERCIAL AND 

PRIVATE HOMES
CALL (518) 943-6855 

FAIR SHAKE REALTY 
No. 2 P.O. BOX NO. 187 

CATSKILL, NEW YORK 12414

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

521-6200, ASK FOR JOE.

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

Roofing, siding, leaks etc. No job too 
small or too big. Free estlmates. 

Call Al McKinnon 864-5127

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

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

CALL 212 328-3500

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

Brldesmaids, Flower Glrls & Mothers. 
We Also Carry Ready Made at 

Moderate Prices 
Call 212 843-4210

SEA FOOD BARGE
VISIT L.l. MOST FAMOUS RĘST. WHERE 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

1

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

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

New York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)
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ENJOY A GREEK NITE... |
Every night in the, week |
Continuous Greek Dancing, Music & Songs 1

FROM MOTHER KRITIKOS KITCHEN |
C*Mpi:te NiNtsak<

i Mnner ' $t> Souvlaki | ®innfr
Dinner ® I Filet of Sole

Ali Dinntrt include: Greek Salad, Coffete, Dessert 
with a glass of beer or wino for each person. 

Evtry party of oighf has choice of a boffle of champagne.

'<iini 292123rd Ave* As*°ri°' ny-lUlll Restaurant • Resv. 728-9782

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

JįlgįpOintStin Chicopee
“The place for every season”

Heartland New England 4n historlc Pioneer Valley near th>‘ 
•cenlc Mohawk Trail, Berkshire, Whlte & Green Mt*.

200 Air-conditloned room* with color TV. 
Restaurant, Dinlng Room & Cocktall 
Lounge, Enclo»ed Olympic pool wlth 
Tropical Garden, Health Clubs, Entertain- 
ment, Putting Green, Sauna 4 Steam- 
baths, Championship GoK Course nearby 
— green* fee $3.00 — Sat. & Sun. $4.00.

' , .VACATION FACILITIES AT FAMILY t GROUP RATES
HIGHPOINT MOTOR INN ™

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947
Litas Travel Service,

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

(212) 846-1650

i
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Bostono ir Brocktono muzikai 

Izidorius Vasyliūnas, kun. Vin
cas Valkavičius ir Vytenis M. 
Vasyliūnas atliko koncerto prog
ramą pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkport, Maine, liepos 
21. Programoj buvo Corelli, 
Bach, Haydn ir Gaidelio kū
riniai.

i

Birutė Barauskaitė ir Paulius Bagdžiūnas susituokė birželio 
30 Apreiškimo parapijos bažnyčioj.

2
Kazimiero

OLYMPIA, 
WASHINGTON 

Antra tragedija 
Visminų šeimoj

Kelyje važiuojant liepos 
žuvo miškininko
Vismino žmona Patricija. Kartu 
važiavo ir jos dukrelė Nancy, 
9 metų amžiaus. Ji išliko gyva, 
bet labai sužeista galva, išlaužta 
ranka, nuvežta į ligoninę kri
tiškoj padėty.

Velionė palaidota liepos 8 
iš Šv. Mykolo bažnyčios. Iškil
mingas mišias aukojo vietos kle
bonas kun. William Traeacy. 
Karstą nešė sūnus Paulius, ve
lionės brolis Danielius, svainis 
Leonardas ir JAV armijos majo
ras John Heggers, velionės jau
nų dienų draugas, iš Ridge- 
wood, N. Y.

Patriciją palaidojo Shelton 
kapinėse, šalia sūnelio Petro, 
taip pat žuvusio nelaimėj (išli
pus iš mokyklos autobuso, neat
sargi vairuotoja trenkė į Petruką, 

• labai-jį sužeisdama; nuvežtam į 
ligoninę buvo padaryta galvos 
operacija, bet po operacijos jis 
mirė). Tėvai džiaugėsi auginda
mi du sūnelius — Petrą ir Pau
lių, bet Dievo ranka lėmė ki
taip. Praslinkus 13 metų nuo 
Petruko mirties, dabar tokia pat 
mirtim mirė ir jo motina.

Patricija buvo išmintinga ir 
gera motina, malonaus būdo 
moteris, talentinga dailininkė, 
laimėjusi paveikslų parodose 
daug premijų. Dailininkų rate
lis, labai apgailestaudamas nete
kęs savo gabios narės, įsteigė 
Patricijos vardo fondą neturtin
giem moksleiviam šelpti. Sudė
jo nemažą sumą pinigų ir ap-

sidėjo mokesčiais tam fondui pa
laikyti. Kartu prisiuntė ir mišių 
auką už Patricijos sielą.

Į laidotuves buvo nuvykę Ka
zimiero tėvai iš Woodside, N.Y., 
duktė Ona su savo vyru Leo
nardu ir velionės brolis Da
nielius iš Huntington, N.Y.

Visi giliai nuliūdę, netekę 
brangios Patricijos, o labiausiai 
liūdi velionės vyras Kazimieras, 
netekęs savo gyvenimo draugės; 
taip pat liūdi sūnus Paulius ir 

dukrelė Nancy ligoninėj.
Ilsėkis, Patricija, amžinoj ra

mybėj.
V.

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausių lietuviškų radijo pro
gramų Naujoj Anglijoj vedėjai, 
rengia sukaktuvinį pikniką — 
gegužinę rugpiūčio 11, sekma
dienį, gražiam, lietuviškam Ro
muvos parke, Brocktone. Pro
grama prasidės 4 vai. popiet. 
Dalyvaus lietuvių tautinių šokių 
grupė, vad. O. Ivaškienės. Šie
met svečiai šokėjai bus armėnai, 
kurie pašoks armėnų ir Molda
vijos šokius. Bus renkama iški
lioji lietuvaitė. Prie Mickey Ha- 
berek muzikos vyks šokiai su 
varžybom, kuriom dovanas pa
skyrė Louise Day Hicks. Lietu
vaitei rinkti ir šokiam premi
juoti komisiją sudaro O. Ivaš- 
kienė, L. Kontautienė (1951 iš
kilioji lietuvaitė), J. Casper, H. 
Čepas ir P. Jančauskas. Lietu
viškus valgius gamins populiari 
šeimininkė M. Plevokienė ir jos 
pagalbininkės. Bus draugiškų 
gėrimų ir lietuviško sūrio. Pir
ma laimėjimo dovana bus auto
mobilis, dovanotas J. Kairio, sav. 
Fitzmaurice Motor Sales ir Ser
vice iš Brocktono; be to, 100 
dol. taupa So. Boston Savings 
banke, kelionė lėktuvu į New 
Yorką ir atgal iš Bostono (dova
nojo kongresm. John J. Moak- 
ley), ir daug kitų naudingų do
vanų. Autobusai nuo So. Boston 
Liet. Piliečių klubo išeis 1:30 
vai. popiet. Autubusą išleis 
J. Valiukonis. Įėjimas į pikniką 
suaugusiem 1 dol., vaikam 50 c. 
Iki pasimatymo rugpiūčio 11 
Montelloj.
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoj liepos 1-3 seimavo Bostone, Mass. Nuotraukoj vaizdas 
iš seimo atidarymo, giedant himnus. Kitas seimas įvyks Chicagoj po dvejų metų.

Bostono lituanistinės mokyklos užbaigtuvės
Bostono lituanistinė mokykla 

birželio 8 baigė mokslo metus. 
9 vai. ryto Šv. Petro parapijos 
bažnyčioj kleb. kun. A. Balt- 
rushunas aukojo mišias ir pa
sakė pamokslą. Per mišias gie
dojo solistė Violeta Balčiūnie
nė, o vargonais grojo muz. Je
ronimas Kačinskas. Salėj buvo 
įteikimas pažymėjimų abiturien
tam, apdovanojimai ir progra
ma. Išpuoštoj scenoj sėdėjo 10 
abiturientų ir mokyklos vedė
jas rašytojas Antanas Gustaitis. 
Jis pakvietė kleboną kun. A. 
Baltrushuną tarti žodį. Klebo
nas, nors gimęs ir augęs Ame
rikoj ir Lietuvos nėra matęs, 
labai vertina savo tėvų kalbą 
ir pats gražiai ją vartoja.

Kunigas Baltrushunas ragino 
mokinius neužmiršti tai, ką iš
moko šioj mokykloj, nes kalba 
yra didelis turtas.

Mokyklos vedėjas Gustaitis su 
humoru kalbėjo apie mokinius, 
vargus ir džiaugsmus šioj mo
kykloj. Padėkojo mokiniam už

Armėnų šokėjai, kurie Minkų radijo gegužinėj rugpiučio 11 šoks armėnų ir Moldavijos 
šokius.
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darbą ir dideles pastangas šio
se sunkiose sąlygose mokyti lie
tu vi ukus-Iietuvaite s lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistinių da
lykų, padėkojo komiteto nariam 
už gerą bendradarbiavimą, tė
veliam už paramą, o taip pat 
ir mokiniam, kad jie lanko šią 
mokyklą. Pristatė kitų metų tė
vų komitetą, kuriam vadovaus 
M. Sodeika. Mokytojai Liudai 
Senutienei mokinės įteikė gėlių 
puokštę.

Toliau buvo programa, kurių 
atliko patys mokiniai. Pirmo 
skyr. ir darželio mokiniai su
kalbėjo maldą, padainavo ir pa
žaidė, 2 skyr. save reprezen
tavo deklamacijomis, 3-čias skyr; 
deklamavo ir vaidino. 4-taš 
skyr. Vida Simonaitytė paskai
tė savo rašinį. 5-tas skyr. pa
sirodė su rašinėliais, o toliau 
mokinių choras padainavo liau
dies ir kitų dainų. Dainuoti juos 
mokė ir čia jiems akompona- 
vo muz. Julius Gaidelis.

Visų skyrių ir klasių 
šiem mokiniam buvo 
dovanos — po knygą. .

Tos pačios dienos 
Tautinės S-gos namuose abitu- 
nentų mamytes surengė išleis-; 
tuves. Dalyvavo abiturientai, 
mokytojai, parapijos klebonas

INŽ. KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI
mirus, giliam liūdesy likusius žmoną Ligiją su dukrele, 
seserį Zuzaną Rajeckienę, brolius Tėv/Augustiną, Vincą, 
Joną, Vladą ir Algį su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu.

Antanas Zavadzkas

A.A. 
GEDIMINUI ALINSKUI 

mirus, žmonai Liucijai ir sūnui, broliui Tadui su žmo
na Renata ir šeima bei kitiem giminėm nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Ateitininkų Sendraugių N. Y. skyrius

IBRAHAMUI BIOŠEVUI
mirus, žmonai Rozalijai, sūnums Valėjui ir Arkadijui 
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Edvardas ir Jane Sišai

HSBMH

PATERSON, N.J.
Retėja lietuvių gretos
Vietinė lietuvių kolonija ir 

vietos LB apylinkė šio pavasa
rio metu neteko kelių pareigin
gų lietuvių, baigusiųjų savo že
miškąją kelionę.

Kovo mėnesį ligoninėj, ilgai 
sirgęs ir daug kentėjęs, mirė 
Antanas Abakanavičius, gimęs 
1892 Skapišky. Lietuvoj buvo 
geležinkelietis, į JAV atvyko 
1949 ir visą laiką gyveno Pater- 
sone. Buvo uolus ir pareigingas 
Liet. Bendruomenės ir Šv. Ka
zimiero parapijos narys, rūpinę
sis lietuvių reikalais, lankęs su
sirinkimus ir įvairius švenčių 
ar sukakčių minėjimus. Čia jis 
paliko dvi dukras — Sofiją Kli- 
mienę ir Eugeniją Praleikienę 
su šeimomis, gyv. Little Falls, 
N.J.

Birželio 26 širdies liga Pater- 
sono ligoninėj mirė Jurgis 
Jurkšaitis, gimęs 1917 Taura
gės apskrity. Į JAV atvyko per 
Vokietiją su pokarine tremtinių 
banga 1949 ir įsikūrė Pa- 
tersone. Priklausė prie LB apy
linkės nuo pat jos susiorganiza- 
vimo dienos, sąžiningai mokėjo 
tautinio Solidarumo įnašus, 
lankė parengimus, ir įvairių 
švenčių minėjimus. Buvo dos
nus įvairiem lietuviškiem rei-

kalam, prenumeravo lietuviškus 
laikraščius. Iš giminių JAV pa
liko brolį Joną su šeima Chi
cagoj, III., ir seserį Mortą Iš- 
keliūnienę, gyV. Patersone, N.J.

Gegužės 22 ligoninėj, ilgesnį 
laiką sirguliavęs, mirė Juozas 
Keraitis, gimęs 1902 Trakų 
apskr. Buvo istorijos mokyto
jas Klaipėdos krašte, Šilutės vi
durinėj mokykloj. Į pedagoginį 
darbą buvo įsijungęs ir Vokieti
jos stovyklose. Čia būdamas, 
priklausė prie LB apylinkės ir 
buvo uolus jos narys. Nuliūdi
me paliko našlę Izabelę, dukterį 
ir sūnų.

PROF. S. KOLUPAILA
Prof. Stepono Kolupailos as

menybė atsispindi tokiame, be
veik fotografiniame, asmenybės 
apibūdinime. 1949 profesorių 
aplankė lietuvių grupė, nuvy
kusi į Notre Daine Universite
tą South Bend, Ind., mieste. 
Kun. Prunskio žodžiais, “užsu
kome į jo butą. Einant skersai 
kelią, jis mane įspėjo, kad tame 
mieste mandagumo savaitė ir 
reikia pastovėti, praleisti maši
nas. Jis buvo visada toks nuo
širdus kooperuoti kiekviename 
tauresniame sumanyme”. Pana
šių vaizdų, epizodų prof. Kolu
pailos monografijoje yra daug. 
Knyga pasirodys šį rudenį.

jų vargą per 11 metų, tėveliam 
už pastangas ir norą, kad jų 
vaikai lankė šią mokyklą. Šiais 
metais mokykla jau švenčianti 
25 metų sukaktį. Abiturien
tų vardu kalbėjo Asta Baškaus
kaitė.

Mokykla buvo įsteigta 1949. 
Pradžioj buvo tik kelių skyrių, 
o vėliau išaugo į pilną gimna
ziją. Jos steigėjais buvo Bud- 
reika, Gimbutas, J^ušys, Žičkus 
ir kiti. Pirmuoju vedėju buvo 
Vladas Kulbokas, vėliau Kazys 
Mockus, Justinas Vaičaitis, Ona 
Griniuvienė, Antanas Mažiulis, 
o paskutiniuosius 13 metų va
dovauja rašytojaS./An tanas Gus
taitis. Ilgiausią laiką ji buvo 
globojama klebonų prel. Pran
ciškaus Virmauskio, o vėliau 
kun. Antano Baltrushuno. Ji nau
dojosi parapinės jmokyklos pa
talpomis. Dabar naudojasi So. 
Bostono aukštesniosios mokyk
los patalpomis. 2

Paskutiniuoju laiku mokytojų 
daugumą sudaro buvę šios mo
kyklos auklėtiniai... Šio sezono 
mokytojais buvo: Nijolė Bašky- 
tė — darželis, Paulina Kalvai- 
tienė — 1-mas skyrius, Rena
ta Špokevičienė — 2-ras, Jorū- 
nė Girniūtė — 3-čias, Aldona 
Dabrilaitė — 4-tas, Aldona Dab- 
rilienė — 5-tas, Regina Makai- 
tienė, o vėliau Vaiva Vėbraitė kun. Baltrushunas, abiturientų 
— 6-tas, Algis Makaitis — 7- 
tas, Liuda Senutienė — 8-tas, 
Skirmantė Kondratienė — 5-ta 
klasė, Mykolas Drunga — 6-7 
klasė, Antanas Gustaitis — vedė
jas ir 8-tos klasės (baigiamosios) 
mokytojas. Abiturientam bran
dos atestatus įteikė vedėjas Gus
taitis alfabetine tvarka: Sigita 
Bacevičiūtė, Jonas Bačiulis, As
ta Baškauskaitė, Vytenis Binke- 
vičius, Jūratė Dambrauskaitė, 
Vytenis Senuta/^Lina Šimkutė, 
Linas Vasys, Rimvydas Veitas 
ir Rimantas Veitas; Lietuvių B- 
nės Bostono apylinkės pirm. 
Antanas Matjoška padovanojo po 
Lietuvių poezijos knygą. Geriau
siai baigė Vytenis Senuta ir 
Asta Baškauskaitę.

Tėvų komiteto pirmininkė 
Roma Štuopienė padėkojo ve-. 
dėjui, mokytojam už jų kantrų

geriau- 
įteiktos

vakarį

tėveliai ir svečiai. Buvo pasa
kyta kalbų. Mokyklos vedėjas 
Gustaitis stipriai akcentavo jau
nimui, kad nereikia bijoti pa
sirodyti lietuviu. Lietuvių tauta 
turi didelę, turtingą ir garbin
gą praeitį. Daugelio valstybių 
nebuvo ar niekas apie jas ne
žinojo, o Lietuvos valstybė ta
da buvo nuo Baltijos iki Juo
dųjų marių. Lietuvių kalba yra 
viena iš seniausių kalbų. Abi
turientų vardu Vytenis Senuta 
paskaitė 
noraštį.

Po jo visi abiturientai mon
tažu vaidino ir dainavo. Prie 
jų jungėsi ir jų svečiai — ki
tų metų abiturientai. Pobūvio 
programai vadovavo Vaclovas 
Senuta.

Tai buvo miela diena ir va
karas.

vardu Vytenis Senuta 
lyg ir mokyklos die-
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Kardinolas Terence Cooke, 
New Yorko arkivyskupas, visus 
kviečia dalyvauti susitaikymo ir 
atsinaujinimo mišiose Šv. Patri
ko katedroj rugsėjo 22. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys ar- 
kivysk. Furey iš San Antonio. 
Pamaldos bus Šv. Metų liturgi
jos dalis. Komunijos pusryčiai ir 
posėdis Biltmore viešbuty. Su
darytas didžiulis komitetas, ku
riame lietuviam atstovauja vysk. 
V. Brizgys ir Helen V. Kulber — 
Lietuvos vyčių atstovė.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor
ke, skaitys pagrindinę paskaitą 
Detroite, Mich., rugsėjo 29 prez. 
Antano Smetonos 100 metų gi
mimo ir 30 metų mirties sukak
čių minėjime. Minėjimas vyks 
po 10:30 vai. atlaikytų mišių, 
apie 12 vai. Lietuvių Namuose. 
Jį rengia Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Komiteto atstovų pre
zidiumas. Programoj dalyvaus ir 
pianistas Antanas Smetona. Mi
šios už a.a. prez. Smetoną bus 
aukojamos tą dieną visose trijo
se Detroito lietuvių parapijų 
bažnyčiose.

Kęstutis Miklas, UBA-BA- 
TUNo vykdomasis pirmininkas, 
su žmona išbuvęs Europoje visą 
mėnesį ir ten aplankęs 11 vals
tybių, sugrįžo į New Yorką. Vi
suose kraštuose matėsi su lietu
vių, latvių ir estų vadovaujan
čiais asmenimis. Aplankė ir Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoj. 
Romoj susitiko su Lietuvos 
Diplomatijos Šefu min. Stasiu 
Lozoraičiu ir turėjo ilgus pasi
kalbėjimus įvairiais politiniais 
klausimais. Liepos 6 per Vatika-
no radijo stotį kalbėjo į Lietu
vą apie BATUNo organizaciją 
ir jos veiklą Jungtinėse Tautose.

Lietuvių Dienos, įvykstančios 
rugpiūčio 4, sekmadienį, Platt- 
deutsche parke, Franklin Squa- 
re, L. I., New York, progra
ma prasidės 3 vai. popiet. Vėlia
vų pakėlimas, atidarymo žodis, 
bendros dainos ir įvairios varžy
bos jauniem ir suaugusiem. 
Trim laimingiem dalyviam bus 
duodamos įžangos dovanos 
(door prizes).

Prof. dr. J. J. Stukas, keliavęs 
su Lietuvos vyčių ekskursija po 
Europą, Darbininkui atsiuntė 
sveikinimus iš Paryžiaus. 38 
ekskursijos dalyviai prieš tai bu
vo aplankę Vokietiją ir Belgiją, 
o iš Prancūzijos vyko į Ispani
jos ir Portugalijos šventoves.

Rugpiūčio 4 — Lietuvių diena, vienintelis lietuvių 
piknikas New Yorko apylinkėj!

Kokiais keliais bekeliausim, 
Visi į Lietuvių dieną suplauksimi

Buvo tai nelabai seni geri lai
kai, kada New Yorko lietuviai, 
negailėdami nei laiko, nei var
go, traukdavo, važiuodavo į lie
tuviškus piknikus, kur galėdavo 
susitikti savo pažįstamus, drau
ge praleisti keletą valandėlių, 
savųjų tarpe atsigaivinti. Ir leng
viau būdavo ant širdies. Net ry
tojaus darbai ir rūpesčiai dary
davosi lengvesni.

Mūsų mielos šeimininkės išsi
rengdavo į piknikus su pintinė
mis užkandžių, kaip tėvynėj į di
džiuosius atlaidus, kad užtektų 
ir sau, ir savo mielam kaimynui 
priimti, pavaišinti.

Ir skambėdavo dainos, sutarti
nės. Ir vaišinamasi būdavo iki 
sutemų.

Jaunimas polkas, ratelius 
sukdavo. Įsijungdavo ir seni
mas. Visi susiburdavo lyg viena 
didelė lietuviška šeima.

Ar tos jaukios lietuviškos nuo
taikos nepasigendam?

Išnyko tie gražūs suėjimai — 
lietuviškieji piknikai. Gy
venam nauja mada — įlindę 
kiekvienas į savo kiautą, savo 
kaimyną tik per tvorą pašnekin
dami, pamojuodami.

Tam lietuviškam bendrumo 
jausmui atgauti, gražiai pralei
džiant popietę lietuviškame su
ėjime, Apreiškimo parapijos ir

Ligija Simanavičienė a.a. Ge
diminui Alinskui atminti vietoj 
gėlių prie jo karsto skiria 25 
dol. auką Kultūros Židinio fon
dui.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas liepos 18 grįžo iš ligoninės 
ir sveiksta namuose dr. Antano 
Snieškos priežiūroj.

Kun. Domininkas Valentis, te- 
betęsiąs aukštesniąsias studijas 
Romoj, vasaros atostogų proga 
grįžo į Brooklyną. Jaunasis ku
nigas buvo atvykęs į Kultūros 
Židinį ir susipažino su naujais 
pastatais bei Darbininko įstai
gom. Kurį laiką kun. Valentis 
talkins pastoracijos darbuose Šv. 
Jurgio parapijoj.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, Aidų administrato
rius liepos 21 išvyko vasaros 
atostogų į Kennebunkport, Mai
ne, lietuvių pranciškonų vasar
vietėm Į Brooklyną grįš rugpiū
čio 12.

Nijolė ir Vladas Audėnai vie
toj gėlių prie Gedimino Alinsko 
karsto paaukojo 20 dol. Kultū
ros Židiniui. Nuoširdus ačiū.

Svajonė, moterų sekstetas iš 
New Britain, Conn., vadovau
jant muz. Jonui Beinoriui, dai
nuos Batuno festivaly, kuris 
įvyks rugpiūčio 24 latvių vasar
vietėj Priedainėj, Howell Town- 
ship, N. J., netoli Freehold.

Eva Nadzeikienė, Glen Oaks, 
N. Y., savo vyrui prisiminti, jo 
mirties ketvirtųjų metinių proga 
paskyrė pranciškonų spaudai 25 
dol. Našlei Nadzeikienei malo
nią padėką reiškia Darbininko 
administracija.

Nevvark, N. J., Lietuvos vyčių kos šaulili kuoPa’ anksč- 235 
29 kuopos metiniam susirinki- 25 dol. — V. Vaitkus, Water- 
me maldą atkalbėjo pirm. Kazys būry, Conn.
Šipaila, pranešimus darė Mary 
Stonis, Adelė Urban ir Frank 
Vaškas. Pereitam susirinkime 
Lietuvos vyčių pirmo laipsnio 
žymenį gavo Vitalis Žukauskas, 
prel. J. J. Scharnus, Regina 
Mėlinis, Klemensas Bagdonavi
čius su žmona, Kotryna Lovei- 
kas, Agnietė Stankūnas ir Ann 
O’Neill; antro laipsnio žyme- 
nius gavo kun. Juozas Barkus ir 
Valentinas Melinis. Metiniai 
kuopos šokiai ir vakarienė pra- 
matomi parapijos salėj spalio 12. 
Šiais reikalais rūpinsis Mary 
Stonis. Susirinkimas baigtas F. 
Vaško sukalbėta malda. Tai 
buvo paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. (F.V.) 

kitų organizacijų iniciatyva ren
giama Lietuvių diena — pik
nikas gražioj gamtoj. Daly- 
vaukim visi: ir jaunimas, ir vy
resni! Visi kviečiami ir laukia
mi!

Jaunimas sportuos, varžysis. 
Visi trauksime lietuviškas dai
nas, sutartines.

Tos mielos lietuviškos dainos, 
kurios lydėjo lietuvį visą gy
venimą, lieka pamirštos. Nebe
girdėti net ir vestuvėse bei ki
tuose lietuvių suėjimuose. To
dėl prisiminti tų dainų žodžiam 
ir posmam teko jas išspausdinti, 
taip, kad kiekvienas, kuris tik 
norės, galės traukti kaip iš natų.

Kai prisidainuosim, tai šok
sim, suksim pynes, trenksim 
į kulnį polkas, prisiminsim ir 
kitas figūras, palydint mūsų 
mėgstamam Joe Thomas orkest
rui.

Visa yra numatyta: ir vieta, ir 
programa. Tik patys dalyvaukim 
ir savo draugus bei pažįstamus 
atsivežkim.

Visi lietuviai kviečiami ir lau
kiami rugpiūčio 4 Plattdeutsche 
Parke, Franklin Square, Long 
Island.

Iki mielo pasimatymo!
Lietuvių Dienos 

Rengimo Komitetas

Dariaus ir Girėno tragiško 
skridimo per Atlantą 41-mos 
metinės Brooklyne prie didvy
rių paminklo paminėtos liepos 
20. Esant gražiam orui, susirin
ko arti šimto lietuvių, o be to, 
prisidėjo šalia to skaičiaus ir pra
eivių amerikiečių bei kitatau
čių. Programą pradėjo Dariaus ir 
Girėno komiteto pirmininkė 
Bronė Spudienė ir pakvietė pro
gramą vesti Joną Valaitį. Invo
kaciją sukalbėjo kun. Antanas 
Račkauskas. Amerikos ir Lie
tuvos himnus sugiedojo sol. 
Mečys Razgaitis. Kalbėjo SLA 
centro sekretorė Genovaitė Mei- 
liūnienė, šaulių kuopos pirm. 
Julius Kumpikas-Kumpikevi- 
čius. Pranešimus padarė ir ko
miteto nariai ižd. P. Montvila ir 
adv. S. Briedis. Gėlės buvo at
siųstos Alice Zupkienės, Darbi
ninkų 7 kuopos New Yorke, o 
taip pat atnešė Florence Norvi- 
šaitė ir Moterų Vienybės atsto
vės Mrs. U. Krauss ir Steponie- 
nė. Pirmininkė B. Spudienė pa
dėkojo visiem talkininkam, pri- 
sidėjusiem prie šios šventės su
ruošimo ir pakvietė į savo na
mus vaišėm.

A. a. Jono Butkaus mirties ket
virtų metinių proga mišios bus 
aukojamos rugpiūčio 1, ketvirta
dienį, 7 vai. ryto pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne. Giminės ir 
draugai prašomi už velionį pasi
melsti.

M. Stanis-Stanionis, Darbi
ninko skaitytojas iš Clearwater, 
Fla., prisiuntė spaudai paremti 
20 dol. Dėkoja Darbininko ad
ministracija.

KULTŪROS 
ŽIDINIUI 
AUKOJO

1000 dol. — E. Slivinskienė, 
Blue Water Manor, Diamond 
Point, N.Y.

50 dol. — Jonė Žitkevičienė, 
Moonee Ponds, Vic., Australija; 
S.S. Vashkiai, Ozone Park, N.Y., 
anksč. 905; N. Y. Simo Kudir-

A. a. Kęstutis Simanavičius

A. a. Kęstučiui Simanavičiui 
įamžinti Kultūros Židinyje vie
toj gėlių aukojo:

100 dol. — Vincas, Jonas, Vla
das ir Algis Simanavičiai; Zu
zana, Faustas, Algis ir Zita Ra
jeckai.

50 dol. — V.A. Steponiai.
30 dol. — T.R. Alinskai; R.V. 

Penikai, I. J. Morkūnai (Toron
to).

25 dol. — A.A. Sabaliai; A.M. 
Marijošiai; G. D. Penikai; V.J. 
Šileikiai; N. R. Žukauskai; D.J. 
Biručiai; N.J. Ulėnai; J. F. They- 
sen ir J.J. Corning; M. Šalins- 
kienė; H. R. Hiranandani; Ki
birkščių ir Vilgalių šeimos. B.J. 
Greenblott, Janet C. Mills.

20 dol. — Ed. B. Liogiai; A.V. 
Virbickai; G.S. Janušai; M.S. 
Liaukai; M. V. Vygantai; O. 
Svarinskienė su šeima (Toron
to); V.B. Švedai (Toronto); I.R. 
Reventai, Eric D. Nielsen.

10 dol. — O. J. Šeštokai; 
Pliuškoniai; P.A. Petraičiai; 
V.E. Damijonaičiai; A.V. Jan
kauskai; A.A. Bačanskai; Ant. 
Bagdžiūnas su šeima; Algiman
tas ir Teresė Landsbergiai; A.G. 
Ivaškai; Sofija Skobeikienė; O. 
Leskauskienė (Toronto); L.V. 
Kybartai (Hamilton); Veronika 
Rajeckienė; R. Kudžmienė.

Velionies žmonai Ligijai Si- 
manavičienei ir artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o visiem, aukojusiem įamžinti 
a.a. Kęstutį Kultūros Židinyje, 
lietuvišką ačiū.

Dalis dalyvių Dariaus ir Girėno minėjime Brooklyne, prie didvyrių paminklo, liepos 
20. Pirmoj eilėj M. Razgaitis, (sėdi) pirm. Br. Spudienė, P. Montvila, G. Meiliūnienė, adv. 
S. Briedis, kun. A. Račkauskas, J. Kumpikas-Kumpikevičius, J. Valaitis.

Pavergtų Tautų Savaitės proga liepos 14 Šv. Patriko katedroj buvo ta intencija pamaldos. 
Po jų dalis lietuvių dalyvių prie katedros su Lietuvos gen. konsulu A. Simučiu. Nuotr. L. 
Tomašaičio

UBA-BATUNo penktasis me
tinis pabaltiečių festivalis šie
met įvyks šeštadienį, rugpiūčio 
24, toj pačioj puikioj latvių 
bendruomenės sodyboj “Prie- 
dainė”, Freehold, New Jersey. 
Šio festivalio proga išleidžia
mas specialus suvenyrinis leidi
nys su programa, ir jis bus dali
namas visiem nemokamai. To 
leidinio išleidimo išlaidom pa
dengti yra renkami skelbimai ar 
linkėjimai BATUNui šio 5-jo 
metinio festivalio proga. Kas 
norėtų šiame leidiny pasiskelb
ti, tučtuojau turi kreiptis į BA- 
l’UNo įstaigą, 2789 Schurz Avė. 
Bronx, N. Y. 10465 — telef. 
(212) 828-2237. Visi skelbimai 
turi būti gauti nevėliau rug
piūčio 4.

Angelė Kiaušaitė š. m. baigė 
Rutgers universitetą Nevvark,
N. J., ir įsigijo BA laipsnį iš 
muzikos. Ji yra baigusi Holy 
Cross Harrisone pradžios mo
kyklą, Queen of Peace aukštes
niąją mokyklą N. Arlingtone 
ir privačioj 4 metų muzikos mo
kykloj piano skyrių su aukso pa
žymėjimais (Music Educators 
Association of New Jersey Sta
tė). Universitete buvo dekano 
garbės sąraše. Angelė lankė li
tuanistinę mokyklą Kearny ir 
Elizabethe, dalyvavo lietuvių 
skautų draugovėj Elizabethe. 
Toliau studijuos klasinę muziką 
ir dainavimą. Jos brolis ir jau
nesnė sesuo dar lanko kolegiją. 
Tėvas inž. J. Kiaušas su šeima 
1960 atvyko į JAV iš Lenkijos.

— 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.

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.

Regina Žymantaitė, buv. Pa
baltijo Moterų Sąjungos pirmi
ninkė, talkino JAV LB atstovam 
lankant Kongreso narius birželio 
5 Washingtone. Atstovų Rūmų 
finansų komisijos pirmininko 
kongr. Wayne Hays (Ohio), lie
tuviam gerai žinomo dėl jo į- 
vykdytos investigacijos Kong
rese Kudirkos reikalu, ji buvo 
pakviesta priešpiečių į Kong
reso kavinę. Priešpiečių metu 
Žymantaitė jo buvo pristatyta 
visai eilei Kongreso narių (W. 
Broomfield, S. Yates, R. Brade- 
mas) kaip LB atstovė, o pats 
kongr. Hays, jos žodžiais, į savo 
kolegas kreipėsi, lyg būtų vie
nas iš atvykusių lietuvių “lobby- 
ist”. R. Žymantaitei plačiau 
teko išsikalbėti su ambasado
rium William Schoeffle, kurį Ba
tuno žmonėm teko artimiau pa
žinti jam esant Valstybės dept. 
atstovu prie Jungtinių Tautų 
New Yorke.

Dail Česlovas Janušas daro 
Kultūros Židinio vidaus dekora
vimo planus. Jis taip pat projek
tuoja lentą, kuri bus pastatyta 
prie Kultūros Židinio vartų. To
je lentoje bus angliškai para
šyta čia esančių pastatų paskirtis 
ir nurodytos kryptis, kur tie pa
statai yra.

Japonas Ikuoni Murai, kuris 
yra išmokęs lietuvių kalbą ir į ja
ponų kalbą jau yra išvertęs lie
tuviškų pasakų bei lietuviškos 
beletristikos, rugpiūčio 10 at
vyksta į New Yorką ir čia susi
tiks su Stepu Zobarsku, su ku
riuo jis susirašinėja.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
visai vasarai išvyko į Kenne- 
bunkporto pranciškonų vasar
vietę, kur turi galimybes atsidė
ti tapybai.

Lilija Kiaušaitė-Barski š. m. 
baigė Atlantic Community 
College ir įsigijo laipsnį Asso- 
ciate in Arts iš sociologijos. Jos 
visų dalykų pažymiai buvo A 
ir ji buvo prezidento garbės są
raše. Pradžios mokyklą, gim
naziją ir keturių metų valst. mu
zikos mokyklą — piano skyrių 
baigė Lenkijoj, Zlotovie. 1960 
su tėvais atvyko į JAV. Žada 
ir toliau studijuoti. Gyvena 
Brigantine, N. J., augina 8 metų 
dukterį ir 6 metų sūnų.

Lietuvių Dienos metu rug
piūčio 4 Liet. Kat. Moterys or
ganizuoja loteriją. Bus leidžiama 
10 vertingų dovanų. M. Šalins- 
kienė su pagelbininkėmis ren
gia laimės šulinį mūsų jaunimui 
su įvairiomis dovanomis.

Irena Veblaitienė, Union, 
N. J., išvykus prof. dr. J. J. Stu- 
kui su Lietuvos vyčių ekskur
sija į Europą, pavadavo jį šeš
tadieniais Lietuvos Atsiminimų 
radijo programoj, kaip jos va
dovė ir pranešėja.

Eugenija Karpiutė atostogauti 
išvyko į Kennebunkportą. Ji dir
ba Time žurnalo leidykloje, už
sienio atsiskaitymo skyriuje.

Rytis Balčiūnas, Nevvark, N. 
J., antrų metų studentas, vasa
ros metu dirba savo universite
to žinioj prie oro taršos tyrimų. 
Keturias savaites praleis labora
torijoj kalnuose, netoli Kanados, 
o likusį laiką — universiteto 
laboratorijoj.

Dail. Juozas Bagdonas tapo 
naują ciklą paveikslų, pasuko į 
realistinį impresionistinį stilių 
ir vaizduoja gamtą.

Dail. Natalija Jasiukynaitė 
tapo New Yorko lietuvių veikė
jų portretus ir rudenį mano su
rengti portretų parodą.

Regina Rūta Žymantaitė, 
energingai besireiškianti JAV- 
bių pabaltiečių moterų veikloj, 
jaunosios kartos atstovė, daly
vaus kaip pagrindinė dalyvė 
LFB studijų savaitėj organizuo
jamame simpoziume tema: 
“Lietuvių dalyvavimas ameri
kiečių politinėje ir visuomeni
nėje veikloje ir nauda lietu
viams ir Lietuvos bylai”. Perei
tais metais Regina Rūta Žyman
taitė pirmininkavo Baltiečių 
Moterų Tarybai New Yorke.

Jungtinių Tautų Sekretoriato 
Žmogaus Teisių Skyriaus vir
šininkais, gavęs iš JAV atstovy
bės UBA-BATUNo memorandu
mą žmogaus teisių ir religijos 
diskriminacijos reikalu kartu su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikomis bei JAV B-nės iš
leista “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania”, raštu kreipėsi į BATUNo 
įstaigą ir paprašė prisiųsti papil
domai 14 kopijų tos svarbios 
medžiagos.
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