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EGIPTAS IŠVARĖ SOVIETŲ PATARĖJUS
IR EKSPERTUS,NUSAVINO DALĮ TURTO ir terorizavo Amerikos laivyną 

Viduržemio jūroj. Didelė jėga ir 
gera vieta su ta jėga manevruoti. 
Didelis nuostolis ją prarasti, 
bet sunku patikėti, kad Maskva 
galės patenkinti visus Sadato 
reikalavimus, nes tai būtų grės-

Seniai buvo žinoma, kad santy
kiai tarp Egipto karininkų ir So
vietų patarėjų bei visokių eks
pertu yra labai įsitempę. Visai 
neseniai per Sirijos kompartijos 
vadą buvo paleista į pasaulio 
spaudą žinia, kad Egipto kariuo
menė su savo karininkais šiuo 
metu nėra pajėgi karo su Izrae
liu laimėti. Tokia į pasaulio spau
dą prakišta nuomonė, neabejo
tinai, turėjo labai įžeisti Egipto 
vyriausybę ir jos karinę vado-

Į susikaupusius nesutarimus 
Egiptas reagavo pereitą trečia
dienį paskelbdamas tokį prez. 
Sadato nutarimą:

1. Nutraukti Sovietų karinių 
patarėjų ir ekspertų misiją lie
pos 17 ir juos pakeisti karinėje 
tarnyboje esančiais Egipto sūnu
mis.

2. Visas karinis inventorius ir 
įrengimai, atsiradę Egipte po 
1967 birželio mėn., tampa Egip
to nuosavybe ir perimami Egip
to kariuomenės.

3. Siūloma sukviesti Egipto- 
Sovietų pasitarimą sekančiai fa
zei apsvarstyti. Vėliau bus sutar
ta posėdžio data ir dalyvių ran
gas.

Pirmieji du punktai jau įvykdy
ti, vyksta pasitarimai dėl trečio.

Sadatas padarė tuo reikalu 
pranešimą partijos centro komi
teto uždaram posėdyje, iš kurio 
paskelbtos santraukos aiškėja, 
kad susikirtimas įvyko dėl neda
vimo tų ginklų, kurių Egiptas 
prašė bene keturis kartus. Bent 
tiek kartų Maskvon buvo nuvy
kęs su ta misija pats prez. Sada
tas. Jis gi prašė tokių ginklų, 
kuriais Izraelio teritorijos nesie
kiant būtų galima jį priversti ka- 

tas parsivežė kelis pažadus, ku

PAULIAUS VI VIETNAMO ŽODIS
Paskelbus apie derybų atnau

jinimą Vietnamo karui sustabdy
ti, Paulius VI paskutinį sekma
dienį prieš jų pradžią vidudie
nio susitikimui su žmonėmis į 
šv. Petro aikštę išėjęs abiem pu
sėm padarė tokį pareiškimą:

“Turėkite drąsos būti taikos 
pusėje pasitarimus atnaujin
dami. Jūs, kurie esate atsakingi 
už tų sričių likimą, parodykite 
išminties ir kilniadvasiškumo 
pastatydami žmogaus gyvybę ir 
garbingumą aukščiau visų kitų 
interesų”.

“Mes esame tokios daugybės 
nekaltų aukų aimanų aidas; mes 
kalbame už tuos žmones, kuriuos 
išvargino skerdynės ir sunaikini
mai; mes šaukiamės žmonišku
mo, tikėdami jį besiremiant tei
singumu ir meile, kuri sudaro 
žmonių ir tautų santykiavimo 
pagrindą. Šituo vardu mes krei
piamės į tuos, kurie gali ir turi 
tartis, kurie gali ir turi pasaky
ti — gana!”

Seniai jau Paulius . VI bekal
bėjo taip stipriai jautį už ra
gų nutvėręs. Ir davė su
prasti, kad sutinkant atnaujin
ti derybas pasirodęs mažytis vil
ties spinduliukas. Čia dar pridė- 
tinas prieš kelias dienas be rek
lamos karščio padarytas sen. 
Goldwaterio pareiškimas, kad 
Vietnamo karas formaliai bus 
baigtas maždaug po 60 dienų.

Po šito pareiškimo jau įvyko 
du posėdžiai — vienas slaptas, 
kitas pusiau slaptas. Slaptajame 
tarėsi prez. Nixono patarėjas dr. 
Kissingeris su Hanojaus dviem 
politbiuro nariais, antrajame — 
taikos derybų delegacijos. Iš šio 
posėdžio žinoma, kad komunistų 
tonas buvo žmoniškesnis, bet jie 
dar nenori paliaubų be politinio 
klausimo kartu sutvarkymo. Tas 
politinis klausimas yra reikala
vimas, kad Amerika pašalintų reikalų skaičių įeina ir nuo karo 
dabartinę P. Vietnamo vyriau- laikų užsilikusios Sovietų sko-

rie nebuvo tesėti. Sadatas savo 
pranešime specialiai iškėlė, kad 
jis vyko Maskvon prieš prez.

Nixono vizitą pasakyti Mask
vos vyriausybei, jog Egiptas ne
sutinka sumažinti šiuo momentu 
prašytų ginklų kiekio ar rūšies, 
kad jis negali duoti jokio paža
do palikti neribotam laikui da
bartinę padėtį (ne karas nė tai
ka) ir kad nesutinka padaryti 
nuolaidų dėl Izraelio užimtų ara
bų teritorijų.

Šitoji žinia pasako apie Mask
vos žaidimą su Sadatu: duoda 

da, bet iš tikrųjų daro viską* kad 
nepratrūktų karas, bet "būtų su
rastas kompromisas prie derybų 
stalo. Tokia yra ir Washington© 
politika, kurią ne taip senai pa

sisavino ir Maskva pasitarimams 
su Washingtonu dirvą ruošdama.

jamas ir trenkė į stalą aukščiau 
aprašytu kumščiu.

Prisidėjo ir arabų pasaulyje 
vyraujančios nuomonės, kad 
Egiptas perdaug apsileido ru
sais, suteikė jiems tokią daugybę 
bazių, iš kurių tvirtinasi Vidur
žemio jūroje. Jie supyko ant 
Maskvos už bandymą pagrobti 
Sudaną, todėl linksta pakeisti 
taktiką — nedėti visų savo kiau
šinių į vieną krepšį. Nutraukę 
diplomatinius santykius 1967 m. 
su Washingtonu, šiandien vie
nas po kito arabų kraštai prade
da juos vėl sumegzti, nes visi 
pradėjo būkštauti, kad Maskvos 
įsitvirtinimas Egipte pasidarė 
pavojingas.

Kas toliau? Manoma, kad 
Maskva prarys patirtą smūgį ir 
suras kokį nors būdą Egiptui nu
raminti. Tik daug kas priklauso 
nuo to, kiek rusų išvaryta — visi 

kitą kartu su komunistais. Ameri
ka į šitą reikalą nenori maišytis, 
nes tai vietnamiečių vidaus rei
kalas.

Slaptųjų posėdžių dar bus, bet 
jų pasikalbėjimų turinio sutarta 
neskelbti. Manoma, kad ir ten 
buvo pakištas toks pat reikalavi
mas. Išvada tuo tarpu tokia: 
komunistai gali neskubėti su 
nuolaidomis, norėdami sulaukti 
Amerikos prezidento rinkimų

Trumpai 
pasaulyje

— Trylika žymių Dubčeko rė
mėjų šiomis dienomis pradėti 
teisti Pragoję. Jie padalinti į tris 
grupes, bylos nagrinėjamos tri
juose teismuose uždarytomis 
durimis. Pagrindinis kaltinimas 
— subversija. Tai ženklas, kad 

Maskva Čekoslovakijoj nesi
jaučia saugi.

— Sudanas šią savaitę praneš 
apie diplomatinių santykių at
naujinimą su Amerika. Dar ne
aišku, ar skubės su santykių at
naujinimu so Sovietija, kurios 
politrukai bandė neseniai nu
versti dabartinį Sudano prezi
dentą ir valdžią atiduoti kompar
tijai.

— Prekybos sekretoriaus 
vadovaujama Amerikos dele
gacija šiuo metu Maskvoje pra
dėjo pasitarimus su prekybos 
plėtimu besirišančioms, pro
blemoms aptarti. Jų nebuvo 
galima spėti aptarti prez. Nixo- 
nui būnant Maskvoj, todėl buvo 
sutarta sudaryt komisiją tam 
darbui baigti. Į nesutvarkytų 

ar tik dalis, ir kiek paimta so
vietiško karinio turto.

Pačių sovietų valdomas gyva
sis ir negyvasis, inventorius 
Egipte ikšiol taip atrodė: 4 laivy
no bazės prie Viduržemio jūros, t mė susikirsti su Amerika . . . 
7 aerodromai tarp Aswano už
tvankos ir Viduržemio jūros, be 
išvarytų patarėjų dar galėjo lik
ti apie 15,000 visokių sovietų 
karių, daug lėktuvų, jeigu jie da
bar nebuvo konfiskuoti. Raketų

Ką tik miręs Konstantinopolio 
patriarchas Atenagoras I su po
piežium Paulium VI, pirmą kartą 
susitikę ant Alyvų kalno Jeruza
lėj 1964. Jie tada sutarė melstis 
ir dirbti, kad tarp Romos ir Kons
tantinopolio Bažnyčių būtų at
statyta vienybė, kuri dėl įvairių 
ginčų buvo nutraukta 1054 vie
nai kitą ekskomunikuojant. Ant- 

Prancuzų socialistai ir komunistai 
sudarė rinkimam vieną frontą

Paryžius. — Artinas Prancūzi
jos parlamento rinkimai, todėl 
radikalioji kairė (komunistai ir 
marksistai socialistai) po ilgų 
derybų nutarė eiti į rinkimus 
bendradarbiaudami abejose rin
kimų stadijose. Paskutinį kartą 
buvo sutarta tik palaikyti antrą 
kartą balsuojant tuos vienas ki
to kandidatus, kuriems yra gali
mybė laimėti. Šį kartą sudary
tas stiprus liaudies frontas, ban
dant “sutriuškinti didžiojo kapi
talo jėgas”. Laimėjimo atveju su
tarė neišsiskirti, bet kartu kraštą 
valdyti.

Doktrinos skaistybę labai sau
gojantiems prancūzų komunis
tams tai didelis žingsnis atgal, 
nes jiems ikšiol koalicija buvo 
priimtina tik su tokia politine 
grupe, kuri be murmėjimo remtų 
visą jų programą, ne tik kurią 
nors vieną dalį. Jų santykiavimo 
su kitais principas buvo ikšiol 
toks: kas ne su mumis siela ir 
kūnu, tas mūsų priešas, todėl ne
gali būti jokios kompromisinės 
programos. Dabar politbiuro 
vadovas Marshals turėjo ilgai aiš
kinti suvažiavimo delegatams, • 
kad atėjo laikas pripažinti partijų 

pliuralizmo principą, kitaip 
sakant, sugalvotas mitas su socia
listų pagalba kaip nors patekti į 
valdžią. Italijos komunistai eina į 
tą tikslą tiesiu keliu — siūlosi 
kitoms partijoms priimti juos į 
visų partijų koaliciją.

Marshals pripažino, kad sutar
ta su socialistais programa toli 
nuo kompartijos siekių, bet su
rastas nusiraminimas, kad joje 
nesą nieko prieš kompartijos sie
kius.

Socialistai posėdžiavo užsi-

Tokį sprendimą Egiptas pada
rė ilgai ir rimtai galvojęs, spau
džiamas kariuomenės vadovy
bės ir įtakos turinčių civilių, 
todėl nelauktina traukimosi at
gal.

rajam Vatikano susirinkimui 
vykstant, Paulius VI 1965 m. 

Sinodo Tėvų akivaizdoje ap- 

žodžius ir veiksmus” ir atšau
kė ekskomuniką. Tą pačią dieną 
panašiai padarė ir Atenagoras I 
savo sinode. Taip buvo padary
tas pirmas žingsnis vienybės 
link.

rimų štai kas žinoma: planuos 
stambiosios pramonės šakų na

cionalizaciją, laimėjimo atveju 
sunaikins atominius ginklus, 
bet netrauks Prancūzijos nė iš 
Bendrosios Rinkos, nė iš Atlanto 
pakto sąjungos. Šitas nutarimas 
komunistam tikrai nepriimtinas.
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FESTIVALIO PREMJERA SU L. ŠUKYTE
Su 1972 metų olimpinėm žai- Muenchene. Festivalis prade- 

dynėm sutampa ir festivalis damas rugpiučio 1 opera Sim

Naujos operos “Sim Tjong” triumviratas Miunchene: libretis-

SOVIETAI PAKVIETĖ VAKARŲ 
DIPLOMATUS APSILANKYTI 

BALTIJOS VALSTYBĖSE 
Amerika, Anglija, Kanada, 

Prancūzija, Vokietija — atsisakė 
Vliko pirmininkas dr. K. J.

Valiūnas birželio 6-28 lankėsi 
Ispanijoje, Italijoje, Turkijoje,

Turkijoje Bražinskai — pasa
kojo dr. Valiūnas — laukia teis
mo jau daugiau kaip pusantrų 
metų. Vienas iš penkių apygar
dos teismų turėjo Bražinskų, 
tėvo ir sūnaus, bylą svarstyti š. m. 
liepos 19. Dėl posėdžių bei per
traukų tarp sesijų byla gali trukti 
kelias savaites.

Liepos pradžioje Turkijos 
ambasadorius Maskvoje buvęs 
iškviestas į Sovietų užsienių rei- 

dar viena nota dėl Bražinskų grą
žinimo.

(Kai dr. Valiūnas lankėsi vals- 

jam buvo pažymėta, jog JAV 
vyriausybė labai gerai skiria Bra
žinskų motyvus nuo motyvų, ku
riais vadovaujasi, ypačiai Ame
rikoje, lėktuvus grobiantieji 
asmens).

Ispanijoje lietuvių kalba radi
jo valandėlei valstybiniame siųs
tuve vadovauja Virginija Krivytė. 
Anksčiau jai vadovavęs kun. L. 
Tamošaitis grįžo į Ameriką. Ra
dijo valandėlių turinys nevar
žomas.

Paryžiuje telefonu pasiektas 
prof. J. Baltrušaitis informavo, 
kad Prancūzija Baltijos valstybių 
inkorporacijos nepripažįsta. 
Tai patvirtina ir paskutinis šios 
rūšies faktas: Sovietų užsienių 
reikalų ministerija buvo pakvie
tusi Maskvoje atstovaujamų vy
riausybių ambasadorius liepos ar 
rugpjūčio mėn. apsilankyti Bal-

RINKIMŲ
KRONIKA

Moterų grupė, rėmusi McGo
vern kandidatūrą, buvo -nutaru
si savo posėdy Floridoje spausti 
kandidatą pasirinkti moterį vice
prezidento vietai-. Ir duoti pa
žadą laimėjus pusę kabineto vie
tų užpildyti moterimis. Tą mo
terų grupę, bent jos vadovybę, 
sudaro “išlaisvintos moterys”, 
garsiausiai jų vardu šūkauja New 
Ybrkb Bella Abzug, pirmo ter
mino atstovų rūmų narys. Bet 
kitam terminui nominaciją per 
pirminius rinkimus pralai- 

negavo, kaip negavo partijos pir
mininko vietos nė Kennedy siū
lytas kandidatas P. Salinger. Bet 
moterys šį kartą gavo de
mokratų partijos centrinio komi
teto pirmininko postą.

Chicagos meras Daley pranešė 
tebesąs demokratas ir šį rudenį 
remsiąs demokratų kandidatus, 
bet reporteriams niekaip ne
pasisekė išpešti atsakymo apie 

tijos valstybėse. Prof. J. Baltru
šaitis buvo pakviestas į Prancū
zijos užsienių reikalų ministeriją 
birželio mėn. ir ten jam officia- 
liai pranešta, jog Prancūzijos am
basadoriui Maskvoje nurodyta 
numatytoje kelionėje į Baltijos 
kraštus nedalyvauti. Toki spren
dimai — nevykti į Baltijos valsty
bes — buvo taip pat padaryti 
JAV, D. Britanijos, Kanados ir 

vakarų Vokietijos.

prof. Baltrušaitį, kad ji savo nusi
statymo nepripažinti sovietinės 
aneksijos Baltijos kraštuose ne- 
keisianti.

Pačioje Prancūzijoje — teigė 
dr. Valiūnas —jaučiamas visuo
menės palankumas Lietuvos 
klausimui. (Elta)

Romas Kalanta, susideginęs 
Kaune gegužės 14. Šią nuo
trauką paskelbė Time liepos 
31 su ilgu įvykių aprašymu.

McGovern rėmimą. Padaryta iš
vada, kad šito kandidato nau
dai jis tikrai savo prakaito nelies.

V^sų unijų vadams McGovern 
pasiuntė^' laiškus siūlydamas 
susitiki mą pasikalbėti dėl jo kan
didatūros rėmimo. Tuo tarpu jau 
žinoma, kad teamsters unija apsi
sprendė remti prez. Nixono kan-

A.F.L.-C.I.O. centrinis komi
tetas nutarė neremti oficialiai nė 
vieno kandidato — nė prez. 
Nixono, nė sen. McGovern. Jai 
priklausančioms unijoms palikta 
laisvė remti ką nori. Praktikoje 
kandidato rėmimas iš anksto per 
unijos centrinį organą didelės 
reikšmės neturi, nes nariai bal- 
supja kaip kam patinka. Tokios 
politikos šiemet panorėjo to uni
jų centro pirmininkas G. 
Meany, nes jis nekenčia McGo
vern labai kairios programos fr

plaukių. Jis, matyt, galvoja, kad 
tie plaukai dengia tuščias galvas.

Prez. Nixonas vėl pasirinko 
Spiro Agnew viceprezidento 
vietai antram terminui.

Tjong”. Jos kompozitorius yra

operos pagrindinę rolę dainuos 
Lilija Šukytė.

Metropolitan Operos Gildos 
leidiny “Opera News” plačiai 
aprašytas kompozitorius Isang 
Yan ir solistė Lilija šukytė. Yan 
sakosi mėginąs suderinti Euro-

tradicijom. L. Šukytė, rodydama 
didelį žavėjimąsi Mozart u, nėra 
svetima ir moderniosios operos 
rolėm, o savo rolę “Sim Tjong” 
operoje laiko patraukliausia iš tų 
moderniųjų.

Korespondentas Herbert Reed 
plačiai aprašo, kaip Lilija Šukytė 
su motina atsirado Vokietijoje 
(tėvo, kuris mirė 1943, jau ne
atsimenanti), kaip 1950 išvyko į 
Kanadą ir studijavo Toronto 
konservatorijoje; 1965-66 sezoną 
dainavo Metropolitan operoje; 
1969 debiutavo Muencheno ope
roje. Jau dveji metai Muencheno 
operoje — tai esanti jai laimin
ga teatrinė praktika. Iš čia ji 
išvyksta dainuoti į Frankfurtą, 
Vieną, Berlyną ir New Yorko 
Metropolitan.

Korespondentas pasikalbėjimą 
baigia jos pareikštu džiaugsmu, 
kad ji gali dabar studijuoti muzi
ką ir joje turtėti.
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LIETUVOS VYČIŲ PIRMININKAS RAŠO IR - PRAŠO ...
Prašo paramos Brazilijos vieno milijono peticijai 
prieš tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje
Lietuvos Vyčių pirmininkas 

dr. Jokūbas S t ūkas liepos 14 
rašė Darbininkui:

“Čia siunčiu jums nuorašą Bra
zilijos katalikiškojo jaunimo or
ganizacijos TFP numatytos di
dingos programos Lietuvos bylai 
iškelti Brazilijoje.

Organizacija yra numačiusi 
surinkti iki milijono parašų Lie
tuvos reikalu, ypatingai tikinčių
jų priespaudai mūsų tėvynėje iš
kelti. Kadangi jiems reikia ne 
mažiau kaip 5,000 dol. progra
mai įvykdyti, Lietuvos Vyčių 
organizacija pasistengs tą sumą 
jiems sukelti. Jie patys Brazili
joje sukels 1,500 dol.

Lietuvos Vyčių ekskursijos ap
silankymo proga Sao Paulo mies
te, Brazilijoje, ekskursantai pra
dėjo vajų,, savo tarpe suauko
dami minėtai organizacijai 150 
dol. Taigi nuo 150 dol. iki 5,000 
dol. sukelti reikės visų talkos. 
Prašome jūsų talkos!

Aukos siunčiamos Lietuvos 
Vyčių vardu, centro valdybos 
pirmininko adresu: Dr. J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, 
N.J. 07092. Reikalas labai sku
bus!

Ekskursijos metu Sao Pau- 
lyje Vyčių pirm., dr. Stukas, tu
rėjo su TFP organizacijos parei
gūnais pasikalbėjimą, kuris bus 
duodamas per 85 radijo stotis 
Brazilijoje. Dr. Stukas pasidžiau
gė šios jaunimo organizacijos kil
niu užsimojimu Lietuvos tikin-

šai įvairiom vyriausybėm bei po
piežiui. Manifeste bus kalbama 
apie neteisėtą Lietuvos okupa
vimą, brutalų tikėjimo persekio
jimą ir bus reikalaujama svarstyti 
Lietuvos reikalą generalinėje 
asamblėjoje.

Kampanija už manifestą ir pa
rašų rinkimas prasidės Sao Paulo 
mieste eisena su muzika, plaka
tais, ritmiškai kartojamais šū
kiais. Išsiplės paskiau į Rio de 
Janeiro ir baigsis demonstracija 
ten prieš Sovietų ambasados rū

mus.
Parašam rinkti skiriama 15 

dienų. Tam pasiryžę 400 jaunų 
kovotojų. Pusė jų dirbs visas 8 
valandas per dieną, kita pusė 
po 4 valandas. Tuo metu akcija 
bus varoma ir per spaudą bei 
radiją 45 miestuose.

Organizacijos pirmininkas 
yra prof. Plinio Correa de Olivei
ra, kurio straipsnius spausdina 
populiariausias laikraštis Folha 
de S. Paulo (350,000 tiražas). 
Akcijos metu savo straips

niuose jis kalbės apie Lietuvą, 
o jų atspaudai bus dalinami baž
nyčiose ir universitetuose.

TFP turi savo savaitinę radi
jo programą ir informacijos biu
letenį, kuris siunčiamas 1500 
periodinių spaudinių. Biuletenis 

rašomas anglų, prancūzų, ispa
nų ir portugalų kalbom. Siun
čiamas organizacijom visame 
pasauly, kad ir jos parem
tų Lietuvos reikalą.

Pietūs 200 dirbančių per 14 
dienų, transportas, paštas, spaus
dinimo priemonės — visa tai 
atsieis, kaip minėta, 6,500 dol. Iš 
Amerikos lietuvių tam reikalui 
jie tikisi 5,000 dol.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius kir balsamuotojas. Moderaisss 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą.. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven Y.. 11421; VI 7-44,77

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter .Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie4 
narna kaina. *

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaMa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

New Yorke liepos 16 pavergtų tautų paradas 
rinį parką į minėjimo vietą. Nuotr. V. Maželio

žygiuoja iš Penktosios Avenue per cent-čiųjų reikalu, taip pat tarė lie
tuvišką žodį Brazilijos lietu-
viams. Pasikalbėjime taip
pat dalyvavo jaunas pianistas 
Vyt. Puškorius, kuris kalbėjo DEPARTAMENTAS ATSAKĖ Į VLIKO LAIŠKĄ

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Tujinas patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 *2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

BPAR^A — RaSoznos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv.' TV, compiute- 
rial, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. b(orthport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. SAVELSKI-6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamr.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 v. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-SALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avo. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave.

apie ateitininkų veiklą J.A.V.“

PATI JAUNIMO ORGANIZA
CIJA APIE SAVO
UŽSIMOJIMĄ

J. Stuko minėtoji jaunimo 
organizacija vadinasi “Socieda- 
de Brasileira deudefesa da Tra
di cabjFamilia e^Pfopriedade”. 
Savo biuleteny anglų kalba nu
mato, kad “manifestas” bus skir
tas Jungtinėm Tautom, o nuora-

Ryšium su Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno laišku valstybės 
departamentui, pasiųstu gegužės 
11, artėjant prez. Nixono kelio
nei į Maskvą, valst. departa
mentas atsakė birželio 27. Japk 
F. .Matlock, Sovietų Sąjungos 
reikalam įstaigos direktorius, 
pažymėjo, kad “JAV visuomet at
sisakydavo pripažinti prievartinį 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos į-

jungimą į Sovietų Sąjungą. Toji 
politinė kryptis matyti iš dažnų 
viešų pareiškimų Jungt. Tautose 
ir kitur, ją liudija ir tebetęsia- 
ma. veikla Washingtone diplo
matinių beikonsularinių atstovų, 
paskirtų tų kraštų paskutiniųjų 
nepriklausomų vyriausybių. 
Prezidento paskutinės kelionės į 
Sovietų Sąjungą metu nebuvo 
jokių veiksmų, kurie pakeistų

DR. J. K. VALIŪNAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

mūsų politinę kryptį nepripažin
ti Sovietų Sąjungos įvykdyto 
Baltijos valstybių prijungimo”.

Toliau rašte nurodyta, kad JAV 
vyriausybė griežtai n.ejpritąrianti 
Sovietų vyriausybės veiksmam, 
kuriais Baltijos valstybėse 
suvaržoma paskirų asmenų bei 
grupių tautinė, religinė ir kul
tūrinė laisvė. Pagaliau, Vliko 
pirmininkas užtikrintas, jog so
vietai patyrę apie amerikiečių 
įsipareigojimus Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos dės-

Woodhaven-, N-Y. 11421. 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for W'eddings.and Parties. Home-made Bologna. ----  - - - ■ ------ _--- ---------------— — -A ■ ■■ ■ ■ ■ ■■

MOVED 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 — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis.. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus j Europą.. Užeikite ir.jsitikūj^ite.'. . .............. .

VYTAUTAS MAŽELIS,* fotografas— vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti Ir į kitus' mieštus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot- 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas, lydimas Lietuvos atstovo 
Washingtone J. Kajecko, š.m. lie
pos 11 Valstybės departamente 
turėjo kelių valandų pasikalbėji
mą su Doyle Martin, Baltijos 
valstybių skyriaus viršininku. 
Buvo paliesti įvairūs, konkre
tūs Vlikui rūpį klausimai, kaip ar
tėjanti Europos saugumo ir

bendradarbiavimo konferencija, 
okupuotoje Lietuvoje didesnių 
laisvių klausimas, santykiavimo 
su kraštu galimybių praplėtimas 
(ypač turint galvoje JAV prezi
dento R. Nixono buvusią kelionę 
į Maskvą bei jo iškeltą klausimą 
keistis idėjomis, žmonėmis); dar 
svarstyti P. ir A. Bražinskų rei
kalai ir kt.

D. Martin dar kartą pabrėžė, 
kad Baltijos valstybių padėtis yra 
skirtinga palyginti su Sovietų Są
jungos respublikų padėtimi, nes 
Lietuva turėjo savo nepriklau
somą valstybę, kuri buvo jėga in
korporuota. JAV Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą nepripaži
no ir nepripažins.

(Elta)

niam. (Elta)

galima religiškai aptarnauti, 
buvo leista kurti tautines parapi
jas ”.

Dabarty: “Toks “bėdos”
atvejis šiandien, bent lietuvių 
tarpe, jau nebeegzistuoja. Tau
tinių parapijų klausimas todėl tu
rės būti sprendžiamas kitoje, ne

C £
X Lietuviškam rajone — x
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ į

i Alice’s Florist Shop g
g 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g

X ------------- Gėlės įvairiom progom ------------- 8
X Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius X 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
X kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. X 
v 9

LIETUVIS KUNIGAS AMERIKOS BAŽNYTINĖJE 
RAIDOJE IR LIETUVIŠKAI AMERIKONIŠKŲ 
PARAPIJŲ KLAUSIMAS spauda

Aiduose birželio nr. yra rašinys 
“Praeities stagnacija — dabar
ties krizė. Kai kurios dabarties 
konfliktų priežastys katalikų 
dvasiškijoje”.

Antroji antraštė rodo, kad bus 
kalbama apie kunigus; kalbama 
iš esmės apie Amerikos kuni
gus, tarp jų ir lietuvius. Pirmoji 
antraštė rodo minties eigą: praei
ties sustingimas, atsilikimas nuo 
pakitusio gyvenimo yra kaltas 
dėl pasitaikančių revoliucinių 
dabarties reiškinių, čia vadinamų 
krizių.

Toje praeities ir dabarties ku
nigų likimo analizėje dėmesį pa
traukia kai kurie ženklai, ypačiai, 
kiek jie rodo lietuvį kunigą šiame 
krašte.

KUNIGAS IR VISUOMENE
Praeity: Kunigas buvo privi

legijuotoje padėtyje — buvo lai
komas “oficialiuoju Dievo ir 
žmogaus tarpininku”. Žmonių 
akyse buvo autoritetas ne tik 
bažnytiniais klausimais. Buvo 
gaubiamas šventesnio gyvenimo 
aureole.

Dabarty: Dabartinė “tech
nologinė visuomenė nesidomi 
tuo, ką dvasiškis gali jai pasaky
ti . . .Filosofiją ir teologiją ji nu
stumia į šalį kaip bereikšmius 
dalykus kasdieninio gyvenimo 
problemų sprendimui”. Kunigas 
“lieka reikšmingas tik tiems, 
kurie laisvu tikėjimu prisiima jo

kunigiškas galias. Tačiau Vati
kanas II apkarpė kunigo pra
našumą ir tikinčiųjų tarpe”, iš
keldamas pasauliečio rolę Baž
nyčios veikloje. “Kunigiška api- 
kaklė, juodas, raudonas ar vio
letinis apdaras jų jau nebeimpo- 
nuoja. . . Bet kai dvasiškio luo
mo atstovą lydi kilnios būdo sa
vybės, stiprus charakteris, pavyz
dingas gyvenimas, sugebėjimas 
vadovauti, meilė ir pagarba žmo
nėms, tuomet žmonės kunigišką 
autoritetą noriai pripažįsta”.

Vadinas, visuomenei impo
nuoja jau asmenybė.

KUNIGAS IR JO 
VYRESNYBE

Praeity: Tai iš praeities pavel
dėta žymė, dažnai ir dabarty’ 
išlaikyta, kada kunigas vikaras 
yra klebono visiškoje valioje. 
“Klebonas turi visą valdžią ir visą 
atsakomybę; asistentas nė vienos 
iš jų neturi . . . Vikaras jautė, 
kad pasiskundus, sprendimas 
bus klebono naudai.* Jo ir para- 
piečio konflikto atveju klebonas 
paprastai stos parapiečio pusėje. 
Kartais parapijos valdytojai net 
sąmoningai siekė savo pa
galbininką pažeminti para- 
piečių akyse, kad sutvirtintų savo 
viršininkystę. Nors vikaras būtų 
ir 50 m. amžiaus, iš jo, lyg iš ne
pilnamečio, buvo reikalaujama 
nustatytu laiku grįžti klebo- 

nijon ir iš jos be leidimo nepa
sišalinti . . . Koks jauno kunigo 
asmenybės laužymas!”

Dabarty: “Ar reikia už tat 
stebėtis, kad kai kurie iš jų, 
siekdami pavėlinto brendimo, 
piktai paaugliškai maištauja”.

KUNIGAS IR TAUTYBĖ
Praeity: Vyskupai, norėdami 

katalikybę įtvirtinti šiame krašte, 
ėmėsi ją amerikoninti. Griebėsi 
“drastiškų priemonių, kad atvy
kėlių katalikų masės būtų įly
dytos į amerikiečių kultūrą. 
Kai pvz. vokiečiai (1891) per savo 
organizacijas kreipėsi į Leoną 
XIII, prašydami, kad būtų leista 
Amerikoje kurti parapijas ir vys
kupijas, paremtas kalbiniais 
skirtumais, kardinolas Gibbson 
energingai užprotestavo, ir leidi
mas nebuvo duotas. Cincinnati 
arkivyskupas Henry Moeller 
vienu mostu nusviedė airių ku
nigus į vokiečių bažnyčias, o 
vokiečių kunigus į airių, nutildy- 
damas pamokslus vokiečių kal
ba. Žinoma, amerikoninimo ope
racija pareikalavo daug sunkiai 

-suskaičiuojamų aukų. Dėl to pvz. 
atsirado lenkų tautinė bažny
čia, kurios narių šiandien priskai- 
čiuojama apie 300,000. Šimtai 
tūkstančių vokiečių katalikų nu
ėjo pas protestantus. Daug italų 
ir kitų visai nutolo nuo Bažny
čios. Tiesa, “bėdos” atveju, kad 
nemokančius anglų kalbos būtų

"vien tik kalbinėje perspektyvo- 
je”.

Ateities perspektyvoje: Virini
mas katile nebepopuliarus. 
“Nors dažnai liberalinės krypties 
akademikai sunkiai virškina et
ninių grupių savitumus, vis tiek 
personalistinės laiko nuotaikos ir 
negrų sąjūdis privertė ameri
kietį atlaidžiau žiūrėti į tautybių 
kultūrinį palikimą. Jei juodukas 
yra gražus, tai kodėl ne lenkas, 
ne italas, ne lietuvis? Jei juodieji 
savo psichologinio tapatumo ieš
ko savo kilmės šaknyse, tai kodėl 
to neturėtų daryti kitų tautinių 
grupių nariai? Sociologai ima 
ima vaizduotis amerikiečių 
tautą ne Jcaip vienalytį anglosak
siškos kultūros kolosą, bet kaip 
etniškomis spalvomis išmargintą 
audinį . . . Jei Amerikos visuo
menė gali būti kultūriškai pliu
ralistinė, tai tokia gali būti ir jos 
Bažnyčia, vadinasi, tuomet gali 
būti ir etniškos, taigi ir lietuviš
kos parapijos”.

“Tačiauamerikiečių hierarchi
jos laikysena tautybių atžvilgiu 
dar nėra pozityviai įžvalgi . . . 
Tai atsitinka, kai, net tėvams 
prašant, neleidžiama jų vaikams 
atlikti pirmosios komunijos 
apeigų gimdytojų kalba. Tai atsi
tinka ir tada, kai net mirusieji 
verčiami anglosaksiškai ilsėtis 
Amerikos žemėje. Tokiu būdu 
pakirptos etninės kilmės šaknys 
įrėžia žmogaus asmenybėje 
psichologinių žaizdų. Gi žaizdos 
palieka žaizdomis, vis vien, kas 
jas padarytų, parapijos klebonas

(nukelta į 5 psl.)

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LtKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
/AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Lietuviško stiliaus paminki." 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTCRA

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

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

ORUPtMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Nepripažinimo politika 
tebegyva

Sovietai laukia iš būsimos Eu
ropos saugumo konferencijos 
pasigrobtų valstybių tarptautinio 
pripažinimo. Lig šiol tam pri
pažinimui didžiausia kliūtis —A- 
merikos “nepripažinimo politi
ka” užgrobtų Baltijos valstybių 
atžvilgiu.

“Nepripažinimo politikai” į- 
laužti Sovietai nesigaili inicia
tyvos. Šio laikraščio pirmame 
pusi, yra Eltos žinia apie pasku
tinį tokį mėginimą: Sovietai 
pakvietė Maskvoje atstovaujamų 
valstybių ambasadorius apsi
lankyti Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Toks apsilankymas 
galėtų būti aiškinamas, kad sve
timosios valstybės laiko de fac
to Baltijos valstybes Sovietų 
Sąjungos dalim. Tai būtų geras 
įvadas į de jure pripažinimą, 
laukiamą iš saugumo konferen
cijos.

Amerika nuosekliausiai lai
kosi “nepripažinimo politikos” 
ir nuo apsilankymo atsisakė. Ne
sidavė sugundomos nė Britanija, 
Kanada, Prancūzija, Vokietija.

Šis nepasisekimas neatbai
dys Sovietų nuo tolesnės inicia
tyvos politiniame žaidime, ku
riame Sovietai “viską daro”, o 
Amerika “nieko nedaro” Balti
jos atžvilgiu; nedaro to, ko Sovie
tai nori; nedaro nė to, ko Sovie
tai nenori. Vadinas, Amerika ne- 
kimba už sovietinio kablio, bet 
Amerika nesiima nė J. Tautose 
ar kituose forumuose aktyviai at-

teisių paneigimą Lietuvoje.

K. 
iš

Tylintis 
generalinis

J. Tautų gen. sekretorius 
Waldheim, prieš išvykdamas
Maskvos, liepos 22 spaudos kon
ferencijoje rodė savo susirūpini
mą, kad Amerikos bombos gali 
sugriauti šiaurės Vietnamo už
tvankas. Bet paklaustas apie 
Žmogaus teisių griovimą, vykdo-

LITOGRAFINĖ PRAMONĖ
LIETUVOJE (1918-1944)

(Tęsinys iš praeito nr.)

Piešė plakatus, viršelius ir at
virukus patys veržliausi to meto 
dailininkai: Vytautas K. Jony
nas, Antanas Tamošaitis, Liudas 
Truikys, Halina Naruševičiūtė, 
Adomas Smetona, Rimtas Kalpo
kas, Vytautas Bičiūnas, Jonas. 
Martinaitis, Telesforas Kula
kauskas ir kit. Čia buvo spaus
dinamas Būdvyčio satyros žurna
las Spaktyva ir dail. Jono J. Bur
bos dvisavaitinis humoristinis 
leidinys Aitvaras. Čia nuolat lan
kėsi viršelių reikalais Naujo 
Žodžio redakcijos kolektyvo na
riai Justas Paleckis, Juozas Pet- 
rėnas ir Henrikas Blazas. Žiede 
sukosi to meto energingas, nuo
latos verdąs ir naujų formų ieš
kąs lietuvių meno, literatūros ir 
žurnalistų pasaulis.

Jau 1928 Žiedas mėgino savo 
. litografinei įmonei taikyti fo- 
tomęchaninės reprodukcijos 
principą: Čia pirmus pradus 
rodė ir mokė ką tik iš Pietų 

merikos grįžęs, dvejus metus 
ten pabuvęs, jaunas ir gyvas 
cinkografijos fotografas Vladas 
Kadlubavičius, prieš keletą me
tų, be darbo, visų užmirštas, 
pasimiręs Toronte. Reiktų many
ti, kad V. Kadlubavičius nema
ža prisidėjo prie lietuvių mo
dernios reprodukcijos technikos

Business Office GL 2-2923

mą Sovietų Sąjungos, susirūpi
nimo nerodė. Kaip NYT ko
respondentas T. Shabad rašė, 
Waldheim “atsisakė ką pareikš
ti apie neseniai jam pasiųstus So
vietų Sąjungos žydų ir lietuvių 
atsišaukimus, kuriuose kalbama 

. apie žmogaus teisių paneigimą, 
vykdomą Sovietų Sąjungos”.

Generalinis tylėjo, nes pavel
dėjo iš savo pirmatakų tradici
jas— kalbėti apie Amerikos ne
žmoniškumą; bet tylėti apie ne
žmoniškumą — Sovietų.

N etylintieji
Pavergtų Tautų Savaitė praėjo. 

Didelis jos skirtumas, palyginti 
su pirmąja!

Kongresas 1959 savo nutari
me suminėjo, kas pavergtieji ir 
kas pavergėjas. Prezidentas Ei- 
senhoweris 1959 liepos 17 pro
klamacijoje laikėsi Kongreso nu
tarimo, kalbėdamas apie tautas, 
“valdomas Sovietų”. Tačiau kitų 

ko nuo Kongreso nutarimo — ty
lėjo, kas tie pavergtieji ir kas 
pavergėjai. Tokia ir šiemetinė 
proklamacija, reiškianti sim
patijas apskritai tiem, kuriem 
laisvė yra atimta daugely kraš
tų, bet kurie tebeturi teisingas 
aspiracijas į teisėtą apsisprendi-

Ką nutylėjo prezidentas, tą pa
sakė Kongreso nariai ir spauda. 
Pavergtųjų padėtis labiausiai 
buvo ryškinama naujausiais Lie
tuvos įvykiais. Savaitę vertinant 
betgi pasigesta ne žodžių apie 
pavergtuosius, o darbų. Ten
kinantis žodžiais, buvo prieitas 
priešingas rezultatas: nuo Pa
vergtų Tautų Savaitės pa
skelbimo pavergtųjų skaičius 
padidėjo, ir Daily News teisin
gai priminė šalia Vengrijos, Če
koslovakijos bei Lietuvos ir 
pavergtą Tibetą.

Ar dabartinėje pakitusioje pa
dėty darbai galimi? — Daily 
News vedamajam atsako:

“Nixonas prekybą laiko nauju 
įtaigingu ginklu santykiuose su 
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pakėlimo.
Žiedo įmonės vedėjas dail. V. 

Jomantas, be gabių ir puikių ypa
tybių mene, turėjo ir neigiamų 
polinkių. Nebuvo per daug pa
reigingas ir mėgo lėbauti. Tuo 
būdu netvarkingai vedama ir 
prižiūrima įmonė pradėjo smukti.

1929 pabaigoje faktiškasis 
įmonės savininkas inž. A. Sruo
ga mėgino daryti drastišką pa
keitimą, atseit, iš dirbančiojo 
personalo įvesti trečią partnerį 
ir pavesti jam įmonės techni
nį tvarkymą, o V. Jomantui palik
ti tik meninę priežiūrą. Tam ka
tegoriškai pasipriešino dail. V. 
Jomantas. To pasekmėje Kaune 
gimė antroji lietuviška spalvotos 
spaudos įmonė
Pressa. Ton įmonėn partneriu 
mėgino įeiti jaunas, gabus ir 
energingas dailininkas Jonas 
Burba, šis dailininkas vėliau 
vedė dail. H. Naruševičiūtės se
serį. Jis 1941 su žmona ir kūdi
kiu buvo ištremtas Sibiran, kur 
greit mirė.

Žiedo likimas buvo liūdnas. 
1934 savininkas inž. A. Sruoga 
buvo apkaltinĮas pašto ženklų 
padirbinėjimu, spausdinimu ir 
platinimu. Jis buvo nuteistas 
penkiolikai metų kalėti. Jo šei
ma išvyko į Pietų Ameriką. 
Prieš keletą metų teko skaityti

litografija

(2/°nrad Hilton viešbutis yra 
pats didžiausias Chicagoje. Nors 
ir senstelėjęs, bet, neseniai šiek 
tiek paremontuotas, sudaro dar 
gana malonų vaizdą. Kainų at
žvilgiu taip pat bene prieina
miausias.

PAKELIUI Į KONGRESĄ
Birželio trisdešimtoji, penk

tadienis, savo oru ir nuotaikomis 
puiki diena kongreso atidaroma
jam posėdžiui. Vidudienį, sekda
mas vestibiuliuose ir korido
riuose išdėstytus skoningus 
skelbimus, pasikeliu į trečią 
aukštą ir pradedu dairytis po

tisas keturias dienas turės vykti 
kongreso atidaromoji programa. 
Kažko ypatingesnio nori laukti iš 
to viso pasaulio jaunimo sąskry
džio, kuriam vien atidaryti pri
reikė tiek daug dienų.

Susirandu vadovybės būstinę, 
registracijos kambarį ir iškabi
nu skelbimus: “čia priimamos 
jaunimo kongresui aukos”. Jeigu 
šukuoti, tai šukuoti visus ir visur, 
kad nė vienas nepraslystų aukos 
nepaprašytas. Po vieną kitą kam
bariuose maišosi ir pirmieji

Tautinių šokių šventės atida
rymo iškilmėse Chicagoj, 
Jaunimo centre, prie pa
minklo kritusiem už Lie
tuvos laisvę aukurą uždega: 
Dresleris — Vokietijos atsto
vas, Baronaitė — Australijos 
atstovė ir Čiurkinas — Urug
vajaus atstovas. Nuotr. L. Kanto

nuoja Aušros kvartetas iš Windsoro. Nuotr. A. Gulbinsko

išeivių spaudoje, kad A. Sruoga 
mirė Pietų Amerikoje.

b. ANTROJI LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ

Litografijos Pressa vysty
masis buvo lėtas ir sunkus. 
Trūko reikiamo kapitalo, maši
nos ir įrankiai įsigyti kredi- 

’ tan — teko mokėti aukštas palū
kanas, be to, kęsti nuolatinę 
konkurenciją egzistuojančių 
įmonių. Dėka jaunų ir gabių dai
lininkų paramos, kaip Antano Ta
mošaičio, Jono J. Burbos, Vytau
to K. Jonyno, Liudo Truikio, 
Petro Tarabildos, Aleksandro 
Šepečio, Viktoro Vagusevičiaus 
ir kitų, Pressa pajėgė išlaikyti 
konkurenciją ir įsigyti geros ir 
puikios grafinės įmonės vardą 
valstybinių institucijų ir lietu
vių pramonininkų bei prekybi
ninkų tarpe. Čia buvo atliekami 
spalvoti darbai respublikos pre
zidento kanceliarijai. Tų darbų 
priežiūra ir kontrolė buvo kan
celiarijos viršininko dr. Bielskio 
ir sekr. Eduardo Zabarausko 
rankose. Didelė dalis Žemės 

ūkio rūmų darbų buvo dail.
A. Tamošaičio priežiūroj ir kont
rolėj.

Nuo 1935 litografija Pressa be
veik išimtinai spausdino visus 

darbus akcinei Maisto bendro
vei, ypatingai puikias etiketes į 
užsienį eksportuojamiem Maisto 
produktam. Toje srityje labai 
daug pagelbėjo dail. A. Tamošai
tis.

Maisto bendrovė į užsienį eks-

ieško kolumbiečiai

IR CHICAGOJE VĖL LIKO TUŠČIA
Jaunimo Kongreso pradžios įspūdžiai

kongreso atstovai. Per pečius 
persimetę gitaras, repeticijoms 
kambario
(lietuviai, žinoma . . ), kažko vėl 
teiraujasi dvi lietuvaitės iš Bra
zilijos. “Vaje, ar girdite? Tie bra
zilai visai nesupranta angliš
kai . . .” garsiai stebisi kongreso 
atstovas iš kaimyniško Cicero. 
Ir čia prisimena man ankstyvos 
dypukiškos dienos Vokietijoj, kai 
pirmieji amerikiečių kariai taip 

pat garsiai galvojo, kad tą jų yan- 
kių kalbą turi mokėti visas pa
saulis. “Ar jums nepakanka, kad 
jie kalba lietuviškai?” — paklau
siu ir matau, kad pats ciceriškis 
iš tokios savo pastabos tik šyp
sosi.

Kongreso rengėjai po kam
barius ir koridorius siuva kaip 
bitės. Vakare, 7 valandą, įvyks 
kongreso atidaromasis posėdis. 
Viską reikia sutvarkyti, viską su
statyti į savo vietas. Registra
cijos komisijos pirmininkė Jolita 
Kisieliūtė susirūpinusi, kad per- 
mažas registracijos kambarys, 
ir kviečia raumeningus vyrus į 
talką, kad w iškraustytų ‘ nerei
kalingus baldus. Romas Kas
paras, atidarymo komisijos pirmi
ninkas, savo tvirta, tiksliai or
ganizuota ranka, tvarko visus— 
kas tik tos tvarkos reikalingas. 
Kiekvieną atvykusį jis siunčia į 
kongreso lietuviškų daiktų krau
tuvėlę, kad įsigytų bent kongreso 
ženkliuką. Dvidešimt penki 
centai, ir esi pažymėtas kongreso 

dalyvis. Ženkliukai puošnūs, 
skoningi.

ATIDARYMO IŠKILMĖS
Prieš septynias aš vėl Hiltone. 

Dabar čia spūstis ir vietos 
mažoka. Visur pilna žmonių. 
Nors yra ir “senių”, bet šį sykį 
vyrauja jaunimas. Jo prisirinko iš 
viso pasviečio kampų. Aukšti, 
dailiai nuaugę krepšininkai iš 
Australijos, sentimentalios Uru
gvajaus lietuvaitės, grakščiai šo
kantis Kolumbijos, Venezuelos, 

portavo daug savo gaminių. Vis 
dažniau ir dažniau ji gaudavo 
paraginimų iš Lietuvos prekybos 
atstovybių užsieniuose ir užsie
nio pirkėjų, kad pereitų prie 
etikečių spausdinimo ant skar
dos. Centro valdybos buvo nu
tarta surasti jauną, tinkamą as
menį ir siųsti jį užsienin — Vo
kietijon, Cekoslovakijon, Angli- 
jon susipažinti su spausdinimu 
ant skardos ir įrengti tokį sky
rių Maiste. Dail. A. Tamošaičio 
rekomenduotas asmuo buvo pri
imtas. Deja, prasidėjęs karas, 
bolševikų invazija ir nepri
klausomybės žlugimas sugriovė 
visus lūkesčius ir planus.

c. TREČIOJI LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ

Berods, 1935 Lietuvos respub
likos vyriausybė nutarė pagamin
ti ir atspausdinti naujus vidaus ir 
užsienio pasus. Pasam ^projektą 
konkurso keliu laimėjo dail. V. 
Jomantas, pagrindan padėjęs lie
tuvių tautinę ornamentiką. Pa
sam spausdinti buvo paskelb
tas viešas konkursas. Buvo gauti 
keli pasiūlymai. Dar jų nespren- 
džiant, trys spaudos įmonės — 
Spaudos Fondas, Pressa ir Beka- 
ra-Kartonaž — sudarė slaptą koa
liciją ir Spaudos Fondo vardu 
pateikė pasiūlymą. Savitarpinia
me susitarime buvo smulkme
niškai išdėstytos techninės ir fi
nansinės klauzulės.

Bus daugiau

BRONIUS NAINYS 
CHICAGO, II I-

Argentinos bei Brazilijos jauni
mas ir rimti, giliai susimąstę 
lietuviški europiečiai.

Visi esame pakviečiami į salę. 
Susigrūdame kokie aštuoni šim
tai. Įnešamos vėliavos, sudaro
mas garbės prezidiumas ir sek
retoriatas. šį kartą tik iš jauni
mo. Prezidiume atstovaujami 
kontinentai: Australija, Pietų 
Amerika, Europa ir Šiaurės Ame
rika. Toks jaunimo pagerbimas 
kongresui labai pritiko ir buvo 
savo vietoje. Garbės svečiai: 
konsulai, vyskupai, Bendruo
menės ir veiksnių vadai buvo 
susodinti pirmoje eilėje ir prista
tyti publikai. Kongreso vadovy- 

zaminą išlaikė.
Kongreso rengimo komiteto 

pirmininkas Romas Sakadolskis 
šiek tiek sujaudintu, bet pras
mingu žodžiu skelbia Antrą pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą 
atidarytą. Pirmininko teigimu, 
šis kongresas yra tik jaunimo dar
bų pradžia. Veltui bus paauko
tas laikas, lėšos ir energija, jei 
po kongreso bus taip pat, kaip bu
vo prieš jį. Šie pirmininko žo
džiai mus jaudina ir duoda vil
ties. Dieve padėk jums, lietuviš
kasis jaunime, kad šie žodžiai 
taptų darbais. Toliau kongresą 
šiltai ir prasmingai sveikina ge
neralinė konsule Juzė Dauž- 
vardienė, PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas, Vliko pirminin
kas dr. K. Valiūnas, Finansų 

zickas ir Pirmojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso komiteto 
pirmininkas inž. Algis Zapa- 
rackas. Pastarasis perduoda 
Sakadolskiui pirmininko plaktu
ką su sąlyga, kad šis jį įteiktų 
trečio kongreso pirmininkui. Sa
kadolskis pažada. Vadinasi, į- 
vyks dar ir Trečias pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, ir tai 
mums dar labiau pakelia nuotai
ką. Po sveikinimų išnešamos vė
liavos ir seka įvadinė kun. Anta
no Saulaičio, SJ, paskaita.

Bendruomenėj imas plačiąja 
prasme, vienybės ieškojimas ir 
savo vietos suradimas lietuviš
koje visuomenėje bei laisvės 
pavergtam kraštui siekimas yra 
kun. Saulaičio rodyklės, kurio
mis turi vadovautis 17 dienų 
besitęsiantis kongresas. Paskaita 
publikai patiko ir buvo palydėta

KONGRESAS ĮSISIŪBUOJA
Iškilmingą posėdį baigę, išei

name į koridorius. Dabar ten 
žmonių dvigubai daugiau. Jau
nimo skardus klegesys ir vyres
niųjų veidai su šypsniu liudija, 
kad kongreso pradžia juos pa
tenkino. Šnekučiuojamės, už
sukame pas vieną kitą viešbuty
je apsistojusį pažįstamą, paskui 
grįžtame ir bandome patekti į 
salę, kur vyksta pirmieji kongre- 
san atvykusio jaunimo susipaži
nimo šokiai. Prie durų su tvark
dariais derasi Venezuelos lie
tuviukai. “Šokti norim, bet bilie
tams pinigų neturim. Darykite, 
ką norite” — aiškina, kojas mik
lindami, jauni vyrukai. Įsikiša 
vyresnė kongreso “valdžia”, ir 
linksmi venezueliečiai atsiduria 
tarp šokančių. “Žinoma, kad taip 
reikia komentuoja vyresnie-

uždirba, o priedo, — jie dar tik 
studentai. Kam iš jų tada pini
gus imti”. Taip galvojantiems 
pritariu. Mano supratimu, ne
reikėjo iš jų imti nei tų šešių do
lerių registracijos mokesčio, nes, 
pagal tenykštes algas, net tris 
dienas reikia prakaituoti, kol tokį 
pinigą uždirbi. Tegul būna pa
moka ateičiai.

DARNI EIGA
Pirmieji šokiai praeina nuo

taikingai, gražiai. Rengėjų įdė
tas darbas ’ ir vyresniųjų aukos 
pradeda save pateisinti. Kongre
so darbai gerai vyksta ir sekan
čias tris dienas. Jaunimo gausu 
visose paskaitose ir s varsty bos e. 
Keliami aktualūs klausimai ir 
rimtai diskutuojami. Dauguma 
jaunimo gerai kalba lietuviškai. 
Kai kurie kalba kaip gerai patyrę 
profesionalai visuomenininkai,

gerai pažįstą šiandienines mūsų

jas spręsti.
Liepos 1 dienos, šeštadienio

įvykęs ir apie pustrečio tūkstan
čio žiūrovų sutraukęs talentų 
vakaras parodė, kad laisvame

tin go lietuviško jaunimo.

AUSTRALIJOJ IŠ VISO TIEK 
LIETUVIŲ NĖRA

Sekmadienį, liepos 2, kong
reso programa buvo pradėta 
gražiame Chicagos Grant Parke 
pamaldomis, į kurias prisirinko 
tiek žmonių, kiek nebūtų talpi
nusi nė viena Chicagos lietuvių 
bažnyčia. Mišias aukojo ir pa-

Brizgys. Jam asistavo iš visų ke
turių kontinentų į kongresą atvy
kę šeši lietuviai kunigai. Pamal
dos buvo skirtos paskutinių Lie
tuvos kankinių intencijai.'

Kulminacinis dienos įvykis 
buvo tautinių šokių švente, kurią 
savo atsilankymu pagerbė Ame
rikos prezidento žmona, ponia

spūdinga. Šokėjų ir žiūrovų 
masė, sklidinai pripildžiusi Chi
cagos amfiteatrą, darė didingą ir 
jaudinantį vaizdą- “Kiek jų čia 
mačiau, tiek iš viso Australijoj

dintas, kalbėjo Melbourne LB 
apylinkės kongreso atstovas 
Algis Milvydas, šventės parade

“jokiu budu negalėjau sulaikyti 
ašarų”.

IR PAGALIAU VĖL 
TUŠČIA

tautinių šokių šventės balius ir 
jaunimo žokiai. Pirmadienį, lie
pos trečią dieną, vėl įvairios 
svarstybos ir turininga, rimtai 
paruošta Vokietijos LB atstovo 
V. Bartusevičiaus paskaita, kuria 
ir buvo baigta’Chicagoje vykusi

grama. Liepos 4, antradienį, Chi
cagoje buvo suruošta sporto die
na. Ji gal ir buvo reikalinga, bet 
būtų buvę žymiai geriau, jei ji 
būtų buvusi ruošta kongreso pro
gramai pasibaigus. Tuo būtų iš
vengta perkrovimo ir nereikalin
gos maišaties. Tą pačią liepos 
4 iš ryto rinkti kongreso atstovai 
išvyko į Kent universitetą, Ohio, 
tęsti tolimesnės programos. Pasi
likusiai Chicagoje užsienio jau
nimo daliai, daugiausia tautinių 
šokių šventės dalyviams, buvo 
parodyta lietuviškoji ir ameri
koniškoji Chicaga ir buvo su
rengti šokiai. Pagaliau liepos 8, 
šeštadienį, visas jaunimas trimis 
autobusais išbildėjo į Romuvos 
stovyklą Kanadoje.

Ir Chicagoje vėl tuščia.
Tuščia liko Jaunimo centre, 

kur vyko kongreso meno paro
dos ir perpildyti jaunimo vaidi
nimai ir kur visą savaitę buvo 
tokia jaunimo spūstis, kokios gal 
niekada nebebus. Tuščios liko ir 
lietuviškojo Marquette Parko 
gatvės,- Janušaičio
kos Parama, Marginiai, Vaznelio 
gintaro prekyba ir net lietuviš
kos užeiginės, kur ištroškęs už
sienio jaunimas užeidavo atsigai
vinti .Ištuštėjo Margučio, Draugo 
ir Balzeko muziejaus patalpos, 
kurių lankyti užsieniečiai vyko 
net autobusais. Pasidarė liūdna 
ir gaila ... o gal ir baugu. Ar iš 
tikrųjų visas tas gražus jaunimas 
bus pajėgi lietuvių išeivijos atei
tis, ar išrūks kongresui pasibai
gus viskas taip, kaip jie išrūko 
iš Chicagos?
TAČIAU VILČIŲ YRA

Gaila, kad neteko man matyti 
nei studijų dienų, nei kongreso 
stovyklos ir neteko pačiam susi
daryti tolimesnės kongreso eigos 
vaizdo. Bet išgyventi Chicagoje 

- įvykiai man padarė įspūdį. Į kon
gresą buvo suvažiavęs geras ir 
rimtas išeivijos jaunimas. Suva
žiavęs jis buvo ne tik pasilinks
minti, bet dirbti lietuviško, tau
tinio darbo. Manau, kad lietuvy
bės ir lietuvių tautos atžvilgiu 
jaunimas savo uždavinį atliko ge-

Mažei-

tose buvo ryškus savitas jaunimo 
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TEN, KUR MIRĖ M. K. Čiurlionis

IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS 
LENKIJOJ

Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
neperiodinis laikraštis “Aušra”, 
leistas ir redaguotas Varšuvoje, 
dabar perkeltas į Seinus, o spaus
dinimo darbai eina Balstogės

M. K. Čiurlionio mirties 60 no. Jis ir savo kūrinių parodas 
metų sukaktyje Pustelnike, ne- - buvo surengęs įvairiuose Lenki- 
toli Varšuvos, seno parko prie
globstyje, prie namo, kuriame jis 
1911 mirė, įmūryta paminklinė 
lenta. Tada ten buvo ligoninė, 
dabar yra vidurinė taikomosios 
dailės mokykla. Pati mokykla šia 
proga irgi pavadinta Čiurlionio 
vardu.

Lentoje yra Čiurlionio barelje
fas ir lenkų kalba įrašas: šiame 
name mirė Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis, įžymus Lietuvos 
dailininkas ir kompozitorius, 
1875-1911.

Lenkų spauda plačiai tą pager
bimą ir patį Čiurlionį aprašė.

Iniciatyvos Čiurlioniui pa
gerbti parodė neišsenkamos 
energijos dailininkas grafikas 
Kazys Švainauskas, kuris gyvena 
Varšuvoje. Tai energingiausias ir 
paslankiausias žmogus tarp ne
gausių lietuvių inteligentų Var
šuvoje. Čiurlioniui pagerbti jis 
jau 1968 panašią paminklinę 
lentą parūpino Varšuvoje, Žura- 
vų gatvėje, prie mūrinio namo, 
kuriame 1905-7 Čiurlionis gyve-

jos ir kaimyninių valstybių mies
tuose. A.G.

Dailininkas grafikas Kazys 
Švainauskas, kurio rūpesčiu 
prikabintos memorialinės 
lentos apie dail. M. K. Čiur
lionį Varšuvoje ir Pustel
nike.

spaustuvėje.
Varšuvos lietuviai nepanoro 

likti be laikraščio, ir šiuo metu 
pradėtos leisti mėnesinės “Vars
nos”. Vroclavo lietuviai ryšium 
su 10 metų jų draugijos sukakti
mi žada išleisti bent neperiodinį 
“Vroclavo lietuvį’*..

Tikimasi, kad ryšium su bend
ru politiniu atolydžiu Lenkijoje 
lietuvių padėtis pagerės ir jų 
veikimas pagyvės. Jau šiais 
metais pagal lenkų-rusų valdžios 
sutikimą dalis lietuvių jaunimo 
galės studijuoti- Vilniaus uni
versitete.

A.G.

Namas Pustelnike, netoli Varšuvos. Čia gydėsi ir mirė M.K. 
Čiurlionis. Buvusiose ligoninės patalpose dabar veikia vi-
dūrinė mokykla. Prie durų kairėje matosi memorialinė lenta.

Memorialinė lenta prie namų, kur gydėsi ir mirė Konstantinas 
Mykalojus Čiurlionis. Lentoje įrašyta — “W tym domu 
przebyual i tu umarl Mikalojus Konstantinas Čiurlionis slawny
artysta malarz i kompozytor litewski 1875-1911’’.

ANGLIJOS LIETUVĖ MODERNIAUSIOS MOKYKLOS ORGANIZATORĖ

Namai Varšuvoje, kur M. K. Čiurlionis gyveno 1905-1907 m. 
Jie yra 45 Žuravvia gatvė. Prie namų yra pakabinta me
morialinė lenta. Lenta rūpinosi ir pačius namus linoleume 
išraišė dail. Kazys Švainauskas.

ARGENTINOS LIETUVIŲ
DELEGACIJA PAS JAV
AMBASADORIŲ

Argentinos lietuvių delegacija 
gegužės 4 lankėsi pas JAV amba
sadorių John Davis Lodge. Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Tarybos pirmininkas 
Aleksandras Mičiudas įteikė 
gražų adresą, kur reiškiama 
padėka ambasadoriui už jo pa
stangas Lietuvą laisvinti.

Ambasadorius Lodge išreiškė 
viltį, kad ilga kova dėl Lietu
vos laisvės tikrai baigsis laimė
jimu. Jis siūlė lietuviam pasau
lyje laikytis vienybės ir taupyti 
jėgas bendram tėvynės laisvės 
darbui.

Jis taip pat apgailestavo, kad 
negalėjęs dalyvauti Vasario 16 
minėjime. Bet ten buvo pasiun
tęs savo pirmąjį ambasados 
sekretorių dr. Vytautą Dambra- 
vą — lietuviškos kilmės ame
rikietį.

Delegacijoje dalyvavo: inž. 
Jurgis Brazaitis, inž. Algiman
tas Ras taus kas, inž. Jonas Gai- 
damauskas, Leonardas Sruoga 
ir Juozas Šiušis.

Lankėsi solistė 
Dalia Kučėnienė

Iš Chicagos čia buvo atvykusi 
solistė Dalia ' Noreikaitė-Ku- 
čėnienė ir balandžio 23 koncer
tavo lietuvių parapijos salėje 
Avellanedoje, Buenos Aires.

Publikos buvo per 300. Koncer
tas praėjo su dideliu pasisekimu. 
Publika ją labai šiltai priėmė 
ir ilgai plojo, o ji — nepasidi
džiavo ir daug padainavo. Pianu 
palydėjo Hugo Hector Cruce 
Žitkus.

Visi palinkėjo solistei greit vėl 
aplankyti Argentiną, nes čia savų 
dainininkų veik neturime.

Juozas Šiušis

Po II-jo pasaulinio karo ji iš-

Amerikos ambasadoriui Argentinoj John Davis Lodge 
(d.), Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirmininkas Aleksandras Mičiudas įteikia adresą.

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos dele
gacija pas JAV ambasadorių lankėsi gegužės 4. Iš k. — inž. 
Algimantas Rastauskas, Juozas Šiušis, Aleksandras Mičiudas, 
JAV’ ambasadorius John Davis Lodge, Leonardas Sruoga, 
ambasados pirmas sekretorius dr. Vytautas Dambrava, inž. 
Jurgis Brazaitis ir inž. Jonas Gaidamauskas.

Redakcijon pateko Anglijos 
laikraščio iškarpos. Jas prista
tė J.B., Amerikos lietuvis. 
Dar ir žodžiu papasakojo apie 
tą organizatorę, jos tėvus.

Štai laikraščiai paskelbė, 
kad Londono Southgate prie
miestyje pastatyta viena iš mo- 

- dėmiausių Anglijos mokyklų. 
Ji yra grynai katalikiška, pa
vadinta Our Lady of Lourdes, 
ją lanko 200 vaikų.

Tos mokyklos organizato
rė ir vedėja yra lietuvė Rozall- 
ja A. Cernis’tČemienė).

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo ir Westminsterio arki
vyskupas kardinolas Heenan. 
Iškilmėse mokyklos mokiniai 
kardinolui įteikė 50 svarų, 
kuriuos surinko ir paskyrė 
sergančiam vaikui, norinčiam 
nuvykti į Liurdą.

-o-
Tos mokyklos organizatorė 

ir vedėja yra gimusi ir augu
si Anglijos susipratusių lietu
vių šeimoj. Jos tėvai yra 
Petras ir Ona Bulaičiai. Pet
ras Bulaitis iš Lietuvos į 
Angliją atvyko dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Ang
lijoj jis vedė Škotijoj gimu
sią lietuvaitę ir užaugino gau
sią šeimą (bene devynis vaikus). 
Duktė Rozalija yra mokytoja. 
Sūnus Jonas, Romoj baigęs teo
logijos ir bažnytinės teisės stu
dijas, buvo įšventintas kunigu. 
Vėliau lankė bažnytinę diplo
matinę akademiją ir dabar dir
ba Šv. Sosto nunciatūroj Čilėj.

Bulaičiai šiais metais lie
pos 15 minės savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

Iš Lietuvos atvykęs į Angli
ją, Petras Bulaitis suorganiza
vo savo siuvyklą — krautu
vę. Siuva vyriškus drabužius.

Londono kardinolas John Heenan, atvykęs į katalikiškos 
mokyklos atidarymą, kalbasi su tos mokyklos vedėja ir orga
nizatore R. Černis-Černiene.

Dar ir dabar toji krautuvė gy
vuoja; tėvui jau talkina sū
nus.

Petras Bulaitis buvo akty
vus Anglijos lietuvių katalikų 
organizatorius, ilgą laiką jiem 
pirmininkavo, aktyviai reiškė
si lietuviškoje Šv. Kazimiero 

parapijoje Londone. Rozalija 
Bulaitytė buvo irgi veikli pa
rapijos narė, priklausė Šv. O- 
nos draugijai — pagrindinei 
parapijos draugijai, — buvo 
tos draugijos sekretorė ilgus 
metus.

tekėjo už naujo ateivio lietu
vių vargonininko Justino Čer
nių. kuris ir dabar vargonuoja 
lietuvių parapijoj. Visa gausi 
Bulaičių šeima yra tos parapi
jos uolūs nariai, organizatoriai, 
lietuviškos nuotaikos palaikyto
jai.

SVlSUfy
— Lilija Šukytė, Metropolitan 

Operos solistė, rugpiūčio 1 dai
nuoja Miunchene operos festi
valio atidaryme korėjiečio au
toriaus Isang Yun operoj “Si m 
Tjong” pagrindinį angelo vaid
menį. Ši opera festivaly dar 
bus statoma rugpiūčio 7 ir 31. 
Festivalio metu L. Šukytė taip 
pat dainuos Mozarto operoj “Ti
tus" rugpiūčio 10, 15 ir 21.

— Mons. dr. Jonas Bičiūnas 
paskirtas atsakingom pareigom 
Vatikane. Jis jau nuo 1968 pra
džios Šv. Sakramentų kongre
gacijoj eina moterystės ryšio 
gynėjo pareigas moterystės by-_ 

lose. Teisės studijas jis baigė 
1957 Laterano universiteto Utri- 
usque Juris fakultete civilinės 
teisės bakalauro ir kanonų teisės 
daktaro laipsniais. Mons. Bičiū
nas turi dar du daktaro laipsnius 
iš teologijos.

— Jacques Buge, prancūzas 
poetas ir literatūros kritikas, 
staiga mirė. Palaidotas gegužės 
30 Paryžiuj. Jis buvo gimęs 1933 
rugsėjo 6. Su nepaprastu rūpes
tingumu-ir meile Milašiui daug 
dirbo Milašiaus vardui iškelti. 
Jis įkūrė “Les amis de Milosz’’ 
draugiją, savo raštuose gvildeno 
Milašiaus lietuvišką dvasią. Ša
lia įvairių straipsnių, 1963 apgy
nė disertaciją daktaro laipsniui 
gauti: “Milosz en quete du di- 
vin”, 1965 parašė knygą “Can- 
naisez vous Milosz?”, 1959 re
dagavo kolektyvinį veikalą “O.V. 
De L. Milosz”.

— Kanadoje, Montrealy, Bal
tų Federacija birželio 12 buvo 
sukvietusi spaudos konferenciją. 
Dalyvavo radijo ir spaudos atsto
vai. Žurnalistam išdalintas pra
nešimas bei dokumentacija 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Atkreiptas dėmesys į neramu
mus Baltijos Valstybėse ir pa
aiškinta, kodėl lietuviai, latviai ir 
estai kiekvieneriais metais 
Montrealy birželio 14 rengia 
viešas demonstracijas. Išsamų 
pranešimą pateikė KLB krašto 
valdybos vicepirm. Vyt. E. Gruo
dis. Šiais metais Baltų Federaci
jai rotacine tvarka vadovauja 
lietuviai — jų iniciatyva, pa
stangomis bei lėšomis buvo su
kviestą spaudos konferencija. (E)
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ROCHESTERIO VYSKUPO BALSAS 
UŽ PERSEKIOJAMĄ LIETUVĄ

Iš Rochesterio, N. Y. praneša:
Rochesterio bendruomenėje 

kilo mintis dar prieš Lietuvoje 
kilusius neramumus prašyti vys
kupą, kad Lietuvos pavergimo 
trisdešimt antrosioms metinėms 
paskelbtų maldos dieną už Lie
tuvos persekiojamą Bažnyčią ir 
jos kankinius. Rochesterio lie
tuvių katalikų parapija ne tik ma
ža, bet viena iš pačių mažiau
siųjų visoje didžiulėje diecezijo

je, todėl kai kas net ir iš pačių 
lietuvių j tokias pasišovėlių pa
stabas žiūrėjo gana skeptiškai, 
o vyskupas tikrai pagal Kristaus 
Evangelijos dvasią suprato ir pa
čių mažųjų rūpestį ir paskelbė 
liepos mėn. 16 dienos sekmadie
nį Maldos Diena už kenčiančią 
Lietuvos Bažnyčią ir persekioja
mus jos narius.

Čia dedame ir patį vyskupo J. 
Hogano laišką visoms Roches
terio diecezijos parapijoms.

Mano Brangieji,
Mes, kurie esame vieno dan

giškojo Tėvo šeimos nariai, dalo- 
mės džiaugsmais ir kentėjimais 
visos žmonijos, kuri dieviškuoju 
paskyrimu yra mūsų broliai ir se
serys.

Tą tiesą Antrasis Vatikano 
Susirinkimas išreiškė Moder
niojo Pasaulio Bažnyčios Pas
toralinės Konstitucijos įžan
giniais žodžiais: “Šio amžiaus 
žmonių, ypač neturtingųjų ar 
kaip nors nukentėjusių, džiaugs
mai ir viltys, kentėjimai ir

rūpesčiai taip pat yra džiaugs
mai ir viltys, kentėjimai ir rū
pesčiai visų Kristaus sekėjų.”

Su ta mintimi kviečiu jus at
kreipti dėmesį į beviltiškai sun-. 
kią Bažnyčios padėtį Lietuvoje ir 
prašau savo maldomis paremti 
mūsų brolius ir seseris, nešan
čius sunkų kryžių. Lietuvą So
vietai okupavo beveik prieš tris
dešimt dvejus metus, ir nuo ta
da tenai vyksta nuolatinė siste- 
matinga akcija sunaikinti žmo
nių tikėjimą. To persekiojimo 
kankiniais tapo daugumas tų vys
kupų ir kunigų, kurie 1940 me
tais okupavimo metu sėkmingai 
vadovavo Bažnyčiai. Jų pavyz
džiu sekė nesuskaitoma daugybė 
žmonių, kurie greičiau sutiko 
mirti, negu atsižadėti tikėjimo.

Liepos mėnesio 16 dienos sek
madienį skiriu Diecezijos Mal
dos Diena už Bažnyčią Lietuvo
je. Mes, kurie turime visišką 
laisvę viešai išpažinti savo tikė
jimą, turėtume su dėkingumu 
paremti tyliąją ir kenčiančią Baž
nyčią.

Su tėvišku palaiminimu
Jūsų pasišventęs 

Ganytojas Kristuje 
Joseph L. Hogan, D.D., 

Rochesterio Vyskupas.

P.S. Šis laiškas turi būti per
skaitytas per visas privalomas 
mišias liepos mėn. 8 ir 9 dieno
mis arba paskelbtas parapijų 
biuleteniuose ir iŠ sakyklų at
kreiptas į jį parapijiečių dėmesys.

Rochesterio vyskupas Jo
seph L. Hogan, DD

BALTIMORĖS ŽINIOS
Prel. L. Mendelis, energingas 

Šv. Alfonso parapijos klebonas, 
atostogų metu aplankė įvairias 
Europos šventoves. Baltimorėn 
grįžta liepos 29.

Kun. A. Dranginis, šv. Alfonso 
parapijos padėjėjas, atostogų iš
vyksta liepos 30.

Feliksas ir Ona Rėkus, uolūs 
Šv. Alfonso parapijos nariai ir 
dirbą įvairiuose parapijos paren
gimuose, dviejų savaičių atosto
gas praleido Floridoj, kur Felik
sas aplankė sesutę Lilę.

Vincas Dūlys, Kazimiero ir Mo
nikos Dūlių sūnus, vedė Cath
erine MacKinnon liepos 22 šv. 
Alfonso bažnyčioj. Vestuvių ryšį 
palaimino kun. A. Dranginis.

Dūlių šeima uoliai dalyvauja pa-* 
rapijos organizacijose ir parengi- { 
muose.

Barbora Mureikienė, pirmos 
kartos lietuvė, mirė liepos 18 
Mt. Airy, Md. Velionė, kol svei
kata leido, kaip susipratusi lietu
vė, uoliai dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose. Ilgą laiką gyveno 
Baltimorėj, paskutiniais metais 
apsigyveno pas dukrą sujos vyru

Alfonso bažnyčioj liepos 21 ge
dulingas mišias aukojo trys kuni
gai. Palaidota Mt. Olivet kapinė
se Frederick, Md. Nuliūdime li
ko dukra Marytė ir jos vyras 
Stasys Stanis.

Jonas Obelinis

SIOUX CITY VYSKUPAS RAGINA MELSTIS UŽ LIETUVĄ
Vietos klebonas kun. Simonas 

Morkūnas liepos 7 asmeniškai 
aplankė minėtą Sioux City diece
zijos vyskupą ordinarą, kuriam 
plačiai paaiškino paskutinius tra
giškuosius Lietuvos įvykius: trijų 
asmenų susideginimą, ketvirto 
mėginimą susideginti, nebepa- 
keliant žiaurios rusų okupacijos, 
ir kunigų P. Bubnio, J. Zdebs- 
kio, A. Šeškevičiaus, G. Gudana- 
vičiaus ir V. Šauklio neteisėtą 
nuteisimą kalėjimu ir piniginė
mis baudomis už tai, kad jie at
liko savo kunigiškas pareigas, 
ruošdami vaikus bažnyčioj prie 
pirmos komunijos ir leisdami 
jaunuoliam patarnauti kunigui 
mišiose bei dalyvauti Velykų 
procesijoj.

Po pasikalbėjimo vyskupas, 
paveiktas skaudžių Lietuvos įvy
kių, pakvietė kun. S. Morkūną 
į raštinę pas sekretorių, kuriam 
padiktavo laišką ir nurodė jį 
perduoti diecezijos savai
tiniam laikraščiui The
Glove, kad būtų išspausdintas 
pirmam puslapy.

Vyskupas savo laiške rašo: 
“Esu laimin'gas jungdamasis su 
J. E. kardinolu Krol, Amerikos 
vyskupų konferencijos preziden
tu, ir kviesdamas mūsų diecezi
jos kunigus ir pasauliečius mels
tis už Lietuvos katalikus, ken
čiančius dėl religijos persekioji
mo. Sekmadienį, liepos 16, skel
biu MALDOS DIENA UŽ LIE
TUVĄ”.

Maldos dienos proga kun. S. 
Morkūnas aukojo dvejas mišias 
pavergtųjų intencija. Prel. L. M. 
Ziegmann, diecezijos kancleris, 
aukojo paskutines mišias ir 
skaitė vyskupo laišką.

Vietos klebonas mišių metu 
skaitė vyskupo laišką ir pasa
kė maldos dienai pritaikytus 
aštuonis pamokslus, abiem kal
bom, nušviesdamas nepaprastai 
sunkią Lietuvos tikinčiųjų, ypač 
vyskupų ir kunigų, būklę. Per 
ketverias mišias už pavergtą 
Lietuvą meldėsi daugiau kaip 
tūkstantis žmonių.

Vyskupo laiškas, anglų j r lietu
vių kalbomis, buvo atspausdintas 
parapijos biuleteny.

Koresp.

is Vistu?
— Okupantas Lietuvoj pri

pažino: Vilniuj birželio mėn. vy
ko studentų demonstracijos. 
Savo kalboje LKP CK plenume, 
liepos 3, partijos sekr. A. Bar
kauskas nurodė į “chuliganus, 
kurie neseniai triukšmavo Sporto 
rūmuose tarptautinių varžybų 
metu” (“Tiesa”, liepos 6). (E)

— JAV Kongrese apie Lietuvą 
(birželio sukaktis, š.m. gegužės- 
birželio mėn. įvykius) bei Balti
jos valstybes nuo š.m. birželio 
5 ligi birželio 30 imtinai pasi
sakė 8 senatoriai ir 26 Atst. Rūmų 
nariai. (E)

— Lenkų dienraštis Londone 
“Dziennik Polski” įdėjo straips
nį: “Kalantos — Lietuvos tautos
didvyrio garbė didėja”. Pa
skelbta David Floyd “The Daily 
Telegraph” kitur mažiau žinoma 
informacija apie Kalantos susi
deginimą bei riaušes. (E)

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, liepos 19 išvyko 
atostogų ir grįš rugpiūčio 11. 
Jo pareigas eina vicepirrtuninkas 
Juozas Audėnas. (E)

— ALIAS-PL1AS vienuo
liktam suvažiavimui, kuris įvyks 
spalio 7-9 Washingtone, D.C., 
jau ruošiamasi. Liepos 10 iš Ca- 
lifomijos į Washingtoną buvo at
vykęs centro valdybos pirm. inž. 
V. Vidugiris, kuris su ruošos ko
miteto pirmininku inž. S. Bač- 
kaičiu ir komiteto nariais ap
svarstė suvažiavimo programą,

ŠEŠTOJI MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

Dainavoje rugpiūčio 6-13 ren- moksleiviui — mokyt. Ce- 
giama JAV ir Kanados mokytojų ponkutė.
studijų savaitė. Tai bus šeštoji 18 valandų skiriama tautiniam 
tokia studijų savaitė, daug prisi- šokiam ir žaidimam, kuriuos 
dėjusi prie lituanistinio švietimo praves mokytojos J. Matulaitie- 
pagerinimo. - nė ir M. Gobienė.

Prašomi dalyvauti kuo dau- 5 valandos skiriamos dainavi-

To the Faithful of the Diocese of Sioux City:
I am pleased to join His Eminence, John Cardinal Krol, president of the National 

Conference of Catholic Bishops in the United States, in asking the people of this 
Diocese to join in a Day of Prayer for their fellow Catholics in Lithuania. That Day of 
Prayer will be observed in the Diocese of Sioux City on Sunday, July 16.

As Cardinal Krol pointed out in his statement of June 9, “Reports from reliable 
sources cause grave and increased anxiety concerning the plight of our fellow Roman 
Catholics in Lithuania . . . Lithuania is the only Roman Catholic nation within the 
present boundaries of the Soviet Union. The history of the Church in Lithuania under 
Soviet domination has been sadly scarred by oppression of religion, denial of freedom 
of conscience and of human rights.”

I kindly ask our priests and people to join in prayer on Sunday, July 16 and to ask
giausiai mokytojų, ypač jaunųjų 
mokytojų. Visiem bus naudinga.

Be paskaitų HuŠTr sąlygos poil
siauti, atostogauti.

mui, kurį praves muzikas St. Sli
žys.

Jaunimo lituanistinius kursus 
praves mokyt. St. Barzdukas,

God to bless the people of Lithuania with the religious freedom they so ardently desire 
and which should be their basic human right.

— 4- Frank H. Greteman
Bishop of Sioux City

PROGRAMA
Rugpiūčio 6 — Tautinis auk

lėjimas — dr. Juozas Girnius.
Rugpiūčio 7 — Kodėl aš vis 

mokausi lietuvių kalbos —- prof. 
W.R. Schmalstieg. Pranešimai — 
Mokyklų darbas už JAV ribų. 
Jaunuolio kelias į lietuvybę ir 
nuo jos — mokyt. R. Černius.

Rugpiūčio 8 — Tautosakos į- 
taka rašytojų kūrybai Lietuvoje 
— dr. B. Vaškelis. Diskusijos, 
dalyvaujant dr. J. Girniui. Lietu
vių literatūra: dėstymas ir dva
sia — rašytojas V. Kavaliūnas.

Rugpiūčio 9 — Vaikų lietuviš
kos tarsenos problemos ir jų 
sprendimas — dr. A. Klimas. Dis
kusijos — Darbas su lietuvių kal
bos nemokančiais. Lietuvio 
jaunuolio asmenybės ugdymas 
dabartinėse sąlygose — prof. Al
dona Augustinavičienė.

Rugpiūčio 10 — Lietuva da
bartinėje okupuotos Lietuvos 
poezijoje — dr. B. Vaškelis. Dis
kusijos— Moksleivių parengimų 
programos: turinys ir pobūdis. 
Didesnės problemos, su kurio
mis tenka susidurti, dirbant lie
tuviškoje mokykloje,— mokyt. J. 
Andriulis.

Rugpiūčio 11 — Lituanistika ir 
lituanistiniai rinkiniai Vilniaus 
universitete — ponia Vaške- 
lienė. Diskusijos —. Darbas ma
žoje mokykloje. Mokinio žodyno 
turtinimas ir modeminimas — 
mokyt. Ceponkutė.

Rugpiūčio 12 — Naujausios 
mokslo priemonės, mokyklų dar
bas JAV — JAV LB Švietimo 
Valdyba. Vadovėlių modemi
nimas ir pritaikymas šių dienų

IR CHICAGO j. ..
(atkelta iš 3 psl.) 

veidas, tačiau rodėsi gilus jo 
tautinis susipratimas ir savo už
davinio supratimas.

Yra pagrindo tikėti, kad ati
daromoje kalboje Romo Saka- 
dolskio tarti žodžiai nenuskar
dės tuščiai į erdves, bet kris į 
derlingą žemę ir tikrai šis kong
resas taps jaunimo atgimimu, 
jaunimo lietuviškosios veiklos 
eleksyru. O tai jau teikia gražių 
vilčių ateičiai. Belieka linkėti 
jaunimui sėkmės ir ištiesti jam 
nuoširdžią paramos ranką.

rašytoja Aurelija Balašaitienė ir 
mokyt. R. Kinka. 
—------------------------------------  4

Sioux City diecezijos vyskupo Frank H. Greteman laiškas, 
kuriuo liepos 16 skiriama maldos diena už Lietuvą.

. KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS MARIANAPOLY
Amerikos Kunigų Vienybė, 

norėdama sujungti visus lietu
vius kunigus ir duoti progą pa
sisakyti rūpimaisiais sielovados 
klausimais, kiekvienais metais 
šaukia seimą. Šiemet seimas 
įvyks rugpiūčio 9-10. Tėvai mari
jonai mielai sutiko leisti pasi
naudoti Marianapolio naujomis 
patalpomis Thompson, Conn.

Seimas pradedamas regist
racija rugpiūčio 9, trečiadienį, 
10 vai. ryto. Baigsis rugpiūčio 
10 tuojau po pietų.

Šių metų seime numatyta ma
žiau kalbėtojų, kad dalyviai turė
tų daugiau laiko diskusijom ir į- 
vairių rūpimųjų klausimų ap
tarimui. Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Worcestery, ir Vy
tautas Kutkus iš Detroito kalbės 
apie kunigų ir pasauliečių bend
radarbiavimą. Kun. Kazimieras 
Pūgevičius, Baltimorės arki

vyskupijos radijo ir televizijos 
direktorius, kalbės apie naujuo
sius etninių kultūrų išlaikymo A- 
merikoj įstatymus ir jų praktinį 
pritaikymą lietuviam. Kun. Pran
ciškus Raugalas-Ruggles, Ap
reiškimo parapijos Brooklyn, 
N. Y. klebonas, kalbės apie šio 
meto lietuviškos parapijos pro
blemas.

Seimo dalyviam bus rodomi 
bent du filmai. Kun. K. Pūge
vičius rodys televizijai paruoštą 
“Kun. A. Šeškevičiaus kalba 
teisme”. Joje teisiamąjį už reli
gijos mokymą vaidina aktorius 
Juozas Bulevičius. Kun. Algi
mantas Kezys, S J, rodys savo 
pagamintąjį filmą “Dvylika”.

Nėra abejonės, kad seimo da
lyviai nesitenkins vien kalbų 
klausymu ir filmų žiūrėjimu. Lie
tuviškose parapijose dirbą kuni
gai nekantriai laukia naujojo 
mišioloirkitų liturginių leidinių.

Kun. Balys Ivanauskas, Cleveland© šv. Jurgio parapijos kle
bonas, Brooklyno Kultūros Židinio statybai pranciškonų 
provincijolo vardu prisiuntė 1,000 dolerių. Mielam lietuviš
kųjų įstaigų rėmėjui pranciškonai širdingai dėkoja.

Ypatingai pasigenda naujųjų 
laidotuvių apeigų vertimo. Ne 
vienas paklaus, ar Kunigų Vie
nybė parodė pakankamos inicia
tyvos, viešai užtardama tuos ku
nigus ir tikinčiuosius, kurie Lie
tuvoj herojiškais žygiais prieši
nasi religijos persekiojimui. 
Linkėtina, kad po seimo kalbų 
ir nutarimų būtų daugiau kon
krečių darbų. Tačiau to ne
galima palikti paskiriem asme
nim-. Reikia organizuotos veik
los.

Į Kunigų Vienybės seimą lau
kiama atvykstant ne vien tik 
Amerikos kunigų, bet ir svečių 
iš Kanados bei kitų kraštų, v.z.

SPAUDA
(atkelta iš 2 psl.) 

ar masyvios vyskupijos masyvus 
kardinolas.”

Tai liekana iš sustingimo pra
eity.

Grįžtant prie ateities per
spektyvos, lietuviškos parapijos 
ir jos kunigai šiaip įsivaizduoja
mi: Parapijos “negalės būti ano
mis uždaromis bendruomenėmis 
šio krašto krikščionybėje. Kito
kie’ turės būti ir jos ganytojai. 
Būdami autentiški Amerikos sū
nūs ir tikri Lietuvos palikuonys, 
jie jungs abidvi kultūras. Saky
tume, jie bus panašūs į visiems 
pažįstamą Amerikos lietuvį pre
latą J. Balkūną, kuris savo asme
niu, savo veikla ir net žavinga 
savo parapijos bažnyčia jungia 
tarp Atlanto ir Pacifiko vandeny
nų išsitiesusią laisvės šalį su prie 
Baltijos prisiglaudusią jo tėvų 
žeme. Lenkiame galvas prieš 
tuos patriarchus, kurie didingai 
savo misiją atliko imigrantų sie
lovadoje. Viltingai dairomės 
naujo tipo kunigų, kurie sugebė
tų vadovauti nebe ateivi škoms, 
bet lietuviškai amerikoniš
koms parapijoms”.

Autorius yra Antanas Paškus, į- 
žvalgus mintytojas, priklausąs 
vadinamai vudurinei kartai, 
savo pažiūrom ėmęs reikštis 
spaudoje jau šiame krašte.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kuri. S. Morkūnas

— Kanados Lietuvių Fronto 
Bičiuliai išsirinko naują valdybą: 
pirm. — Vyt. Aušrotas, sekr. — 
Adolfas Bajorinas, ižd. — Juozas 
Jasinevičius. Toronto sambūris 
rūpinasi šių metų studijų ir poil
sio savaitės ūkiniais reikalais. 
Sambūrio pirm. V. Aušrotas bus 
stovyklos komendantu.

— Ieškomas Antanas Vilčiaus- 
kas, sūnus Antano, gimęs 1919 
Trakėnų kaime, Kalvarijos vals
čiuj. Dabar gyvena JAV. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi 
pranešti Darbininko adminis
tracijai.

4kuri numatyta labai įvairi Ji bus 
Įdomi ne tik inžinieriam, bet ir 
plačiai visuomenei.

—Vytautas Kamantas, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininkas, 
su šeima šiemet atostogauja Dai
navoje, iš kur-atsiuntė Darbinin
kui sveikinimus.

— Dail. Nijolė Palubinskienė 
su savo kūriniais dalyvauja 35- 
toje Ohio dailininkų parodoje 
liepos 9--- —rugpiūčio-J2Z-4kIas-
silon, Ohio^ų^ųziejuj.

— Lietuvos vyčių 59 metinis 
seimas šiemet įvyks rugpiūčio 
24-27 Hollenden House patalpo
se, CIevelande, Ohio. Seimo šei
mininkai — Cleveland© Lietu
vos vyčių 25 kuopa.

— Dainavos jaunimo stovyklos 
rėmėjų metinis suvažiavimas 
įvyks liepos 29, šeštadienį, 5 vai. 
p. p. Dainavos stovyklavietėj, 
Manchester, Mich. Visi rėmėjai 
kviečiami dalyvauti. Kvietimai ir 
apyskaitos yra išsiuntinėta. Jų 
negavusieji arba pakeitusieji pe
reitų kelerių metų bėgyje savo 
adresus prašomi apie tai praneš
ti Broniui Polikaičiui, 7218 So. 
Fairfield, Chicago, Ill. 60629, 

; telef. (312) 434-5719.

Prisimenant mūsų mielą 
A.A. JURGĮ BIELIŪNĄ

šių metų rugpiūčio mėn. 5 dieną sukanka metai, 
kaip TU nuo mūsų atsiskyrei nebegrįžtamai, nors mūsų 
širdyse esi, visados gyvas ir nepamirštamas. •

Kasdieną atgimsti mūsų prisiminimuose, rodyda
mas kelią į taurų ir tikslų lietuvio gyvenimą.

Prašau visų mūsų giminių bei artimųjų, prisime
nant šią liūdną sukaktį, pasimelsti už jį, prašant Aukš
čiausiojo amžino poilsio jo sielai.

Liūdinti žmona Vanda R. Bieliunienė 
Venezuela-Maracay 1972 m.
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TO PULC3C 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

SERVICE - DISPLAY

SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

2112 STARLINGAVENUE
1 Near* Parkchester Housing Develop-
I . ment, Modem Elevator Building

2 , 3, 3 ,4 Room Apartments 
See Supt, or Call MU 7-0870

DAN MARSHALL
53 Pitt St.

Painter Experienced 
Will do Ceiling & Plaster 

Work Neat & Reliable 
Cal} 475-1845

CONTRACTOR 
Lie. No. 749-5039 
We Specialize in 

Plaster & Concrete Work 
All Work Guaranteed 

Telephone 942-1055

Wanted Foster Parents. If you are be
tween the ages of 25 and 59, English 
speaking, in good health, financially

HOME OWNERS 
REAL ESTATE COMPANYS 

We Clean Cellars, Backyards, Haul 
Rubbish, White Wash, Paint 

Mr. Coles 356 Atlantic Ave. Bklyn. 
CALL 625-0274

CONCRETE WORK — side walks, 
basmnt, driway, inside & outside; also 
pistering & general home improvements. 
Good work, reasonable. Call (212) 784- 
9484 Lie. No. 695406

quatę rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter, 128 East 112 St., New York, N.

Y. 10029 369-5665

NAUJOS PLOKŠTELES
Dainos ir arijos, Janinos No- 

meikaitės-Armonienės, soprano, 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kariniai: Daug pavasarių, Jado 
auskarai, Ratai, Rugiagėlės, Tul
pės, Gėlės iš šieno, Jei tu my
li, Pasakyk, mamyt. Arija iš op. 
Gražina, Puccini, A. Thomas, 
F. Chopin ir kitų. Operos dainuo
jamos lietuviškai. Mono 5 dol.

Skambėkite dainos, Juozės 
Krištolaitytės-Daugėlienės įdai
nuota: Ko vėjai pučia, Pavasario 
dienelė, Pamylėjau vakar, 
Patraky beržas stovėjo, Sakė

ELI KENNEDY AUTO BODY
Collision Experts

We Take Pride in our Work 
8201 Kennedv Blvd. North Bergen, N.J.

Call 201 869-3937

W & S FURNITURE & 
REFINISHING COMPANY

944 Main Ave. Passaic, N.J.
Call 201 471-6833 Ask for Mr. Wells

HANNONS FURNITURE 
Modem & Period 

Open 6 Days a Week, Late nite Thurs.
& Fri. till 9 pm 

71 Roosevelt Ave.
Carte». t, N 

Call 201 541 680

MARINA PAINTING
Specialists interior & exterior 

Commercial-industrial & homes 
24 Hour Service, Free Estimates 

Guaranteed Work 
Call 516 928-1707 

Ask for Mr. Art Kery

Regular Monday Evening 6:30 P.Vj 
Auction. Ken Miller's Auction Bam. 
Warwick Ave. Northfield Mass. Antiques, 
Victorian Articles, Furniture & Other 
Collectables. Auction Inspection Early 
AM till 5 PM. Flea Market. Open every 
Sunday till 5 P.M. Public Admitted 
Free.

Mario’s Auto Inspection service, head
lights adjustment, wheel alignment, 
motor tune-up and brake service. All 
minor adjustments done while you 
wait. Shell Bay Ave., Mayville. NJ. 
Cape May Court House, opp. State 
Inspection Station. Open Mon. thru 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned & oper
ated by Mario De Santis “If you 
really want your car" to go see Ma
rio”. 609-465-5607

DELTA SERVICE
201-09 Hollis Ave. Hollis 

Air Condition & Refrigeration 
G&E Ranges Installed and 

Repaired Call 776-5276 Ask for Mr. B.

EXCELLENT OPPORTUNITY 
DINER FOR SALE

Latham Colonie. Goody Buy. Retiring, 
can’t Handle Business. 5 minutes from 
Albany Airport. Diner for Sale with 1 
Acre of Land, or Diner for Sale without 
Land. Call (518) 869-5178 or (518) 869- 
8991.

dojo, Per dvarą ėjau, Verpsiu, 
verpsiu, Iš trijų kampų vėjelis 
pūtė, Žibutė, Lopšinė, Žuvelė, 
Alyvos, Kalnų daina ir Čigonė. 
Stereo 5 dol.

Lietuvių kompozitorių dainų 
rečitalis, Sol. S. Klimaitė,s: 
Kaitink, šviesi saulute, Koks 
ten lengvas poilsėlis, Mamyte, 

i Serenada, Vakaras. Obelių žie
dai, Rūta, Kad širdį tau 
skausmas, Ežerėlis, Dukružėle, 
Debesėlis, Siuntė anyta, Rods, 
parpulsiu ir Tulpės. Mono, 5 
dol.
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj.

CHESS INSTRUCTOR 
By National Master 
Day and Evenings 

Individual or Group 
Call 748-8276

FINE GENERAL CONTRACTORS 
Our Specialty, Painting, Plastering 

Roofing, Cement, Plumbing. 
10% Discount with this Ad 

Call 638-9444 Mornings & Eves.

SADDLE RIVER LIQUORS 
For the Finest of Wines & Liquors 

We Deliver 
380 Route No. 17 

Upper Saddle River, N.J.
Call 201 825-3161 Mr. Cruder

REAL ESTATE

H. W. FEMALE

ST. JOSEPH’S COLLEGE 
Brooklyn N. Y. and 

Brentwood, L. I. Campuses 
Call 212 622-4696 

516 273-5112

Exp. Operators, Section Complete on 
Dresses, Can Earn $15-20 a Day also 
Trainees. Ence Dress Co. 938 E. 18Oth 
>t. Bronx, Comer Southern Blvd. & Vyse 
Call 364-9714 ask for Mary.

New Custom Hi Ranch
1/4 Acre Plot desirable Area of Deer 
Park, 4 Bedrooms, 2 Car Garage, 1 1/2 
Baths, Oil, Hot Water Heat, Panelled Den

K. B. Lynch Contracting Corp
516 643-9265

NAUJAUSIOS KNYGOS
Pr. Naujokaičio “Pasisėjau ša- 

i lią rūtą”. Romanas. 4 dol.
Mykolo Krupavičiaus “Atsimi

nimai”. Kietais viršeliais 10 dol.
, Kipro Bielinio “Gana to 
jungo”. 5 dol.

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol., kietais — 12 . 
dol. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija Romoj.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

Adirondakų kalnų perlas — Lake George, kurio pakrantėje 
yra gražioji lietuvių Slyvynų vasarvietė Blue Water Manor, 
Diamond Point, N.Y. 12824. Tel. (518) NH 4-5071. Nuo New 
Yorko apie 200 mylių. Iš N.Y. Thruway Exit 24, į Nortway 
87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 mylios į šiaurę.

- Nuotr. V. Maželio

WELFARE 
MOVING
SPECIALISTS

ELM MOVING INC

SE HABLA ESPANOL

498-8601

SPARTA
XL.Giedraitis

HELP W. MALE
OLYMPIA

10 Barry Drive
E. Northport. New York 11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakaro

ZENITH

LITO KELIONIŲ BIURAS
LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 

SVEIKINS JUS, NUVYKUS 
į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

Rugsėjo 9 — rugsėjo 29 
$910.00. Lankoma Vilnius,
Trakai, Kaunas, Druskininkai1 
ir Roma. į

Skubiai registruokitės

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212) 846-1650

NEW YORK — Lietuvos at* in tinimų radio valanda Šeštadieniais nuo b 1W
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 2Q1—232-5565

WSOU-FM, 89.5 jnaeg. — anglų kalba, per Seton Han Univ, radijo stoty 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

BAYSIDE GOOD MOTHER/DAUGH- 
TER UNATTACHED, 7 Room Colonial 
Formal Panelled Diningroom, Eat-in. 
Kitchen, 2 Full Baths, Finished Base-, 
ment, Fully Landscaped back yard’ 
with Patio, 2 Car Garage, $37,900. 1 
Principals only. Owner HA 8-2761.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—-H50 ' dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją,

Body & Fender Man, Experienced. 
Year Round Job, Good Working Con
ditions. Top Salary for Top man. Compare Willoughby Ave., Brooklyn
Benefits. BOB WILLIAMS COLLISION 11«91

445 Railroad ave. Westbury, L.I. •N. X- 11421. 
(516) 333-5757 -

EDM MACHINE (ELOX)
Top Individual for both positions to set 
up and operate. Top Wages, Profit Sharing 
Plan, Overtime. Master Medical and 
Hospital Plan. Exc. Working Conditions. 
Air Conditioned Shop. Malden, Mass. 
617-321-0480. An Equal Opportunity 
Employer.

DISPLAY

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

'AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425 •• • A
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų,' beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).

• Geras lietuviškas maistas.
Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG

SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.
Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 

__ AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir' 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką

Your Wedding does not have to be Ex- ‘ 
pensive to be Elegant!

Compare our complete bridal service 
consisting of photography—24 8x10 pho
tos, 2 family albums of 12 each, 25 “Thank 
You” cards and one Giant portrait for only 
$189. We also feature 27 of the latest 
style tuxedos, including “The Prince 

Edward” in 5 colors.
Flowers, Favors, Limousines 

Largest selection of wedding invitations. 
Including liturgical (20% discount with 
this adv.). Greenpoint Wedding Center, 

647 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
(212) 383-4299

SENIOR CITIZENS 
OR YOUNGER

Retire in Comfort & Luxury on Small 
Estate in Beautiful Brewster, New York 

Menu Type Meals
Decorative Rooms, Happy Atmosphere 

Catholic Church in the Area 
Call 914 279-4916

BUSHWICK LOCAL ELECTIONS 1972
FOR

THE COMMUNITY CORPORATION OF BUSHWICK - BOARD OF DIRECTORS
TO BE HELD ON

TUESDAY, JULY 25,1972
From 10a.m.to 10p.m.

A community-wide election to seat 51 members on the Board of Directors of the 
Community Corp, of Bushwick.

You Can Vote If:
—you are 18 years of age (proof of age required)
—you are a resident of the district for at least 30 days

. —identification required, such as electric, gas or telephone
bill, etc.

21 POLLING STATIONS & LIST OF CANDIDATES

ATTICS, YARDS CELLARS 
CLEANED. PICK UP AS LOW AS $7.50 
24 Hour Service, also do White Washing 

& Tree Removals 
Call 327-6616 Mr. Herbert

DISTRICT 1
POLING SITES: 

199 Jefferson Street 
17 Wilson Avenue 

2S4 Knickerbocker Avenue
CANDIDATES: 

SAM ALESSANDRO 
BLANCA ARROYO 

JOSEPHINE CAM PI SI 
ALFIO CAPIZZI 

MARGARITA CLOLN 
ELIZABETH FONTl 

OSCAR LET AMEN DO 
ZENAIDA MORALES 
ANTHONY SAIEVA 

ANGEL L. SANTJAGO 
EMITA LOPEZ

DISTRICT 2
POLLING SITES:

319 Stanhope Street
203 Wilson Ave 
600 Hart Street 

aS Harman Street

CANDIDATES:
ROSALIE DE LILLO 

MENNO DE L18ERTO 
JOSEPH FACELLA 

MIGUEL GONZALEZ

CARMEN MALAVE 
LEONARD T. AAA NG A NO

CARMEL NEWSOME 
JOSEPH SALVIO 

ADALBERTO SIERRA 
ROSALIE SIGNORELLI

EVELYN SUMTER 
REV. CHARLES VANDERBEEK 

TITO VELEZ

DISTRICT 3
POLLING SI»ES: 
1*98 Gates Avenue 
359 Wilson Avenue 
1188 Gates Avenue

CANDIDATES:
VICTORIA CARDELI 

KATHERINE DICKERSON 
HENRY DREW 

MARY LOU GONZALEZ 
ELAINE KING 

VICTOR PEREZ 
JOAN QUATTROCK 

RAMON RIVERA 
JOSE A. ROORIGUEZ 

PAUL STEIN

Per mon. For Info, (212) 194-0684.
DISTRICT 4 r

POLLING SITES:
DISTRICT 5

NIW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
•-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Keatya, TW 4-1288 
82-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, MASS. — Vedėjau Step. M Inkus, WLTN 1360 kilocycles Ir FM 
101.7 banga. sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 K. Broadway, South 
Boston, Mase. 02127

CANDIDA TVS: 
RUSSELL S. CAUGHMAN 

JOHN COKER 
SANDRA CRUZ 

WILLIAM T. CUTCHIN 
BUCCIE HARLEY UEDA HILL 

BERTHA JOHNSON 
MILLARD MITCHELL 

BARBARA ORTIZ

CANDIDATES: 
MARION BLOWE 

BROOKS CLAY 
RE V. W11LMM CRUZ 

MARTIN DI LAN 
NAOMI ESPINOSA 

MATTIE PON VILLE 
GERALDINE PETERSON 

RICHARD SA LLE Y 
PEORO J. 9USANA 
ARLENE YOUNG

DISTRICT 6
POLLING SITES: 

1413 Bmhwick Avenue 
272 M»fW Street 

2-12 Aberdeen Street

• CANDIDATES:
BERYL BAILEY 

REGINALD CALDER 
WILMA CARTHAN 

MARGARITA ESOUIL1N 
ANA GARCIA 

RUF I NO GEORGE 
MURIEL HART 

BILL LILLY 
ROBERT W. LONG 
HELEN PAXTON 

MARGARE T SOUTHER LAND 
NORMAN A. THOMAS

you do not hove to be o registered voter to vote in this election

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CALL 491-3321-2 
COMMUNITY CORPORATION OF BUSHWICK, BROOKLYN, NEW YORK
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ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESO

PAREIŠKIMAS
Antrasis pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresas, paren
giamuosius darbus pradėjęs at
skiruose kraštuose ir kolektyviai 
vykdęs Chicagoje, Kento univer
sitete, Romuvos stovykloje bei 
Toronte, į pasaulio lietuvius 
kreipiasi šiuo.pareiškimu.

Nuoširdžiai dėkoja visiem 
įgalinusiem kongresą įvykdyti: 
visų savo institucijų darbuoto- junga savo pirmininku išrinko 
jam, visiem rėmėjam ir auko
tojam.

Kongreso nutarimam vykdyti 
ir jaunimo veiklai ryškinti bei 
planuoti kongresas įsteigė Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą, kuri:

1) veiks Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ribose, glaudžiai 
su ja bendraudama ir bendradar
biaudama;

2) atskiruose kraštuose bus 
savarankiška ir autonomiška pa
gal vietos sąlygas bei galimy
bes;

3) jungs lietuvių jaunimo or
ganizacijas ir organizacijom ne
priklausantį jaunimą ir derins 
bendrą lietuviškąją jų veiklą.

Antaną Saulaitį, SJ, ir valdybos 
nariais — Nėlidą Zavickaitę iš 
Argentinos, Edmundą Andriuš
kevičių iš Urugvajaus, Emantę 
Mikuckytę ir Vilių Ambrozevi- 
čių iš Brazilijos. Jaunimo ko
munikacijos centras sudaromas 
Jungtinėse Amerikos, Valsty
bėse; jam vadovaus Romas Sa- 
kadolskis.

II PLJK Prezidiumas

KUR RIEDĖS LRKSA RATAI ?
Bene pirmasis LRKSA seimas, 

kai apie jį daugiau rašoma ir, 
reikia manyti, daugiau ruošiama
si užkulisiuose. Spaudoj skai- 
tėm J. B. Laučkos samprotavi
mus apie LRKSA ateitį. Garsas 
rašė apie direktorių tarybos susi
rinkimą ir pateikė įvairius rapor
tus. St. Juras Darbininke rašė, 
kad jau “ratai pajudėjo”. Į tai 
reagavo P. Montvila taip pat 
Darbininke. Ir vėl St. Juras Dar
bininko Nr. 28: “Ką norėčiau ma-

Kadangi šiame straipsny yra pa
liesta ir mano pavardė (be mano 
žinios ar pritarimo), tai noriu pa
sisakyti taip pat keletu klausi
mu.

Pirmiausia nepritariu St. Juro 
siūlymui, kad LRKSA vadovybėj 
matytume vien tik naujus veidus. 
Kas kas, bet pvz. kasininkė Že
maitytė-Daunoro  vi ch, daktaras 
kvotėjas dr. Valibus tikrai turė
tų likti, kad būtų didesnis ryšys 
tarp buvusių ir būsimų valdybų, 
kad būtų atstovaujami Pennsyl- 
vanijos lietuviai, kurie yra to 
vertai užsitarnavę.

Teisybė, kad jau laikas atnau
jinti. Susivienijimo vadovybę 
ryžtingesniais žmonėmis . . . 
Mat, jei skaitom centro posė
džių protokolus, perverčiam Gar
so puslapius, tai per visus du 
dešimtmečius randam vieni kitų 
liaupsinimus, daug pasigyrimų, 
kad praeity Susivienijimas daug 
nuveikė, puikiai apsaugotas tur
tas ir 1.1. Ir vis kalbama apie vajų 
naujiem nariam, paskiriant elge
tiškas komisijas ir norint, kad pa
tys nariai ateitų į susirinkimus ir, 
stoję eilėje, prisirašytų . . . Taip 
buvo prieš 80 metų . . .

Jau daugiau kaip 20 metų esu 
aktyvus LRKSA narys. Apie 
120,000 dol. sumai esu įrašęs 
narių. Esu kontaktavęs daug 
kuopų ir vyčių vadovybę, siū
lęs centrui daug sugestijų, bet 
niekada jų niekas nepaisė, kaip 
nepaisė ir tokių gabių organiza
torių ar žinovų, kaip dr. J. Ka
zickas, dr. V. Dambrava, Ch. 
Vilniškis/K. Karečka ir t.t. Cent
ras nuvažiavo iki tol, kad nėra 
kam parašyti laiško lietuviškai, 
bet apie perkėlimą jo į lietuviš
kesnę Chicagą ar kitur niekas 
nenori nė girdėti.

Kai ateity rašys kas Susivieni
jimo istoriją, tai ras, kiek dabar
tinė vadovybė padarė neapsižiū-

rėjimų ir praleido gerų progų 
Susivienijimą išugdyti į milžiniš
ką organizaciją, kai čia atvyko 
nauji ateiviai po 1949 metų! 
Sveikiausias elementas, perėjęs 
griežtas DP komisijos sveikatos 
kontroles, buvo mielai įrašomas 
visų amerikinių organizacijų iki 
10,000 dol. be medikalinės ap
žiūros. Gi Susivienijimas nesi
ruošė prie to prisitaikyti, nors 
siūlėm visi. Mūsų žmonės, ypač 
moterys, nemokėdami kalbos, 
nėjo pas svetimus daktarus, ir 
juos mielai sumedžiojo ameriki
nės apdraudos bendrovės.

litika atsilikusi bent 50 metų. 
Duokles galima sumokėti tik su-

vestavimas toks prastas, kad apie 
jį nenori niekada kalbėti sei
muose joks vadovybės narys. Juk 
šimtų tūkstančių dolerių sumos 
nesimėto, o jomis žaidžiama be 
jokio skrupulo, darant investavi
mus: kiek atsieis pvz. tokios 
Pacifiko R.R. akcijos, jei jas~ga- 
lima parduoti tik 2003 metais, 
ir panašiai . . .Skundžiamasi, kad 
nėra iš ko leisti Garso, o kai a.a.

Garsą leisti pigiau ir dažniau, 
tai visvien senoji gvardija laimė
jo — palikti po senovei. . .

Po paskutinio seimo Water
bury a.a. Pr. Pauliukonis rašė 
Darbininke (1969, Nr. 55) apie 
tai, kad investacijos yra blogos. 
Bet kas tai svarstė ar į tai rea
gavo? Tylėjimas reiškia sutiki
mą. O tenai buvo rašoma apie 
480,000 dol. Susivienijimo tur
to sumažėjimą . . .

Kai kalbama apie naujus va
jus ir ieškoma naujų organiza
torių, tai mane tik juokas ima. 
Kas gali siūlyti pasenusią ir bran
gesnę prekę vietoj geresnės ir 
pigesnės? Faktas, kad visi kiti 
susivienijimai turi geresnių pa
siūlymų. Faktas, kad eilėje sei
mų delegatai reikalavo naujų 
polisų, pradedant Clevelando 
seimu ir baigiant Waterburio. O 
kas padaryta arba bent daroma?

Kadangi aš asmeniškai neisiu į 
jokias valdybas, tai drįstu siūlyti 
šio seimo delegatam būti atvi

riem savo sąžinei, o ne tiem “bo
sam”, kurie pataria viską palikti 
po senovei . . . Atėjo laikas pa
keisti valdybą, gauti draudimo 
specialistus įstaigai, aiškiai nu

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

• Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai 
Hotel Croft Hall, 601 Atlantic Avel.

Ocean City, N. J. 08226

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

Ligija Babarskaitė ir Kęstutis Simanavičius susituokė bir
želio 3 d. Maspetho lietuvių bažnyčioje. Nuotr. V. Maželio

. / *v J - v.
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Apreiškimo parapijos žinios
Malonu pranešti parapiečiam 

ir parapijos draugam, kad jau pa
siruošta Apreiškimo parapijos 
tradiciniam piknikui, kuris įvyks

deutsche*.n rPark, ’ - Hempstead 
Tpke., Franklin Square, L.I. Au
tobusas „išvyks nuo bažnyčios 1

lapelius — šakneles. Ypatingai 
džiugu, kad gauta atsiliepimų ir 
paramos ne vien iš apylinkės 
parapiečių. bet ir iš toliau gyve
nančių — net ir iš kitų valsti-

sitikti su senais draugais ir pra-

Š atrija, LB New Yorko apy
gardos tautinių šokių grupė, va
dovaujama Birutės Radzivanie- 
nės, steigia tautinių šokių mažes
niųjų šokėjų ratelį. Kviečiami į- 
stoti visi norintieji šokti nuo 6 
metų amžiaus. Repeticijos prasi
dės rudenį po mokyklų atostogų.

ŽINIOS—

Išnuomosiu vieną kambarį su 
centriniu šildymu, su baldais, 
bendra virtuve ir vonia. Rašyti: 
V. Geibavičius, 73 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Tel. 366- 
0354.

Ekskursija į Torontą, Kanadą, 
lėktuvu su New Yorko sportinin-

pos 29. Kas norėtų už žymiai 
papigintą kainą nuskristi tą die
ną į Torontą, skambinkite ke
lionių agentūrai Vytis 769-3300. 
Grįžti galima bet kuriuo laiku.

Richmond Hill rajone išnuo
mojamas 5 erdvių kambarių bu
tas. Pageidaujama suaugusių šei
ma. Tel. VI 6-4423.

Išnuomosiu ’ 
su centraliniu šildymu, su bal
dais, bendra virtuve ir vonia. Ra
šyti: V. Geibavičius; 73 Wyckoff 
Ave., Ridgewood, N.Y. 11237. 
Telef. E V 6-0923 nuo 5 iki 8 vai. 
vak.

Norintiem atostogas praleisti 
prie jūros, pavieniem asmenim 
ar porom, yra patogūs kamba
riai ar butai su patogumais. Norį 
apsistoti savaitei ar ilgesniam 
laikui, prašomi kreiptis: N. A. 
Raktis, 18 N. Montpelier Ave., 
Atlantic City, N.J. 08401. Telef. 
345-6009.

Pavergtų Tautų savaitė Bos
tone paminėta liepos 15 bendrai 
su kitomis tautybėmis. Mass, gu
bernatorius Sargent ta proga iš
leido specialią proklamaciją. 
Demonstracija buvo motorizuo
ta. Dešimtys automobilių nuo 
Prudential Center vyko per 
miestą prie pirmojo Amerikos

paminklo. Demonstracijai vado
vavo ukrainietis Orest 
Szczudluk, maldą sukalbėjo irgi 
ukrainiečių kunigas. Alto sky
riaus pirm. Aleksandras Čapli
kas perskaitė gubernatoriaus 
proklamaciją. Latvių vardu kal
bėjo jų pirm. Juris Raudseps. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas 
Bostono’ miesto tarybos narys 
John Mokley. Jis kandidatuoja į 

vieną kambarį JAV kongresą iš 9-tos apylinkės.
Lietuviam jis yra labai palankus. 
Amerikos himnu demonstracijos 
baigtos.

Antanas Andriulionis, vienas iš 
Bostono žymiųjų lietuvių veikė
jų, šiomis dienomis buvo ope-

čienė, 79 m., palaidota Šv. Jo
no . kapinėse liepos 15; Juozas 
Dumblis, 64 m., palaidotas Šv. 
Jono kapinėse liepos 18. Nuliū
dime paliktom šeimom reiškiam

Inž. Eimutis — Stasys Norkū
nas liepos 15 apsivedė su 
Nancy Ann DiGiorgio. Moterys
tės sakramentą priėmė Šv. Ago
tos bažnyčioje Miltone. Vestuvių 
vaišės vyko Milton Hill House 
(savininkas Mažeika) Miltone. 
Jaunieji povestuvinei kelionei ' 
išvyko į Europą, kur aplankys 
eilę kraštų. Kitą dieną po vestu
vių, jaunojo tėvai Malvina ir Sta-

vaišėm gausų būrį bičiulių į sa
vo namus Dracut, Mass.

POILSIS PRIE ATLANTO

ress Hills, Woodhaven ir Rich
mond Hill rajonų gyventojus — 
prie M. Šalinskienės įstaigos, 
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven. 
1:30 vai. Piknikas prasidės 2 
vai. p.p. Šokiai — nuo 5 vai., 
grojant Joe Thomas orkestrui. 
Nuoširdžiai dėkojam geriem pa
rapiečiam už greitai sugrąžintus .

mosferoj. Lauksim visų.
Aušros Vartų Marijos pa

veikslas, kuris dabar gražiai puo
šia didžiojo altoriaus sieną, jau 
užbaigtas. Dailininkas Jonas Su
bačius su geru ir pagarbiu skoniu

— Labai gerai ir pigiai pailsėsite prie Alianto oas ?
Pranciškonus Maine. ' ’ vv

— Vasarvietė yra prie Atlanto, turi didelį maudymosi 
baseiną ir.kitus maloniam poilsiui patogumus.

— Šiemet sezonas prasideda liepos 1 d. ir baigiasi 
rugsėjo 4 d.

-------Rezervuotis:
)

statyti, kas daro investacijas ir 
kas už tai atsakingas. Valdybai 
reikia duoti laisvas rankas kalbė-

atsiliepimas, prisidedant prie 
atnaujinimo darbo bažnyčioj ir 
parapiniuose pastatuose, duoda 
daug vilties. Prie anksčiau

prisidėjo ir šie stambesnes au-

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011

sijungimo, kad ir per ateinantį 
dešimtmetį, nes, jei iries patys 
nesusijungsi m, tai ateity tą ope
raciją atliks Insurance Depart
ment, bet ne pagal mūsų norus. 
Praeity buvusios senos gvardijos 
klaidos, buvę teismai prieš tą. 
kuris vėliau susitarimu vėl tapo 
direktorium, nuolatinis užmas
kuotas diktatūrinis režimas, kaip 
rašė Pr. P., negalėjo būti nau
dingi dalykai Susivienijimo au
gimui.

Labai kondensuotai neseniai 
pasiūlė daug naujų planų J. B. 
Laučka. Žiūrėsim, kiek bus pajė
gus šis seimas suprasti • naują

Pėstininkienė; po 50 dol. — 
Emilija Galčiuvienė ir Emilija 
Gerulskienė; po 25 dol.— S. Lio
liai ir Veronika Gaigalienė; po

Jienė. P. Kraukles, S. Norbutienė 
ir J. Juozapavičiai; 8 dol. — A. 
ir P. Bielskiai. Visiem tariam 
nuoširdų ačiū ir meldžiam Visa-

Kviečiam ir kitus parapiečius 
prisidėti prie šio bažnyčios at
naujinimo darbo.

Užsiregistravo jau gražus bū
relis parapiečhi maldininkų

kinių šventovę, Auriesville, N.Y.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Ffesident

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jo’nas J. GrigaTis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,600.

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

----------  All Acčėūrits Compounded Daily ----------

5% %

Norėtųsi seime matyti ir gar
bingąjį protonotarą prel. Pr. Jurą, 
kuris praeity taip negražiai buvo 
iškoneveiktas Baltimorės seime. 
O tai vis neprisidėjo nei prie 
vienybės ugdymo, nei prie narių 

i augimo.
Nuo 1950 dalyvavau visuose 

• seimuose. Ir šitame dalyvausiu, 
. gal jau paskutinį kartą, jei ir 
vėl Pennsylvania senoji gvardi-

čio 13. Šventovėj rengiamą Lie
tuvių diena. Norį dalyvauti šioj

klebonijoj (tel. 387-2111) arba

senovei
J. L. Giedraitis

2244). Kelionės kaina — 10 dol. 
Autobusas išvyks 7 vai. ryto nuo 

bažnyčios ir 7:30 vai. ryto nuo
M. Valinskienės įstaigos.

Parapijos mirusieji — 
tegu ilsisi ramybėje: Juo
zas Yankolanis, 64 m., 
palaidotas Šv. Jono kapi-

Nepripažinimo
(atkelta ii 3 psl.) 

komunistiniais milžinais.
"Mes manome, kad jo parei- 

Įga yra pavartoti šį ginklą su
griauti kalėjimam, kuriuos

grobtiem kraštam, siekiantiem 
laisvės'.

' Galima tvirtinti, kad Šie žo
džiai apie ūkinio ginklo panau
dojimą laisvei išreiškia ir nusi-

statymą tų, kurie memorandu
muose vyriausybei kalbėjo pa
vergtųjų vardu.

Galima taip pat tvirtinti, kad 
tie žodžiai išreiškia ir platesnės 
perspektyvos Amerikos interesą, 
nes Amerika tol yra pirmaujanti 
valstybė, kol ji siekia ne tik ūki
nių pelnų, bet ir kol ji yra gy-

gaus teisių rėmėja.

Dviejų savaičių

rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko
RUGSĖJO 14 d.

GRUODŽIO 21 d. 1972
Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinkite!

Smulkesnių žinių ir , 
registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
« Telefonas (617) 268-8764

Darbo valandos kasdien nuo 9 vai. Iki 5 vai. 
Šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos 

Ir rugplūčlo mėn.
Savininkė — Aldona Adomonienė

I
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DARBININKAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI 
LAIMĖJO IR 
PRALAIMĖJO

LAKEWOOD, PA.
Čia kiekvienais metais ruo

šiama Lietuvių Diena, kurios 
pelnas skiriamas kuriam nors 
labdaringam tikslui, šiais metais

,.455-7281 
.452-2923 
.452-6916 
.455-7068 
.827-9865

• pranciškonus

New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš
paskutiniam laikraščio puslapy.

Parciunkulės atlaidai Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
bus rugpiūčio 6, sekmadienį, 
švenčiausias Sakramentas bus 
išstatomas po 12:15 vai. mišių 
o iškilmingi mišparai ir palaimi
nimas bus 4 vai. popiet. Pamoks
lus sakys lietuvis pranciškonas. 
Visi kviečiami dalyvauti Por- 
ciunkulės atlaiduose, minint 
Angelų Karalienės bažnyčios 
gimtadienį.

Dr. Stasys ir pianistė Julija 
Petrauskai liepos 30 išskrenda į 
Karibų salas. Kelionėj išbus dvi 
savaites.

A. a. Lionei Roman, Allen
town, Pa., atminti Kultūros Ži
dinio statybai aukojo: Donald E. 
James, Allentown, Pa. 25 dol.; 
Birutė ir Vilius Žiogai, Orefield, 
Pa., 25 dol.; Rosanne M. Rish- 
ko, Allentown, Pa., 15 dol.; Geor
ge C. Moyer, Allentown, Pa., 
10 dol.

Julius Veblaitis, Union, N.J., 
stropiai pavadavo atostogų išvy
kusį Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos vargonininką muz. Algir
dą Kačanauską.

Nuo a.a. Jono Butkaus mirties 
rugpiūčio 1 sueina dveji metai. 
Ta proga pranciškonų vienuoly
ne bus aukojamos mišios. Velio- 
nies žmona N. Butkienė, Kultū
ros Židinio fundatorė, gyvena 
pas dukrą New Hyde Park, N.Y.

Valdemaras Avens, Amerikoj 
plačiai pagarsėjęs latvių daili
ninkas, BATUNo Baltijos Festi
valiui rugpiūčio 12 paskyrė vie
ną savo geriausių kūrinių, kurį 
bus galima laimėti festivalio me
tu.

Redakcija .....
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolynas 
Kultūros Židinys

Romas Cibas, verslininkas iš 
Australijos, lankėsi pranciškonų 
vienuolyne ir spaustuvėje. Jis 
yra jaunosios kartos lietuvis, tu
rįs Sydney mieste kelionių a- 
gentūrą “Palangą”. Amerikoje 
lankosi verslo reikalais. Buvo 
Los Angelėse, Chicagoje, New 
Yorke ir kitur. Į Europą išskri
do liepos 10 d. Iš ten grįš į 
Australiją.

Batuno trečias metinis 
Baltijos Festivalis šiemet ren
giamas šeštadienį, rugpiūčio 12, 
naujoj vietoj, New Yorko miesto 
ribose, Amerikos geležinkelių 
magnato Collis P. Huntington 
buv. vasarinės rezidencijos sode 
ant East Rivėr kranto, prie Schurz 
Avenue, Bronx, N.Y. Vieta labai 
puiki ir lengvai pasiekiama vi
somis susisiekimo priemonėmis. 
Sode didžiuliai šimtamečiai me
džiai, estrada su graikiškom ko
lonom ir moderni didžiulė salė, 
kuri bus naudojama blogam orui 
esant. Nuo kranto matosi visas 
New Yorkas, dviejų tiltų — 
Throggs Neck ir Whitestone 
Bridge panoramoje. Batunas 
pasirinko šią vietą, dar niekad iki 
šiol baltiečių nenaudotą, kad 
galėtų didesnis skaičius baltiečių 
ne tik iš New Yorko, bet ir iš 
aplinkinių valstijų, ypač iš Con
necticut, šiame festivalyje 
dalyvauti ir puikioj aplinkoj susi
pažinti su kitais bei pabendrau
ti.

Benius Budrevičius iš Con
necticut ir Kari Jukš (estas) iš 
New Yorko vadovauja BATUNo 
trečiojo Baltijos Festivalio rug
piūčio 12' technikiniam pa
ruošimui ir tvarkdariam festi
valio metu. Ints Rupners (latvis) 
vadovaus programos daliai.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė, baigusi žaisti Kanadoje, 

keturias dienas poilsiavo pas 
Kennebunkport, 

Maine. Liepos 21 pranciškonų
sporto salėj svečiai žaidė su Bos
tono skautų sustiprinta koman
da ir ją lengvai nugalėjo 124-68. 
Žaidimą stebėjo daugiau kaip 
100 vasarotojų. Liepos 22 svečiai 
iš kengūrų krašto rungtyniavo 
Bostone. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos komanda lai
mėjo įtemptas ir gero lygio rung
tynes 108-90. Nežiūrint karšto 
šeštadienio popiečio, į Bostono 
State College salę buvo prisirin
kę apie 300 žiūrovų. Vakare LPD 
namuose buvo pobūvis, praėjęs 
pakiliai.___________________ _

Muz. Algirdas Kačanauskas po 
atostogų grįžo į savo pareigas 
Apreiškimo parapijos bažny
čioj.

Jonas Kuodis, 76 m., ankstes
nis ateivis, mirė liepos 23. Buvo 
Angelų Karalienės parapijos^ il
gametis choristas. Pašarvotas 
Garšvos laidojimo įstaigoj.

visas pelnas skiriamas Pranciš
konų statomam Kultūros Židi
niui, New Yorke, šventėje prog
ramą atliks Žibuoklių sekstetas, 
vadovaujamas muziko ir solisto 
Liudo Stuko, ir New Yorko tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Birutės Radzivanienės. Petras 
Lisauskas organizuoja du auto
busus, kurie išeis rugpiūčio 13, 
sekmadienį, 8 vai. ryto nuo Lie
tuvių Piliečių Klubo, Grand St., 
Maspeth, N.Y. Kelionė 10 dol. 
Gėrimai ir maistas autobuse ir 
piknike į šią kainą neįskaitoma. 
Ekskursijos reikalais skambinti 
P. Lisauskui tel. 335-3435, TW 
H-8087 arba Lietuvių klubui 
Maspethe, tel. HA 9-9866. Lietu
vių Dienoj dalyvaus ir Darbinin
ko spaudos kioskas su naujom 
lietuviškom muzikos plokštelėm 
ir knygom. Lietuvių Dieną ren
gia lietuvių kunigų Pennsylvani- 
jos komitetas. Lietuviai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti.

Parduodamas geram stovy 
pianinas. Kaina 50 dol. Skambin
ti vakarais 827-9518.

Kun. K. A. Trimakas
Kun. Konautas Antanas Trima

kas, Romoj įšventintas į kunigus 
1971 gruodžio 18, baigęs teolo
gijos studijas, atvyko į JAV atos
togų ir apsistojo pas savo mamy
tę Brooklyne. Jo tėvelis Antanas 
Trimakas, buvęs Vliko pirminin
kas, jau miręs ir palaidotas $v. 
Karolio kapinėse. Kun. K. A. 
Trimakas 1960 yra baigęs Poli
technikos Institutą Brooklyne su 
mastelio laipsniu ir iki 1963 ru
dens dirbo kaip inžinierius prie 
radarų įrengimo Califomijoj. 
Dvejus metus gyveno Meksikoj 
ir ten būdamas išvertė į ispanų 
kalbą dr. Savojo “Kova prieš Die
vą Lietuvoje”.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Rudens ekskursija autobusu 
pas T. Pranciškonus Kennebunk
port, Maine, ir į Marijos švento
vę La Salete, Ipswich, Mass, 
įvyks rugsėjo 2-4.

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 2, 9:30 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie šalinskų šer
meninės, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Grįžtama rugsėjo 
4 d. vakarą.

Kelionė, 2 nakvynės ir 5 kar
tus valgis — asmeniui 48 dol. 
Bus aplankoma La Salette, Ips
wich, Mass, šventovė. Ken- 
nebunkporte iškilmingos pamal
dos. Gražūs gamtos vaizdai bei 
medžių spalvų įvairumai. Auto
buse vietos numeruotos. Gautas 
patogus, modemus autobusas. 
Anksčiau užsiregistravę gali pa
sirinkti pirmąsias vietas.

Kelionės reikalais skambinti T. 
Petrui Baniūnui (212) GL 2-2923, 
Broliui Kazimierui GL 5-7068, 
Marytei Šalinskienei —296- 
2244. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

“Pirm negu aušrelė skaisti užtekės 
Ten mano dainelė linksmai suskambės.”

RUGPIUČ1O 13-26 DIENOMIS

MAS STOVYKLA 
NERINGOJE

STOVYKLA LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

REGISTRACIJA: $5.00

Antanas Razgaitis 
361 Highland Boulevard 
Brooklyn, N.Y. 11207 
Tel. (212) 235-7168

Apreiškimo Parapijos kunigai 
nuoširdžiai kviečia visus parapiečius 
bei visus lietuvius 
dalyvauti

TRADICINIAM PIKNIKE,

kuris Įvyks

SEKMADIENĮ, LIEPOS 30 d.
gražiame PLATTDEUTSCHE Parke 
Franklin Square, L. I.
Pradžia — 2 vai. p. p. Šokiai — nuo 5 vai.
Gros JOE THOMAS orkestras
Autobusai nuo bažnyčios Išvyksta 1 vai. p. p.
Nuo p. Šalinsklenės Įstaigos — 1:30 vai.
Autobusuose prašom iš anksto užsisakyti vietas

MAS STOVYKLA
Oras tvankus. Smala degina 

kojas. Vasara miestuose nėra la
bai džiuginanti ar įdomi. Norė
tume išvažiuoti ir palikti visas 
dulkes, ūžiančias mašinas, įkai
tusius mūrus.

Štai ir kviestume visą pradžios 
mokyklos ir gimnazijos amžiaus 
jaunimą atvykti į dviejų savai
čių moksleivių ateitininkų sto
vyklą rugpiūčio 13-26 Neringoj, 
Vermonto kalnuose.

Stovykla bus vedama ateitinin- 
kiškoj dvasioj, bet ir neateiti- 
ninkai jaunuoliai kviečiami da
lyvauti, bendrauti ir linksmintis 
kartu.

Programa bus vykdoma būre
liuose, pvz. tautinių šokių, foto
grafijos, sporto ir t.t. Stovyklau
tojai dirbtų su paskirtu būrelio

— NERINGOJE
Bendrą sporto programą ves 

Vytas Maciūnas. Į ją turės pro
gos įsijungti visi stovyklautojai. 
Vakaro programas ves Rasa Na
vickaitė ir Onilė Vaitkutė. Iš vi
sų susirinkusių talentų tikimės 
turėti neblogų programų.

Stovyklos akordeonistas — 
Rimas Juzaitis. Stovyklos ad
ministratorius — Algis Norvilą.

Jaunesniem stovyklautojam 
vadovaus Aldona Kairienė iš Pro
vidence, R. I. Mergaičių vadovė
— Elenutė Razgaitytė. Berniu
kų vadovas — Jurgis Oniūnas.

Vežkim savo jaunimą į Nerin
gą, į moksleivių stovyklą. Mes 
ten kartu sportuosim, šoksim, 
džiaugsimės, augsim.

Registruotis prašom pas Anta
ną V. Razgaitį, 361 Highland

Inž. Lionginui Ramanauskui
žuvus, žmoną Valentiną, sūnus Liną ir Vitą,' dukrą Renę, . 
seseris L. Jankauskienę, J. Bagdanavičienę ir I. Lauč- 
kienę su šeimomis nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim

Henrikas ir Sofija Kačinskai

A. a. Lionginui Ramanauskui

žuvus, žmonai Valentinai su vaikais, seserim ir kitiem 
giminėm nuoširdžią užuojautą reiškia

projektu iki galo stovyklos. Yra 
numatomas užbaigtų gaminių ir 
atsiekimų pristatymas. Su būre
liais dirbs šie asmenys: Rita Če- 
pulytė, Marytė Dambriūnaitė, 
Dovilė Eivaitė, Kristina Gedri- 
maitė, Antanas Dambriūnas, Vy
tautas Maciūnas, Algis Norvilą, 
Danguolė Stončiūtė, Jonas Vai
nius. Padėjėjai: Rimas Ignaitis, 
Linas Vaitkus.

Boulevard, Brooklyn, New York 
J1207. Tel. (212) 235-7168. 
Registracijos mokestis —5 dol.

asmeniui. Stovyklos mokestis — 
75 dol. dviem savaitėm. Nuolai
da yra duodama tiem, iš kurių 
šeimos stovyklaus daugiau negu 
vienas.

Lauksim visų!

MAS Rytų Apygarda

Dr. Stasys Petrauskas su šeima

A. A. Algimantui Ramanauskui
tragiškai žuvus, jo .mamytei, mielai Birutei Ramanaus
kienei ir broliui Ramūnui nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Aldona Svalbonienė

Mielam ir brangiam

Dr. Vladui Viliamui
netikėtai mirus, jo žmonai Reginai ir sūnui Virgilijui 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Marija ir Stasys Lūšiai 
Irena ir Brutenis Veitai 

Vida ir Aldis Penikai

dr. Algimantui Ramanauskui
tragiškai žuvus, jo motinai — mielai mokslo draugei 
Birutei Adomėnaitei - Ramanauskienei ir Velionies 
broliui Ramūnui gilią užuojautą reiškia

Stefa ir Adolfas DIMAI

Dr. Vladui Viliamui
mirus, žmonai Reginai, sūnui Virgilijui ir kitiems gimi

nėms reiškia užuojautą —

Dr. Vladui Viliamui
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo žmoną Reginą ir 
sūnų inž. Virgilijų.

New Yorko Krikščionių Demokratų Židinys

Kongreso bibliotekos bendradarbiai ir jų šeimos: J. 
ir A. Aisčiai, J. Andriušis, E. ir J. Baliai, A. ir S. Čipkai, 
F. Giedrytė, V. ir M. Jackūnai, L. ir E. Kačinskai,
D. ir G. Krivickai, N. Kuprėnaitė-Shutterly, J. ir E. T a- 
jaujai, B. ir N. Paramskai, P. ir B. Skardžiai,
E. Stanka, A. Svensonienė, V. Svotelytė, K. ir B. Škirpos, 
J. Tarulienė, N. ir B. Tautvilai, V. Trumpa, A. ir 
J. Vaičiulaičiai, V. ir L. Vizbarai.

Dr. Vladui Viliamui
mirus, skausmo valandoje reiškiame giliausią užuojautą 
jo žmonai Reginai ir sūnui inž. Virgilijui.

Stasė ir Antanas Skėriai
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