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SAUGUMO KONFERENCIJOS ANTRA 
DALIS IR PAVERGTOJI EUROPA
Ko nesprendė Helsinkio kon

ferencija, svarstys koryisijos Že
nevoje. Pagal spaudos informa
cijas bei jos nuotaikas patogesnę 
poziciją yra išsikovoję Sovietai. 
Jų pagrindinis noras legalizuoti 
dabartines sienas, NYT vertini
mu, iš tikrųjų jau esąs įvykdy-

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 

VII.9-16

Po saugumo konfe
rencijos pirmos dalies

Amerikos dėmesys grįžo prie 
Watergate, prie prezidento 
Nixono sveikatos j prie numa
tomo kainų dar brangimo. Apie 
Europos saugumo konferenciją, 
liepos 3-7 buvusią Helsinky, 
lyg pamiršta.

Tačiau tos konferencijos šešė
lis pasiliko ir turės įtakos sau
gumo konferencijos antrai da
liai, kuri prasidės Ženevoje rug
sėjo 18. Turės įtakos ir gink
luotų jėgų mažinimo konferen
cijai Vienoje.

Helsinkio konferencijos dalis 
išryškino, kiek ir kuo nesutam
pa Varšuvos pakto ir Nato vals
tybių kalbos dėl Europos 
vės.

erd-

apieKALBOS DVEJOPOS:
- sienas- ir apie žmones

Konferencijos iniciatyva buvo 
Gromyko rankose. Jis kalbėjo 
pirmas — 50 minučių, dvigu
bai ilgiau, nei buvo tvarkos nu
matyta. Kalbėjo apie “saugu
mą”. Saugumas būsiąs pasiek
tas paskelbus principus: esamų 
sienų pripažinimą ir neliečia
mybę, nesikišimą į vidaus reika
lus, žmogaus teisių respekta- 
vimą pagal vietos įstatymus ir 
papročius . . . Nato valstybių mi- 
nisteriai kalbėjo apie "bend
radarbiavimą”. Jis būsiąs pa
siektas plečiant “žmoniškuosius 
ryšius” tarp komunistinių ir ne
komunistinių kraštų: žmonių, 
idėjų, informacijos laisvą pasi
keitimą.

Gromyko ir satelitai kalbėjo 
apie “principų” deklaravimą, 
apie bendrybes. Vakariečiai siū
lė konkrečius dalykus, kurie 
reikštų uždangos pakėlimą, du
rų p ra darymą. Gromyko norėjo 
uždangą dar griežčiau nuleisti, 
duris laikyti užrakintas.

Varšuvos pakto reikalavimai 
buvo veržlūs, ofenzyvos, Nato 
kalbėtojų santūrūs, defenzyvūs, 
skeptiški sovietiniam siū
lymam. Vienų ir antrų pareiš
kimai nebuvo staigmena. Jie 
buvo iš anksto numatyti doku
mentinėje medžiagoje, kurią 
valstybės departamentas buvo 
padalinęs Kongreso nariam ir su 
kuria iš anksto teko susipažin
ti ir lietuviškiem veiksniam (LB 
visuomenių reikalų pirmininko 
A. Gečio ir informacijos vadovės 
A. Zerr dėka).

AMERIKOS OPINIJOJE: Gro- 
myko dėžė tuščia

Vakarų spaudoje tuojau buvo 
demaskuota, ką reiškia Gromy- 
ko "chartos” siūlomas “nesikiši
mas į vidaus reikalus”. Spaudos 
konferencijoje AP korespon
dentas paklausė Sovietų minis
terijos atstovą Sofinskį, ar jų kal
bamas nesikišimas apsaugotų 
Čekoslovakiją nuo tokios Sovie
tų invazijos kaip 1968. Sofinskis 
atsakė; "Tebuvo duota pagalba,, 
kurios Čekoslovakijos vyriausy
bė paprašė. Tai nebuvo joki s 
kišimasis į čekų vidaus reikalus. 
Ir ateity bus taip daroma”.

Monitor pastebėjo: "Jo atsaky
mas nepaliko jokios abejonės, 
kad Sovietų Sąjunga nesirengia

tas keturių susitarimais Berlyne 
ir Brandto “rytų politikos” eiga.

Helsinkio konferencijoje Va
karų atstovai apie sienų reikalą 
beveik tylėjo. Teko pastebėti 
tik Ispanijos pareiškimą, kad ji bet nekalba apie nepriklau- 
nesutiks Europos sienas, laikyti 
legalizuotas, kol Gibraltaras ne
grąžintas Ispanijai.

Paul Scott (Twin Circle) rašė, 
kad prezidentas Nixonas ir Brež- tam žmogui Vakarai išgaus?

Sovietai jau po Helsinkio fak
tais

Ar tas laisves Sovietų paverg-

nevas “susitarę garantuoti da
bartines rytų Europos valsty
bių sienas, įskaitant visas terito
rijas, Rusų armijos pagrobtas 
antrojo pasaulinio karo metu ar 
po karo”. Esą čia Nixonas nusi
leidęs Brežnevui. Bet tą sienų 
pripažinimo žodį, pagal Scott, 
turįs tarti Prancūzijos atstovas.

Prancūziją, gal būt, klaidingai 
įvertino tie, kurie jai tokią rolę 
numatė. Bet Scott informacija 
bent vienu atžvilgiu teisinga — 
kad Sovietai nesitenkina tyliu 
sienų pripažinimu; jie reikalau
ja deklaracijos.

-o-
Ar ją iš Vakarų gaus? Už ką?
Vakarai nustojo kalbėję apie 

pavergtų tautų išlaisvinimą ar 
apie Sovietų kariuomenės pasi
traukimą iš okupuotų kraštų. 
Kalba tik apie laisvių padidi
nimą Sovietų pavergtiem žmo
nėm. NYT liepos 5 vedamaja
me po Gromyko kalbos su pasi
piktinimu rašė apie persekioji
mą “disidentų, tokių kaip gen. 
Grigorenko, kaip Andrei Amai.- . 
rik, pasiųstų į bepročių namus ar 
į vergų stovyklas; apie Ukrainos 
ir Lietuvos patriotus, kurie kali-

atsako — ne. Sustiprino

NAUJA LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VADOVYBĖ
T. Jurgis Gailiušis, OFM, 

ilgametis Amerikoj at
gaivintos lietuvių pranciškonų 
provincijos provincijolas ir vėl 
buvo perrinktas naujoj kadenci
joj vadovauti lietuviam pranciš
konam. T. J. Gailiušis lietu
viam pranciškonam yra vado
vavęs jau 14 metų, yra įsteigęs 
eilę vienuolynų bei Šv. Anta
no gimnaziją. Tad jo darbai ir 
atsiekimai lietuvių visuomenei 
yra žinomi.

Viceprovincijolu yra išrinktas 
T. Placidas Barius, o provincijo
lo patarėjais T. Juozapas Bace
vičius, T. Paulius Baltakis, T. 
Kornelijus Bučinys, T. Augusti
nas Simanavičius.
’ T. Placidas Barius, OFM, gi
męs 1920 sausio 1 Kretingoj. 
Studijavo VD universitete ir 
Miuncheno pranciškonų aukšto
joj teologijos mokykloj. Kunigu 
įšventintas 1943 liepos 25. At
vykęs 1948 į JAV, 1953 paskir
tas Toronto Prisikėlimo parapi
jos vikaru, 1957 — administra
torium, o 1958 — klebonu. Tose 
pareigose išbuvo iki. dabar. Taip 
pat ėjo vienuolyno viršininko, 
provincijolo patarėjo, o pasku
tinėj kadencijoj viceprovincijolo 
pareigas.

T. Juozapas Bacevičius, OFM, 
gimęs 1934 birželio 21 Vilka
višky, Lietuvoj. Įšventintas ku
nigu 1962 birželio 16 Wappin- 
gers Falls, N.Y. Universitete iš
ėjęs pedagogikos ir biologijos 
mokslus, ilgesnį laiką dėstė Šv. 
Antano gimnazijoj Kenne- 
bunkport, Maine, ir ėjo tos gim
nazijos prefekto pareigas. Nuo 
1969 vasaros eina pranciškonų 
spaustuvės vedėjo pavaduotojo 
pareigas.

T. Paulius Baltakis, OFM, 
girpęs 1925 sausio 1 Lietuvoj. 
Studijavo ir kunigu įšventintas 
Belgijoj 1952 rugpjūčio 24. Nuo 
1953 iki 1969 vikaravo Toronto 
Prisikėlimo Lietuvių parapijoj. 
Nuo 1969 spalio mėn. vadovau
ja Kultūros Židinio statybai New 
Yorke. Provincijolo patarėju ke
liais atvejais yra buvęs ir anks-

narni, nes nori, kad jų valstybės 
turėtų teises, garantuotas konsti
tucijos”.

Laikraštis tais žodžiais pasisa
ko už laisvių didinimą žmogui,

somybių atstatymą valsty
bėm bei tautom.

persekiojimus disidentam — 
net akademikui sovietų hidrogi- 
nės bombos tėvui Sacharovui: 

• Gruzijoje pradėjo akciją prieš 
gruzinus, kurie literatūroje gar
bina savo kalnus; Vengrija ėmė
si partiją valyti.

Ar tai režimo stiprinimas, 
ar tai “užsiprašymas” prieš 
derybas Ženevoje, kad ga
lėtų paskui “daryti nuolaidas” 
ir gauti sienų pripažinimo 
deklaraciją — nežinia. Bet aiš
kiai matyt, kad Sovietai ateina ir 
į Ženevą iš anksto demonstruo
dami savo jėgą ir nerodydami 
noro leistis*į nuolaidas tiek, kiek 
Vakarai.

Prie Šv. Patriko katedros New Yorke po pamaldų už Pavergtas 
Tautas liepos 15. Iš k.: dr. M. Žukauskienė, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, A. Balsys, H. Kulber. Nuotr. L. Tamošaičio

T. Kornelijus Bučmys, OFM, 
gimęs 1927 balandžio 13 Kre
tingoj. įšventintas kunigu Ro
moj 19?9 spalio 30. Laterano 
universitete Romoj 1954 gavo 
teisės daktaro laipsnį. Ėjo vika- 
,ro pareigas Los Angeles ir To
ronto Prisikėlimo lietuvių pa
rapijose. Nuo 1966 pradžios 
Ė)arbininko redaktorius ir mo
deratorius.

T. Augustinas Simanavičius 
OFM, gimęs 1932 balandžio 23 
Šilsody, Mariampolės apskr. Į- 
šventintas kunigu 1962 birželio 
16 NVappingers Falls, N.Y. Uni
versitete išėjęs chemijos kursą.

— Prel. Jonas Bakšys, Kaišia
dorių ir Panevėžio vyskupijų 
valdytojas, liepos 2 mirė Biršto
ne. Velionis buvo gimęs 1901. 
X.21 Ukmergės apskrity. Kunigu 
įšventintas 1930.VI. 14./ Ėjo į- 
vairias pareigas, kol 1962 išrink
tas Kaišiadorių vyskupijos vab 
dytoju. Po vysk. K. Paltaroko 
mirties paskirtas ir Panevėžio 
vyskupijos valdytoju.

— Popiežius Paulius VI 
vysk. Romualdą Krikščiūną iš 
Kauno perkėlė į Panevėžį, pa
skirdamas jį Panevėžio vyskupi
jos apaštališkuoju administrato
rium. Vysk. Liudas Povilonis pa
skirtas Kauno ir Vilkaviškio 
apaštališkojo administratoriaus 
vyskupo Matulaičio Labuko ko
adjutorium su 
se.

paveldėjimo tei-

Jonas Kriščiūnas, 
žemės ūkio spe-

— Prof. dr. 
mokslininkas, 
cialybės darbuotojas, po ilgos li
gos mirė liepos 2 Vilniuj. Ve
lionis buvogimęs 1888.1.5 Liud
vinavo valsčiuj. Ilgesnį laiką 
buvo Ž. 0. Akademijos rekto
rium. Reiškėsi ir visuomeninėj 
veikloj. Buvo išrinktas Lietuvos 
seimo nariu Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos atstovų sąraše. 
Žemės ūkio klausimais parašė 
keliasdešimt knygų ir apie 1000

Šv. Antano gimnazijoj Ken- 
nebunkport, Maine, dėstė che
miją ir buvo tos gimnazijos di
rektorius. Vėliau dirbo kaip vi
karas Prisikėlimo parapijoj To
ronte, o dabar yra Rochester, N. 
Y., Šv. Jurgio.lietuvių parapijos 
klebonas.

Lietuvių pranciškonų Šv. Ka
zimiero kapitula prasidės rugsė
jo 11. Šalia vadovybės daly
vaus ir visų vienuolynų viršinin
kai bei rinkti atskirų vienuolynų 
atstovai. Kapitulai pasibaigus 
naujoji vadovybė skirs vienuoly
nų viršininkus ir pareigūnus.

LIETUVIŠKOJ VEIKLOJ
— Poeto Jono Aisčio kūrybos 

vakaras liepos 29 pradės ateiti
ninkų sendraugių stovyklą Dai
navoj. Jį ruošti sutiko Lilė Gra- 
žulienė.

— Kompozitorius Bronius Bu- 
driūnas, be jau anksčiau išleistų 
dviejų lietuviškų chorinių mi
šių, yra sukūręs ir mišias už mi
rusius. Naujos mišios atiduotos 
spaudai ir bus įtrauktos į naujai 
Romoj leidžianrią lietuvišką gies
myną.

— Dr. Vytauto Vardžio, Okla- 
homos universiteto politinių 
mokslų profesoriaus, straipsnis 
“Apgaulinga Lietuvos religinė 
laisvė”, iliustruotas dviem nuo
traukom, yra išspausdintas Our 
Sunday Visitor savaitrašty liepos 
15. Straipsny išsamiai pavaiz
duotas tikinčiųjų ir kunigų per
sekiojimas dėl religinės prakti
kos okupuotoj Lietuvoj. Straips
nis įdėtas Pavergtų Tautų savai
tės proga.

— Žentą Tenisonaitė-Hel- 
lemans, neseniai paruošusi du 
poezijos rinkinius — flamų 
poezijos leidinį lietuviškai ir 
lietuvių poezijos rinkinį flamiš- 
kai — dabar paruošė savo poezi
jos rinkinį "Pavasaris ir aš”. 
Knyga atspausdinta Nidos klubo 
spaustuvės Londone. Angli-

PATIKSLINAME ŽINIAS APIE 
lietuvių, latvių ir estų 
delegacijų Helsinkyje 
veiklą, suėmimą, paleidi* 
mą ir kt

Įvairių šaltinių žinios, kurios 
buvo duotos Darbininko perei
tame nr. apie lietuvių, latvių ir 
estų delegacijų incidentą Hel
sinky Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos 
metu, liepos 3-7, nesutampa, 
vietom viena kitai prieštarauja. 
Tas žinias tenka čia patikslinti 
pagal informaciją iš pokalbio su 
lietuvių delegacijos pirmininku 
dr. K. J. Valiūnu.

Pačioje konferencijoje mūsų 
delegacijos negalėjo dalyvauti. 
Kuo tad ribojosi delegacijų 
veikla Iki Incidento tarp latvių 
delegacijos pirmininko p. Gra- 
va ir Sovietų mlnisterio Gromy- 
ko?

Į konferenciją buvo įleidžiami 
delegatai ir žurnalistai. Latviai 
buvo išsirūpinę p. Grava pastan
gom leidimus keturiem žmonėm 
įeiti į konferenciją kaip akredi- 
tuotiem žurnalistam. Delegatai 
su rudom kortelėm sėdėjo dele
gatų salėje, žurnalistai su ža
liom kortelėm balkone. Tokiu 
būdu per tuos mūsų akredituo
tus žurnalistus galėjom stebėti 
konferencijos eigą. Tarp kitko 
vienu žurnalisto leidimu naudo
josi ir dr. J. Genys.

Tačiau posėdžius sekti ne
buvo nei įdomu nei prasminga. 
Tai buvo eilė “paskaitų” — mi- 
nisterių pareiškimų, kurie jau iš 
vakaro būdavo išdalinami, o čia 
dar paties ministerio paskai
tomi. Mūsų uždavinys buvo at
kreipti užsienių ministerių dė
mesį į neteisingumą, padarytą 
Baltijos valstybėm. Tam reikalui 
parašėme notą, kurią su atitin
kamu lydraščių įteikėme minis- 
teriam ar ambasadom, išskyrus 
Sovietų bei satelitų. Šios no
tos buvo asmeniškai išvežiotos 
daugumai ambasadų. Gaila, ne- 

' buvo spėta įteikti Kanados mi- 
nisteriui Sharp, nes estus, kurie 
turėjo įteikti, buvo suspėję su
imti.

Kitas mūsų veiklos baras buvo ' 
informuoti žurnalistus. Tai da
rėm asmeniškai — žodžiu ir 
raštu. Ryšius su žurnalistais 
lengvino ta aplinkybė, kad ketu
ri mūsų žmonės buvo su tokiom 
pat žaliom kortelėm, kokios bu
vo prisegtos visiem akredituo- 
tiem žurnalistam. Susipažinus 
su vienu, jau atviras kelias ry
šiam ir su kitais. Pasitaikė net 
taip, kad kelionėje iš Londono į 
Helsinkį vienas latvis sėdėjo ša
lia brito žurnalisto. Išsikalbėjo, 
ir britas tuoj parašė į savo spau
dą, kad Helsinky yra Baltijos de
legacija. Juodu susitikdavo 
paskiau Helsinky ir informuoda- 
vos. Labai sėkmingai reiškėsi, 
ryšius megzdama ir informuoda
ma, p. E. Žilionytė. Ir čia mote
rim lengviau prieiti. Aktyvus 
buvo dr. P. Vileišis.

Ar būta žurnalistų iš Lietuvos 
— neteko pastebėti. Rusų — bu
vo apstu. Net nežinia, kur bai
giasi sovietinis žurnalistas, kur 
prasideda emgebistas. Net suo
mių spaudoje buvo iššifruota po
ra sovietinių emgebistų, kurie 
buvo atsiųsti kaip žurnalistai.

-o-

Keli šaltiniai skelbė, kad de
legacijos buvo suimtos už la
pelių dalinimą. Jei taip — kokių 
lapelių, kas juos dalino, kur? 
Ar tie lapeliai galėjo būti pre
tekstas suėmimam?

Ne, lapelių dalinimas negalė
jo būti jokia suėmimam prie
žastis, nes tie lapeliai nebuvo 
dalinami. Buvo duodama tik in
formacinė medžiaga žurnalistam 
asmeniškai. Mes turėjom pa
ruoštą seniau įteikto memoran
dumo santrauką, surašytą vie
name puslapy. Turėjom infor
macinės medžiagos apsčiai- Ša
lia Vliko paruoštos medžiagos, 
dar buvo dr. Vileišis atsivežęs L. 
Bendruomenės leidinius, dr. 
Genys amerikiečių partijų pa: 
reiškimus tautybių klausimais. 
Tų leidinių vardai jau spaudoje 
buvo minėti. Nekartosiu jų.

Informacinė medžiaga buvo 
duodama tiem, kurie pokalbio 
metu parodydavo tuo reikalu su
sidomėjimo. Ypatingai dr. Vi- 
- - • > --------L..L

Dr. J. K. Valiūnas 

biam, o jų meti! išsitraukdavo 
iš portfelio tokį ar kitokį doku
mentą ir jį įteikdavo. Tai norma
lus žurnalisto informavimo bei 
informaviinosi kelias — asmeni
niu būdu.

Buvo duota medžiagos dar kai 
kuriem saugumiečiam, kurie 
dirbo viduje mūsų apsaugai, 
mūsų stebėjimui, kad jie žinotų, 
kas mes esam ir ko mes norim. 
O jiem tai negalėjo nerūpėti, 
nes savo kambary pastebėjau, 
kad du kartu buvo pereita per 
visus popierius ir per visus daik
tus.

Tačiau jokių lapelių nebuvo 
dalinama nei prie viešbučio, nei 
prie konferencijos patalpų, kaip 
tai buvo teigiama kai kuriuose 
pranešimuose. Buvo vengiama 
bet kokio viešo gesto, kuris ga
lėtų būti panaudotas kaip pre
tekstas akcijai prieš delegacijas 
bei jų veiklą.

O notos išvežiojiinas ambasa
dom taip pat negalėjo būti jo- 
kis pagrindas suėmimam, nes 
pagal tarptautinę teisę tai te
buvo užsieniečių santykiavimas 
su užsieniečių ambasadom; 
kiekviena ambasada turi eksteri- 
torialinę teisę; kiekvienas už
sienietis gali kreiptis į užsienio 
ambasadą, į kurią jis_nori. ,„, _ .

įdomu, Herald Tribūne para
šė, jog policija atsisakė nurodyti 
priežastį, kodėl mes buvome 
suimti. Jei būtų buvusi kokia 
rimta priežastis; jei būtume pra
silenkę su kuriuo suomių įstaty
mu, tai policija tą priežastį būtų 
paskelbusi.

Latvio Gravos ir sovietų Gro- 
myko incidentas pradėjo antrą 
delegacijų likimo dalį. Kur 
kada, kokiais žodžiais buvo tas 
lemtingas pokalbis?

Tai buvo trečiadienį, liepos 4, 
Rytų Vokietijos ambasados pri
ėmime. Taip, pačios ambasados 
patalpose. Rytų Vokietija turi 
milžinišką ambasadą už miesto. 
Priėmimas buvo konferencijos 
dalyviam ir žurnalistam. Aš la
bai gailiuosi, kad p. Grava ne
surašė žodis į žodį savo pokal
bio su ministerių Gromyko, kaip 
buvau jį prašęs. Bet iš praneši
mo žodžių vaizdas toks: >

P. Grava priėjęs prie Gromyko 
ir pasisakė esąs latvis. Gromyko - 
nudžiugęs. Toliau Grava pasa
kęs: .esą mes, užsieny gyveną 
pabaltiečiai, norim, kad mūsų 
kraštai būtų laisvi; mes no
rim, kad jie būtų nepriklausomi, 
ir kaip tik šios konferencijos už
davinys turėtų būti tuos klausi
mus spręsti . . . Gromyko, smar
kiai supykęs, Gravai atšovęs: Pa
baltijo kraštai turi visą laisvę, 
kokios tik jie nori, ir jokių kitų 
laisvių Pabaltijui nereikia. Pasa
kęs ir nusisukęs.

Toks buvo pasikalbėjimas pa
gal p. Gravos informaciją. Buvęs 
tiesiog sekundžių reikalas, kad 
prišoktų prie Gravos du Rytų 
Vokietijos saugumiečiai ir pasa
kytų: tamsta pradink iš salės 
kaip galima greičiau. . .

-0-

Skelbiama, kad liepos 5 su
imtieji buvo perkelti Iš Inter- 
continental viešbučio, kuriame 
jie gyveno, j Marsky viešbutį, 
kuriame gyveno daugumas 
žurnalistų. Ir ten Izoliuoti atski
ruose kambariuose. Tarp tų 
dviejų "viešbučių’* turėjo būti 
tarpas — svarbus, delegacijom 
dramatiškas tarpas — su
ėmimo tardymo epizodai. Ar 
neduotumėte šių epizodų vaiz
do?

1 
i
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ŠIANDIENINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
MOKYTOJO IR MOKINIO AKIMIS

A. MASIONIS
Elmvvood P ark, N. J.2

“Laimingas, kad tu esi Čia!”
Atostogų metu dažnai pagal

vodavau: kažin kaip seltasi mū
sų ekskursantam. Kada tų de
šimties dienų laikotarpyje tele
vizija ir radijas paskleidė žinią, 
kad Rusijoje areštuoti septyni 
studentai iš Amerikos,kurie ten 
mėginę demonstruoti prieš var
žymą žydam išemigruoti iš Ru
sijos, pagalvojau, ar nebus tik 
mūsiškiai, nes gerą dalį ekskur
santų sudarė žydų tautybės mo
kytojai ir moksleiviai. Taigi ne
kantriai laukėme jų visų sugrįž
tant.

Pačią pirmąją dieną po atosto
gų, dar prieš painokas, įbėga 
į mano klasę viena i! ekskur
sijai vadovavusių mokytojų, pa
ploja man per petį ir sako: 
“Laimingas, kad tu esifial Mum 
rusai stengėsi parodyti viską, ką 
jie turi geriausio, bet,palyginti 
su tuo, ką mes turime čia, vis
kas atrodė taip menka,taip pras
ta. Vėliau pasakysiu daugiau. 
Dabar skubu į pamoką

Man tuo tarpu visiškai paka
ko ir to. Sužinojau ju bendrą 
įspūdį ir buvau patenkintas. Vė
liau, didžiosios pertraukos me
tu, sutikau mokyklos valgykloje 
ir kitus mokytojus, ekskursijos 
dalyvius. Jie garsiai dalinosi su 
visais savo įspūdžiais. Bendras 
gi įspūdis toks:

Tarp to, ką jie buvo išskaitę 
iš knygų, sužinoję iš spaudos, 
girdėję per radiją ar matę per 
televiziją, ir to, ką patys savo
mis akimis pamatė ir ką patys 
išgyveno, buvo milžiniškas skir
tumas. Visi ekskursantai paten
kinti, kad važiavo, nesvisi, ypač 
jaunimas, geriau suprasiu, kas 
yra laisvė, ir geriau įve įtinsią 
tai, ką jie savame krašte turi, 
ir daugiau gal visai nebesiskųsią 
savo krašto santvarka ir kitais 
menkais nepatogumais.

Pagalvojęs, kad gal būtų gera 
pasidalinti jų įspūdžiais ir su 
“Darbininko” skaitytojais, nuo 
tos pat dienos pradėjau daryti 
pasikalbėjimus su mokytojais ir 
mokiniais ir viską registruoti. 
Vėliau patyriau, kad ne tik aš.

Leningrado į Maskvą traukiniu. 
Tai darė, kad būtų pigiau ir kad 
galėtų daugiau pamatyti. Pama
tyti tačiau nebuvo ko. Ameriko
je, ypač artėjant prie didesnių 
miestų, viskas apstatyta, kad ne
žinai, kur vienas miestelis bai
giasi, kur kitas prasideda. Čia 
tokia daugybė reklamų/’šviesų. 
aplinka smagi, linksma, o ten 
tamsu, niūru, ir viskas ruda. Tas 
rudumas vyraująs visur: rudi 
laukai, rudi keliai, rudi atrodę 
net žmonės.

Didžiausias skirtumas tarp 
Vakarų ir Rusijos buvęs jau 
pastebėtas, vos tik peržengus 
Suomijos - Rusijos sieną. Suomi
ja panaši į Ameriką. Suomių 
tarnautojai linksmi, šnekūs, net 
pasveikinę ekskursantus angliš
ku “Hi!”. Jų apdaras daugiau 
panašus į amerikiečių, jie net 
atsisegę savo švarkus, marški
nių apikakles. Čia jauteisi, kaip 
namie, bet vos tik nužengei ke
liolika žingsnių, ir tave tiesiog 
nudvelkė šaltis. Rusai pasitiko 
tave labai šaltai. Jie niūrūs, ne
kalbūs, juda kaip kokie basliai, 
nei šypt, nei krypt. Iš jų pačių 
ir iš jų stačiom apikaklėm už
sagstytų uniformų sriuvena į ta
ve kažkoks šaltis, kažkoks bai
mingas nujautimas. Ir tikrai, čia 
pat kai kam buvo gerokai įva
ryta baimės, o visiem kitiem 
apgadinta nuotaika.

Buvo šitaip:
Ekskursantai buvo sulaipinti į 

tris nedidelius autobusus ir lau
kė ženklo, kada galės pajudėti 
iš vietos. Tuo tarpu vienas 
moksleivis, ar tai norėdamas ką 
pasaky ti, ar perduoti ką vienam 
savo draugui priešaky stovin
čiame autobuse, išlipo iš savo 
autobuso ir pttsileido bėgti į' 
aną kitą autobusą. Rusas tarnaus 
tojas, jį pamatęs, kad. suriks' 
kažką rusiškai. Tas mokinukas 
taip išsigandęs, kad automatiš
kai iškėlęs abi rankas į viršų, 
lyg karo lauke imamas belais
vis. Rusas grąžinęs jį atgal į 
autobusą. Kadangi niekas iš eks

kursantų nemokėjo rusiškai, tai 
taip ir paliko neaišku, kodėl 
tai įvyko: ar dėl to, kad šalia 
kelio buvo apie 10 pėdų aukš
tumo pakrantė ir sargybinis no
rėjo įspėti, kad patamsėj buvo 
nesaugu ten bėgti, nes buvo jau 
tamsu, ar taip jau griežtai vykdė 
savo tvarką, būtent, kur pasodin
tas, ten ir sėdėk. Kaip ten be
būtų, bet šito mažo incidento 
užteko, kad nuotaika būtų tiek 
paveikta, jog visi pasidarė la
bai atsargūs ir savotiškai nera
mūs.

Nemažesnis skirtumas tarp 
Amerikos ir Rusijos žmogaus 
buvo pastebėtas ir vėliau, tiek 
Leningrade, tiek Maskvoj. Čia, 
Amerikos gatvėse,
linksmi, Šnekasi garsiai, visur 
juokas, triukšmas, klegesys, o 
ten visų veidai rimti, tylūs, jo
kio šypsnio. Jie ten tau patys

niekad nesišypsos. Jei tu kam 
nors ten nusišypsosi, jis .tau 
irgi šiek tiek šyptels, bet lyg 
sumišęs, lyg nežinodamas, ar 
gerai padarė ar ne, ir lyg abejo
damas, kad gal gi jis apsiriko, 
gal tas tavo šypsnys buvo skir
tas ne jam, o kam kitam.

Mūsų ekskursantų tarpe ne
buvo nei hipių nei šiaip jau ne
tvarkingai atrodančių jaunuolių, 
tačiau buvo keli berniokai su il
gais plaukais, vienas kitas su 
barzda Visi buvo apsirengę ga
na paprastai, kai kurie net kas
dieniškai, su sneaker’iais ir su 
jean’s, o mergaitės kai kurios 
su batais aukštomis kulnimis. 
Rusijoj ir tai jau buvo didelė
atrakcija. Rusai net sustoję vie
toje juos stebėję, o vienas dvy
liktos klasės ilgaplaukis moki
nys, kai ant vienos gatvės kam
po Maskvoje laukė autobuso,

žmonės buvo vieno vyresnio amžiaus 
ruso iškoliotas (taip jis suprato
iš ano kalbos tono) ir apspiau- 
dytas.

(Bus daugiau)

Minint birželio trėmimus prie lietuviško kryžiaus New Yor- 
ko parodų parke. Prezidiume iš k.: prel. J. Balkūnas, N.Y. se
natorius M. J. Knorr, Ridgewood Times red. D. Short, a. 
Vakselis (už mikrofono dėžės), latvių ats. N. Grava, P. Wyte- 
nus kalba, už jo estu atst. A. Pensą. Nuotr. R. Kisieliaus

SPARTA — Rašomos matnšlm iv. kaitanti, rntto, apatv. TV, compiuto- 
riai tv. Manto maltnna — pigiauatoL Pranaikito kuo interemojatė- Ir fir
mų autentMkua katalogus gauatte i* SPARTA mkv.: J. L. CKadrattto 1® 
Bany Dr. B. Nocthport, N.Y. 11711. TaL (516) 757-605&

ANTANAS J. ŠAVELSKI8 — lietuvis advokatu — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. U421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Ud 9 v.)

A B. BHALINB-SALINSKAB — Laidotuvių dMtoctaa. 84-02 Jamafca Ava. 
(pato Poraat P*way Sta.), tfootomn, N.Y. 11411. Sutelkia garbingas lakto- 
tuvea. Koplyčioa parftpinamos vteoae miesto (klyse. TeL 166-2244.

JOSEFH GARBZVA — GRABORIU8, BAL8AMU0TOJA8. 3 motontoa 
tapiyetoa. 381 Bodford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11311; BV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL ROME - Modami koplyčia, Air-C0»- 
dRtoood. A. J. Baiton-Battrttnas, Ttoanaad Manųtr and Notaiy PuNto. W 
Grand BL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 3-6043.

TATOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
PT patarnavimas Įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
ZM; lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0687. Adresas: 
ur> Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

s - - - - - - - - ' -----------

ais norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administracijų, 910 VVilloughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUVUS FUNERAL HOMk, Marto Tebėra, Jr. laidotuvių direktorius. 433 
Zafayette BL, Nevrark, NJ. 07105; teL MArket 2-5173. ParuoMamoa gar* 
Otngoe laidourvėe. Modorntoa koplyttoo, ores vMinamaa.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PubHc. 1W Webster Avė. Camteidgo 
"’-V-as. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balaamuotojas. Moderniška ' 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

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

JUOZO ANORUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimu, apdraudos, Income Tas utpO 
dymaa, Mutual Punde—pinigų investadjoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; Rita- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ava., Woodhiven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wtater Garden Tavom. 1883 MadteonSL, 
RMgėvood, N.Y. 11227, EV 3-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Bs 
a, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rOUes lietuvlikas maistas prisi 

name kainsL

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

MDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Berking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-*04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156,

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

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

bet ir platesnė vietos visuome
nė šia ekskursija domėjosi, tad 
ekskursijos vadovai nutarė su
rengti viešą mokyklos ir vietos 
visuomenės susirinkimą lt pain
formuoti visus apie tai iš kar
to.

Šimtai klausosi pranešimų 
apie Rusiją

Tas informacinis vakaras Įvy
ko gegužės 16 d. 8 vai. vakaro. 
Prisirinko pilna mokyklos au
ditorija moksleivių, ją tėvų ir 
šiaip jau besidominčios visuo
menės. Kiekvienas asmuo gavo 
prie įėjimo lapelį su vakaro 
programa. Ji buvo tokia: Ati
darymo žodis — ekskursijos va
dovas; Kelionės vaizdai ir gar
sai — vienos istorijos mokytojos 
ir jos vyro padarytos skaidrės 
ir į juostelę įrašyti pasikalbėji
mai su ekskursijos dalyviais ke
lionės metu, garsai i! Lenin
grado ir Maskvos, net pasikal
bėjimas su gide, ir taip iki grį
žimo namo; 11 mokinią paruoš
tos skaidrės ir mokinių paaiš
kinimai; balalaikų koncertas — 
mokiniai prisipirko balalaikų ir 
mėgins paskambinti ant jų ame
rikoniškų dainų; toliau sekė 
įspūdžiai: vienos mokytojos, 
vieno biznieriaus ir 9 moki
nių; po to bus klausiniai iš pub
likos ir ekskursantų atsakymai; 
ant galo bus visi supažindinti 
su parsivežtais suvenyrais.

Visa šita suminėta programa 
užtruko porą gerų valandų. J 
šią programą aš atvykau apsi
ginklavęs magnetofonu i r mag
netinėmis juostelėmis ir viską 
užrašiau, kad galėčiau paskui, 
pridėjęs visus individualius pa
sikalbėjimus su mokytojais ir 
mokiniais, parašyti savo praneši
mą “Darbininkui”.

Rusija visai skirtingas 
pasaulis

Ekskursija išvyko į Kels ink 
lėktuvu, iŠ Helsinkio į Lenin 
gradą važiavo autobusais, <> i'

Savaitės 
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

atsisakyti vadinamosios Brež
nevo doktrinos — idėjos, kad 
Sovietai turi teisę Įsikišti j bet 
kurios Rytų Europos valstybės 
reikalus, 'jei jie 'mato grėsmę 
ortodoksinei marksizmo val
džiai .

Sofinskis taip pat buvo pa
klaustas, ar “sienų neliečiamy
bė turi taikingo Vokietijos su
jungimo galimybę. Sofinskis 
vietoj atsakymo paskelbė, kad 
konferencija baigta. (Panašiai 
Moljero Tartiufas, nesurasdamas 
atsakymo, paskelbė, kad jau 
laikas jam eiti melstis!).

Prieš konferenciją, sakė laik
raštis, buvo vilties kibirkštėlė, 
kad Maskva gali būti pasiryžus 
pakilti į aukštesnį moralės laips
nį santykiuose su kaimynais. Tą 
viltį Helsinkis išblaškė.

Time žurnalas: būta mažo op
timizmo, bet daugelis stebėtojų 
nusivylė Sovietais, kad jie taip 
kietai laikosi opozicijos liberali- 
zacijai ryšių tarp Rytų ir Vaka
rų žmonių.

N. Y. Times net konferencijos 
atidarymo dieną abejojo: esą 
“argumentas, kad Helsinkis ati
darys vartus plačiau tarp Rytu 
ir Vakarų ne visai įtikinantis . . . 
Nors kaip bravūriškai Brežnevas 
kalbėjo paskutinėm savaitėm, 
tebėra aišku, kad jis ir jo kole
gos baiminasi didesnės laisvės 
Rytų Europai, nes jie abejoja, 
ar tarp Rytų Europos gyventojų 
yra toks dalykas kaip ištikimybė 
komunistinei ideologijai ir ypač 
sovietiniam režimui. Ir gal jie 
vra teisingi”.

Dar griežtesniais žodžiais 
x YT sutiko Gromyko kalbą.

Daily News vedamajame apie 
(iromyko siūlymų "paketą : iš
vyniojus pasirodė, kad dėžė tuš
čia.

EUROPOS OPINIJOJE: baimi
nasi “naujos Jaltos"

Europoje buvo vertinama, kad 
konferencija atsirado iš ko
munistinės propagandos plano 
sudaryti Europos saugumo iliu
ziją ir tokiu būdu pakirsti Na- 
to reikalingumą. Europoje bai
minamasi, kad didžiųjų blokų 
vadai dominuos Europos likime. 
Kaip Los Angeles Times rašė, 
Europos tarybos Strasburge gen. 
sekretorius įspėjo, kad Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos bendra
darbiavimas gali duoti “naują 
Jaltą". Nato pareigūnai esą su 
nustebimu sako, kad parengia
muose konferencijos darbuose 
amerikiečiai vaidinę “draugiško 
stebėtojo" rolę. “Jie Vakaram 
nevadovavo”.

Tikrai, pačioje konferencijoje 
konkretesnės ir atviresnės kriti
kos sovietiniam siūlymam kal
bos buvo Vokietijos ir Anglijos 
ministerių, ne valstybės sekreto
riaus Rogers.

Suprantamas tad Vokietijos ir 
Prancūzijos ministerių po konfe
rencijos skubėjimas į AVashing- 
toną aiškintis, kas toliau.

-o-,
AVatergate byloje tris dienas 

apklausinėtas buvęs vyr. valsty
bės gynėjas Mitchell tvirtino, 
kad prezidentas Nixonas apie 
įsilaužimus ir pastangas juos pri
dengti nieko nežinojęs.

Senato komisija darė pastangų 
gauti paties prezidento parody
mus. Prezidentas atsisakė rody
tis komisijoje ir duoti savo šta
bo žmonių bylas. Prieitas komp
romisas: prezidentas sutiko kal
bėtis tais reikalais su komisijos 
pirmininku šen. Ervin. Pasi- 
kalliėjima.s teįmanomas, kai 
prezidentas grįš iš ligoninės, ku
rioje jis yra nuo liepos 12 dėl 
pneumonijos.

Okinės kontrolės plano ketvir
toji fazė gali būti paskelbta šią 
savaitę. Numatoma, kad tada 
kainos prekėm pakils iki 15 
proc.

Valstybės sekr. Roge/s va
dovauja delegacijai, kuri liepos 
16-17 tarėsi Tokio dėl pre
kybos. Amerika siekia balansuo
tos prekybos. Pernai Japonijos 
eksportas į Ameriką prašoko im
portą iš Amerikos 4 bil. Šiemet 
per pirmus 5 mėnesius 650 mil. 
Japonai laiko Ameriką nepatiki
mu prekybos partneriu, kuris 
neatsižiūri kito partnerio inte
reso, nutraukdamas sojos eks
portą į Japoniją.

Amerikoje gausėja ženklai, ra
šo Monitor, kad jaunimas vietoj 
narkotikų ima linkti į alkoholį. 
Esą vidurinių mokyklų 75 
proc. mokinių geria ir pusė jų 
turi jau rimtas problemas.

Kremlius esąs nusivylęs, kad 
Brežnevas neparvežė iš Wa- 
shingtono susitarimo dėl preky
bos. O spauda tos prekybos mil
žiniškas galimybes buvo išpū
tus.

Sovietų Tass agentūra ėmė 
kaltinti akademiką Sacharovą, 
kad jis apšmeižęs sovietinę san
tvarką. Mat švedų televizija pa
skelbė su juo pasikalbėjimą. 
Sakė, kad vienos partijos siste
ma palanki nusikaltimam, kont
roliuojamas ūkis neturi iniciaty
vos. Tass kaltino akademiką ke- 
liaklupščiavimu prieš ka
pitalizmą.

Vokietija turi savo Watergate. 
Parlamento komisija liepos 12 
pradėjo bylą Julius Steiner, kr. 
dem. unijos atstovo, kuris kalti
namas paėmęs iš soc. dem. 
50,000 markių ir už tai susilai
kęs nuo balso prieš Brandtą. 
Jis ir dar vienas nupirktas (jo 
pavardės nežinoma) išgelbėjo 
Brandtą nuo nepasitikėjimo 
pareiškimo. Steiner dabar atsi
dūrė Austrijoje.

' Argentinos prezid. C am po ra 
liepos 13 atsistatydino, kad į 
valdžią galėtų ateiti Juan D. Pe
nui, kariuomenės nušalintas 
pneš 18 metų. Unijų vadovybė 
Peroną remia. Kariuomenės 
pozicija dar neaiški.

Alice’s Florist Shop 
107-Oi Jamaica A Richmond Hill, N. Y.

Lietuviškam rajone — 
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

--------- Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 346-5454 - 9527; vąš
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

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

$

Fasolino

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

— Tai yra mūsų vienintelė-vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vtevaea
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Ci-utoe*'
.AUTOBUSAIS įdomių vietų
.lankymas

tpedstlM nveteMoot
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠUKOMS
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Savo rolę suvaidino gerai
Iš to, ką delegacija, buvoju

si Helsinky, pranešė, atrodo, 
kad ji savo rolę atliko gerai.

Žinoma, jos veikla Lietuvai 
negrąžins laisvės, nei pavergtoje 
Lietuvoje laisvių nesustiprins, 
nei didžiojo politikos rato nesu
stabdys. Tačiau baltiečių dele
gacijos parodė, kad baltiečiai 
nėra vergai, kuriem lemta tik ty
lėti, kai viešpačiai juos perka ir 
parduoda. Delegacijos kalbėjo. 
Kalbėjo, ir tai negalėjo rodytis 
naudinga bizniui tarpkonti- 
nentinių korporacijų, kurios į- 
taigoja santykius tarp valstybių. 
Nereikia nustebti, jei ir Baltijos 
valstybių laisvė ir pats Helsin
kio incidentas jų apeinamas tyla.

Delegacijos teisingai pasi
elgė, neiūiplikuodamos nieku 
Suomijos, kurios sunki padėtis 
visiem suprantama. Incidentas, 
po kurio delegacijos buvo suim
tos, įvyko teritorijoje, kuri yra 
Rytų Vokietijos žinioje ir kur 
Suomijos valdžia nesiekia. Jei 
Suomijos-policija suėmė ir tardė 
ir kalino, tai buvo sovietinės in
tervencijos ženklas.

Padėjo vieniem kitus 
suprasti

Konferencijon buvo susirinkę 
naujojo Babelio statytojai — tai
kos, saugumo rūmų statytojai. 
Šventraščio babelio statytojai 
tarėsi vykdą panašią statybą — 
statė bokštą saugumui nuo tva
no. Bet nepastatė. Nepastatė dėl 
liežuvių kaltės — ėmė įvairiom 
kalbom kalbėti ir nesusikalbėjo. 
Naujojo babelio statytojam gre
sia irgi nesusikalbėti. Nesusikal
bėti dėl galvų. Jų liežuviai sako 
tuos pačius žodžius, bet jų gal
vos juos nevienodai supranta.

Baltiečių delegacijos likimas 
Helsinky padėjo suprasti, ką kai 
kurie statytojų žodžiai reiškia. 
Padėjo pvz. išaiškinti, kaip Gro- 
myko supranta žodžius apie 
žmogaus teises, apie “respektą

suverenumui ir nesikišimui į ki
tų reikalus”, apie “griežtą vie
nas kito įstatymų, papročių tra
dicijų vykdymą”. Baltiečių liki
mas iliustravo, kad tie Gromyko 
žodžiai reiškia sovietinę val
džios tradiciją pačių Sovietų į- 
statymus laužyti; reiškia tradici
ją kalbančius apie asmens teises 
gabenti į kalėjimus bei psichi
atrinius namus; o šiuo tarpu 
reiškia tos sovietinės tradicijos 
primetimą ir Suomijai.

Padėjo išaiškinti, kaip Gromy
ko supranta savo pritarimą Va
karų kalbom, kad už sienų tylų 
pripažinimą svarbu- sustiprinti 
žmoniškus santykius, keistis 
idėjom, žmonėm, laikraščiais ... 
Gromyko nepasakytas * atsa
kymas į tas kalbas yra tas pats, 
kurį Rytų Vokietijos saugumie
čiai pasakė p. Gravai: dink iš čia 
(su savo idėjom) kiek galima 
greičiau. O baltiečiam, atėju- 
siem su idėja apie laisvę — ka
lėjimas.

Padėjo dar išaiškinti, kas yra 
neutralumas, kurį Sovietai perša 
visai Europai . . . Suomijos pa
vyzdžiu. Suomija gi neutrali: in- 
tervenavo Gromyko, suomiai 
baltiečius suėmė; intervenavo 
Rogers, suomiai baltiečius pa
leido . . . Taigi suomiai yra neu
tralūs.

Taip šeimininkauti Gromyko 
siekia visoj Europoj.

Vienybei reikia mažos 
nelaimės

Apie vienybę tarp veiksnių 
daug kalbama. Jos nėra, nes apie 
ją kalbama. Bet reikia mažos ne
laimės, ir ji gali atsirasti. Bent 
tam tarpui.

Suėmė baltiečius Helsinky. 
Alto valdyba kreipiasi į LB 
valdybą: darykit, ką galit, savo 
kanalais ....

Ir buvo daroma. Daroma be 
kalbų, kam priklauso pirme
nybė.

O gal galima kitu kartu kreip
tis ir be nelaimės?

Jau taip sutapo, kad liepos 6 
Zigmas Raulinaitis atšventė 60 
metų amžiaus jubiliejų ir jau 
20 metų jis redaguoja pasaulio 
lietuvių karių veteranų mėnesi
nį žurnalą — Karį.

20 metų ištempti gana sudė
tingą redaktoriaus darbą svetur 
— išimtinis įvykis mūsų trem
ties istorijoj. Per tuos du de
šimtmečius redaktoriui rūpėjo 
ne vien žurnalo turinys. Ant jo 
pečių dar gulė sutartis su spaus
tuve, administracijos suorga
nizavimas, susirašinėjimas su 
bendradarbiais, korektūra ir net 
finansinė parama žurnalui. Kol 
visi darbai įbėgo į savas vėžes, 
redaktoriui neužteko savaitės 
laisvalaikių: reikėdavo dažnai 
aukoti naktinį poilsį. Labai kant
riai ir sumaniai’ jam reikėjo 
traukti šimto darbų bei rūpes
čių redakcinį vežimą be savos 
redakcinės būstinės, prisiglau
dus prie Pranciškonų spaustu
vės.’ Visus šiuos rūpesčius jis 
praėjo, sakyčiau, su įgimtu iš
tvermingumu, iš kieto gyvenimo 
pasisavinta dvasine disciplina ir

trauktis į rytus, atsipalaiduoti lių pasakas” ir kt., administravo 
pavojingose aplinkybėse nuo R. Spalio redaguojamą žurnalą 
rusų ir, persirengus kolchozi- Tėvynės Šešėlyje, bendradar- 
uinko drabužiais, per miškų biavo spaudoj.
tankmes po ilgo bastymosi su
grįžti į namus. Laikinai gyveno 
prie Slabadų, Stanaičių ūky, o 
po kiek laiko vėl grįžo į Vil
nių ir įsijungė į savisaugos dali
nius. Būdamas tarp savųjų, kiek
vieną progą išnaudojo plėsti po
grindžio veiklai, kurią jau buvo 
pradėjęs rusų okupacijos metu: 
informuoti tautiečius apie oku
panto kėslus ir ginti savo tau
tos interesus kryžminėj karo 
ugny. t

1944 pasitraukė į Vokietiją, 
kur pradėjo naują kovos etapą 
už savo tautos ateitį. 1945, lai
kinai apsigyvenęs Detmolde, 
įsitraukė į visuomeninę kultūri
nę veiklą. Buvo lietuvių tarybos 
narys, baltų atstovas prie britų 
karinės valdžios ir spaudos dar
bo pradininkas pokarinėse sąly
gose. Detmolde jis paruošė ir 
pats išleido “Angliškus pasikal
bėjimus”, A. Giedriaus “Tėve-

Zigmas
Savo asmeny ir darbais tai 
šviesus pavyzdys, kaip galima 
ir sunkiose sąlygose padėti sa
vo tautos kultūrai.

Visose gyvenimo kryžkelėse

1949 atvyko į JAV, apsigy
veno New Yorke. Čia tuoj įsi
jungė į lietuvių karių sąjungos 
Ramovės organizavimą; N.Y. 
skyriaus valdyboj ėjo įvairias 
pareigas; 1953 pradėjo reda
guoti Karį. Ir tai dar ne viskas ša
lia kultūrinių visuomeninių dar
bų. Jis plačiau atvėrė savo jau
nystėj pamėgtą istorinę sritį, 
ypač iš Lietuvos senovės. Iš
leido eilę įdomių studijų - vei- _ 
kalų: “Durbės mūšis”, “Aisčiai 
karinės istorijos šviesoje”, “Hu- * 
nų žygis į Prūsus”, “Galindai 
prieš Romą”, “Vaidevutis”, 
“Prieš Vikingų audrą”, “Apuo
lės užpuolimas”; paskelbė ir 
daug kitų vertingų istorinių 
straipsnių karinėj spaudoj.

Nors perkopė šeštą dešimtį jam daug gelbėjo jo tėvų įgini- 
metų, jis dar vis mum jaunas 
savo tiesia gražia išvaizda, visa
da nuotaikingas, turįs linksmo 
sąmojo, kūrybingas ir ryžtingas.

aulmaitis

ta kūrybinė šiluma ir jo žmonos 
Marinos sumani parama.

Ilgiausių metų ir dar daug 
kūrybingų darbų! A. S.

visada liepsnojančiu pozityviu 
kūrybiniu polėkiu.

Skoningai iliustruotas, savo 
turiniu plačiai apibėgąs įvairias 
kultūrines sritis, gausus žinio
mis apie lietuvius iš viso pa
saulio, Karys tapo vienu po
puliariausių išeivijos žurnalų. 
Tai liudija redaktoriaus talentą 
ir gerą skonį.

O dar stabtelkim trumpai prie 
Zigmo Raulinaičio gyvenimo, 
kuris labiau charakteringas ne 
datomis ir vietomis, bet kul
tūrine tautine veikla ir moksli
niais darbais.

Nors kai kurie draugai sako, 
kad Zigmas — Suvalkijos sūnus, 
bet knygose užrašyta: gimęs 
1913 liepos 6 Kaune. Tik pir
moji jaunystė — Suvalkijoj. 1932 
baigė Vilkaviškio Dr. J.. Basa
navičiaus vardo gimnaziją. Tais 
pačiaišijajetais įstojo į karo mo- 
kyklą Kžttme. iąMabai sėkmin
gai baigė 193Ž4.’ Būdamas Lie
tuvos ‘kariuomenėj karininku, 
vis nėrėsi į kitus mokslus ir 
gilino karines žinias. Po kele- 
rių metų kariuomenės vadovy
bės buvo išsiųstas į užsienį — 
į karo akademiją. Grįžęs vėl 
tęsė studijas Kauno ir Vilniaus 
universitetuose — studijavo 
ekonominius mokslus. Kaune 
vedė Mariną Stanaitytę. Pirmo
sios rusų okupacijos metais gy
veno Vilniuj. Čia jis turėjo ar
timų ryšių su pogrindžio centru 
ir mezgė per pasiuntinius platų 
tinklą provincijose prieš oku
pantą. Prasidėjus vokiečių - rusų 
karui, jam teko liūdnoji dalia —

DVYLIKOS LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA

Washingtone, D.C., Darbo 
dienos savaitgalį vyksta Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ketvirtasis seimas, į kurį atsto
vai suvažiuos iš visų laisvųjų 
kraštų. Seimas prasidės rugpjū
čio 30 ir baigsis rugsėjo 2.

Seimo metu bus priėmimas 
Lietuvos pasiuntinybėje, bus 
Čiurlionio ansamblio koncertas, 
literatūros vakaras, pamaldos 
Šv. Mato katedroje, banketas 
Statlerio viešbutyje, priėmimas 
Corcoran galerijoje, kur tuo 
jnetu bus 12-kos lietuvių dai- 
fininkų paroda.

t. , Kas toji paroda?
i Kas toji Corcoran galerija ir 
kas toji paroda?
j ępreoran galerija yra viena iš 
didžiausių VVashingtone. Ji yra 
ir 'muziejus, turi ir savo meno 
mokyklą. Savo parodom ji pir
mauja VVashingtone ir yra žino
ma visoje Amerikoje.

Praėjusią žiemą jau pradėta 
tartis su galerijos vadovybe dėl 
lietuvių dailininkų parodos. 
Galerijos vadovybė sutiko tokią 
parodą rengti ir ji pati ją ap
sprendė. Į parodą priimama tik 
tapyba ir grafika. Kitos meno 
šakos dėl įvairių technikinių 
sunkumų nubraukiamos.

Galerija nustatė ir dailininkų 
skaičių — 12, iš jų šeši tapy
tojai ir šeši grafikai. Kiekvieno 
dailininko bus bent keli darbai,

VVASHINGTONE 
kad lankytojas susidarytų vaiz
dą apie dailininko kūrybos po
būdį.

Galerijos vadovybei buvo 
pristatyta eilė dailininkų, iš jų 
galerija ir atsirinko dvylika at
stovų. Čia pateko įvairaus am
žiaus, įvairių meno krypčių lie
tuviai dailininkai, kurie gyvena ir 
dirba Amerikoje. Iš šitame kraš
te mirusių įjungė tik Adomą 
Galdiką.

Parodoje dalyvauja
Ilgai užsitęsė, kol galerija 

atsirinko parodos dalyvius. Da
bar jau aišku, kas tie dvylika. 
Štai jie:

Tapytojai: Adomas
Galdikas, Zita Sodeikienė, Ka
zys Varnelis, Vytautas Virkau, 
Viktoras Vizgirda ir Kazimie
ras Žoromskis.

Grafikai: Vytautas Ig
nas, V. K. Jonynas, Irena Mit
kutė, Viktoras Petravičius, Ro
mas Viesulas ir Dalia Aleknienė.

Jų tarpe iš Chicagos yra: 
Z. Sodeikienė, K. Varnelis, 
V. Virkau, I. Mitkutė, V. Pet
ravičius, D. Aleknienė, Viso — 6.

Iš kitų vietovių — iš New 
Yorko: V. K. Jonynas ir K. Žo
romskis. Čia priskirtinas ir A. 
Galdikas, nors jo kūriniai per
vežti į Putnamo vienuolyno so
dybą. Iš Bostono — V. Vizgir- 

. da, iš Philadelphijos — R. Vie
sulas. V. Ignas gyvena Conn.

valstybėje.

Galerija skelbia
Galerija jau skelbia parodą 

savo vasaros parodų kalendo
riuje. Ji pavadinta Twelve Li- 
thuanian Artists in America. 
Kalendoriuje pažymėta, kad 
paroda žada būti įvairi stiliaus 
bei temų atžvilgiu ir parodys 
lietuvių dailininkų kūrybin
gumą.

Galerija atspausdina ir kata
logą. Gi rugpjūčio 31 numato
mas galerijos patalpose PLB 
seimo atstovų priėmimas.

Kas tie rengėjai?
Prie centrinio PLB seimui 

rengti komiteto buvo sudaryta 
ir komisija, kuri rūpinosi - tik 
paroda. Komisijai pirmininkau
ja Dalia Lukienė, kiti jos tal
kininkai— Vida Zubkienė ir Al
gis Žemaitis. Jie kontaktavo 
galeriją, susirišo su lietuviais 
dailininkais, jų darbų skaidres 
pristatė galerijai. Jų triūso dė
ka Washingtone bus žymus 
lietuviškos kultūros įvykis — 
12 dailininkų paroda. Bus iš
statyta per 80 darbų. Paroda 
atidaroma rugpiūčio 10 ir tęsis 
iki rugsėjo 5.

Galerija yra pačiame miesto 
centre, vos kelios gatvės nuo 
Baltųjų Rūmų, visai arti ir nuo 
Statler viešbučio, kuriame vyks 
PLB seimas.

Apie Joną Aistį

Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot?

---------------------------  PAULIUS JURKUS--------------------
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Atskleidė tuos lapelius, pa

sitaisė, kad būtų patogiau, kad 
gerai šviesa kristų. Pirštai virpė
jo. Ji truputį jaudinosi. Visame 
kambaryje buvo jauki prieblan
da, ir man atrodė, lyg būčiau 
įėjęs tiesiai į Ibseno dramą, 
lyg į kokią “Norą” įžengęs. Ta
me jaukume ir balse yra kito
kia potekstė.

Ir ji skaitė šiuos žodžius:
“Aš mačiau, kaip baltaburė 

jachta įplaukė Villefiranche sur 
Mer įlankon ...”. Ir įstrigo vaiz- 
duotėn ta baltoji burė, ir visą 
laiką ji kažkur plaukė. O Al
dona skaitė. Tai buvo proza pa
rašytas gabalėlis, kaip vėliau pa
aiškėjo, tai buvo eilėraščio rin
kinio dedikacija.

Ir vos baigė skaityti, aš tuoj 
pasakiau autorių. Ji užskleidė 
ir rankom suspaudė lapų pluoš
tą. Tai buvo eilėraščių rinki
nys “Be tėvynės brangios”, de
dikuotas jai.

-o-
Vakaras. Elektros minkšta 

šviesa. O ji sėdi su tuo pluoš
tu rankose ir žiūri. Jos žvilgs
nis eina toli toli, per visas sie
nas, per Vokietiją, į Prancū

ziją, pas autorių.
Ir ji buvo viena iš tų, kuri 

mokėjo mintinai daugel Jono 
Kossu Aleksandravičiaus eilių. 
Jos įstrigo beskaitant, besi
klausant, kaip kiti jas deklama
vo koridoriuose per paskaitų 
pertraukas, plačiuose laiptuose 
ir kavinaitėse. Ir dabar štai nau
jas eilių rinkinys to didelio dai
niaus. Baltoji jachta ... Ir jach
ta plaukia ir šaukia.

Tą vakarą mąstėm apie gy
venimą. Kalbėjom. Apie poezi
ją. Draugystę. Apie tai, kas gy
venime lieka gražu. O ji laikė 
rankose jai dedikuotą eilių rin
kinį — Be tėvynės brangios.

-o-

Paskui atėjo negandos metai, 
ir visi mes tapome be tėvy
nės brangios. Tai buvo 1944 
metų vasarą, ankstyvą rudenį. 
Degė pašvaistės, dundėjo ir 
dundėjo tolima artilerija. O mes 
dar gyvenome paskutinę vasarą 
Žemaitijoje. Atrodė, kad čia nie
kada nieko neatsitiks, bet at
sitiko. Visa tai, kas buvo toli, 
pasidarė visai arti. Karas buvo 
mūsų kieme.

Ir išėjome. Neparuošti, 
neužgrūdinti. Išmesti kažkokios 
baisios jėgos. Išėjome pažemin
ti, nuskriausti. Našlaičiai. Išėjo
me su savo sielvartais, tuščiom 
rankom į didelius, nesibai
giančius kelius.

Buvo pirmasis ruduo svetur. 
1944 metų spalis ir lapkritis.

Berlyne suradau bičiulius, 
studentus, poetus. Ir vėl kal- 
kalbėjome ir apie Joną ir apie 
kitus. Kalbėjom ir apie Aldoną, 
kuri tuo metu, rodos, gyveno 
pietų Vokietijoje. Lankė m Pots
damo rūmus ir karalių kapus. 
Paskui vėl keliavome. Atsitiko 
gi taip, kad 1945 metais baigė 
karą, o niekas mūsų vargo ne
užbaigė. Jis tik tada prasidėjo. 
Mes buvome visi be tėvynės 
brangios. Svetimoje žemėje. Į 
tą mūsų šalį nebuvo nė vieno 
traukinio, nė vieno lėktuvo. Ne
buvo ir nė kelio, kuriuo galėtum 
pėsčias pareiti.

Sėdėjome ir laukėme. Kaip 
keista, kad mes mokėjome kant
riai laukti. Tada bene pirmai
siais mėnesiais po karo paliaubų 
Aldonėlė nukeliavo į Paryžių ir 
susitiko tą poetą, kuris buvo jai 
dedikavęs eilių rinkinį. Dabar 
jis dedikavo ir savo gyvenimą 
jai. Jonas ir Aldona susituokė 
Notre Daine katedroje. Senoje, 
istorinėje katedroje, kur gotika 
sriūva į tavo rankas. Ten vienoje 
koplytėlėje iš vitražų sriuvo ir 
jiem naujo gyvenimo šviesa.

Greit po to priplaukė laivas 
prie Prancūzijos krantų. Ir tas 
laivas buvo geras, pasakų laivas, 

nes jis vežė į Naująjį Pasaulį, 
apie kurį rašė Kari May savo 
romanuose ir kurį muzikoje iš
dainavo Dvoržakas su Naujojo 
Pasaulio simfonija.

Pasaulis buvo tikrai naujas. Ir 
Naujoji Anglija buvo jų tėvynė. 
Tikri imigrantai. Prisiglaudė 
Thompsone, Conn., visai arti 
prie Putnamo. Thompsone buvo 
gražus dvaras su baltom kolo
nom, sporto aikštėm ir didele 
vienatve. Ramybė ten pado
vanota šiam dvarui. O dvaras 
buvo lietuviškas, paverstas Ma- 
rianapolio kolegija, kurią tvarkė 
tėvai marijonai. Į tą mokyklą 
ir pakvietė Joną mokytojauti.

Marianapolyje pilna tėvų ma
rijonų, o netoliese Putname kū
rėsi seserys — Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys, kurias 
Lietuvoje vadinome vargdienė
mis. Iš Marianapolio vienatvės 
sodų Jonas iškeliaudavo tai šen, 
tai ten. Tada atplaukė ir kiti 
geri laivai ir atvežė naujus imi
grantus.

Ženklai ir stebuklai Bostone
Atvykau į Bostoną savait

galiui. O tai buvo 1951 metų 
;ausio mėnuo. Į Ameriką buvau 
atvykęs prieš porą mėnesių. At
vykau į Kennebunkportą. Čia 
pakvietė mane Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, išrašęs visus 
afi(levitus. Tame Kennebunk- 
porte ir leidau pirmuosius mė
nesius Amerikoje. Bostonas taip 
netoli. Tai ir lankiau jį.

Bostone jau buvo įsikūrę visa 

plejada poetų ir rašto žmonių. 
Štai Bernardas Brazdžionis, ku
ris pasigavo mane ir visada pri
glaudė Bostone. Jis gyveno tą
syk tokioje gatvėje, kuri vadinas 
raide. Į uosto pusę. Nedidelis 
namas. Pirmame aukšte. Butelis 
kuklus, bet — kaip ten buvo 
jauku ir kaip buvo miela. Ten 
buvo tikri ženklai ir stebuklai 
viso to meto Bostono. Kodėl 
ženklai ir stebuklai? — Tokį 
eilėraščių rinkinį buvo išleidęs 
Bernardas Brazdžionis Lietu
voje ir buvo gavęs bene Sa
kalo leidyklos premiją.

Čia susirinkdavo tokie puikūs 
žmonės. Už stalo sėdi elegantiš
kas, kaip senas grafas iš auk
sinių rėmų — poetas Faustas 
Kirša. Jis rūko pamažu. Rūko 
su mundštuku. Pelenus pamažu 
nukrečia. Rūko ir kitas. Tai An
tanas Gustaitis, — “peklinin- 
kas”, taip buvo pramintas nuo 
Vokietijos literatūros vakarų. Jo 
plaukai dideli, šelmiškai Šypsosi 
ir riečia neišsenkamo sąmojo 
istorijas. Tai ne anekdotai, tai 
nuotykiai apie spalvingus rašy
tojus, artistus, laikraštininkus. 
Tai kelionė per kultūros istoriją, 
kelionė su šypsena.

Vidury sėdi ir šeimininkas 
Bernardas Brazdžionis, kuris 
mėgsta literatų draugystę, mėgs
ta sąmojais žaisti. Pirmiausia jis 
pakloja 'laikraštį ant stalo — 
New York Times, knygų sekciją. 
Ir ten apžiūri viską, perskaito 
poezijos kolumną, perskaito, kas 
populiariausias rašytojas, la
biausiai perkama knyga. Tom ži

niom domisi ir Faustas Kirša. 
Ir jis jau bus kur nors skaitęs, 
susipažinęs su viena ar kita kny
ga.

Paskui Bernardas padeda laik
raščius ir, kalbėdamas gyvom 
eilėm, skambiais rimuotais dvi
eiliais, juokauja, išdaigai:;.t.

Toje draugijoje sutikau Joną. 
Jau jis tuo metu nebesivadino 
Aleksandravičiumi. Jis savo pa
vardę trumpino — gal buvo 
Aleksandriškis, o gal jau ir Jo
nas Aistis. Jis atvyko tąsyk su 
Aldona, su žmona. Visi sėdė
jome prie stalo. Ir kiek ten buvo 
klegesio! Kiek išdaigų! Visi susi
rinkę buvo su šmaikščiu ir gra
žiu žodžiu. Ir poetas Jonas mėgo 
riesti istorijas, mėgo juokauti. 
Mėgo kalbėti.

Kartą M. K. Čiurlionis savo 
laiškuose iš Leipcigo nusiskun
dė draugui, kad ateina vakarai, 
ir jis neturi nė su kuo pasi
kalbėti. Taip sau. Ape nieką. 
Jis geria arbatą vienas, ir jam 
taip noris kalbėti.

Ir čia, tokiuose susirinkimuo
se, visi pramogavo ir išdaigavo 
kalbėdami. Ir tai sudarė atmos
ferą, sudarė ir gerą puikią nuo
taiką.

Jonas kalbėdamas staiga pa
kelia ranką, išmeta vieną pirštą 
ir pats pradeda juoktis. Net ap
siašaroja. Tada su iškeltu smi
lium pamoja ore ir pradeda is
toriją. Ir vis dar juokiasi. Visi 
pasakoji nai pradedami tuo pa
čiu — " \š pasakysiu ..

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI BURIASI KENNEBUNKPORTE
Mintys, išreikštos Lietuvių Dienos dalyviam Kennebunkport, Ma., 

liepos 1

Dievo ir tėvynės meilė bei 
ištikimybė vienų kitiem dažnai 
suburia lietuvius Maine, Ken
nebunkporte, pranciškonų so
dyboje švęsti Lietuvių Dieną. 
Džiaugsmu nušvinta mūsų, 
pranciškonų, veidai, matant sa
vo tautiečius, iš kurių esam pa
tyrę nepaprastai daug meilės ir 
gero.

Kai rusai komunistai užėmė 
mūsų gimtąjį kraštą, mum, pran
ciškonam, buvo atimti vienuoly
nai, ir mes patys buvom išsklai
dyti ir pasmerkti mirčiai.

Viską praradę Lietuvoj, tuš
čiomis rankomis, be kalbos ir be 
pastogės atsidūrėm Amerikoj. 
Kada mum labiausiai buvo rei
kalingas pažįstamas žmogus ir 
draugas, kaip tik tada mūsų 
tautiečiai atvėrė mum savo šir
dį. Jie dalinosi su mumis savo 
duonos kąsnį ir savo veido pra
kaitu uždirbtus centus. Tik Die
vo ir jų dėka mes turim šį

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, 
The Boston Five Bldg., 1895 Center 
St., Boston, Mass. 02132

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

NEPATARTINA KREIPTIS 
Į TEISMĄ

Klausimas
Dienomis dirbu fabrike, o 

vakarais lipdau popierius, da
žau sienas ir lubas kitų žmonių 
namuose. Tokiu būdu, sunkiai 
dirbdamas dieną ir naktį, pasi
darau šiokį tokį pragyvenimą. 
Paprastai neturiu jokių sunku
mų ir problemų su žmonėmis, 
pas kuriuos dirbu, bet, žinoma, 
visko pasitaiko.

Apsiėmiau lipdyti popierius ir 
visus dažymo darbus atlikti pas 
tokius žmones, kurie turi didelį 
biznį — krautuvę. Jie matė ma
no darbą pas savo pažįstamus 
ir patys man paskambino, kad 
ateičiau su jais tartis dėl remon
to jų namuose. Atėjau, praleidau 
pas juos visą vakarą, išmatavau 
sienas ir kt. ir pasakiau, kokio 
popieriaus jie turi pirkti. Susi
tarėm dėl kainos, ir aš jiem iš
rašiau tokį raštelį, ant popierga
lio, kad už tiek darbo man pri-> 
klausys tiek pinigų.

Jie nupirko popieriaus, su ma
nim nesi tarę, ir, kai atėjo laikas,' 
aš atėjau ir, pasistatęs savo 
reikmenis ir įrankius, pradėjau 
dirbti. Iš karto pamačiau, kad jie 
nupirko tokį popierių, kurį bus 
sunku klijuoti. Toks jis kietas, 
kaip lenta, nors ir plastikinis. 
Tas popierius yra plaunamas ir 
šiuo atžvilgiu geras, bet ypa
tingai sunkus klijuoti, vis raukš- 
lėjasi, ir priklijavus jame pasi
lieka oras.

Namų savininkė pradėjo ma- 
ho darbą kritikuoti. Tai jai tas 
negerai, tai vėl kitkas negerai. 
Iš pradžių stengiausi ją įti
kinti, kad ji nesirūpintų, kad aš 
gerai žinau savo darbą. Bet ji 
vis nepatenkinta. Stovi ir man 
nurodinėja, kaip aš turiu ką da
ryti.

Baigus vieną kambarį (o prieš 
tai turėjau nuimti tris sluoksnius 
seno popieriaus), ji buvo labai 
nepatenkinta. Sako, tu nemoki 
savo darbo dirbti. Tada aš supy
kau ir juos pasiunčiau po velnių. • 
Sakau, raskit kitą durnių, kuris 
čia bus visą laiką kritikuoja
mas. Užmokėkit man už padary
tą darbą, ir aš eisiu lauk. Jie 
pasiuto. Sako, tu dar mum esi 
skolingas už sugadintą popierių, 
mes tave patrauksim teisman. 
‘Paėmiau savo įrankius ir išėjau.

Kitą dieną nuėjau pas savo ad
vokatą ir jam papasakojau visą 
istoriją. Jis man patarė užmiršti 
visą reikalą, nes, girdi, iš to nie
ko neišeisią, tik saū išlaidų aš 
pasidarysiąs.

Man atrodo, kad čia yra ne tik 
principo reikalas, bet kad jie

galim pabuvoti kitose savo susi
būrimų vietose ir kultūros cent
ruose? Tik vieną kitą valandą, 
taip, kad nespėjam nė susidrau
gauti, o dar mažiau savųjų tar
pe pajusti jaukią šeimynišką 
nuotaiką. Tačiau pas pranciško
nus Kennebunkporte mes ga
lim praleisti ne valandą ir ne 

Kad ir kažkur ir kažkiek mes dieną, bet savaites ir net iš
turėtume susibūrimo vietų ir 
kultūros centrų, kito Kenne- 
bunkporto su pranbciškonų so
dyba visų mūsų reikalam nie
kur nerasim.

Pati nuosavybė — lyg smarag
das Atlanto pakrašty. Iš pietų ji 
įrėminta mažos įlankėlės; iš va
karų — tašytų akmenų mūro, 
palei kurį kelias veda į čia pat 
esančią atvirą jūrą; iš rytų — 
sidabru tekančios Kennebunko 
upės. Sutemus žengiant takeliu 
palei upę, matyti giliai vandeny 
nugrimzdę namų ir laivelių ži
buriai.

Kaip dažnai ir kaip ilgai mes

gražų vienuolyną, šventoves, 
patalpas svečiam ir naują baž
nyčią. Visų geradarių vardai su 
meile ir dėkingumu įrašyti mū
sų širdyse. Išganytojas sako: 
“Tai, ką jūs padarėte vienam iš 
mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte...”

man turi užmokėti už trijų vaka
rų ir vieno šeštadienio darbą. 
Ne mano kaltė, kad jie nežino, 
ko nori. Aš savo darbą atlieku 
gerai ir sąžiningai.

Ar ir Tamsta man patarsi do
vanoti tiem žmonėm už mano 
atliktą darbą ir užmiršti, kad 
man iš jų priklauso ne mažiau 
150 dol.? 

Skaitytojas
Atsakymas

Pilnai sutinku su Tamstos ad
vokatu. Aš niekam nepatarčiau 
kreiptis į teismą dėl 150 dolerių. 
Jei Tamstos valstijoj yra vadina
masis “small claim” teismas, 
galima ten kreiptis ir be advoka
to.

Jei Tamsta kreiptumeis į teis
mą, teisinė situacija būtų tokia: 
kadangi Tamsta pats savo valia 

išėjai ir palikai pradėtą darbą, 
Tamsta “sulaužei” sutartį 
(breach of contract). Jei sugebė
tum įrodyti, kad namų savinin
kai savo elgesiu “neleido” 
Tamstai pabaigti darbo, teismas 
galėtų į šį faktą atkreipti dėme
sį. Jei teismas pripažintų, kad 
Tamsta “sulaužei” sutartį, tada 
iškiltų klausimas, ar tai buvo pa
daryta be blogos valios; tokiu 
atveju iškiltų klausimas, ar, ob
jektyviai kalbant, namų savinin
kai turėjo konkrečios naudos iš 
Tamstos atlikto, bet neužbaigto 
darbo. Tamstai būtų reikalingas 
bešališkas ekspertas, kuris pa
liudytų, kiek tos naudos būtų 
ir ar Tamstos darbas buvo atlik
tas pagal priimtus standartus ir 
pan.

Iš to, kas bendrais bruožais 
mano pasakyta, Tamsta gali 
spręsti, kiek keblumo Tamsta 
turėtum, kreipdamasis į teismą.

Beje, jei reikalas atsidurtų 
teisme ir jei namų savininkai 
sugebėtų įrodyti, kad popierius 
buvo blogai prilipdytas ir kad 
Tamsta, pamatęs popierių, jiem 
nepasakei, prieš jį lipdy- J 
damas, kad jis yra prastas ir kad 
Tamsta dėl to neapsiimi jo lip
dyti — tada gali susidaryti tokia 
situacija, kad Tamsta ne tik nė 
cento negausi už savo darbą, bet 
dar turėsi savininkam atlyginti 
už “sugadintą” popierių.

Patariu klausyti savo advokato 
ir reikalą užmiršti. Žinoma, ne
pakenktų, jei Tamstos advokatas 
pasikalbėtų su namų savininkais 
geruoju. Jam kartais gali pasi
sekti jiem įrodyti, kad jie iš 
Tamstos darbo turėjo tam tikros . 
naudos, pvz. kad Tamsta nu
ėmei nuo sienos senojo popie
riaus keletą sluoksnių ir kad jie 
turėtų Tamstai atlyginti bent už 
dalį atlikto darbo.

tisus mėnesius. Visų mūsų tiks
lam čia patogiausios patalpos, 
mūsų skoningai suplanuotas 
parkas su žaviomis šventovė
mis, mūsų puošni bažnyčia ir 
Atlantas su gaivinančiomis ban
gomis. Čia mes pasijuntam lyg 
ir prie Baltijos jūros mielame 
Lietuvos kampely, kur nuostabi 
gamta, tyras oras ir niekieno 
nedrumsčiama laisvė ir ramybė.

Kai paukščiai savo giesmėmis 
užtvindo parką, čia vasaroti iš 
visur suvažiuoja daug lietuvių. 
Dalyvaudami įvairių organiza
cijų suvažiavimų studijose ir su 
malonumu besiklausydami kon
certų, operos solistų ir mūsų 
rašytojų literatūros vakaruose, 
mes susicementuojam į vieną 
milžinišką lietuvišką šeimą, ku
ri kartu meldžiasi ir kuria. Per 
atvirus bažnyčios langus Dievo 
garbei veržiasi mūsų lietuviškos 
giesmės, ir šlamančių medžių 
viršūnėmis nuaidi mūsų daina.

-o-
Kadangi ši vieta mum visiem 

tokia reikalinga ir miela, mes 
turim kartu planuoti ir veik
ti, kad ji kaip galima geriau 
būtų panaudota mūsų tautos la
bui ir Dievo garbei, kad pati 
išsiskleidusi žydėtų, kaip žydi 
jos gėlynai.

Nepaprastai mum skaudu, kai 
savo atviromis akimis žvelgiam 
į gęstančius mūsų tautos ir ti
kėjimo žiburius. Kas yra tie ži
buriai? Tai mūsų švietimo - į- 
staigos, parapijos, organizacijos, 
lietuviška spauda ir vienuoly
nai. Be medžiaginės paramos ir 
be žmonių jie turi žūti, ypač 
esant nepalankiom gyveninio 
sąlygom. Ir mūsų vasarvietės 
sąlygos pasunkėjo, kai valdžia 
reikalauja, kad mes kasmet mo
kėtume 5,000 dol. mokesčių. 
Be to, dar iš anksčiau tebetu
rim apie 40,000 dol. bažnyčios 
statybos skolų. Tačiau, pasitikė
dami Dievo apvaizda ir tautie
čių gerumu, esam tikri, kad iš 
tų skolų išbrisim.

Sunkesniam stovy yra mūsų 
pašaukimai. Mum reikia kilnių 
jaunų žmonių, kurie toliau su 
užsidegimu ir su visišku atsi
davimu skleistų Dievo karalystę 
ir rūpintųsi mūsų tautos išgany
mu. Tik vienas Dievas tegali 
duoti pašaukimų į vienuolinį 
gyvenimą ir į kunigystę. Tai 
yra jo ypatinga malonė. Tačiau 
jis mum prižadėjo: “Prašykite, 
ir gausite, kad jūsų džiaugsmui 
nieko netrūktų” (Jono 16, 24). 
Tad visi vieningai karštai mels- 
kim, kad visagalis Dievas, kuris 
valdo žmonių širdis ir protus, 
visiem mūsų vienuolynam duo
tų kilnių pašaukimų.

ii
su Darbininko fo-George Pressman, TV 5 kanalo žinių komentatorius, šnekučiuojasi 

tografe Antoineta Binkins Prospect parke, kur vyko Kolumbo vyčių 4 laipsnio 68 
nepriklausomybės metinis minėjimas. Kalbėjo kun. E. L. Curran. Šv. Sebastijono par. 
klebonas emeritus. Nuotr. C. Binkiins

Net iii tie, kurie nesupranta 
mūsų skambios kalbos, atva
žiuoja į pranciškonų vienuolyną 
Kennebunkporte pasigėrėti lie
tuviška kūryba. Čia mes jų su
tinkam ne vien iš Amerikos, bet 
ir iš kitų įvairiausių pasaulio 
kraštų. Lietuvišku stilium pa
statytos Šventovės ir išpuošta 
bažnyčią atstovauja ir atstovaus 
mum ir mūsų tautai savo menu. 
Tose šventovėse šimtmečius pa
siliks vardai tų, kurie suvieny
tomis jėgomis jas pastatė. O 
jų mylimieji gyvieji ir mirusie
ji bus mūsų mišių, maldų ir ge
rų darbų nuopelnų dalyviais.

Po trumpos gyvenimo valan
dėlės šiam pasauly mes į amži
nybę nepasiimsim nieko dau
giau, kaip savo gerus ir blogus 
darbus. O kokie žavūs yra tie, 
kurių prabanga yra gero dary
mas, kad nedorumą nugalėtų 
gerumu ir savo laikinius turtus 
labdarybės darbais paverstų 
amžinu lobiu danguj, “kur nei 
kandys' nei rūdys neėda, kur 
vagys neįsilaužia ir nevagia ” 
(Mato, 6, 20).

Geri žmonės yra žvaigždės, 
amžių planetos. Jie šviečia savo 
laikam. Jų kilnūs darbai nieka
da neįniršta istorijos lapuose. 
Su saule ir mėnuliu jie atnau
jina savo šviesą palaimai tų, 
kurie į juos žvelgia.

“Gerais darbais mylėti artimą 
yra žmoguje mylėti Dievą” — 
sako šv. Pranciškus Salezas. Tik 
meilė ir labdarybė mirties neį
veiktą gyvenimą vainikuoja 
amžinybe ir dieviškumu.

Tik kartą tekeliaudami per šį 
gyvenimą, kiekvieną gerą darbą, 
kurį mes galim atlikti, ir kiek
vieną nuoširdumą, kurį galim 
parodyti savo artimui, neatidė
liodami atlikim dabar, nes tuo 
pačiu keliu daugiau nebegrįšim!

Per' Švč. Marijos, visų malo
nių tarpininkės, užtarimą telai
mina Dievas visus geradarius 
visokeriopa dangaus ir žemės 
palaima!
T. JUOZAS K. BUTKUS, OFM

KULTŪRINĖ šaulių stovykla
Montrealio Lietuvos karaliaus 

Mindaugo šaulių kuopos kultū
rinė trijų dienų stovykla vyks 
KLB Montrealio Baltijos stovyk
lavietėj, Lac Sylvere Laurentijos 
kalnuose, prie St. Donat, P.Q., 
Kanadoj, 1973 rugpiūčio 3-4-5.

Rengia — L. K.. Mindaugo 
šaulių kuopos valdyba. Stovyk
los vadovas — J. Šiaučiulis. Sto
vyklos vadovo pavaduotojas- 
koordinatorius — A. Mylė. Sto
vykloj komendantas — Ig. Pet
rauskas. Meno vadovas — V. Su- 
šinskas. Ūkio reikalam — S. 
Rentas ir J. Babrauskas. Vyr. sto
vyklos šeimininkė — M. Kas
peravičienė. Šaudymo vadovas 
— B. Kasperavičius.

Trijų dienų stovyklavimo mo
kestis, įskaitant nakvynę ir mais
tą, sukugusiem — 15 dol., jauni
mui iki 15 metų — vienam 10 
dol., dviem iš šeimos po 7.50

Rūta su treneriu AVoodcock 
West Side. teniso klube New 
Yorke

TENISININKĖ RŪTA GERULAITYTĖ
Kai 1973 sausio 28, vykdama 

į turnyrą Stmnforde, automobi
lio nelaimėj nukentėjo Rūta Ge- 
rulaitytė, kaupėsi i>augios min
tys apie jaunos žaidikės ateitį, 
Betgi visi pradiniai nuogąsta
vimai greitai išbiro dulkėmis. 
Gydytojai ir jaunystė laimėjo; 
kovo pabaigoj Rūta viešėjo te-. 
nisininko Gene Scott šeimoj V 
Nassau, o balandžio mėnesį pra
dėjo treniruotis. Nors iŠ jos 
repertuaro buvo išbraukti trys 
mėnesiai, bet šią vasarą Rūta 
yra tiek pažengusi, kad apie ją 
rašo amerikiečių spaudei ir jos 
pavardė ne kartą sumirga ir 
stambesnėse antraštėse.

Prisimenam Rūtos tėvą Vy
tautą (Lietuvos teniso meisteris 
1938 - 1940), dažnai skaitome 
apie jos brolį Vitą (1972 pripa
žintas geriausiu jauniu JAV), o 
1973 pati Rūta, tretysis šeimos 
narys, pradėjo skambėti ameri
kiečių teniso sluogsniuose.

Rūta — 17 metų amžiaus, 
šviesiaplaukė, mėlynakė. Jau 
mažutę tėvas pakalbindavo žais
ti, bet ji tik retkarčiais užsuk-

Tėvo ir brolio pėdomis

Rūta smūgiuoja iš kairės

dol.
Baltijos stovyklavietė yra nuo

stabiai gražioj Laurentijos kalniu 
aplinkoj, prie Lac Sylvere ežero, 
tik apie 100 mylių nuo Montrea- 
lio.

Norintieji stovykloj dalyvauti 
prašomi registruotis kaip galima 
anksčiau, kartu prisiunčiant re
gistracijos mokestį (ne vėliau 
kaip iki liepos 29) šiuo adresu: 
Aug. Mylė, 105 Monette St., 
La Šalie 650 P. Q., Canada. Tel. 
365-0353.

Visas L.Š.S.f. kuopų vado
vybes maloniai kviečiame šau- 
lišku nuoširdumu prisidėti ga
lima talka ir paraginti kuopų na
rius, brolius ir seses, kuo gau
siau dalyvauti šioj L.K. Mindau
go šaulių kuopos kultūrinėj tri
jų dienų stovykloj.

L.K. Mindaugo šaulių kuopos 
valdyba 

davo į aikštę. Ilgametei Lietu
vos ineisterei (1928- 1944) Ve
ronikai Ščiukauskaitei rekomen
duojant, 1970 RŲta priimta į 
The West Side teniso klubą 
Forest Hills. Iš pradžių nenorė
jo eiti, ašaros nuvingiuodavo 
skruostais . . . Tėvai įsakydavo: 
“Nueik! Kad ir nežaisi 4- pabūsi 
su savo amžiaus mergait<W> ■ • • 
Kurį laiką taip ir nežaidė,-kol 
1972 įsisiūbavo ir pradėjo rink
čiau žiūrėti į tenisą. Tėvai sue 
darė sąlygas — žiemą Port Wa- ’’ 
shington Tennis Academy, kur 
pateko į rinktinių jaunių grupę, 
o vasarą VVest Side klube ją 
moko treneris VVarren VVood- 
cock, savo laiku Australijos Da- 
viso taurės rinktinės narys, tas 
pats, kuris yra mokęs ir Rūtos 
brolį Vitą.

Dabar Rūtą yra pagavęs teniso 
drugys — ji turi vilčių būti 
profesionale žaidike. Dažnai po 
valandą pažaidžia su tėvu, o 
kai brolis laisvas — su juo pa
sitreniruoja. Pasižymi darbštu
mu.

1973 Rūta laimėjo turnyrą 
Bridgeport, Conn. (mergaičių 18 
m. ir jaunesnių), baigmėj įvei
kusi Carillo 3-6, 6-3, 7-5. Su Pat 
Lury laimėjo moterų dvejetą 
VVest Side klubo pirmenybėse.

Eastern moterų (hardcourt) 
pirmenybėse pasiekė baigmę, 
taip pat buvo baigmininkė EL
TA pavasario pirmenybėse (18 
m. kl.) ir Ann Cummings tur-

Liepos 8 žaidė parodomąsias 
rungtynes Cherry Valley, L.L, 
kur nugalėjo Carillo 8 - 6, o 
liepos 9 nuskrido į St. Louis 
miestą. Tenykščiam turnyre į- 
veikė dvi priešininkes, kol tre
čiam rate turėjo pasiduoti turny- 

fornijos 3-6, 3-6. Rūta išrinkta 
į trejetuką iš Rytų, kuris liepos 
pabaigoj vyksta Į Meinphis, 
Tennessee, žaisti JAV jaunių 
pirmenybėse. Be to, įtraukta į 
Rytų rinktinę sritinėm pirme
nybėm.

Rūta žaidžia daugiausia nuo 
galinės linijos; iš dešinės pusės 
smūgiuoja suktus sviedinius 
(topspin), iš kairės — kartais 
piausto. Prie tinklo neina daž
nai, bet pagal situaciją. Atidžiai 
tobulina padavimus — atsineša 
tris pintines sviedinių (po 50 
kiek vienoj) i r i 1 gai praktikuojasi.

Namie auga laimėtų taurių 
skaičius — dabar Įpusėjusi ant
rąjį tuziną. 1973 vasarą tenka 
daug žaisti. Dėl to nenuostabu, 
kad Rūta vieną dienų taip ir 
pasakė: “O kad palytų keletą 
dienų — galėčiau pailsėti . . .”

Rūtai smagu, kad jos brolis 
pirmasis jaunis JAV. ir smal
suoliai dažnai apie jį klausinė
ja. Ji mielai pasidalina minti
mis, bet kai kurie praplium
pa: “Ar tu Vito sesuo? O ar tu 
taip gerai žaidi, kaip jis?” Yra 
tokių, kurie nežino jos vardo, 
bet visa tai skubiai krenta į 
užmarštį — savo pasiekimais 
teniso aikštėj Rūta nutildo šne
kas, jog ji tik lu-varclė Vito se
suo . . .

K. Ccrkeliūnas
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SPORTININKAM JURGIS JANUŠAITIS 
KELIANT SPARNUS IS VISUR!

Sportininkų išvyka į mielą 
senąją Europą čia pat. Išvykos 
planuotojai bruzda, kruta. Net, 
sako J. Baris, naktimis miegoti 
negalįs.

Vieno vakarą inž. Antano Ru
džio, išvykos lėšom telkti komi
teto pirmininko, rezidencijoj 
šnekučiuojamės apie visas išvy
kos bėdas. Vytautas Kasniūnas, 
gerokai įsitraukęs į darbą, pra
šneka:

— Na, atidenkit kortas. Ko
kios bėdos, rūpesčiai slegia pe
čius? Mes, spaudos žmonės, pa
dėsim. Kalbėsim į lietuvius laik
raščių puslapiuose. Juk reikalas 
visuotinis, svarbus . . .

Ir pirmininkas inž. A. Rudis 
drožia:

— Mūsų sportininkai Europoj 
kalbės plačiai apie Lietuvą. 
Primins pasauliui apie jos pa
vergimą. Amerikos lietuvių jau
nimas puikus, moka reprezen
tuoti Lietuvą. Ir tai yra įrodęs 
jau ne kartą. Reikia sukrusti, kad 
išvykai būtų sudarytos kuo ge
riausios sąlygos.

Pritariam.
Išvykos vadovas J. Baris varto 

storą bylą. Daugybė raštų, raš
telių . . . Vis susirašinėjimai.

— Išlydėsim savo sportinin
kus kuo gražiausiai. Dideliu 
banketu. Jo ruoša rūpinasi vi- 
suomenininkė Marija Rudienė. 
Jis įvyksta rugpjūčio 19 pačioj 
gražiausioj Martinigue salėj. 
Telpa tūkstantis svečių. Argi ne- 
pripildysim? — dėstė inž. A. 
Rudis.

— O atsisveikinimo rungty
nės, krepšinio ir tinklinio, į- 
vyksta' taip pat rugpjūčio 19 
St. •' Lawrence aukštesniosios 
mokyklos salėj. Tai bus vienos 
iš įdomiausių atsisveikinimo 
žaidynių. Ir čia juk reikia tūks
tančio žiūrovų . . . Ateikit at
sisveikinti su mūsų šauniaisiais 
vyrais ir mergaitėmis, — kal
ba išvykos vadovas J. Baris.

Kiek ilgiau sustojam prie lėšų. 
Be pinigo visur blogai. Reikia 
18,000 dol. Juk tai nedidelė su
ma, palyginant su kitais rengi
niais. Tik po doleriuką, kitą, 
ir štai jungtinė talka neša dide
lę naudą.

— Tiesa, nepamirškit. Daug 
kas iš komiteto gavot knygutes 
su laimėjimam skirtais bilietė
liais. Dėl Dievo meilės, nenu- 
meskit jų į krepšį, — prašo ren
gėjai.

Prieš 
čius, 
ir trijų išvykų rinktinių dalyvis A. Varnas. Nuotr. Z. Degučio

išvyką į Europą. Iš k.: rinktinės dalyvis L. Jesevi- 
Lietuvos rinktinės dalyvis 1937 - 39 M. Ruzgis

Lituanistikos Instituto nauji nariai
Lituanistikos Instituto pre

zidiumas praneša, kad instituto 
tarybos balsavimu birželio 18 
dieną 22 asmenys išrinkti tikrai
siais LI nariais.

Istorijos skyriun išrinkti: dr. 
Marija Krasauskaitė iš Chicagos, 
dr. Vladas Krivickas iš Brookly- 
no, N. Y., dr. Romas J. Misiū
nas iš Williams kolegijos, Mass., 
dr. Jonas A. Račkauskas iš Chi
cago State universiteto.

Kalbos skyriun: dr. Gordon B. 
Ford, Jr., Northwestern univ. 
prof., dr. Benj. Jėgers, Northern 
Illinois univ. prof., dr. Janina 
Rėklaitienė, Univ. of Illinois 
at Chicago Circle profesorė.

Literatūros skyriun: dr. Bi
rutė Ciplijauskaitė, Univ. of 
Wisconsin profesorė, Vytautas 
A. Jonynas iš Montrealio uni
versiteto, dr. Kęst. Keblys iš 
Southfield, Mich., dr. Viktorija 
Skrupskelytė, Oberlin kolegijos 
profesorė. t

— Būkim pareigingi: grąžin
ki m šakneles su doleriuku, 
sutartinai prašo komiteto nariai.

O organizacijos — pajudėkit! 
iŠ savų iždų ir narių parūpin
kit lėšų ir pihius pilnutėlius 
aukų lapus tuojau grąžinkit,ko
mitetui. Tai geras ir gražus dar
belis. Konkreti veikla, konkreti 
parama.

Ana va, Jonas Evans Sr. kaip- 
reikia griebia verslininkus. Al
bertas Vengris daug naktų pra
rymo prie aukų lapų tvarkymo. 
O, sako J. Baris, Clevelande Vla
das Gyvas, Toronte Pranas Ber- 
peckas, Detroite Jonas Urbonas 
su savo komitetais jungiasi į 
didžiąją talką ir žada gerą der
lių. Ačiū jiem. Reikia manyti, 
kad neatsiliks ir ambicingas 
New Yorkas.

Tiesa, štai dar viena pa
stanga. Danutė Mažeikienė ir 
Marija Rudienė, kaimynės, sa
vuose kiemuose liepos 29 ruošia 
Irendrą garbingų svečių susibū
rimą. Čia įvyks ir dovanų pa
skirstymas laimingiesiem. O lai
mėti galima net dvi keliones 
į Europą drauge su sportinin
kais. Jeigu laimingasis nenorėtų 
keliauti, jam išmokama čia pat 
269 doleriai.

Inž. A. Rudis atidengė paslap
tį — garbės komiteto sąstatą. 
Įeina: Lietuvos atstovas J. Ka- 
jeckas, P LB pirmininkas Sta
sys Barzdukas, vysk. V. Brizgys, 
prel. V. Tulaba, M. Rudienė, 
Clevelando burmistras R. Perk, 
G. Dunne, kongresmanai Klu- 
czynski, Murphy Ed. Kraus- 
Moose. Iš kitų laukiama suti
kimo.

Numatoma, kad bankete bus 
daug garbingų svečių, kurie bus 
supažindinti ir su mūsų krepši
ninkų bei tinklininkių išvykos 
tikslais.

Tad kuo mes, eiliniai pilie
čiai, galėtume prisidėti? Labai 
lengva. Nors kuklia savo auka, 
geru žodžiu, šiltu dėmesiu ir 
bet kokia talka.

Pajudėkiin visais frontais, kad 
išvy ka būtų sėkminga!

— Rita Čyvaitė, Clevelando 
Žaibo klubo žvaigždė, baigė Vil
ią Angelą gimnaziją pirmąja mo
kine. Talentingoji sportininkė 
tolimesnėse studijose kaip pa
grindinius dalykus pasirinko 
muziką ir kalbas.

Tautotyros ir kraštotyros sky
rium Elena Bradūnaitė iš Univ. 
of California, dr. Stasys Goš
tautas iš VVellsley kolegijos, dr. 
Mind. Nasvytis iš Cleveland 
State univ., Aleksandras Pakal
niškis iš Chicagos. Rimas Pau- 
lionis iš Silverthom Coli. Inst. 
Toronte, dr. Romas Vaštokas, 
Trent univ. prof. Ontario, dr. 
Joana Vaštokienė. iš Trent univ. 
Ontario.

Teisės ir sociologijos skyrium 
dr. Antanas Musteikis. D’Youvil- 
le kolegijos prof., Buffalo, N.Y.

Bibliografijos skyrium Povi
las Gaučys iš Chicagos, Adomas 
Kantautas iš Univ. of Alberta 
Kanadoje, Stasė Vaškelienė iš 
Easton, Pa.

Dabar Lituanistikos institu
tas turi 87 narius.

IV-sis suvažiavimas įvyks 
Chicagoje lapkričio 22-25 kartu 
su Il-ju mokslo ir kūrybos sim
poziumu.

Spaudos konferencija liepos 11 dr. J.K. Valiūno įstaigoj. Iš k.: dr. J.K. vaiiunas, v. onumtm 
gara), A. Budreckis, K. Bučinys, J. Audėnas, R. Navickaitė, E. Cekienė. Nuotr. L. Tamošaičio

HARTFORD, CONN
Birželio tragiškieji įvykiai pa

minėti birželio 10. Švč. Trejy
bės bažnyčioj mišias aukojo kun. 
J. Matutis. Jis pasakė ir pritai
kytą pamokslą lietuviškai ir 
angliškai, gausiai dalyvaujant vi
suomenei, skautam ir ramovė- 
nam. Buvo ir miesto burmist
ras G. Athanson. Per mišias 
iškilmingai giedojo Aido choras, 
vadovaujamas muz. J. Petkaičio. 
Dr. Izidorius Alis su įsijautimu 
pagiedojo solo. Muz. J. Petkai
čio sūnus trimitavo. Choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Po mišių visi suėjo į parapi
jos salę. Ten vyko vaišės bend
rai su kitu pobūviu — prel. 
Jono Amboto fondo stipendijų 
išdalinimu laimėtojam. Vaišėse 
kalbėjo burmistras G. Athanson, 
teisėjas Frank Mončiūnas ir kiti.

Po pietų birželio įvykiai buvo 
paminėti per Tėvynės Garsų 
radiją. Vedėjas A. Dragūnevi- 
čius suglaustai priminė liūdnas 
deportacijas ir perdavė iš gar
sinės juostos poezijos montažo 
ištrauką, paruoštą rašytojos akto
rės B. Pūkelevičiūtės, su jos 
pačios, Putino ir B. Brazdžio
nio eilėraščiais. Programą užbai
gė graudžia daina “Vežė mane 
iš namų”.

Motinos diena jaukiai ir gra
žiai paminėta gegužės 13 Švč. 
Trejybės lietuvių bažnyčioj ir 
parapijos salėj. Mišias aukojo 
kun. V. Bitinas. Jis pasakė ir 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Žmonių bažnyčioj buvo daug. (Lighthouse Grove Park), East

Po mišių visi suėjo į parapi
jos salę. LB pirm. R. Grajaus
kas, švelniai pasveikinęs moti
nas ir svečius, pasakė, kad šį 
motinų pagerbimą suruošė ne 
vien Bendruomenė, bet kartu ir 
skautai, Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija ir ramovėnai. Pro
gramos vedėja D. Šliogerytė 
paprašė dr. A. Stankaitį pasaky
ti kalbą. Jis kartu su visais su
kalbėjo “Sveika, Marija”, res 
klebonas kun. J. Matutis ir kun. 
V. Bitinas tuo metu buvo įsi
pareigoję bažnyčioj. Prelegen
tas, kaip visada, kalbėjo ne per 
ilgai, jautriai ir maloniai palies
damas svarbiausius gyvenimo 
dėsnius, paįvairindamas juos 
gražiais pavyzdžiais. Savo kal
boje jis iškėlė ir jaunų motinų 
vaidmenį lietuvybėj ir tautoj. 
Po kelėtos įdomių pavyzdžių 
baigė kalbą su maloniais ir nuo
širdžiais linkėjimais.

Lituanistinės mokyklos mo
kiniai pašoko tautinį šokį — 
Kalvelį. Mažiausios mergytės 
padeklamavo eilėraščių mamy
tėm. Ypač puikiai deklamavo 
mažoji Raškevičiūtė ir vėliau 
Žabuiytė. Šešių didesnių moki
nių grupė deklamavo eilėraštį 
bendrai. Šokis ir deklamacijos 
visiem labai patiko.

K.
Tėvynės Garsų lietuvių radi

jo valanda gegužės 13 Motinos 
dienos proga pagerbė motinas ir 
pernai gegužės 14 Kaune dėl 
Lietuvos laisvės susideginusį 
Romą Kalantą. Radijo valandos 
vedėjui Alg. Dragūnevičiui pa
sveikinus motinas, Hartfordo li
tuanistinė mokykla attiko pro
gramą. Mokinės paskambino 
pianu, o eilėraščių padeklama
vo vaikų darželio auklėtinės — 
Kristina Raškevičiūtė (4 metų), 
Regina Zabulytė (5 m.) ir Dai
va Vaišnytė (5 m.). Be to, buvo

čio.
Po mišių klubo nariai ir sve

čiai gausiai susirinko į Lietu
vių Amerikos Piliečių klubą 
pusryčių. Juos pradėjo pirm. An
tanas Grigas, pasveikindamas 
svečius ir narius. Pusryčių pro
gramą gražiai vedė teisėjas Pra
nas Mončiūnas. Svečių tarpe 
buvo kun. J. Matutis, adv. L.; 
Mažotas, adv. J. Egan, miesto 
iždininkas “Bud” Mahon ir kiti. 
Pagrindinę kalbą pasakė adv. 

šarvotas Kariono ^Molloy kop- J; Jįs pasidžiaugė gražiu 
lyčioj. Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioj birželio 4 už 
jo vėlę mišias aukojo ir gedu
lingas pamaldas atliko kun. Vy
tautas Bitinas. Palaidotas Fair- 
view kapinėse, West Hartforde.

Velionis Hartforde išgyveno 
24 metus. A. a. Jonas Kanišaus
kas buvo kilęs iš Šiaulių mies
to. Ten turėjo didelę kepyklą, 
kurios duona ir kepiniais mai
tino beveik visą miestą. Atvykęs 
į Ameriką, dirbo autobusų bend
rovėj. Į pensiją išėjo turėdamas 
75 m. amžiaus. Priklausė prie 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos, lankydavo minėjimus ir lie
tuviškus parengimus. Nuliū
dime paliko žmoną Mariją, duk
terį Nijolę Užpurvienę, sūnų Al
bertą Kanaitį, keturis sūnaičius 
ir vieną prosūnaitį.

Lituanistinės mokyklos tau
tinių šokių grupė birželio 9 
pasirodė Constitution Plazoj su 
tautiniais šokiais. Puikiai pa
šoko penkis šokius.

L.A.P. gegužinę surengė bir
želio 10 savo gražiame parke

perduotos kelios dainos apie 
motinos vargą. Antroj programos 
daly buvo perduotas Jono Rū- 
tenio parašytas ir per Romo 
Kezio radijo valandą, N.Y., in
scenizuotas Romos Kalantos at
sisveikinimo vaizdelis “Šventie
ji dūmai”.

A. a. Jonas Kanišauskas po 
ilgos ligos, sulaukęs 82 m. am
žiaus, mirė birželio 2. Buvo pa-

Hartford, Conn. Oras pasitaikė 
puikus. Žmonių galėjo būti ir 
daugiau. Šeimininkės buvo 
pagaminusios skanių valgių, o 
vyrai — gėrimų. Jaunimui pa
žaisti buvo bilijardo stalas, krep
šiniui įtaisai ir kt. Nuo 4 vai. 
prasidėjo šokiai, kuriem grojo 
Martino orkestras.

Jonas Bernotas

Švč. Trejybės Vyrų klubo 
šventė buvo Tėvų dieną, birže
lio 17. Šventė prasidėjo Švč. 
Trejybės parapijos bažnyčioj iš
kilmingomis pamaldomis. Mi
šias aukojo ir turiningą pamoks
lą pasakė klebonas kun. J. Ma
tutis. Giedojo Aido choras, va
dovaujamas muz. Jurgio Petkai-

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
1,000 dol. — Marija Damijo- 

naitytė - Damas, Boys Town, 
Nebr., įamžina savo brolį kun. 
kankinį Joną ir Damijonaičių 
šeimą.

Po 500 dol.: Vyt Vygantas, 
Monikos ir Kristinos vardu, 
Great Neck, N.Y., anksč. 345, 
pažad. 1000; Helen Stelmokai- 
tė, Brooklyn, N.Y., įamžina a. a. 
Agotą Bieliauskienę.

Po 100 dol. — Pr. Naujokai
tis, Riveredge, N. J., anksč. 300; 
P. M. Paliai, R. Hill, N.Y., anksč. 
160; V. L. Senken, Brooklyn,

Po 50 dol. — Ch. Pietranis, 
Jersey City, N. J., anksč. 950; 
V. Kazlauskienė, Flushing, N.Y., 
anksč. 350; K. Degutis, Linden. 

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

Bullding Fund 
Franciscan Monastery 
680 Bushwick Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

pobūviu, linkėjo ir toliau pa
laikyti tas tradicijas. Komunijos 
pusryčiai praėjo geroj ir pakilioj 
nuotaikoj. Ilgamečiu! klubo pir
mininkui A. Grigui daug pade
da vicepirmininkas Pr. Klimas, 
kuris ypatingai daug darbo įde
da rengiant komunijos pusry
čius.

Koresp.
— Vykstantiem į Putnamą 

svarbu! Į Putnamo lietuvių su
siartinimo šventę autobusas iš 
Hartfordo išeina liepos 22, sek
madienį, 9 vai. ryto nuo Lietu
vių Klubo, 227 Lawrence St. 
Sustos ir Manchester, Conn.„ 
apie 9:15 vai. ryto. Kaina 3.50 
dol. ne dirbantiem, 4 dol. dirban
tiem. Registruotis pas Danutę 
Grajauskienę tel. 688-1552. Ne- 
sivėluokit į autobusą!

— Urugvajaus lietuviai išlei
do dar vieną lietuvišką plokš
telę “Trys berneliai”.

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių grupė, vykdama į 
Baltiečių festivalį VVoodbridge, 
N.J., pakeliui sustojo Baltimorėj. 
Čia kun. K. Pūgevičiaus rūpes
čiu Grandinėlė turėjo progą at
likti programą WBAL televizijos 
stoty. Nufilmuoti jų šokiai bus 
kun. K. Pūgevičiaus panaudoti 
vėliau “Man on the More” tele
vizijos programoj.

— Dainavos jaunimo stovyk
los narių-rėmėjų metinis suva
žiavimas įvyks liepos 28, šeš
tadienį, 5 vai. vak. Dainavos 
stovyklavietėje, Manchesteryje, 
Mich. Visiem nariam jau siun
tinėjami pakvietimai ir 1972 m. 
stovyklos apyskaita. Daugelis 
narių yra pakeitę savo adresus. 
Jie prašomi nedelsiant pranešti 
apie adreso pakeitimą Broniui 
Polikaičiui, 7218 So. Fairfield, 
Chicago, III. 60629.

N.J., anksč. 60.
40 dol.: Petras ir Eglė 

piai, Caughin AFB Tex.
Po 25 dol. — B. VVallace. 

Brooklyn, N.Y., anksč. 200; Ju
ra Shukienė, Flushing, N.Y., 
anksčiau 75.

Po 20 dol. — A. Mikalaitienė 
ir A. Snieškus, Brooklyn, N. Y.; 
I. Kasauskas, Linden, N.J., 
anksč. 20, pažad. 100; \V. Drau- 
gelienė, Brooklyn. N.Y., anksč. 
100; Ona Kavcchevsky, Bronx, 
N.Y., anksč. 50.

Po 10 dol. — A. Petrauskas, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 17, paž. 
100; M. Tarnui, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 100; J. Lukasevich, R. 
Hill., N.Y., anksč. 30. VI. Gei- 
bavičius, Brooklyn, N.Y.Jhnksč. 
40.

Vai-

— Metinė jaunimo stovyklos 
Dainavos šventė įvyks liepos 
29. Mišias II vai. aukos kun. 
Viktoras Dabušis, jaunimo sto
vyklos tarybos pirmininkas ir 
dvasios vadas.

— Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, marijonų vienuolijos vy
riausio vadovo nuo liepos 15 pa
skirtas Šv. Kazimiero liet, 
parapijos administra
torium — klebonu Ade
laidėj, Australijoj. Buvęs kle
bonas kun. Antanas Kazlauskas, 
MIC, jau kuris laikas sirguliuo-

— PLB seimo nominacijų ko
misija sudaryta inž. Vytauto Ka- 
manto, dr. Antano Razmos ir 
kun. Anso Trakio. Jų pareiga pri
imti pasiūlymus kandidatų į 
PLB valdybą, kontrolės komisi
ją ir garbės teismą.

— Dr. Antanas Snieška SLA 
pildomosios tarybos pakviestas 
eiti organizacijos daktaro kvotė
jo pareigas.

— Lietuvių kankinių naujas 
kryžius Midlande, Kanadoj, 
numatomas baigti statyti liepos 
mėnesį. Projektą padarė dail. T. 
Valius. Jį vykdo V. Sodeika Chi- 
cagoj. ‘ .

— Vaclovui Ramahauskui-Ro- 
manui, Švč. Trejybės1 parapijos 
vargonininkui, Wijkes-Barre, 
Pa., liepos 3 padaryta sunki vi
durių operacija. Ligonis guli 
VVyoming Valley ligoninėj, 315 
kamb., Dana St., Wflkfeįs Barre, 
Pa. 18702. ' '

— “Gintaro” orkestre Toronte 
dalyvauja 15 jaunų muzikantų, 
kurie po kelių praktikos pamo
kų atostogaus iki rugsėjo pra
džios. Jiem parūpinta aštuonių 
tautinių šokių gaidos, taip pat 
lietuvių ir kitų kompozitorių kū
riniai, kuriuos muzikantai pe 
vasarą mokysis groti. Mergaičių 
oktetas repeticijas tęs if .yąsaros 
metu. Orkestrui vadovauja muz. 
J„ Govėdas, o oktetui.Tn,muz. 
D. Garbaliauskienė- .
— Dr. V.S. Vardys, Norman, 

Oklahoma, Oklahomos u-teto po
litinių mokslų profesorius' ir to 
universiteto skyriaus'' Muen- 
chene vedėjas, dalyvaus LFB 
studijų savaitėj. Jis skaitys dis
kusinę paskaitą lietuviam aktua
lia tema ir dalyvaus pašneke
siuose Lietuvos laisvinimo te
momis.

— Toronte, Kanadoj, suda
rytas komitetas, kuris rūpinsis 
prel. M. Krupavičiui pastatyti 
paminklą ir išleisti monografi
ją. Komiteto pirm. Balys Saka
las, sekr. Bronė Pabedinskienė, 
vicepirm. Eugenijus Čiup- 
linskas. Kiti komiteto nariai: 
dr. J. Sungaila, V. Aušrotas, J. 
Gustainis, G. Šernas, J. Matu
lionis ir dr. A. Lapienė.

— Aldona Stempužienė, Cle
veland, Ohio, viena iš iškiliųjų 
lietuvių solisčių laisvajame pa
saulyje, atliks dalį meninės pro
gramos LFB studijų ir poilsio 
savaitės užbaigtuvėse rugpjūčio 
11 Dainavoj.

— Ateitininkų sendraugių 
stovykla Dainavoj šiais metais 
įvyks liepos 29— rugpiūčio 4.

— Toronto Lietuvių Akademi
kų draugija nutarė atgaivinti sa
vo veiklą, nes kasmet didėja 
aukštąsias mokyklas baigusių 
lietuvių skaičius. Šiemet To
ronto, York ir kituose universi
tetuose bei aukštosiose mokyk
lose yra daugiau kaip 200 lietu
vių studentų. Draugijos naujon 
valdybon išrinkti jaunosios kar
tos akademikai: Audrius Šileika, 
Aušra Karkienė, inž. A. Stonkus, 
A. Bajorinas ir Toronto universi
teto lietuvių studentų klubo 
pirm. Antanas Šileika.

— Adelaidės lietuvių tautinių 
šokių grupei šiuo metu vadovau
ja energingas vadovas V. Venc
kus.

Šv. Kašto Naujojo Testamento 
naujausio vertimo antra laida, iš
leista JAV Lietuvių Kunigų Vie
nybės (mecenatas — prel. Juo
zas Karalius), kietais viršeliais, 
kaina 5 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

— Laiškas iš Lietuvos gautas 
šiuo adresu: N. Valaitis, 138- 
22 227 St., Laurelton 13, N.Y. 
Kreiptis į Darbininką.



HILUS 
BaauUM CatakB Mt Lacattoa, Klng Šita Pool,

SERVICE
DEL S FISHERMAN’S BAY'Home of Photographic

Excellence'

— Contemporary Portraiture
— Weddings — Confirmations

Communions

VILLA PROSPERITY
Highland, N.Y. (914)883-7201

MoOum Summer RMort, 1 1/2 houri fro-n N.Y. City 
imian.AmM'lcan cutolna. 3 Hot n.alt daUy. Air 
ConO. cocktall lounga 5 dlnlng area. Fu* Acthrltlaa. 
We«kty •ntartalnment Oancing. God and horaaback 
tldlng neartiy. Fui facllltlaa. Rataa atari at $73. 
Spoclal ChUdrana Ratva. Sand for Free Coiortul 
Irochura. Your Hoata: Pat. Tony and Augalo
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KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA *

Histoiy of Lithuania ir (Vy
tautas the Creat, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos pneitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Avė., Erooldy-n, N. Y. 11221.

BALBRANO WINDOWCLEANING CO.

Mari* BaNL Ca(lc**a CMler. N. Y. 12724. Pftooea:

Before Moving We’ll Paint ‘ 
Your Kitchen, Bath or

Entire Apartment Call for 
Appointment 
Call 465-2640

TO PLACR 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

Cape Coral, Fla. — Developed narnė
site—Only $2500. Developed water- 
front homesites with outlet to river 
—$4400. Developed lakefront homesite 
$5300. Terms. Bob Wilson. R.D. NO. 4, 
Watertown, N.Y. 315-788-7162

BUB AWA Y NEU 
TB CANBE ISLABB LMU

Max M «Ur MM PKIVATS

SPORTAS
S. Amerikos Lietuvių Lengvo

sios atletikos pirmenybės įvyks 
rugsėjož, sekmadienį, Washihg- 
ton, D.C., Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo metu. 
Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
šiose prieauglio klasėse: jaunių 
A .(16 • 16 m.)» jaunių ir mer
gaičių B (14 - 15 m.), C (12- 
13 m.) ir D. (žemiau 12 m.). 
Dalyvio amžius varžybų dieną 
nustato jo klasifikaciją. Lauko 
teniso pirmenybės bus vykdo
mos irgi, tą patį savaitgalį Wa- 
shington, -D.C. Praneša ŠAL- 
FASS-ps Lengv. atletikos ko
mitetai

EXP. COOK — M/F
For two months — September and 

October. Good Pay. Also 2nd Cook or 
Cooks Helper. Apply in Person. Cenacle 
Retreat Home. Mt. Kisco, N.Y. or Call 

(914) 666-8981

$35 week for 2 and Up. Complete
Housekeeping, Boating, Swimming etc.

THE ROYAL WHITE LAKE, N.Y.
Write for Brochure 

914 583-7325

Ynu are invited to compare the 
-Ešcellence of our Photography. That 
what we do for you will not be “Just 
Another Picture”!
7121 Bergenline Avė. North Bergen, !

n. j. ;
Phone 201 868-3144

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

2420 or 5198

s A moderate priced resort in the 
Northern Catskills featuring the finest 
Italian American cuisine. 3 meais, Fish
ing, Pool, Private Lake, Children’s 
Counselor, Driving Range, Movies, 
Entertainment, 130 Acres, Minutes to 18 
hole Golf Course. \Vrite for rates and 
Brochure. Call Collect for Reserva- 
tions (518) 734-3444 Sunny Crest R.F.D.

Jewett, N. Y. 12444

DISCO FASHIONS

TODAY'S STYIES IN SHIRTS
545 36* St. Union Gty

(201) 348-3959

visit ixpo~
JAMAHA

We Haul Service Econoline, Light
HauliųaradDeliveries 7 Days VVeekly, 

We Clean Geliais, Atties, Lots and
Yards. Call 342-6662 Mr. J. Bradley

JEFF GERHARD
CTJSTOM CABINETS

Specialists in Plastic Laminates. Free
Estinutes on Kitchen and Bathroom

WalmtAve. Berlin, PO. Albion, N.J.
Call 609-767-4852

"Man & Hm World, 1973" 
in Montreal, Caqada

Stay at th* Franclacan Father* 
50 room r*tr*at houa*. 30 minutat 
from Expo grounda.
KATES: Singl*.............. $6.00

Double...........$9.00
Mealt Alto Avallable 

SPECIAL WEEKLY RATES 
Daily Bu* to Down-Town

Wrrt*/Call
FRANCISCAN FATHERS 

Chataauquay Hgt$.l».Q£anada 
(514) 691-5400

DEPARTMENT
STORE

Located ou beautiful Monterey 
Peninsula, Calif. Gross uver $2.5 
mlllion. Ownur retiring: būt will 
assist in orderly takeover. Fui! 
management staff wlll remain. 
Eleven separate departments— 
tive owner controlled. six conces- 
sions. Excellcnt net; 5».V00 sq. ft 
under roof. Real estate may be 
purchased or leased—$250.000 
plūs inventory wlll handle. For 
further Information call (4OS> 
824-3003. Box 5SM, Carmel, Calif. 
03921.

GRVBIl A ELLIS REALTORS

rUKOTCN.
Inlacfton Mrtdmg. Progresai** 
elactrorte company. vsoern. 

alre-conoatoned pianf In LAJAS.
PUERTO R ICO Is Mrtclng ton 

men for Moldlng d*pt. For*m*n 
Mušt b* abi* to svpervis* aro 

sat-up Injection moltrng *qu<P- 
mant eomposep of aroourg, New 
Bri'ain and Mosloa for moMlng 

Nylon Polysterena witn exp*- 
rience. Llberal benefits and r*.
location. Send raaum* to: c-o 

Mike Taggart. DYNAAUC INS- 
TRUMENT CORP. 115 Eaaf 
Befhpage Road. Pfalnview, 

L.l. 11503.

EXP. OPERATORS 
ON DRESSES 

Complete Garment 
Steady Work 

FELICIA DRESS 
102-20 Corona Avė., 

Corona. Tel. 271-2355

CONITOR PAINTING
Attentta Landlords, Home Chvners
Qualib Painting at Reasonable Prices

Privite — Commercial, Interior and
Erterior. Call (212) 424-5330

ONE THOUSAND ONE 
THINOS YOU CAN GET FREE 

Mr. Alfred Wiggins 
P. 0. Box 125, BktyiL, N,Y. 11205 

Flram 852*9215

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AaaatasL B. 8.
77-01 JAMAICA A\BnUB 

(Cor. 77th 8tro*t) 
WoodhavM, N.Y. 11421 

WB DHLIVER
Mlchtgan 2-4130

3 DAY FAMILY SPECIAL $69.50
Redrose Motei & Housekeeping Cot- 
tages, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautiful Lake Vemare. Private 
Beach, Svvimming, Free Boating and 

Fishing. Call 518 793-1515

von Holzhausen auociates, inc.

REALTORS
344 N. Broadway. N. Tarrytown. N.Y. 10591 

Phone (914) 631-2700
WESTCHESTER & hfUDSON RIVER 

PROPERT1ES

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGERS

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGERS

Saėionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Verčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
(ifimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S

PRIVATE GUARD 
or

ATTACK TRAINING 
FOR HOME OR OFFICE 
Custom Fit to Your Needs

Leada, N.Y. Your Hoat, Caradonna and Infranco 
utstandlng Itatlan-Amorlcan Cukalna. Whara Every 

Meai ta an Advantura. Frea Cocktall Party, En- 
tartalnmont, Bway Stora. Inkapota Juna 23. “Trl- 
Tler" Nitą Club, Swlmmlng Port and Recraatlon 
Room, Dehixe Portakto, Haatad Motai. Air Cortdl- 
tionad Int. Dlnlng Room, Naw Cocktall Loung*. In- 
door and Outdoor Planned Actlvltlas, Orctioatra, 
Danelng, Maaguerada and Bar-B-Cue Partloa, Coun- 
cetora for Chlldran and Klddle Pool and Play Area. 
Rate*: $75 to 120 Weak1y. Lowor for fehlldren. 
15% Dlacount Juna 23 to 30th. WrHa for color Bktt or 
Cal 518 943-2990 — 943-9889 Local C ak EM 6-7405 ,

Open 7 Days • Lineli * Dlaasr 
TaL 996-9079

129 HIGHTON BEACH AVĖ.

atiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiliiittiimiiiir

HANLEYSLOOGf
■ ■ "THE FAMILY RESORT”

Calro 1. N.Y. • TEL: Sl» MAdlson 2-932S
• FILTERED POOL A - Bkn.
• ALL SPORTS-CHILOREN-5 AA 

PLAYGROUND
• EXCELLENT FOOD ■ ■■&>
• DELUXE MOTEL • AAAIN 

LOOGE ACCOMM.
Reasonable rate • Nr. Churches.

Call (212) 635-5566 
£ltHIMUIIIIIIIIlinilllillllllllllllll£

Gondola D’Oro 
Utrtken fafan Carne

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.), 
Naw York City Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Votejimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

1

DUNVVOODIE LODGE 
hmlly Reaort 12th Y«ar. Itallan American Culalna 
SpaclN Family Rataa. Mktaaak — Sun. Biru Thurs. 
July ind Aug.. $52 to «B5 Spartai Pra Labor Oay 
Rita. Sun-Thur. $4»-5S S Days— 7 Nito* $72—SSS 
(Mf. Danelng, Pool. Cocktall Lounge, Entortaln- 
n«nt Al Athtotlc Fadlltto*. Noar MonticoSo 
Racooay. Call or wrtta for froo brochura and manu 
Solaazo Family Boa 37$, MontlcoMo, N.Y. Alton* 

S14 434-7530

FAY FARM
IN THE PINES — Bannlngton 6, Vt 05201 

— Phone 802-442-5895
Our 52nd Seaaon. Lovely ta r m for trua 
relaxatlon. Enjoy modern convenlencea, 
deliclous home cooklng. Ali rooma wlth 
private bath heated. Senalble rates Inel. 
everythlng. Adulta only. Seaaon: Juna 16th 
to Oct 13th. ANN & LEO FAY, Props. — 
Brochure

VILLA NICOSIA
$75 Wk., 3 Meais Daily, Ulster County 
Mountain Resort. Itallan - American 
Cuisine, Bar, Swimm Ing Pool, Other act 
Fully Alr-Conditioned — Box 374, 

Route 2 Highland, N.Y. 12528.
Phone 914-883-6975

Work Near Home
Experienced Machine tool Operators. 
Day and Nite shifts. Steady work, Good 

Salary and Benefits.
STANDARD TOOL & MFG CO.

738 Schuyler Avė., Lyndenhurst, N J. 
No Phone Calls — Apply in Person

RHINEBECK — DUTCHESS 
COUNTY, N.Y.

2 Bedroom Cottages. Swimming, 
Fishing, VVoods. Season, Monthly, 

Weekly Call 914 876-7256

P.AINTERS 
MULQUEEN AND SONS INC. 

Licensed and Bonded 
$25 a Normai Size Room 

Call (212) 531-8816

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

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

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

_________ Atlantic City, N. J.__________

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

OUTSTANDING ITALIAN - 
AMERIC. CUISINE

A Modem Budget Resort 
for the Entire Family 

Horses and Beautiful Trajls 
on Premises

Private Baths - Cocktail Lounge
— Swimming Pool — 
Orchestra, Dancing
Tel. 518 943-4760 

Color Brochure
MONTAUK 

MARINE BASIN 
Complete Facilities for 200 Boats 
Marine Repairs Parts In & Out 

Dry Storage AvailaHe 
’ Tiekei

Cfll 516 668-5900

Dog and Cat Boarding
Free Pick-up and Delivery

SUPER PUP
5010 Kings Highway Brooklyn, N.Y.

Call 212 377-9400 or 376-9363

A.M.C. Conatructlon Co. Ine. Llcėnaed by con- 
mm»r affalra. Ali maaonry work. Orlv*ways, ald*- 
walks, patlo, ratalnlng wal, ralaad porchea, 
brlck and block work (212) $52-1889.

HARTLĘY FARM CAMP
fovndad 1897 Mambar A.C.A.

Parems1 Give your child o beautiful two weeks, or more, ot this 
unięue residential suminei comp in thefoothills ot Ne* Jersey's 
Ramo po Mountoins.
Svvimming Pool Farm Animols — Arts ond 
(rcfls Sports -Donce ond Music Dramotics—hikes ond Over- 
nrght Comping—Real Vegetoble Gorden--Staff Ratio One to 
Faur-Registered Nurse in Residence. Cost is $35.00 o week. 
Some Scbolorships Avoiicbie

For registration or Itifornution Call oreo (212) Cl 6-9872 
c/o Hartiey House

413 We$t 46th Street N.Y. City
(Contributions Toward Schoi>rship> W»icomed)

W'kday’

N0W OPEN . . .
The uttlmttt in ChinBM, PotynRsitn, 

Amtrictn Cuisine 

įgHKVAn fAOON

Restauront • Cocktail Lounge 
txot<c South 5e*s Atmospltere 

ROUTE 46 • LODI • 773-2233
Ooen 7 days 

s—11:30 A M. to Midniqht - Fn. & Sa’ —11:3O A.M. to 2 J
• Sundcy & Hchdoys — Neori to Mrdnight

Islander's Cockteil Hour ... 4 to 6 P.M. Weekdays

Pu-Pu Platter for 4 . .. only $6.25 Fui! Course 
Lunch . . . $1.70 and up

Special Group Lunch <5 or more) $3.75 
inci. a eoektail per person

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

Fresh Whole Live Lobster Cantonese . .
Only $4.50

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

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse 
Rugsėjo 5 Spalio 3

Gruodžio 21

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

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

7RANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

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

Savininkė : Aldona Adomonienė

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

Jteor Joney — “Muaic of Ltthuanli" — ptrmadienlala, ,8:06 - 8:00 vai va> 
fHKJU-nc, 884$ zneg. angių kalba, per Sotoo Hali Unlv. ratfijo 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Btukas, 8a Orange, NJ. 07079.

L TOBK — Laisvte žiburys, Hftuvhj ir anglų kalbomis MirmaiHsnialf 
•>10 vaL ryto WHBI105^ FM bupu Vedėjas Romas Kasys, TW 4-12M 
U>15 eoth FL, ICddle VUlage, N.Y, 1X370.

BOSTON. WORČESTER, BROCKTON, Mas*. — Vedėjas P. VMMnis, 171

Tel. 268-0488

Your Host: Alfred Lai

N«w Orleaną Comes North For A

BOSTON, MA88. — Vedėja* SUp. Mlnkus, WLTN 1360 kflocycls* Ir FB

■ ' Th* Lancaator

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

ALL GRATUITIES * 2 Bruktasis - 2 Dfansfs 
Heatod indoor pool, h*alth duba, aiordso room 
saunas • Gam room • UniftnHad GoK, aach day 
18-hote chaltengtog coursa, just S minutes swsy. 

CONTtNUOUS ENTERTAINMENT FROM S AM. TO 2 AM. 
FEATURING THE DIAMOND JUBH.EE BANJO BANO 

MAGGIE BAKER - BILLY JOHNSON - LAS VEGAS 
SHOWROOM ENTERTAINMENT.

ENJOY A TOUR OF THE PISTURESOUE DUTCH 
AMISH PENNSYLVANIA COUNTRY. 
THERFS SO MUCH TO SEE A DO.

Wrlto or call for roaorvatlons and broeftura.
Attn.; Mlaa Church

EARLY BIRD MIDWEEK SPECIALS $4 R
Any 3 Day*. 2 Ntght* Sun. to Thura. » V Dbie.Occvp.

WttKEND-3Dm.2N.abt.
F.1. tO Sun. V V Oble. Occue- 

(ChiMran under 12 yaam ot ag* FREE IN ŠAME ROOM W1TH FARENTS.
Th*r* i* a charg* of $8.M p*r chiM for fooO.

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

VADOVAVjllv. VEBEUONAS

(212)441-6799

_____ Rt*. 30Byps*« A Oreflon Piks^.

S
UncMter, P*. 17801 (71?) S4B4444 fT

CALL TOLI FREE E**Wm P«. (800) 732-0373. Watt.Ps.
yM'°305'OtMf E—><m <a00> 23X0230

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650 I

s
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Nikolajs Grava, Amerikos Lat
vių Bendruomenės New Yorke 
pirmininkas, išreiškė padėką 
Petrui Wytenui už pakvietimą 
dalyvauti birželio 14 prie lietu
viško kryžiaus parodų aikštėj 
minint išvežtuosius baltiečius. 
N. Grava taip pat užgyrė mint j, 
kad kryžius būtų laikomas visų 
baltų šventove, visus jungiančia 
bendron laisvinimo kovon. N. 
Grava sūnus neseniai dalyvavo 
Helsinkio konferencijoj ir buvo 
areštuotas kartu su kitais baltų 
delegatais.

Kun. Anatolijus Stanevičius
Kun. Anatolijus Stanevičius 

Chicagoj mirė birželio 22. Lai
dotuvių pamaldom Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioj 
birželio 25 vadovavo vysk. V. 
Brizgys. Su juo gedulingas mi
šias koncelebravo kun. A. Zaka
rauskas, kan. V. Zakarauskas, 
kun. J. Kuzinskas ir kun. F. Ki- 
reilis. Pamokslą sakė vysk. V. 
Brizgys. Nemažas būrys a.a. kun. 
Anatolijų palydėjo į Sv. Kazimie
ro kapines. Kun. A. Stanevičius 
sirgo aštuonerius metus. Ilgiau
siai dirbo Visų Šventų parapijoj 
Roselande, III.

PRANCIŠKONAI
dėkoja

Pranciškonų metinio Pikniko 
rytą atrodė, kad lietus tik kybo 
virš galvos. Bet mūsų ištikimie
ji bičiuliai nesibijojo. Jie plūdo 
iš visų pusių. Net du autobusai 
atvyko iš Bridgeport, Conn.; 
tada iš Bostono, iš Worcester.

Mes reiškiame šiais paprastais 
žodžiais savo kuo nuoširdžiausią 
padėką visiem mūsų geriesiem 
ir ištikimiem bičiuliam. Tikrai 
yra malonus jausmas, kai mato
me, kad turime tiek daug tokių 
gerų draugų.

Mūsų giliausia ir nuoširdžiau
sia padėka priklauso autobusų 
organizatoriam, poniai^ Onai 
Ivaškienei už tokius gražius į- 
vairių tautų tautinius šokius, 
mūsų mieliesiem padėjėjam, be 
kurių pagalbos Piknikas būtų 
neįmanomas, Bruožiui, Augūnų 
šeimai ir jų talkininkam už įvai
rių žaidimų pravedimą, Snars- 
Idų ir Subačių šeimom už tikrai 
gražų įžangos ir automobilių 
sustatymo tvarkymą, mūsų prie- 
teliams iš Cambridge, kaip p. 
Paliulių šeimai ir p. Aneliauskų 
šeimai už jų stalą, mūsų arti
miesiem ir ištikimiesiem kaimy
nam Chlamauskam už tokius 
skanius pyragus, įvairių loterijų 
rengėjam ir pravedėjam, kaip p. 
Izabelei Mancevičienei, Pranui 
Stankui, poniai Šalinskienei ir 
jos sesutei Julijai bei p. Simo
naičiam, kurie net iš taip toli 
atvyko mum padėti.

Nežinodami kaip kitaip iš
reikšti savo dėkingumą tokiem 
nuoširdiem rėmėjam, aukosime 
šv. mišias jų intencijomis, prašy
dami Aukščiausiąjį juos visus 
kuo gausiausiai laiminti.

Dėkingi Pranciškonai

P* a Lietuvių Katalikių Moterų
A U JtL -ix A Kultūros Draugijos narėm: po-

Galutinai paaiškėjus rinkimui V Radzivanienei, R. Bal- 
r n u . . jal, sienei, R. Kondrotienei, J.LB tarybą pasekmėm, padėta p KuI.
pnklauso visiem geros valios °L. . ’ /
i- a_ /-r-rc • \ pavienei, M. Juozapavičienei, lietuviam (775 asmenim), paro-.t D r .
lx. . i- a_ ~ K-ajackienei ir Jasinskienei,džiusiem savo lietuviškos gy . ,. . .»i . • a_- * 11 sttrengusiom aktoriam puikųvybes ir susipratimo ženklą ir .. r

atlikusiem savo bendruomeninę r^rn!n?^ ®s‘.
pareigą balsavimuose.

Dėkojame tom LB rinkiminėm 
apylinkėm, kurios ne tik atliko 
fomu.lumą, pravesdamos rin
kimus, bet sąžiningai laikėsi LB 
apygardos rinkiminės komisijos 
Patvarkymų, palengvinančių pa
skiram asmeniui atiduoti savo 
balsą.

Priglaudusiem rinkimų būs
tines savo pastogėse: J. Andriu- 
šiui, klebonui kun. P. Rauga
lui, klebonui kun. J. Gurinskui, 
M. Jasėnienei, H. Miklui, K. 
Vainiui, Tėvui Leonardui And- 
riekui, OFM, priklauso mūsų vi
sų nuoširdi padėka.

Rinkimų dienomis New Yor
ke viešėjusio dramos teatro 
“Aukuras” spektaklių organiza
vime savo darbu prisidėjusiom 
LB apylinkėm tariame ačiū.

Nuoširdi bendruomeniška pa
dėka taip pat priklauso:

Parapijų klebonam — kun. P. 
Raugalui ir kun. R. A. Chiches- 
ter už duotas vaidinimam sa
les ir Tėvam pranciškonam už 
leidimą pasinaudoti Kultūros 
Židiniu.

Poniai E. Mickeliūnienei, pa
aukojusiai jos pačios pagamin
to maisto.

Aloyzui Balsiui ir jo talkinin
kui už “Aukuro” teatro leidi- 
nio (programos) skelbimų surin- 
ki«ną., nakvynių artistam parūpi
ni iną ir visų ūkiškų reikalų tvar
komą.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto pirmininkui 
ponui Jasaičiui ir mokyklos ve
dėjai D. Bobelienei, nuoširdžiai 
talkinusiem teatro atvykimo 
proga.

Dailininkui Juozui Bagdonui, 
redagavusiam ir iliustravusiam 
leidinį (programą).

"Visiem, priglaudusiem artis
tus savo namuose.

Spaudai ir radijam, garsiau
siem šiuos abu įvykius.

LB New Yorko Apygarda

A. A. JURGIUI SIRGĖDUl 
prisiminti vietoj gėlių Kultū
ros Židiniui audoko:

50 dol.: Simo Kudirkos Šau
lių kuopa New Yorke.

Po 25 dol.: Marytė Šalinskie- 
nė; Albinas ir Bronė Verbylai; 
Algis ir Ramutė Česnavičiai.

Po 20 dol.: Norbertas Kuli
kauskas; Romas Šidlauskas ir 
vaikai; V. V. Vaskūnas; Salomė
ja Palionis; Bronė ir Petras Ma
cijauskai.

Po 15 dol.: Jonas ir Viktorija 
Galiniai; .Bronė ir Antanas Re- 
ventai.

Po 10 dol.: Antanas Maceika; 
Vaclovas Butkys; Julius Kumpi- 
kas; Stef. Ramoška; Aleksandra 
Žukas; Jonas Poderis; Kazys 
Bačauskas; Jurgis Kiaunė; Aloy
zas Balsys; E. ir I. Liaukai; 
Br. Spudienė; M. ir Z. Rauli- 
naičiai; J. B. Mikalauskai; R. J. 
Geiliai.

Velionies žmonai ir artimie
siem reiškiame nuoširdžią užuo
jautą, o aukotojam lietuvišką 
ačiū.

m
ŽINIOS__

Kun. Juozas Venckus, SJ, pa
vaduoja Šv. Petro lietuvių para
pijos vikarą kun. Albiną Janiū
ną, išvykusį vasaros atostogų.

Ciprijonas Mališauskas, sa
vanoris - kūrėjas, jo 85 metų 
amžiaus sukakties proga birželio 
22 Lietuvių Piliečių D-jos už
kandinėj buvo pagerbtas sava
norių - kūrėjų. Pobūviui vado
vavo savanoris - kūrėjas rašyto
jas Stasys Santvaras. Mališaus
kui buvo įteiktas Pauliaus Au- 
giaus (kūrinių albumas, o Ma
lišauskienei — gėlių puokštė.

Skautų - skaučių tėvų komite 
tas išrinktas birželio 13 įvyku 
šiame susirinkime. Išrinkti 
pirm. — M. Subatis, nariai — 
Š. Gavelis, L. Šimkienė, B. Ska 
beikienė ir O. Jauniškienė.

Bendraklasiams

Rimantui Biručiui
ir

Tomui Dičpinigaičiui,

<■ tragiškai žuvus, tėvams, broliams ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Maironio lituanistinės mokyklos

klasės auklėtojas ir draugai

A.A.

Rimantui Biručiui
ir

Tomui Dičpinigaičiui
tragiškai žuvus, jų tėvus, brolius, gimines ir artimuo-. 
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

N.Y. NERINGOS tunto 
Skautės ir Vadovės

Tomui Dičpinigaičiui
✓

tragiškai žuvus, jo tėvus — Ireną ir Juozą ir kitus artimuo
sius jų sielvarto dienose nuoširdžiai užjaučia

Rūta ir Mečys Jauniškiai
Eglė ir Valdas Duobos

SVARBUS PRANEŠIMAS
Dėl Radio Free Europe ir 

Radio Liberty senate liepos 13, 
15 ir 17 ėjo smarkūs debatai. 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos iniciatyva pereitam nu- 

__nery raginom rašyti laiškus 
senatoriam. Kadangi šis bilius 
bits perkeltas kitą savaitę į At
stovų Rūmus, skubiai rašykite 
laiškus kongresmanam. Štai laiš
ko pavyzdys:
Dear Congressman:
IPlease co-sponsor the Bill No.

S1914 supporting Radio Liber
ty and Radio Free Europe, be- 
cause their broadeasts is one of 
the most important media to 
send the truth to the captive 
nations. As you know, Lith- 
iiania., Latvia, Estonia and all 
the other nations, that are bru- 
tilly occupied by the Soviet 
Uaion, have no freedom of 
speech or press. They never 
linov what is going on in the free 
w»rld and in their own country, 
because the Soviet Information 
is "very strietly controlled. The 
vio lation of basic Human Rights 
is a common, everyday occur- 
ance in Lithuania, and other 
captive nations.
Turinį galima sutrumpinti. 

Lai škai kongresmanam gali būti 
vienodo turinio. Laiškus siųsti 
adresu: The Hon. Congressman 
(pavardė), The United States 
Congress, VVashington, D.C. 
20510.

______________________________ S varbu pasiųsti tūkstančius 
Dr. J. Pajaujui, Lietuvos Lai- laišką, kad šis bilius praeitų.

kinosios Vyriausybės nariui, mi- Min visiem už talką, 
rus, atsisveikinime M. Šalins-............... ■ ■ ■ . .
kienės koplyčioj birželio 12 Cecilija Antanaitienė iš Phila, 
meldėsi ir kalbėjo prel. J. Bal- fa., išvyko aplankyti savo sū- 
kūnas, Lietuvos gen. konsulas nau_s Edvardo Antanaičio su 
A. Simutis, Vliko vardu vice- jeima, kurie gyvena San Anto- 
pirm. J. Audėnas, Laik. Vyriau- nio, Texas. Ji pirmomis liepos 
sybės vardu pulk. K. Škirpa iš dienomis su dukra Maryte Ša- 
Washingtono (jo kalba spausdin- lins-kiene buvo nuvykusi į pran
ta Darbininke liepos 6), teisi- čigonų pavasario pikniką, Ken- 
ninkas Mackevičius iš Chica- net>ur»kport, Maine.
gos, Br. Bieliukas — Lietuvių 
rezistencinės santarvės var
du. Apypilnėj koplyčioj susi
rinkusiem velionies artimiesiem 
ir draugam atsisveikinimui va
dovavo J. Audėnas. Birželio 13 
gedulingos pamaldos buvo Mas- 
petho Viešpaties Atsimainymo 
lietuvių parapijos bažnyčioj. Pa
maldom ir apeigom vadovavo 
prel. J. Balkonas.

PADĖKA
Negailestingoji mirtis birželio 

16 iš gyvųjų tarpo atskyrė mūsų 
mylimą sūnų ir brolį. Petrą Pus- 
niką, Jr.

Dėkojam giminėm, artimie
siem bičiuliam ir visiem, kurie 
mum teikė gilią užuojautą ir 
nuoširdžią paguodą ištikus šiai 
skaudžiai nelaimei ir liūdesio 
valandai. Nuoširdžiai dėkojame 
visiem, atsilarikiusięm į šer
meninę paskutinį kartą atsisvei
kinti su velioniu. Nuoširdus 
dėkui visiem už užprašytas mi
šias, už prisiųstas gėles, o taip 
pat palydėjusiem velionies kūną 
amžinam poilsiui į Šv. Karolio 
kapines. Nuoširdžiai dėkojame 
Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. P. Raugalui ir kun. J. Gri- 
saičiui, aukojusiem už velionies 
sielą iškilmingas mišias ir kun. 
klebonui už tartą atsisveikinimo 
ir paguodos žodį. Dėkojame 
muz. vargonininkui Alg. Kača- 
nauskui už suteiktą progą velio
nies Petro Pusniko, Jr., pusse
serei Onai Rogers-Pusnikaitei 
giedoti gedulingų mišių metu.

Visiem nuoširdžiai dėkoja ve
lionies tėvas Petras Pusnikas ii 
sesuo OlgaGrigaitis-Pusnikaitė.

GERA NAUJIENA
mūsų klijentams, norintiems pirkti

BUTŲ
savo giminėms Lietuvoje ir USSR

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

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

NEW YORK, N.Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537 z.. ,

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We«t Broadway, South Boston Massachusatts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARlCHIBALD, Či'esMent

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grigaitis. Reikšte 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Aaset* 
viri >213,000,000.

CURRENT DrVTDteND RATES
• Regular a/c — • 1 year TermCepOsit —
• Spedal Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposlt — 6%

---------Ali Acdoūrits Compotindėd Daily----------

JŪRATĖ” CAPE CODE

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

Tomui Dičpinigaičiui 
tragiškai žuvus pačiame jaunystės prasiskleidime, giliai 
užjaučiame liūdinčius tėvelius, visus šeimos narius ir 
artimuosius.

Felicija, Vytautas, Daiva ir Vytenis Izbickai

A. A.

Rimantui Biručiui
ir

Tomui Dičpinigaičiui
tragiškai žuvus, jų tėveliams — Biručiams, Dičpinigai- 

či.uns ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Elfrieda ir Pranas L c i k a

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Rudens ekskursija autobusu 
pas- T. Pranciškonus Kennebunk- 
port, Maine, ir į Marijos švento
vę Lą Salette, Ipsvvich, Mass. 
įvyks rugsėjo 1-3.
Autobusas išeis nuo T. Pran- 

ciSkonų vienuolyno 680 Bush- 
wiek Avė., Brooklyn, N.Y.,

D _ ntir A męsėjo 1, 9 vai. ryto ir pakeliui
» *'**Ct\M sustos prie Šalinskų šermeninės,

Gilioje skausmo valandoje, 8402 Jamaica Avė. Woodha- 
mirus mūsų brangiam vyrui, tė
veliui, seneliui ir uošviui, DR.
J. PAJAUJUI, širdingai dėkoja
me visiem artimiesiem, drau
gam ir giminėm už atsilankymą 
koplyčioje, už dalyvavimą atsi
sveikinime, pamaldose ir už Imrikporte 
palydėjimą į kapines.

Nuoširdžiai dėkojame visiem (|,ii |>ei medžių spalvų įvairu- 
už aukas, užprašytas mišias, gė- mi . Autobuse vietos numė
lęs, pareikštas užuojautas ir pri- motos. Gautas patogus, moder- 
siminimus bei straipsnius spau- » autobusas. Anksčiau užsire- 
doje. jįstravę gali pasirinkti pirmą-

Mūsų nuoširdi padėka gerb. sįls vietas.
prelatui J. Balkonui už religines Kelionės reikalais skambinti 
apeigas, raminančius žodžius ir T Petrui Baniūnui (212) GL 2- 
palydėjimą į amžiną poilsio vie- 2923, Broliui Kazimierui GL 5- 
M- . • 7(168, Marytei Šalinskienei —

Emilija Pajaujienė, dukterys 296-2244. Rašyti: Darbininkas, 
Alina Staknienė ir Danutė 910 VVilloughby Avė., Brooklyn, 
Anonienė su Šeimomis NY. 1 1221.

vene. Grįžtama rugsėjo 3 d. 
v,ik arą.
ICelionė, 2 nakvynės ir 5 kar

tus valgis — asmeniui 50 dol. 
Bus aplankoma La Salette, Ips- 
uic-h, Mass. šventovė. Kenne- 

iškilmingos pa
nini dos. Gražūs gamtos vaiz-

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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

n nn

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

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinslcai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avėk, 

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 
Are* Code 609
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Brooklyno vysk. Francis Mu- 
gavero išleido atsišaukimą pra
šydamas, kad vyskupijos žmo
nės padidintų savo aukas pa
rapijom. Išlaikydama mokyklas, 
ligonines, prieglaudas, vyskupi
ja turi daug ekonominių sun
kumų.

Angelų Karalienės parapijos 
kunigai, kleb. kun. A. Petraus
kas ir kun. V. Pikturna, išsiun
tinėjo savo parepiečiam laišką, 
kuriame prašo, kad parapiečiai 
bent kartą per mėnesį sekma
dieniais lankytų lietuvišką baž
nyčią ir dalyvautų pamaldose.

Dariaus-Girėno sukaktuvinia
me minėjime liepos 14 prie he
rojų paminklo susirinko arti 200 
žmonių. 40 metų tragiško 
skridimo sukaktuvinis minėji
mas pradėtas susikaupimu. 
Minėjimo programą pravedė 
Dariaus-Girėno paminklo komi
teto pirm. Br. Spūdienė. JAV ir 
Lietuvos himnus giedojo sol. M. 
Razgaitis, invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Čekavičius. Pagrindinę 
kalbą pasakė prel. J. Balkūnas, 
P.A., dar kalbėjo E. Mikužiū- 
tė, SLA pirm. St. Dargis iš Pitts- 
burgho, adv. S. Briedis, J. Valai
tis, Moterų Vienybės vardu M. 
Bujokienė, ižd. P. Montvila pra
nešė apie komiteto iždo stovį. 
Po visų iškilmių dalyviai buvo 
pakviesti kavutės į pirmininkės 
namus. Šeštadienio rytą lietu
vių pranciškonų koplyčioj buvo 
aukojamos mišios už tragiškai 
žuvusius Darių ir Girėną.

A. a. Tomui Dičpinigaičiui 
Kultūros Židiny įamžinti 50 dol. 
auką'skiria M. ir R. Jduiiiškiai. 
Reikšdami užuojautą1 velionies 
tėveliam ir artimiesiem, aukoto
jam tariame lietuvišką ačiū.

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

TRADICINĖ 
LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ 

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

12:30 — pietūs, pramogos

3:30 — mergaičių stovyklos programa

PARODOS:
V. KULPAVIČIAUS medžio drožiniai;

G. KULPIENĖS sidabro išdirbiniai lietuviškais motyvais.

Redakcija ....................455-7281 
Administracija ............452-2923 
Spaustuvė 452-6916
Vienuolynas ................455-7068 
kultūros Židinys....... B27-9865

Už poeto Jono Aisčio sielą 
gedulingos mišios bus aukoja
mos pranciškonų koplyčioj lie
pos 21, šeštadienį, 10 vai. ryto. 
Bičiuliai ir gerbėjai kviečiami 
atsilankyti.

LFB rytų apygardos valdy
bos pareigas pagal seniai nusi
stovėjusią tvarką eina pakaitom 
New Yorko, New Jersey, Phila- 
delphijos ir Waterburio sambū
rio valdybos. Šiuo metu tas 
pareigas tebeeina New Yorko 
sambūrio valdyba. Valdybos 
posėdy nutarta tuoj apygardos 
valdybos pareigas perduoti New 
Jersey Julijono Būtėno vardo 
sambūrio valdybai.

Ieva Trečiokienė, Orange, 
N.J., vėl paguldyta ligoninėj. 
Jau kelinti metai ligos jai ne
duoda ramybės. Šį kartą pagul
dyta Šv. Mykolo ligoninėj, New- 
ark, N.J.

A. a. Tomui Dičpinigaičiui ir 
Rimantui Siručiui įamžinti Kul
tūros Židiny vietoj gėlių aukojo: 
100 dol. Vyt. Gerulaitis, 50 dol. 
Skautai Vyčiai, 20 dol. V.A. Auš
rotai, 20 dol. A.K. Bartys. Tragiš
kai žuvusių jaunuolių giminėm 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam lietuvišką ačiū.

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valandos ir “Rūtos” rėmėjų klu
bo rengiama lietuvių radijo die
na — piknikas įvyks rugpjūčio 
5, sekmadienį, latvių parke 
“Priedaine”, Hovvell Town- 
ship, N.J. Apie plačią programą 
rašoma skelbime Darbininke.

Tautininkų Įdubėlis, kuris yra 
Grand St. ’ gatvėje ’ *ir' kūjį ad
ministruoja p. Kybartas, gali tu
rėti sunkumų, nes savininkė 
namą pardavė portorikiečiam.

Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas šiemet dėl smarkaus 
lietaus kiek nukentėjo. Rytini* 
paradas prieš mišias neįvyko, ir 
dalyviai, kurių susirinko ne tiek 
daug, nuo 59 St. į Šv. Patriko 
katedrą žygiavo privačiai. Po mi
šių ir specialaus pamokslo pa
vergtų tautų dalyviai parade žy
giavo iki 59 St., kur kalbėjo ko
miteto pirm, teisėjas Matthew 
Troy ir pavergtų tautų atstovai. 
Lietuviam dienos iškilmėse at
stovavo Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis bei organizacijų va
dovybės.

Fratemitas Lithuanica, Lie
tuvių gydytojų korporacija, kuri 
buvo paskelbusi eilėraščio kon
kursą birželio trėmimų tema, 
dabar čia sudaro muzikų jury 
komisiją, kuri galėtų įvertinti 
premijuotam eilėraščiui sukurtą 
muziką. Komisijos reikalais rū
pinasi dr. V. Paprockas.

Highland Park rajone išnuo
mojamas gražus 4 kambarių bu
tas II-rame aukšte su atskiru 
įėjimu, veranda ir balkonu. 
Skambinti vakarais po 8 vai. tel. 
647-7630.

East New Yorke išnuomoja
mas butas iš. 5 kambarių pir
mame aukšte. Butas galima už
imti tuoj pat ir už labai priei
namą kainą. Skambinti GL2- 
2923.

stovykla 
lietuviškam 
jaunimui

MAS STOVYKLA 
NERINGOJE 

rugplūčio 12-26 dienomis 

r
Bus smagu!

TĖVE PAULIAU, AR ST
..Praeini pro Kultūros Židinį 
šeštadienį, sekmadienį.' Tylu. 
Tuščia. Nematyt judančio aplin
kui jaunimo, kaip būdavo per 
visus metus. Supranti — atosto
gos. Be to, Židinys laikinai už
darytas: eina remontai... Už
meti akį į statybą vieną dieną, 
kitą — vaizdas tas pats. Lyg sta
tyba nebūtų pajudėjusi pirmyn. 
Tada ir aliarmuoji Tėvą Paulių 
klausimu: ar tikrai taip?

— Ne, ne visai, — atsako. — 
Iš lauko darbų nematyt, nes 
darbai nusikėlė į vidų ... Pra
ėjusią savaitę buvo baigti vesti 
vandentiekio vamzdžiai ir sudė
ti visų lubų rėmai.

Taip pat jau baigtos montuoti 
didžiosios šildymo ir šaldymo 
mašinos.

Šiuo metu statomos vidinės 
sienos ir langų rėmai.

Elektros tinklo išvedžiojimo 
darbai numatomi baigti ateinan
čią savaitę.

Taigi viduje darbai eina pilnu 
tempu. Baigus vidines sienas — 
per savaitę dvi — bus pradėtos 
lubos, grindys ir elektros bei 
vandentiekio baigiamieji darbai.

Eugenija Karpiūtė, dirbanti 
Time žurnalo atskaitomybės 
skyriuje, atostogų išvyko į Ba
hamos salas.

Registruokitės!

MAS - NY
214 Elderts Lane 
VVoodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 647-6294

ATYBA SUSTOJO?
Kokie darbai ir dėl ko ilgiau 

užtruko?
— Lietingas oras uždefe’ė lau

ko sienų statybą, o trūkumas 
stogo medžiagų suvėlino veik 
visą mėnesį stogo dengimą.

Ar rugsėjo mėn. darbai bus 
baigti?

—Vėliausiai rugsėjo pradžioj e 
tikrai bus baigti kontrakte numa
tyti darbai. Liks nebaigti tik šie 
darbai: scenos ir virtuvių įrengi
mai, apatinio aukšto — pusrūsio 
grindys.

O kaip tas “jei”, t.y. pinigų 
plaukimo darbas?

— Prieš porą mėnesių pradė
tas “statybos užbaigimo” vajus 
paskutinėm savaitėm pasisuko į 
gerąją pusę. Ne tik New Yor
ko ir New Jersey apylinkės lie
tuviai, bet ir visa eilė tolimesnių 
vietovių atskubėjo su papildo
mom sumom. Į prašymą atsi
liepė per 400, suaukodami šiam

Mirus a.a. Ann Beck, jai at
minti Marytė Šalinskienė auko
ja 25 dol. Kultūros Židinio staty
bai. Velionės artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
M. Šalinskienei lietuvišką ačiū.

A. a. inž. Leonas Šušys mirė 
1968 liepos 27. Už jo sielą, mi
nint penkerių metų mirties su: 
kaktį, mišios bus aukojamos Švč. 
Trejybės bažnyčioj Newark, N. 
J., ir Kennebunkport, Maine, 
pranciškonų vienuolyne liepos 
27. Draugai ir pažįstami prašo
mi a.a. inž. L. Šušį prisiminti' 
savo maldose.

RUGPIŪČIO (AUGUST) 5 d., 1973, SEKM. 

visi keliai veda į 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir 
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO RENGIAMĄ

LIETUVIŲ RADIJO 
DIENĄ — PIKNIKĄ 
LATVIŲ PARKE “PRIEDAINĖ” 

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

prie Freehokl, N. J.

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

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja 

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

Akt. Vitalis Žukauskas, — “Vieno Žmogaus Teatras”

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

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

Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas. 

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

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

Veiks Darbininko spaudos kioskas su lietuviškos 
muzikos plokštelėmis ir knygomis

Į šį tradicinį parengimą gražioje gamtoje kviečia — 
Direktorius Dr. Jokūbas J. Stukas

reikalui per 25,000 dol.
Jei ir likusieji atsilieps su to

kiu pat nuoširdumu, statybos 
darbai nesustos, ir iki rudens 
bus viskas baigta.

Pridėjus Tėvo provincijolo pa
žadą suorganizuoti 50,000 dol 
bei ketvirtadienio — penktadie
nio parengimų numatytas paja
mas — 20,000 dol.,' statybos 
darbam užbaigti betrūksta ‘su
telkti tik 60,000 dol., ne
skaitant, aišku, scenos ir virtu
vių įrengimų bei būtino inven
toriaus įsigijimo (o tam reikės 
apie 120,000 dol.).

Reikšdamas gilią padėką vi
siem/kurie jau atsiuntė ’tfavą 
papildomą auką, nuoširdžiai 
prašau dar to nepadariusius; ra
šykite.čekį dar šiandien, kad grį
žę iš atostogų turėtume kur rink
tis patys ir mūsų jaunimas.

Aukas prašom siųsti: Francis- 
can Fathers Building Fund, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian Language Record 
(plokštelė su 20 pamokų) —5 
dol. Tai geriausia dovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 
baigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar drau
gam. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride
dama knyga “Vytautas the 
Great”. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko adminis
tracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

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

PIKNIKAS
I
K Apreiškimo Parapijos kunigai
N nuoširdžiai kviečia visus parapiečius 

bei visus lietuvius
K dalyvauti
A
S TRADICINIAM PIKNIKE,

kuris Nyks

SEKMADIENĮ, LIEPOS 29 d.
graliam* PLATTDEUTSCHE Parka 
Frariklln 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. Šallnsklenšs Įstaigos — 1:30 vai. p. p. 
Autobusuose prašom iš anksto užsisakyti vietas
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Jeigu kada vidurinėj Floridoj ' 
norėtumėt apsilankyti, būtinai 
sustokit buvusių nevvyorkiečių 
p. Grabnickų motelyje, kuris yra 
ant 27 kelio, truputį į pietus nuo 
60 vieškelio, prie pat Lake Wa- 
les miestelio. Motelio adresas: 
HOLIDAY MOTEL, LAKE 
VVALES, FLORIDA. Telefo
nas: (813) 676-7241. Čia rasite 
visus patogumus pigiomis kai
nomis, vaišingų šeimininkų 
priežiūroj. Prie Lake VVales yra 
daugybė žuvingų ežerų ir iš čia 
visai netoli į Disney VVorld, 
Cypress Gardens, Silver 
Springs, Kennedy Space Cen- 
ter, Daytona Beach ir į kitas vi
durinės Floridos žymias vieto
ves. Grabnickai mielai priima ir 
brangina kiekvieną lietuvių šei
mą, kuri apsilanko jų motelyje.

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

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

Bus aplankyta 

LONDONAS PARYŽIUS ROMA
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviarris joje 

dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

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

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

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

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Romas Kazys, prss.

2129 Knspp St 
Brooklyn, N. Y. 11229 

TsĮ. (212) 769-3300


