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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 
VI 1.23*30

Kongresas ir teismas 
imasi siaurinti prezi
dento gailą

Kongrese sustiprėjo akcija už 
Amerikos izoliaciją, laužant pre
zidento politiką. Šen. E. S. Mus- 
kie iniciatyva, senato užsienių 
komisija liepos 25 pradėjo svars
tyti Amerikos kariuomenės ati
traukimą iš Europos. Šen. Mans- 
fieldas siūlo per 4 metus ati
traukti 250,000. Viso Europoje 
esą apie 310,000 amerikiečių 
kariuomenės.

Atstovų Rūmuose klausimas 
taip pat iškilo — užsienių ko
misijoje B. S. Rosenthalis siūlo 
per 18 mėnesių sumažinti 15 
proc.

Tie siūlymai silpnina vy
riausybės poziciją derybose su 
Sovietais dėl kariuomenių su
mažinimo iš abiejų pusių.

Kongresas imasi reikalauti pa
slapčių. Senato užsienių reikalų 
komisijoje pirmininkas Fui- 
brightas prie valstybės departa
mento biudžeto reikalauja pa
stabos, kad visi valstybės de
partamento slapti dokumentai 
būtų pateikiami senato ar atsto
vų rūmų užsienio komisijom, kai 
jos pareikalaus. t

Departamentas aiškina, kad 
tokiu būdu bus nebeįmanomas 
slaptos informacijos rinkimas, 
bus nebeįmanomi slapti pasi
tarimai, nes iš Kongreso infor
macijos išeis į viešumą.

Kongresas imasi kontroliuoti 
vyriausybės veiklai skirtus pini
gus. Abeji rūmai nutarė, kad 
Kongreso skiriamos sumos turi 
būti vyriausybės suvartojamos. 
Pvz. kaltina, kad vyriausybė 
pereitais metais 
bil. sumų skirtų 
kalam.

Atstovų Rūmų 
misija nubraukė 
dento dispozicijai. Tų sumų 
buvo 1.5 mil. Paprastai jos bū
davo skiriamos prezidento nuo
žiūrai “specialiem projektam”. 
Dabar buvo įtariama: esą iš to 
fondo galėjęs būti atlyginamas 
nuteistasis Watergate dalyvis 
Hovvard Hunt po 100 dol. die
nai.

neišleido 
sveikatos

1.1 
rei-

ko-biudžeto 
sumas prezi-

Teismas paraližuoja vyriausy
bės politiką. Kai kurių kongres- 
manų iniciatyva teisėjas išaiški
no, kad Amerikos bombarda
vimas Cambodijoje turi būti nu
trauktas, nes jis neteisėtas. Ži
noma, teisėjo sprendimas eis į 
aukštesnius teismus. Bet anks
čiau tokias bylas' teismas atsisa
kydavo svarstyti.

Tokis teismo stiprėjantis ki
šimasis į vyriausybės vykdomą 
politiką Indokinijoje paraližuoja 
vyriausybės veiksmus. Kinija 
jau paprašė patarėją Kissingerį, 
kad susilaikytų nuo kelionės į 
Pekiną po rugpjūčio 15. Komu
nistam patogiau kalbėtis tada, 
kai Amerikos lėktuvai iš Cambo- 
dijos bus atitraukti ir Cambodi- 
jos likimą spręs komunistų gink
las, ne derybos.

Kongreso ir prezidento kon
fliktas savo viršūnę pasiekė Wa- 
tergate byloje — kaip niekad iš 
viso beveik per 200 metų Ame
rikos istorijos.

Savaitės apklausinėjimai nie
ko neparodė, kiek prezidentas į- 
veltas į istoriją. Bet prezidento 
atsisakymas duoti senato komi
sijai ir vyriausiajam tardytojui 
Cox pasikalbėjimų juosteles pa
stūmėjo bylą į naują tarpsnį — 
į teismus. Prezidentas pakvies
tas į teismą rugpiūčio 7. fš čia 
byla eis iki vyr. teismo. Užtruks

BĖGLYS V. ŠNEIDERIS JAU LONDONE
“VAKARAI NESUPRANTA, KOKS YRA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE GYVENIMAS” — SAKĖ BĖGLYS

Apie bėglį iš Sovietų Sąjungos 
Viktorą Šneiderį savaitės gale 
pasaulio spaudoje pasklido įvai
rios žinios. UPI skelbė, kad jis 
pabėgęs iš Estijos ir buvo paim
tas suomių laivo. Vienas Angli
jos laikraštis žymėjo, kad jis ban
dęs pabėgti guminiu laiveliu. 
Muencheno laikraštis vadino jį 
lietuviu ir sakė, kad suomių po
licija grąžinsianti jį Sovietam. 
Washingtono Star News rašė, 
kad bėglio tėvai iš Lietuvos re- 
patriavę į V. Vokietiją. Liepos 
25-26 naktį anglų BBC radijas 
pranešė, kad Šneideris bėgęs 
iš suomių daboklės ir prisiglau
dęs Švedijos laive.

Bėglio reikalu Lietuvos atsto
vas Washingtone lankėsi valsty- 

>•»

4PTIVE MS7J
■ ii i"

Pavergtų Tautų savaitė New Yorke ■ N’uotr. L. Tamošaičio

pusantro — keturis mėnesius. 
Tai pirmas toks atsitikimas Ame
rikos istorijoje. Tik prieš 166 
metus prezidentas Jeffersonas 
buvo gavęs “subpoena”, bet iki 
teismo reikalas nenuėjo. Ir de
mokratai ir respublikonai rodo 
noro, kad būtų surastas koks vi
durys — be teismo. Tik liberalų 
propagandistai siekia, kad prezi
dentas būtų atstatytas.

Saugumo taryboje Amerika 
atsidūrė padėty, kokioje seniau 
buvo Sovietai — vieniša ir ve
tuojanti. Liepos 26 Amerika ve
tavo rezoliuciją, kuria “griežtai 
apgailestaujama” Izraelio oku
pacija arabų kraštuose. Tai penk
tas Amerikos veto. Kinija susilai
kė. Visi kiti už — ir Sovietai 
prieš okupaciją (nors jie reika
lauja, kad kiti jų įvykdytą oku
paciją patvirtintų!).

Kongrese numatomas po vasa
ros naujas tyrimas — valstybės 
pinigų naudojimas Nixono pri- 
vatiem namam įrengti. Esą iš
leista San elemente ir Key Bis- 
cayne 1.8 mil. Oficialiai aiški
nama, kad tai buvę reikalinga 
prezidento saugumo reikalam. 
Bet Kongrese kitaip galvojama.

Vyriausias teismas, pirminin
kaujamas W aire n E. Burgef, 
pagal Gallupą pasitikėjimo turi 
37 proc. Seniau pinpininkau- 
jainas 1969 Warren, turėjo 33 
proc.

Trys astronautai jau “atosto
gauja” Skylab 2. Liepos 28 d. 
7:11 v.r. buvo iššauti į 85 tonų 
erdvėje besisukančią “laborato
riją” Skylab. Padarę penkis ratus 
apie žemę per pusdevintos mi
nutės pakilo iki Skylab ir joje 
įsikūrė 59 dienom.

Prezidento patarėjas John B. 
Connally liepos 25 paskelbė 
pasitraukiąs iš pareigų. Gandas,

bės departamente, prašydamas su Suomija reikalavo jį išduoti, 
intervencijos bėglio naudai, nes | Vakarų Vokietija, JAV ir Jungti

nių Tautų pabėgėlių komisaras 
■ princas Aga Khan prašė Suomiją

intervencijos bėglio naudai, nes į
jam tikrai priklauso globa pagal Į
Pabėgėlių tarptautinę konvenci-J _______ ________
ją, pasirašytą Ženevoje (33 str.). Į v. Šneiderį išleisti.
Vlikas kreipėsi į Intemationar 
Rescue Committee, kuris turi 
savo skyrius Vokietijoje ir Šve
dijoje.

Iš autoritetingų šaltinių šeš
tadienį teko patirti:

Viktoras Šneideris (Victor 
Schneider) 1973 liepos 26 atsi
rado Londone.

Jis yra Volgos vokiečių kil
mės; gimęs Novosibirske, 26 
metų, statybos inžinierius.

Sovietų Sąjunga pagal sutartį

VLIKO TARYBOJE:

SUOMIJOS VALDŽIOS KOMUNIKATAI APIE 
BALTIEČIŲ DELEGACIJŲ SUĖMIMĄ

New Yorke liepos 20 Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto tarybos posėdy aptarta toli
mesnė veikla po Helsinky įvy
kusios Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos, kurios metu aktyviai pasi
reiškę lietuvių, latvių ir estų 
įgalioti asmenys buvo Suomijos 
valdžios areštuoti; papildyta 
1973 Vliko sąmata, išklausytas 

kad pasitraukia ir patarėjas 
Laird, dementuotas. Laird pa
reiškė, kad jis pasilieka parei
gose, kol ras, kad jo buvimas 
naudingas. Teigiama, kad Con
nally ir Laird nesijautė paten
kinti, kad prezidentas jiem sun
kiai prieinamas. Jie siūlę valyti 
rūmus, įskaitant ir Zieglerį. Pre
zidentas, priešingai, jį avansa
vęs. Nei Connally nei Laird į ar
timus santykius su prezidentu 
nepatekę ir prezidentui įtakos 
negali turėti.

Respublikonų komiteto pirm. 
Bush pateikė Erwin komitetui 
tris liudijimus, kaip demokratai 
organizavo 1960 respublikonų 
šnipinėjimą. Respublikonų 22 
senatoriai paprašė Erwin ko
mitetą, kad atleistų pagrindinį 
tardytoją iš komiteto Carmine 
S. Bellino, nes jis 1960 nele
galiai šnipinėjo Nixpno veiklą 
rinkimų metu.

Pagal Gallupą iš aštuonių 
Amerikos instituciiu amerikie
čiai mažiausiai pasitiki “di
džiuoju bizniu” — 26 proc., 
unijom 30 proc., televizija 37, 
spauda 39, Kongresu 42, vyr. 
teismu 44, valdžios mokyklom 
58, bažnyčiom 66 proc.

Šneideris tik per Lietuvą pa
bėgo — irkliniu laiveliu irdama
sis, pateko į Suomijos prekybos 
laivo globą.

Tąi jau antras jo bandymas pa
bėgti. Prieš trejus metus jis bu
vo mėginęs pirmą kartą. Tada 
buvo Sovietų pagautas ir nu
baustas. Atlikęs bausmę, vėl bė- 
go. Šiuo kartu pavyko.

Londone spaudos atstovam 
pareiškė: Vakarai nesupranta, 
koks yra Sovietų Sąjungoje gy
venimas.

Politinės komisijos praneši
mas ir kiti klausimai.

Dėl Helsinkio įvykių Juozas 
Audėnas perskaitė Suomijos už
sienių reikalų ministerijos lie
pos 5 ir 6 išleistus oficialius 
komunikatus, kodėl buvo su
laikyti devyni užsieniečiai. Pra
nešėjas pabrėžė, kad pabaltiečių 
delegacijų veikla atsispindi 
Suomijos spaudoj, kurios kelio
lika iškarpų su vertimais į ang
lų kalbą gavo Vlikas.

Liepos 7 “Helsingin Sano-

San Francisco orkestrui ren
giantis koncertuoti Vilniuje bir
želio mėn., kada laikas sutapo su 
trėmimų sukaktim, JAV LB val
dyba visuomeninių reikalų tary
ba kreipėsi dėl to į valstybės 
departamentą, gavo pažadą, kad 
vykstantieji bus painformuoti 
apie specialią padėtį. LB savo 
ruožtu painformavo laiškais 
kiekvieną orkestro dalyvį apie 
padėtį, kokią jie ras Vilniuje. 
Pridėjo taip pat atspaudus iš 
amerikiečių laikraščių Times, 
Newsweek, Monitor, Philadel- 
phia Evening Bulletin.

Baltijos valstybių 1940 m. 
okupaciją ir 1941 m. deportaci
jas JAV Kongrese priminė 5 se
natoriai ir 71 kongresmanas. 
(1972 m. tai padarė 8 senato
riai ir 26 atstovai).

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga 1973 metais Kongrese kalbė
jo 10 senatorių ir 48 kongres- 
manai ligi 1973.VII.25. (1972 m. 
ta pačia proga kalbėjo 8 senato
riai ir 50 atstovų).

Į naujausią Suomijos kalėjimą 
už Helsinkio važiavome kokius 
25 kl. Iš kalėjimo leido paskam
binti į mūsų ambasadas — Ame
rikos, Kanados, Anglijos. Pra- 
nešėm, kur esame, o taip pat, 
kad su mumis nėra dr. Vileišio.

Kad nenusižudytume ...
Po keliolikos minučių ėmė 

šaukti pavardėm po vieną į kam
barį. Liepė atiduoti kaklaryšį, 
diržą, batų raištelius. Iškratė. 
Nežinau, kodėl man neatėmė pi
nigų ir šukų bei kotelio. Iš kitų, 
kaip paskiau sužinojau, ir tai pa
ėmė. Vienam Anglijos latviui 
norėjo numauti nuo piršto ir jo 
korporacijos žiedą. Bet žiedas 
jau nebuvo numaujamas. Kai 

. latvis paklausė, kam jį nori nu
mauti, gavo paaiškinimą: bijom, 
kad neprarytumėt ir tokiu būdu 
nusižudytumėt.

Po pusvalandžio kiekvienas 
gavo po vienutę. Nors naujas, 
bet kalėjimas lieka kalėjimu. 
Lenta pritaisyta prie sienos. Tai 
stalas. Kėdės visai nėra. Galima 
atsisėsti ant gulto. O tas gultas 
tai didelis cementinis blokas, 
ant jo čiužinys, pagalvėlė ir ant
klodėlė. Ne pirmo naujumo ar 
švarumo. Prie vienos sienos ce
mentinis dubenėlis ir vamzde
lis — paspaudi ir gali įsileisti 
vandens. Mum pasakė: jei iš 
vamzdelio nenorit, nuvesim į 
prausyklą, ir ten galėsit atsiger
ti iš “krano”.

Truputį po vienuoliktos bu
vom kiekvienas palikti nakčiai.

Kalinių solidarumas
Naktį, po pirmos, ėmė belstis, 

atsidarė durys, ir sako: “Jūs 
galit važiuoti į viešbutį. Tik 
Amerikos piliečiai. Važiuosit į 
Marsky viešbutį”.
' “Tai mes esame laisvi ir ga
lim grįžti į savo viešbutį”, mėgi
nau aiškinti.

“Ne, jūs nesat laisvi. Jūs esat 
areštuoti, bet Amerikos įstaigos 

. padarė intervencijos;!! Ameri
kos piliečiai gali važiuoti į Mars
ai”-

“Tai kokiom sąlygom? Ten 
užrakinsit mus tuose kam
bariuose?”

“Taip”.
_ Tarp mūsų buvo 5 Amerikos 

piliečiai. Bet mes esame visi

mat” įdėjo ilgą straipsnį, pava
dintą “Baltiečiai buvo apklausi
nėjami ir už Helsinkio”.

Šis laikraštis įdėjo ir oficialų 
Suomijos užsienių reikalų mi
nisterijos liepos 5 naktį komuni
katą (laisvas vertimas iš anglų 
kalbos):

“1973 liepos 5 popiet Helsin
kio kriminalinė policija buvo 
priversta apklausinėti keletą už
sieniečių, kurie turėjo ir dalino 
savo raštus (written material). 
Atvykę kaip turistai į šį kraš
tą, apklausinėjamieji asmenys 
tuojau išvystė savo aktyvią poli
tinę veiklą. Norėdami sutrukdy
ti užsienių reikalų ministerių, 
susirinkusių Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen- 
cijon, posėdžio darbą, jie pradė
jo dalinti aukščiau minėtus savo 
raštus. Po apklausinėjimo ap
klaustieji turėjo teisę laisvai 
judėti šalyje, išskiriant patalpas, 
kur posėdžiavo susirinkę minis- 
teriai, kad jų darbui nebūtų 
trukdoma ir kad jie (klausinėtie
ji) nutrauktų savo politinį akty
vumą. Klausinėtieji asmenys pa
sisakė esą artimame ryšy su pa
bėgėlių organizacijomis, vei
kiančiomis JAV ir Kanadoje, ir 
kad jie atstovauja tom organiza
cijom..”

Liepos 6 užs. reik, ministerija 
išleido kitą komunikatą tokio tu
rinio (laisvas jo pirmosios da
lies vertimas iš anglų kalbos):

“Liepos 5 po pietų ir vakare 
devyni svetimšaliai buvo nuga
benti į Helsinkio policiją ap
klausinėti. Po apklausinėjimo jų 
daugumai buvo per vėlu tą patį 
vakara pasirodyti viešbutyje, j

(nukelta į 7 psfj

viena delegacija. Išvykti ir pa
likti kitus tris, kurie buvo Angli
jos, Kanados, Švedijos piliečiai? 
Pasitarėm su Grava ir Pleer — 
mes atsisakysim vykti iš kalėji
mo, kol neišleis mūsų visų. Rū
pėjo ir p. Žilionytės sveikata, 
kuri po suėmimo buvo sušluba
vusi. Bet ji solidarizavo: esą jei 
tokiom sąlygom viešbutis, tai 
nemato jokio skirtumo nuo ka
lėjimo. Tai buvo gražus jos ges
tas. Tada vyresniajam pareigū
nui pasakiau: atsisakome vykti 
iš kalėjimo ir palikti jame drau
gus; arba mes visi važiuojam, ar
ba nė vienas nevažiuojam.

Grįžom į savo vienutes.

Kalėjimo tarnautojų gestas
Rytą leido iš eilės nusipraus

ti. Apie pusiau devintą pasakė, 
kad eisim pusryčių į netoliese 
esantį viešbutį. Jiem buvom sa
kę, kad esam bado streiką pa
skelbę. Pakartojom. Tai nieko, 
sako, einam.

Buvau nustebintas, kai iš ryto, 
kas turėjo, galėjo pasiimti iš savo 
kalėjime saugojamų daiktų foto 
aparatus ir fotografuoti kalėjime 
ir pakeliui į viešbutį. Viešbuty 
buvo paruoštas labai gražus pus
ryčių stalas su visu skandina
viškų patiekalų gausumu. Atsi
prašiau vyriausią saugumietį, 
kad nevalgysim, nes esame pa
skelbę bado streiką prieš mūsų 
neteisingą areštavimą.

Tada jis mum pasakė: “Mes 
čia neturim specialių fondų to
kiem atsitikimam kaip šitas. Bet 
jūs visi padarėt tokį įspūdį sau
gumo tarnautojam, kad jie su
dėjo pinigus iš savo kišenių — 
jūs žinot, jie neperdaug uždirba, 
ir jie jum šiuos pusryčius su
ruošė”.

Mes visi susijaudinom. Dėko- 
•jom už jų gestą, bet atsiprašėm, 
kad nevalgysim. Tepaprašėm 
vandens. Estas Pleer, kuris 
suomius geriau pažįsta, sakė, 
kad suomių populiariausias gė
rimas — kava; jei mes net ka
vos puoduko su jais negersim, 
jie pasijus labai įžeisti. Tada 
sutikom, kad Pleer už mus visus 
išgertų su suomiais puoduką ka
vos. O mes kiti — gėrėm vande
nį.

Mus vėl grąžino į kalėjimo 
būstinę. Vyriausias saugumietis 
čia pasakė: esą jie galvoją, kad 
mum gali tekti pas juos ilgiau 
pabūti; tad dienos metu jie duo
sią mum bendrą kambarį, kad 
galėtume drauge pasikalbėti; 
gal dar pasiseksią surasti ir laik
raštį — anglišką ar prancūziš
ką. Turėjom kambarį, užtenka
mai kėdžių. Tai buvo didelis 
atolydis mūsų nervam. Sten
gėmės palaikyti gerą nuotaiką, 
nors tai nebuvo lengva, nesiži- 
nant tikrai, kaip ilgai teks pabūti 
malonių suomių nemalonioj 
įstaigoj.

Laisvi, bet su sąlyga
Po pusantros valandos atvyko 

vėl tie patys trys saugumiečiai, 
kurie buvo pas mane į kambarį 
įėję.

“Jūs esate laisvi”.
“Tai galim pasiimti savo daik

tus ir važiuoti į savo viešbutį?” 
klausiau.

“O ne, ne — yra kelios sąlygos 
jūsų laisvei. Viena, jūs negalit 
turėti spaudos konferencijos, 
kurią jūs esate numatę šiandien 
(penktadienį). Antra, jūs negalit 
užsiimti jokia politine veikla, 
kol esate Suomijoje.-’Bet jūs esa
te visiškai laisvi; galite išskris
ti iš Suomijos, kada jūs norit; 
galite pasilikti Suomijoj, kiek jūs 
norit”.

“O jei kokis žurnalistas priei
na prie manęs ir ima klausinė
ti — kaip tada: ar aš galiu at
sakinėti į jo klausimus?”

“Na, jei asmeniškai prieis, ta
da, žinoma, taip, galite.”

Grąžino pasus. Gražino visus 
daiktus, susodino į didelį polici
jos autobusą, nuvežė į Inter- 
continental viešbutį ir ten pa
sakė mum, kad neturim teisės 
pasilikti šiame viešbuty, nors 
mūsų kambariai tebebuvo rezer
vuoti. Čia atvežė tik tam, kadpa- 
siimtume daiktus. Vėl susodino 
į tą patį .:*< • ;ą ir nuvežė i

> 'tukelta į 2 ps.*,;
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ŠIANDIENINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
MOKYTOJO IR MOKINIO AKIMIS

tvarką. Jos galvelėj tas niekaip 
negalėjo tilpti, ir ji turėjo pirma 
susisiekti su Inturisto vadovybė 
ir iSsiaiSkinti, kaip jinai šitokiu,

A. MASIONIS
Elmwood Park, N. J.

Vadovai ir “palydovai”

Ekskursiją globojo Inturistas, 
tad visos dienos buvo gerokai už
imtos. Iš anksto buvo jiem su
statyti maršrutai, įvairių vieto
vių lankymai, nors laisvo laiko 
taip pat likdavo, ir mokiniai 
ir vadovių pasklisdavo kuriam 
laikui vieni. Apie tai truputį 
vėliau.

Leningrade ekskursija pra
leido apie šešias dienas. Porą 
dienų išbuvo Ermitaže. Ermi
tažo lankymas ir buvo beveik 
vienas iš pagrindinių ekskursi
jos tikslų. Jų vadovė (visur jiem 
vadovavusios moterys, jaunos 
komjaunuolės) jiem pareiškusi, 
kad Ermitaže esą tiek sukaupta 
meno, kad jei vienam ekspona
tui skirsi vieną minutę, tai, kad 
visus eksponatus pamatytum, 
turėsi praleisti 90 metų ir tai ne 
viską pamatysi. Ermitažas tik
rai visiem patikęs, ypač žavėjęs 
pastatų vidus ir visas menas. Vi
si parsivežė daug nuotraukų. Ta
čiau lankytojai pranešinėdami 
pabrėžė, kad jiem buvę žinoma, 
kad tas menas, kuriuo sovietai 
dabar taip didžiuojasi, yra visai 
ne sovietinis ir net ne jų pastan
gomis sukauptas. Kas yra jų 
pridėta, tai tik apiplėšimo būdu, 
pasigrobiant iš kitų kraštų. Ži
noma, yra ten ir jųjų meno, bet 
jis jau antraeilės reikšmės. Be 
to, ir patys pastatai ne jų, bet 
dar carų pastatyti.

Buvo jiem Leningrade paro
dytas ir ateistinis muziejus, į- 
rengtas vienoje cerkvėje, bet 
nė vienas ekskursijos dalyvis 
nepadarė jame nė vienos nuo
traukos, ne dėl to, kad būtų bu
vę neleista, bet kad visi dalyviai 
labai pasipiktino tokia grubia, 
tiesiog 'šlykščia’ antireligine 
propaganda, pvz. Kristaus sta
tula apstatyta manekenais, vaiz
duojančiais kažkokius iškrypė
lius, kriminalistus, kitoj vietoj 
buvo vaizdas, kur vienuoliai 
groja, o popai su savo žmono
mis ir meilužėmis šoka (taip 
jiem buvę paaiškinta); trečioje 
vietoje matė dvasininkus sėdin
čius klausyklose, klausančius iš
pažinčių ir imančius ten pat ky
šius už nuodėmių atleidimą ir 
t.t., ir t.t. Abiturientė mergaitė, 
kuri apie šitai pranešinėjo, pa
sakė, kad jie iš to muziejaus iš
ėjo pasibiaurėję visa neskonin
ga-propaganda ir dar labiau su-

Vienas pranešėjas, prekybi
ninkas ir trijų gimnazijos moki- 

‘nių tėvas, pasakojo apie vadovę 
Leningrade. Esą visi vadovai, 
vyrai ir moterys, kur tik jie ėjo 
ir su kuo turėjo bent kokį kon
taktą, atrodė gana šalti, kad ir 
korektiški, labai oficialūs — ti
piški komunistai propagandis
tai, bet palydovė Nataša iš visų 
labai išsiskyrė. Ji buvo šilta, 
simpatinga, nuoširdi mergaitė, 
su jais per tas kelias dienas net 
susidraugavusi ir buvusi lyg jų 
grupės narys, bet vis tiek iš vi
sos širdies ir iš peties gyrusi so
vietinę sistemą, jų gyvenimo bū
dą ir k. Šito jis ir kiti ekskur
sijos dalyviai niekaip negalėję 
suprasti, būtent, kaip gali jauna 
inteligentė moteris tikėti pati 
tokia komunistine propaganda ir 
mėginti ja sužavėti žmones iš 
Vakarų. Tai ekskursijos dalyviui 
tik parodę, kaip sovietų pilie
čiai yra indoktrinuoti.

Ekskursantai išgąsdina 
savo vadovę

Tik atvykę į Maskvą, ekskur
santai norėjo pamatyti patį mies
tą, o jų vadovė, kuri juos pasiti
ko geležinkelio stoty ir atvežė 
dviem būsais j miestą, jau turė
jo nustatytą jiem maršrutą. Pir
mas dalykas, kurį jie turėjo pa
matyti, buvo vadinami “Laisvės 
namai”. Ekskursantai, žino
dami, kad ten bus daug propa
gandos, kuri jiem jau buvo be-

jai niekada nepasitaikiusiu atve-

SPARTA — Rašomo* mašinėle* }▼. kalbomis, radlo, apalv. TV, oompluta- 
rtai, Įv. biznio malino* — pigiausiai. Praneėkite kuo interoauo jatėj ir fir
mą autantUkua katalogus gausite U SPARTA *av.: J. L. Giedraiti*, 10

________________

jie jau dalį dienos praradę ke
lionėje ir paskui nepamatysią 
paties miesto. Vadovė dėl viso 
šito labai nustebo ir pareiškė, 
kad jiem yra nustatytas maršru
tas, ir jie turį jo laikytis. Šitas 
ginčas ėjo viename autobuse, 
bet pasirodė, kad ir kito autobu
so keleiviai norėjo geriau pama
tyti patį miestą. Pirmieji pasakė 
savo vadovei, kad ji palauktų, 
o jie pasitarsią su visais ir nu
balsuosią, kur norės eiti daugu
ma, ten ir eisią. Vadovė kad su
riko nesavu balsu: “Ką!? Jūs bal
suosit? Kur jūsų vadovas?” Ka
da buvo pristatytas vadovas, jis 
buvo irgi tos pačios nuomonės. 
Tada Liudmila (toks buvo jos 
vardas) ėmė maldauti, kad jie 
suprastų jos padėtį, kad eitų, kur 
nustatyta, nes kitaip jinai turė
sianti daug nemalonumų. Prasi
dėjo derybos. Ekskursantai pa
galiau nutarė nusileisti, bet tik 
su ta sąlyga, jei vizitas Laisvės 
namuose bus tiek sutrumpin
tas, kad jie tą pačią dieną dar 
galės pamatyti daugiau paties 
miesto. Liudmila buvo tuo labai 
nepatenkinta, bet, susisiekusi su 
savo viršininku, pagaliau sutiko. 
Savo pažado, žinoma, neišlaikė, 
ir Laisvės namuose juos užtruk- 
dė beveik lygiai tiek laiko, kiek 
ir buvo jos nustatytame marš
rute numatyta.

Mūsų vadovei, išaugusiai so
vietinėj sistemoj, buvo visiškai 
ne suprantama, kaip gali kas nors

ju turėtų elgtis.

Jų miestai negali lygintis 
su mūsų

Pasidairius po Maskvą ir Le
ningradą, susidarė įspūdis, kad 
daugumas pastatų, ypač gyvena
mųjų namų, yra labai seni, staty
ti dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Jie labai apleisti, apšiurę, 
ir vos besilaiko (falling apart, 
kaip pranešėjai išsireiškė angliš
kai). Jie vis taisomi, perdažomi, 
bet bendras vaizdas labai pilkas, 
net niūrus, ypač viduje.

Ir Leningrade ir Maskvoje yra 
ir naujų pastatų, net dangorai
žių, bet ir jie atrodo kažkaip 
pasenę, niūrūs. Jokio palygini
mo su New Yorko blizgančiais 
metalo ir stiklo dangoraižiais. 
Nors jų miestai ir daug Svares
ni už mūsų, bet daro sunkų, 
slegiantį įspūdį.

Susisiekimas autobusais ir 
tramvajais, o Maskvoje požemi
niais, labai pigus. Požeminiai 
traukiniai švarūs, vagonai ir sie
nos neprirašyti, sėdynės nesu- 
piaustytos, kaip Ne w Verkė, nes 
kainos esančios valdžios nu
statytos, ir tvarka policijos griež
tai prižiūrima. Šiaip policijos 
traukiniuose nematyti, bet kai 
vienas rusiukas norėjo iš vieno 
ekskursanto nusipirkti kram
tomos gumos už rublius, tuoj 
atsirado policininkas ir norėjo jį 
išsivesti. Kadangi traukinys 
(požeminis) stovėjo stotyje, tai 
vaikinas iššoko per duris, o poli-

veik įgrisusi per šešias dienas 
Leningrade, pasakė, kad jie į 
tuos Laisvės namus neisią, nes

cininkas jį išsivijo. Kas toliau at
sitiko, jie nematė.

(Bus daugiau)

priešintis arba kaip gali kam 
nors ir į galvą ateiti net balsuo
ti prieš jos vyresnybės nustatytą

Suomių policijos autobusas, vežęs kalintus baltiečius delegatus iš Inter-Continental 
viešbučio į Marskį viešbutį. Prieky latvis U. Grava, kairėj Eglė Žilionytė.Nuotr. iš 
Helsinkio dienraščio Hufvudstadsbladet.

ANTANAS J. 8AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. U421; tek 441-1182. namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 9 v.>

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorių*. 84-03 Jamaica Ava.' 
(prie Foreat P*way Sta.), Woodharen, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laido
tuves. Koplyčios parūpinamos vilose miesto dalyse. Tek 288-2244.

JO8EPH GAR8ZVA — GRABORIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 modsnio* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-8770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-OOS- 
dttkmed. A. J. Baiton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary PubMc. W 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; 8T 2-6043.

TA 30M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotu* ir paprastus.
PS" patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujant Queens ir apylin- 

lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas:
MT. Joe Kasias, 87-16 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). .

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

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teisetra, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
Lafayette St, Newark; -N J. 07106; tek MArket 2-0172. Paruostame* gar
bingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Web*ter Avė. Cambridge 
'’V-as. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotoja*. ModendSka 
: koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-8434.

•RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kit«s dovanas į Lietuvą. Dėdelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas Ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
W*odhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU8I0 Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobUių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpiP 
dyihaa, Mutual Pundą—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; MLa 
dieniai* iki 8 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKĄ8, sav. Winter Garden Tavern. 1883 MadiscnBL, 
Ridgevrood, N.Y. 11227, EV 2-8440. Salė vestuvėm* ir kt pramogoms. Bs 
‘įduodami polaldotuvlniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviška* maistas prtei 
name kaina

S AG 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. Pristatėm j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orderi special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Srtver Bell Beking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortat 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 778-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRIC8 by — 
SUPERIOR PIECE G OPOS 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 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavime? 
paruošiant pakletus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite' •

■ «■ 1 1 —n.-> ■ ■ ' m 1 utį 1.
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES,- knygos, sveikininių 
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.

i Lietuviškam rajone — «
; LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ j

Alice’s Florist Shop I
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N.Y. į

--------  Gėlės įvairiom progom --------- « 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius & 

(atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 2 
kare: 835-4149. čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. X

tvirtėję savo religijoje, dar dau
giau vertindami visas tas laisves, 
kuriomis mes savame krašte 
naudojamės. Tą jie pasakė ir sa
vo komjaunuolei vadovei.

Maskvoje turėję ne tik va
dovę, bet ir “palydovą”. Ten 
juos nuvedė į vieną didžiulę 
krautuvę — rusišką super mar
kei. Vedžiojo po atskirus sky
rius ir aiškino, ką jie turi ir kaip 
visa prekyba vedama. Ameri
kiečiam ta jų tvarka pasirodė ne
žmoniška. Pirmiausia reikia ten 
stoti eilėje ir susirasti norimą 
daiktą. Išsirinkęs daiktą, gauni 
raštelį su pažymėta kaina ir eini 
prie kasos už daiktą užsimokėti. 
Čia vėl reikia stoti ilgon eilėn 
ir trukdyti laiką, kol prieisi prie 
kasininkės. Priėjęs ir užsimokė
jęs, turi grįžti pasiimti savo nusi
pirktą daiktą. Čia vėl randi ilgą 
eilę ir vėl lauki. Ir taip visur lau
kimas, laukimas.

Šioje krautuvėje jie ir pastebė
jo, kad jųjų ekskursija padidėjo 
vienu asmeniu: Kažkoks tipelis, 
ilgu odiniu švarku ir juodu port
feliu po pažaste pradėjo juos se
kioti: kai jie eina iŠ vieno sky
riaus į kitą, ir jis eina, kai jie 
sustoja, ir jis sustoja, dedasi, kad 
jis priklauso šiai grupei. Kai vie
na mokytoja atkreipė vadovės 
dėmesį, jinai nuėjo, jam kažką 
pasakė, ir jis tuoj dingo. Vadovė 
tik pasakė, kad tai buvęs nesu
sipratimas. Beje, ta pati mokyto
ja pažiūrėjo, kiek ten kainuojanti 
suknelė. Viena, labai paprasta, 
už kurią ji čia neduotų nė dvie
jų dolerių, ten buvo pažymė
ta — 50 rublių.

PATIKSLINAME 
ŽINIAS APIE
lietuvių, latvių ir estų 
delegacijų Helsinkyje 
veiklą, suėmimą, paleidi
mą ir kt.
(atkelta iš 1 psl.)

Marsky viešbutį.
Buvo aišku, kodėl nenorėjo 

palikti mus Intercontinental. 
Notose buvo pažymėtas dele
gacijos adresas Intercontinental. 
Spaudos konferencija buvo šau
kiama Intercontinental. Mūsų 
turėjo ten nebūti ir nerasti, kas 
norėtų susitikti.

Esame vėl izoliuoti
Marsky viešbuty buvo labai 

nemaloni staigmena, kai po ko
kių 5 valandų patyrėm, kad kai 
žurnalistai mėgino pasiekti mus 
telefonu Marsky viešbuty, vi
siem buvo atsakoma, kad mūsų 
nėra. Mes to nebuvom žinoję. 
Bet kai aš paskambinau savo 
žmonai, pranešdamas, kad esu 
reliatyviai laisvas, ji pasakė 
skambinėsi man kelis kartus per 
keturias valandas; ir jai praneš
davo, kad manęs nėra čia, nors 
iš Intercontinental viešbučio jai 
atsakydavo aiškiai, kad esu 
Marsky viešbuty. Sužinojau pas
kiau taip pat, kad Margučio re
daktorius Petrutis mėgino pa
siekti. Atsakymas — nėra. Mė
gino devyni žurnalistai — tas 
pat.

Tai sužinojęs, paskambinau į 
Amerikos ambasadą, ir po va

landos reikalas buvo su
tvarkytas. •

Amerikiečių šaltinių buvo pa
skelbta, kad iš šešių Amerikos 
piliečių visi atsisakė išeiti iš 
kalėjimo, išskyrus vieną. Kaip 
nutiko, kad tas vienas lyg ne
būtų solidarizavęs?

Minėjau, kad su mumis kalėji
me nebuvo dr. Vileišio. Ir Ame
rikos ambasadai iš kalėjimo 
skambinom, kad dr. Vileišio nė
ra. Kai jau atgavom laisvę, bai
gėm bado streiką ir nuėjom į 
Marsky viešbučio restoraną pie
tų, radom ten dr. Vileišį. Pasi
rodo, jis dar buvo tardomas, kai 
mus išvežė į kalėjimą. Baigę 
tardyti jį laikė toliau Helsinkio 
kalėjime. Kai jam naktį pranešė, 
kad jis gali vykti į Marsky 
viešbutį, būdamas vienas ir ne
turėdamas čia paliekamų kitų 
nelaimės draugų, išvyko. Jis ten 
atsidūrė anksčiau už mus.

Patikslinimo reikalingas vie
no šaltinio tvirtinimas, kad esą 
estas Pleer, suimtas Ir veža
mas tuo pačiu keltuvu, kuriame 
buvo valstybės sekretorius Ro
gers Ir mlnisterls Sharp, papra
šęs juos pagalbos; tie pažadė
ję ir pažadą ištesėję. Toks pra
nešimas atrodo Įtartinas jau 
dėl to, kad Kanados piliečiai 
nebuvo paleisti. Vadinas, lyg 
Kanados mlnisterls Sharp ne
būtų tesėjęs pažado.

Sis epizodas buvo tuo metu, 
kai mus po tardymo atgabeno į 
Intercontinental pasiimti kai ku
rių daiktų kalėjimo nakčiai.

Viešbučio apačioje saugumie
čiai pasiskirstė, kas kurį suimtą
jį lydės į jo kambarį. Pleer 
su savo palydovu pataikė įeiti į 
keltuvą, kuriame buvo su sa
vais palydovais valstybės sekr. 
Rogers su žmona. Rogers Pleer 
pažino. Pleerpasakęs : “Mr. Sec- 
retary, aš esu areštuotas”. Vals
tybės sekretorius, gal būt, palai
kė tai linksmu pokštu ir teatsa
kė: “Apie tai pakalbėsim vė
liau”. Tuo metu atsidarė du
rys, ir valstybės sekretorius su 
palydovais išėjo.

Taip šį epizodą man pasakojo 
Pleer.

Ar suomių spaudoje rado at
garsio delegacijos pasirody
mas ar jos suėmimas?

Prieš mus areštuojant, nieko 
nerašė. Areštavus, penktadienio 
rytą Rogers, einantį į sesiją, 
kažkas paklausė, ką jis padaręs 
dėl suimtų baltų kilimo Ameri
kos piliečių. Rogers atsakė, kad 
daro viską, kad jie būtų laisvi. 
Tą pokalbį girdėjo ir kiti žurna
listai ir nežumalistai, kurie nie
ko apie suėmimą nebuvo girdė
ję. Tada ir pradėjo rašyti. Tada ir 
suomių laikraštis įsidėjo nuo
trauką, kaip mus sodina į poli
cijos autobusą prie Intercon- 
tinental viešbučio. Neteko ma
tyti daugiau, bet draugai suo
miai sakė rašysią, kai sekmadie
nį aplankėm maršalo Man- 
nerheimo kapą, pagerbėm jį žo
džiais ir gėlėm. Tai buvo pasku
tinis Helsinky mflsų veiksmas; 
juo Mannerheimo asmeny pa
gerbėm suomių kovotojus dėl 
Suomijos laisvės.

Lietuviško stiliaus paminklr' 
sukuriami ir velhii pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticųt 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 SOth Street (prieš St. John’s kapines) 
MiddlėVillage, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama W*uo** 
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VTE8BUČTAI
LAIVAI (CrutMO
, AUTOBUSAIS įdomių vlotų 
.lankymas
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INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS • 
JAUNIMUI 
ŠEIMOM
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PLB vandenys nusistoja . ..

AR PERSEKIOJAMI KRIKŠČIONYS YRA UŽMIRŠTI?

Gyvenimas visų — taigi ir iš
eivijos — kaip tekantys vande
nys. Čia susidrumsčia, čia, išsi
lieję į platumas, nusistoja.

Tokiu palyginimu sutinkame 
ketvirtąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą Washing- 
tone (rugpiūčio 30 — rugsėjo 3), 
jo priešseiminę atmosferą, gre
tindami su trečiojo seimo New 
Yorke 1968 atmosfera.

New Yorko prieš šeiminė at
mosfera pačios Bendruomenės 
viduje buvo susidrumstusi. 
Spaudoje atsispindėjo drumstis 
— ar spauda drumstė — teisin
gos ir neteisingos kritikos žo
džiais. Esą Bendruomenę siekia 
valdyti “viena partija”; esą sei
mui žmonės “renkami su parti
niais bilietais”. Niaukė atmos
ferą ir kai kurių kraštų pareiš
kimai spaudai: esą tie ir tie mum 
neatstovauja. Buvo net prana
šaujama, kad dėl to ir dėl to 
Bendruomenė imsianti nykti.

Nesunyko. Po penkerių metų 
PLB renkasi naujo seimo. Atro
do, renkasi net stipresnėm jė
gom. New Yorko seime buvo 
89 atstovai. Pagal Pasaulio Lie
tuvį Washingtono seime būsią 
103 ir jau dabar esą užsire
gistravę 97 atstovai.

Vandenys prieš seimą nusi
stoję. Ir kalbos apie “partinius 
bilietus” sumažėjo, aptilo. Gal 
p&Vėikė ir tai, kad seimo atsto
vam parinkti buvo pritaikytas 
demokratinis principas — tie
sioginiai rinkimai. Gal suprasta, 
kad anas “partinio bilieto” ar
gumentas jau nebedaro įspū
džio, nes aiškiai atitrūkęs nuo 
tikrovės. Suprasta ir tai, kad 
PLB — nors ir kaip jai toli iki 
tobulybės — yra gyvastingiau- 
sia, dinamiškiausią iš visų iš
eivijos organizuotų vienetų ir 
pajėgia surasti gausiausios pini
ginės paramos savo didiesiem 
projektam kaip jaunimo kongre
sai, tautinių šokių šventės.

Washingtono seimą sutinkam 
be išankstinių “reikalavimų”.

Jis vertingas jau tuo vienu faktu, 
kad pajėgia sutelkti atstovus iš 
visų kontinentų. Tame sutel
kime stiprės ištikimybė laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos idėjai; 
gilės sentimentas pavergtos Lie
tuvos lietuviam; aiškės vieno 
kontinento lietuvių pagalbas ga
limybės kito kontinento lietu
viam.

Linkėtume nebent pasi
tvarkyti seime taip, kad iš kitų 
kontinentą atvykę atstovai nesi
jaustų esą “satelitai” JAV ir Ka
nados atstovų masėse ir galėtų 
parsivežti iš Washingtono į savo 
kontinentą kuo daugiau šilumos 
— lietuvio meilės lietuviui.

Esame dėkingi
Dėkingi esame už tuos žo

džius, kurie buvo pasakyti 
Kongrese Birželio okupaciją ir 
deportacijas minint. Septynias
dešimt su viršum Kongreso na
rių atsiliepė į LB prašymą pra
bilti ir pasinaudojo jiem parū
pintais duomenim. Tai rodo, ko
kios atramos laisvės reikalas turi 
Kongrese. Daugiau nei bet kur 
kitur. Ir šiemet daugiau nei per
nai (76:34).

Dėkingi esame ir prezidentui 
Nixonui, gub. Rockefelleriui, 
majorui Lindsay ir visai eilei to
limesnių gubernatorių bei ma
jorų, kurie išleido proklamacijas 
Pavergtų Tautų Savaitei.

Prezidento proklamacija yra 
dar labiau nei ankstesnės nu
tolus nuo pirmosios proklamaci
jos, paskelbtos prez. Eisenho- 
werio 1959. Nors pasisakoma 
joje už “apsisprendimo teisę”, 
bet išvengta “tautos” ar “vals
tybės” žodžio — joje teraginami 
amerikiečiai atnaujinti ryžtą už 
“individual liberty ofall men”.

Tonas tas pats, kuris vyrauja 
dabar Vakarų kalbose Europos 
saugumo konferencijoje — te
siekti daugiau laisvių individui.

National Catholic Register 
liepos 1 paskelbė santrauką ita
lų jėzuitų leidžiamo laikraščio 
Civilta Cattolica straipsnio, ku
ris Registery gavo antraštę “Ar 
persekiojamieji krikščionys yra 
užmiršti”.

Santraukoje sakoma, kad pasi
keitusi tarptautinė atmosfera 
atsiliepė ir religinėje srity. Po 
šaltojo karo atėjusi koegzistenci
ja nutildė propagandą prieš ko
munizmą. Vakarų komunistai 
ėmėsi sumanios propagandos į- 
tikinti katalikus, kad toliau ne
begalima kalbėti apie Bažny
čios persekiojimą “liaudies de
mokratijose”. Tuo tikslu jie ėmę 
garsinti susitarimus tarp Bažny
čios ir kai kurių komunistinių 
režimų. Tai esąs įrodymas, kad 
“negalite komunistų kaltinti 
Bažnyčios persekiojimu”.

Pagal ano straipsnio santrauką 
susitarimai nesą nuolaidos ko
munizmui, o tik siekimas su
daryti tikintiesiem bent ribotas 
sąlygas bažnytiniam gyvenimui 
išsilaikyti, vegetuoti. Bažnyčios 
“tyla” apie persekiojamuosius 
kylanti ne iš nuolaidų, ne iš 
baimės, bet iš rūpesčio, kad tra
giškoji padėtis nebūtų dar pa
bloginta.

Pavergtieji broliai — rašoma 
toliau — “dažnai priekaištauja, 
kad Vakarų krikščionys juos yra 
užmiršę. Bet jie turi suprasti, 
kad jie nėra palikti vieni jų tra
giškam likimui ir kad visa Baž
nyčia yra su jais, už juos mel
džiasi, brangina jų stiprybę ir

Los Angeles lietuvių jaunimo choras, diriguojamas mokytojos O. Razutienės, dainuoja bir
želio 10 jaunimo šventėje. Nuotr. L. Kanto

Vatikano diplomatija apie juos tyli 
Tylos linijai ne visi pritaria.

drąsą.ir iš jų kentėjimo krauja 
nuopelnus savo dvasiniam augi
mui”.

Atpasakotoji santrauka nenei
gia Vatikano diplomatijos tylos 
apie pavergtuosius; neneigia pa
vergtųjų nusiskundimo ta tyla; 
stengiasi tik parodyti, kad ta ty
los linija norima patarnauti pa
tiem pavergtiesiem, vedant de
rybas bei “susitarimus” su ko
munistais. 1

Su šia “tylos” linija ne visi su
tinka ir pačios Bažnyčios viduje.

N. Y. Times korespondentas iš 
Romos beveik tuo pačiu metu 
(liepos 4) dabartinę Vatikano li
niją sugretino su Pijaus XII li
nija komunistų atžviltiu. Esą su
ėjo 25 metai nuo Pijaus XII eks
komunikos “ateistiniam komu
nizmui”. Ekskomunika neat
šaukta, bet Pijaus XII liniją pa
keitė Jonas XXIII ir dabar Pau
lius VI.

Suminėjęs keletą naujosios li
nijos ženklų, Vatikano spaudos 
ir atstovų pareiškimų, palankių 
komunizmui, korespondentas 
sako, kad jau Vatikano II susi
rinkime 1963 spalio mėn. Afri
kos misijonierius Joachim Am- 
mann pasisakė dėl diplomatijos: 
esą Bažnyčia savo diplomatija 
ima pamėgdžioti sekuliarines 
valdžias. Vadinas, užuot seku- 
larinėm valdžiom davusi dva

paaiškina kodėl.

sios, ji prisiima jų'dvasią pati.
Nuo ano susirinkimo oponen

tų diplomatijos metodam nesu
mažėjo. Jie argumentuoja:

Kai Vakarų Bažnyčia pasi
renka tylą, užuot skelbusi tiesą, 
nebelieka pasauly autoritetingo 
tiesos švyturio;

jei dabartis kartais priekaiš-^ 
tauja Pijui XII, kad nepasakęs 
tiesos žodžio apie nacionalsocia- 
lizmo darbus, tai ateitis prie
kaištaus dabarties Bažnyčiai, 
kad nutylėjo tiesos žodžius apie 
komunizmo darbus.

Tarp nepritariančių diploma
tų “tylos” linijai yra ir du ko
munistų kalėjimus pažinę kar
dinolai — Vengrijos Mindszen- 
ty ir Ukrainos Slipyi.

N. Cath. Register dar birželio 
3 rašė apie atvirą Slipyi nesu
tarimą su Vatikano diplomatija 
dėl Ukrainos rytų apeigų katali
kų Bažnyčios. Kaip žinia, bolše
vikai ją yra likvidavę; vertę 
jungtis su ortodoksais, patį Lvo
vo arkivyskupą Slipyi laikė ilgus 
metus kalėjime. Dabar Slipyi 
nori pabrėžti Ukrainos katalikų 
Bažnyčios nepriklausomybę ir 
paskelbti ją atskiru patriarchatu.

SIŪLO ATŠAUKTI MOLOTOVO 
-RIBBENTROPO SUTARTĮ

VVashington Post liepos 5 Jo- 
han Kangar laiške priminė, kad 
Sovietai nori pasilaikyti laimėji- 

Tam pritaria visi ukrainiečiai ka
talikai, kurių esą pasauly apie 7 
mil. Ir visi laiko savo dvasiniu 
vadu kardinolą Slipyi, esantį jau 
81 metų. Pernai kardinolas iš
siuntinėjo viso pasaulio ukrai
niečiam vyskupam “Ukrainos 
Bažnyčios konstitucijos” projek
tą, kuriuo ir sudaromas patriar
chatas. Vatikano valstybės sek
retorius kardinolas Jean Villot 
tais pat metais rugsėjo mėn. ap
linkraščiu nepritarė projektui ir 
aiškino, kad kardinolas Slipyi 
neturi tokiai konstitucijai rašyti 
teisės.

Spėjama, kad valstybės sekre
toriaus nepasakytas motyvas 
prieš Ukrainos Bažnyčios patri
archatą yra noras išvengti Mask
vos protesto, kuris sudrumstų 
šiokias ar tokias koegzistencijos 
galimybes.

Katra pusė teisinga, vargiai 
gali būti sutarta. Ir bus nesu
tarta, kol vieni į Bažnyčią žiūri 
labiau kaip į dievišką institucija, 
besivadovaujančią Tiesa, kiti 
žiūri labiau kaip į žmogišką in
stituciją, besivadovaujančią 
Pragmatizmu.

Pragmatizmas šiuo laiku do
minuoja Vatikano diplomatijoje.

mus po antrojo karo: 65,200 
kv. m. Baltijos valstybių (Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos), 69,900 
kv. m. Lenkijos, 19,400 kv. m. 
Rumunijos, 5,400 kv. m. Čeko
slovakijos. Čia, sako, dar neį
skaityta 17, 600 kv. m. Suomijos 
ir Sachalino, Kurilų salų, paimtų 
iš Japonijos.

Saugumo konferencijos išva
karėse — rašoma laiške — Vo
kietija ir Čekoslovakija ėmėsi 
iniciatyvos atšaukti negarbingą 
Muencheno sutartį (1938 rugsė
jo mėn.). Tuo bus atstatyta viena 
iš didžiausių tarptautinėje plot
mėje neteisybių mūsų laikais.

“Tačiau tebėra kita neteisybė 
panašaus didumo. Tai Ribben- 
tropo-Molotovo paktas iš 1939 
rugpiūčio 23. Šio pakto slap
tais protokolais trys Baltijos val
stybės — Estija, Latvija ir Lie
tuva — buvo išduotos Sovietų 
Sąjungai, kuri tebelaiko jas oku
puotas ligi šios dienos.

“Taigi dabar yra laikas kelti 
šio negarbingo dokumento anu
liavimo klausimą. Jokiam kitam 
tarptautiniam forumui labiau 
nedera tai kaip Europos sau
gumo konferencijai Helsinky”.
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Apie Joną Aistį

Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot?

------------------------- PAULIUS JURKUS---------------------

Gyvendamas Brooklyne, jis 
Prūsų fragmentus yra draugam 
skaitęs. Fragmentuose vaizdavo 
labai šiurpų vokiečių-prūsų ka
rą. Dar ir dabar prisimenu jo ap
rašytą sceną apie žmonių žudy
mą. Rašė be jokių sentimentų, 
nesibijodamas grubumų ir šiur
pių scenų.

Gaila, ir labai gaila, kad jis 
neužbaigė šios knygos apie prū
sus. Turėjo labai didelį pasiruo
šimą, mokėjo pasakoti, mokėjo 
rašyti. Ir gal tai būtų buvęs epo
chinis veikalas apie karžygišką 
aisčių tautą, apie Herkų Mantą.

Praeitais metais, kai liepos 
mėnesį atostogavome Kenne- 
bunkporte, vakare prie vasarvie
tės privažiavo taksis. Iš jo išlipo 
Jonas Aistis su savo sūnumi 
Margiriu. Jie abu čia atvyko pa
ilsėti.

Jono veide buvo matyti ne tik 
kelionės, bet ir darbo ir ligos 
nuovargis. Jis buvo išblyškęs. 
Mes jau buvome įrudę, pajūryje 
begulėdami prieš saulę, bu
vome šiek tiek panašūs į pran
ciškonų abitą. Jonas gi baltavo 
kaip koks berželis, kurių čia 
buvo pilna.

Pradėjome vasaros draugystę. 
Tai buvo paskutinė jo vasara 
gražiam pajūryje, kur oras toks 
kvapnus, pasmilkęs pušies sa
kais. Jis buvo mielas ir išdaigus, 
šnekus. Dažnai mus kvietė tai 
šen, tei ten pasivaikščioti. Jis 
buvo laukiamas visur, nes su sa
vim visada atnešė daug viso
kiausių istorijų.

Kartu valgėme prie vieno sta
lo. Jis čia buvo per kuklus, ne
drįsdavo ko nors paprašyti. Ne 
visi valgiai jam tiko, tai teko per
organizuoti tiekimą, kad jam bū
tų geriau.

Pirmiausia jis visus nustebino 
savo jogų gimnastika. Kartą nu
einu į pajūrį ir iš tolo matau dvi 
aukštyn iškeltas kojas. Jos su
glaustos, nes žmogus stovi ant 
galvos. Toje vietoje dažnai pasi
rodydavo kažkokie jogų moki
niai. Buvo vienas, kuris turėjo 
sočiai plaukų ant veido. Jis buvo 
jų mokytojas, sėdėjo kojas sukry
žiavęs. Aplinkui klausėsi tie jo 
mokiniai. Taip ir aš pamaniau, 
kad čia bus tų mokinių ar paties 
mokytojo koks naujas uždavinys.

Prieinu arčiau ir žiūriu, kad į 
žemę atremta Jono Aisčio galva. 
Ir koks buvo nustebimas. Toks 

poetas, tokių knygų autorius štai 
pakėlęs kojas į viršų!

— Jonai, ar tu gali kalbėti? — 
paklausiau.

— O taip, — jis atsakė.
Jis buvo pasiklojęs rankšluos

tėlį, ant jo rankas sunėręs ir pa
dėjęs net alkūnes. Tos rankos 
sudarė trikampį. Į tą trikampį 
statė savo galvą ir pakėlė kojas į 
viršų. Taip jis išstovėdavo apie 
10-15 minučių. Tada jo veidas 
parausdavo, nes visas kraujas su
tekėdavo į galvą.

Su savim nešiojosi tokią kny
gutę, kur buvo surašyti visokiau
si jogų pratimai. Prieš guldamas, 
kaip koks mahometonas, vėl 
prie lovos pasitiesdavo tą rank
šluostėlį ir vėl iškeldavo kojas į 
viršų. Tai savotiška askezė, sa
vęs nugalėjimas ir kartu padrąsi
nimas.

Klausiau, kaip jis su tokiais 
žaidimais susidūrė ir ką jie reiš
kia. Ir jis atsakė. Jam prieš ko
kius metus ar daugiau pradėjo 
dažnokai skaudėti galvą, jautė ir 
nuovargį. Apie tai jis prasitarė 
kongreso bibliotekoje, kur jis 
dirbo, ir viena tarnautoja, čekė, 
jam patarė susipažinti su jogų 
pratimais, nurodė ir knygutę, 
kurią jis ir įsigijo. Ir taip pama
žu privertė save paklusti tiem 
pratimam.

Sis iškeltų kojų pratimas jam 
sustabdė galvos skausmus, ir jis 
jautėsi kur kas geriau, ne tiek 
pavargęs.

Per tą savaitę jis atsigavo. Vė
jas, pajūrio oras jį truputį pa- 
spalvino rudesne spalva. Šiaip 

jis buvo jautrus saulei, tempera
tūros pasikeitimam. Greit sušal
davo ir visas drebėdavo. Ir su 
tuo valgiu atsitikdavo visokių 
dalykų. Jis turėjo visokių tab
lečių, kuriom pasigelbėjo po 
valgio. Čia jam kelis kartus skau
dėjo skrandį. Tada, stovėdamas 
prie Atlanto vandenų, ant pečių 
užsimetęs marškinėlius, jis ir 
pasakė, kad turi vėžį. Žinia, mė
ginau juokauti, nusukti kalbą į 
kitą pusę. Per daug netikėjau, 
kad jis būtų tokios ligos pa
liestas. Bet taip buvo. Čia Ken- 
nebunkporte buvo jo paskutinės 
gražios dienos. Grįžęs rugpiūčio 
mėnesį, jis buvo operuotas. Ir ta
da vis reikalai blogėjo, didėjo 
skausmai. Ir dar kartą buvo ope
ruotas, jau šį metą.

Tame Kennebunkporte nuolat 
vasaroja ir rašytoja Nelė Maza- 
laitė su savo vyru Juozu Gabe. 
Jiedu ir pasikvietė Jonuką išleis
tuvėm. Nelė mėgsta egzotiką. 
Nuo tų laikų, kai lankėsi Vengri
joje, pamėgo tikrą vengrišką 
tokajų. Jo butelį atsiveža atosto
gom į Kennebunkportą. Štai ji ir 
atkimšo tokajaus butelį, kuris 
buvo atkeliavęs iš Budapešto. 
Padėjo ir sūrio. Tas sūris buvo 
lietuviškas.

Jonas pasileido į. prisimi
nimus, ėmė pasakoti apie sesu
tę N, kurią mini savo poezijoje. 
Ir pasakojo jis visa. Ir pridėjo:

— Aš pasakysiu, Lietuvių Ra
šytojų Draugija tai buvo šis tas. 
K. Binkio paraginta, ji man at
siuntė 400 litų, kad galėčiau 

mergaitei parodyti Prancūziją ir 
Italiją.

Taime Kennebunkporte yra 
toks paprotys, kad surengiami li
teratūros vakarai. Vis pasitaiko 
vienas kitas rašytojas, kartais čia 
atvyksta Izidorius Vasyliūnas su 
savo smuikele, kartais pasirodo 
ir koks solistas. Tada susidaro 
koncertai.

Tuo metu surengėm du litera
tūros vakarus. Vieną bendrą, o 
kitą skirtą tik Jonui Aisčiui.

Jis atėjo su sportiniais batu
kais, užsivilkęs platų apdribusį 
megztuką ant raudonos spalvos 
marškinių. Marškinių apykaklė 
buvo atsegta. Ir jis jautėsi lais
vai, paprastai. Visa tai sudarė 
bohemišką nuotaiką. Buvo pa
statyta didelė laukinių gėlių va
za, specialiai apšviesta, ir tai su
darė jaukią atmosferą.

Jonas atsistojo už stalo ir dre
bančiu balsu pradėjo. Pirma jis 
paaiškindavo, kada ir kaip jis tą 
eilėraštį parašė, prisimindavo 
kokią charakteringą smulkmeną. 
Taip papasakojęs, skaitė iš kny
gos. Skaitė tokiu jautriu gailiai 
raudančiu balsu. Toks buvo jo 
skaitymo būdas. Balsas buvo 
stiprus ir aiškiai girdimas.

Pradėjo nuo pirmo išspaus
dinto eilėraščio Gegutėlė ir taip 
ėjo tolyn ir tolyn. Perėjo visas 
knygas, paskalydamas svarbiau
sius eilėraščius, savo pamėgtus 
fragmentus. Taip skaitė arti 
dviejų valandų. Nepavargo nei 
stovėdamas, nei skaitydamas.

Jis vertė ir vertė knygos pus
lapius, atžymėtus popieriaus la
peliais. O publika taip klausėsi, 
kad visiem buvo miela ir malo
nu. Vieniem jo poezija priminė 
anuos laisvos Lietuvos laikus, 
kitiem ji buvo nauja ir tik pirmą 
kartą girdėta. Ir visiem ji darė 
įspūdį. Ji darė įspūdį savo įvaiz
džių originalumu, minties 
prasmingumu ir savo grakš
čia, skambia forma.

Kai jis baigė skaityti, susi
rinkusieji sukėlė jam dideles 
ovacijas. Tas vakaras buvo lie
pos 27, ketvirtadienį. Penktadie
nio vakare būrelis žmonių jam 
surengė išleistuves. Buvo pri- 
grybavę grybų ir juos išvirę. 
Išvažiavo jis iš ten birželio 29.

Ir dabar štai esu Kennebunk
porte, tame gražiame jaukiame 
paukščių, paukštelių ir pušų 
krašte. Yra ir daugiau tokių, ku
rie čia buvo praeitais metais, kai 
Jonas skaitė. Tai buvo jo pasku
tinis viešas poezijos vakaras, jo 
pasirodymas žmonėm. Poetas 
bylojo visu savo nuoširdumu, gi
lumu ir visa vaizdine jėga. Per 
savo poeziją kalbėjo apie save, 
savo tautą ir visą žmoniją.

Ir gera, kad buvo toks vaka
ras su Jonu Aisčiu. Jis turėjo 
nuoširdžią auditoriją, kuri jį su
prato ir jį įvertino.

Ir dabar tie žmonės jo pasi
genda. Pasigenda ir visi kiti, vi-

(nukelta į 4 psl.)

į
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NEPAVERSTI RELIGINIŲ DALYKŲ 
pigia: Propaganda
“Darbininko 1973 liepos 6 ♦ 

numeryje Sės. V., aprašydama. 
“Karizmatinio sąjūdžio tarpiau-! 
tinį kongresą”, įvykusį Notre 
Dame, Ind., universitete, tarp 
kita, ko, paminėdama šio sąjū
džio vystymąsi, rašo: “Tarp kata
likų šis sąjūdis prasidėjo kone 
spontaniškai; 1967 JAV šv. Dva
sios vienuolių vadovaujamame 
Dūųuesne universitete, Pitts- 
burg, Pa., apie 20 asmenų (pro
fesorių ir studentų) susirinko sa
vaitgalio rekolekcijom. Jie mel
dėsi į Šv. Dvasią, kad pirmųjų 
krikščionių užsidegimas ir pasi
šventimas būtų atgaivintas juo
se. Pirmiausia jie pajuto artumą 
ir realų ryšį su Kristum. Po to 
pradėjo išoriniu būdu reikštis 
šv. Dvasios dovanos — glosalia 
(meldimasis svetimomis kalbo
mis}, dvasių išskyrimo, prana
šavimo, ligonių gydymo ir kitos, 
kurios yra minimos Apaštalų 
Darbuose ir šv. Pauliaus laiš
kuose” (mano pabr. J.V.).

Iš aprašymo atrodo, kad Du- 
quesne universitete įvyko ant
rasis Sekminių stebuklas, kuris 
ikšioliniame Bažnyčios mokyme 
buvo laikomas vieninteliu ir ne
pakartojamu — šv. Dvasios nu
žengimas ant apaštalų ugnies- 
liepsnos pavidalu. Iš Evangelijų 
žinome, kad Kristus pažadėjo 
apaštalam atsiųsti Šv. Dvasią jų 
misijai sustiprinti, ir tai tik vieną

KAS ATSITIKO 
RUGPIŪČIO MĖNESĮ?
- 1523 rugpiūčio 1 Krokuvoj gi
mė Zigmantas Augustas, Zig
manto I ir Bonos Sforcos sūnus. 
Prie jo buvo sudaryta Liublino 
unija.

1571 rugp. 3 turkai po vienuo
likos mėnesių apgulimo paėmė 
Famugusto miestą ir pradėjo 
grasinti visai Europai. Europą 
išgelbėjo pop. Pijaus V (šven
tojo) suorganizuotoji Šventoji są
junga (Lepanto mūšis). , ,

1772 rugp. 5 Rusija, Prūsija ir 
1 ’ ‘Aiįsfftijif pasirašė sutartį dįf! ‘Lie

tuvos ir Lenkijos valstybės pasi
dalinimo. Okupacinis tų trijų 
valstybių manifestas buvo pa
skelbtas rugsėjo mėnesį.

1647 rugp. 7 staiga mirė ma
žametis, vos 10 metų amžiaus, 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Vladislovo 
IV sūnus Zigmantas Kazimieras.

1920 rugp. 11 Rygoje Sovietų 
Sąjunga pasirašė taikos sutartį 
su Latvija.

Rugpiūčio 15 krikščionys pri
simena Dievo Motiną, Šven
čiausiąją Mergelę Mariją, švęs
dami jos paėmimą į dangų (Žo
linės šventę).

1850 m. rugp. 17 Prancūzijoj 
mirė Argentinos nepriklauso
mybės didvyris generolas San 
Martinas.

14 rugp. 18 Nola mieste, Ita
lijoj, mirė Romos imperatorius 
Augustas. Jam viešpataujant, 
Betliejuj gimė Jėzus Kristus.

1920 rugp. 24 Sovietai, vykdy
dami 1920.7.12 pasirašytą sutar
tį, perdavė Lietuvai Vilnių.

1270 rugp. 25 Kartaginos 
mieste, Afrikoj; mirė maru Pran
cūzijos karalius Liudvikas IV, 
šventasis, kuris vadovavo antra
jam Kryžiaus karui.

1953 rugp. 27 Vatikanas pasi
rašė sutartį su Ispanija. Sutarty 
yra pabrėžta, kad katalikų tikė
jimas yra ispanų tautos religija. 
Bet taip pat pasakyta, kad Is
panijoj niekas nebus persekioja
mas dėl savo religinių įsitikini
mų.

1833 rugp. 28 britų valdžia iš
leido dekretą, kuriuo buvo su
teikta laisvė 800,000 vergų.

Istorijos Mėgėjas

Apie Joną Aisti
(atkeltais 3 psl.)
sa lietuvių tauta, kuriai jis nešė 
savo eilėraščius kaip brangią do
vaną.

Mes sėdime tylūs. Jūra 
šniokščia, banguoja, taip am-1 
žinai, taip nuolatos. Ir paukšte
lis gieda, taip nuolatos, nuola
tos. Tas “nuolatos” ateina į poe
to lūpas. Tas “nuolatos” lieka ir 
Jonas Aistis.

kartą regimu būdu. Tokio pa
žado Kristus nepadarė miniom, 
šventoji Dvasia ir jos atitinka
mos dovanos, pagal Kristaus ir 
Bažnyčios mokslą, yra gauna- 

, mos pėFsakramentus, o ne vien 
j susirinkus bendrai maldai re- 
? kolekcijose.

! Kadangi rašoma, jog šv. Dva- 
1 sios dovanos pasireiškė išoriniu 
t būdu, Norėtųsi žinoti, ar ir ten 
į pasireiškė ugnies liežuviai, kaip 
i ant apaštalų Sekminių dieną. O, 
* rodos, turėjo būti aiškūs ženklai, 
jei tie 20 profesorių ir studentų 
pąjuto realiai gavę Šventąją 
Dvasią ir tuojau, lyg apaštalai, 
pradėjo, kalbėti maldas įvairio
mis kalbomis, ėmė skirti dva
sias, pranašauti, gydyti ligonius 
ir daryti „kitus stebuklus lygiai, 

-kaip apaštalai, kurių darbai apra
šyti Apaštalų Darbuose ir šv. 
Pauliaus laiškuose. Norėtųsi 
žinoti, ‘ar tos dovanos, ypač 
kalbų mokėjimas, pranašavimas, 
ligonių gydymas, buvo panau
dotos panašiai, kaip apaštalų, 

“žmonių*atvertimo misijai. Ko
kias pranašystes jie paskelbė, 
kiek ligonių stebuklingai pa
gydė ir-pan.?

Kaip minėta, Kristus, kuris yra 
Bažnyčios nematomoji galva ir 
jos siela, antrą kartą Sekminių 
stebuklo. nepakartojo. Tas 
■stebuklas buvo vienintelis ir 
‘išimtinai skirtas apaštalam. Tie
sa, Bažnyčios istorijoje buvo ir 
yra asmenų, kurie yra gavę spe
cialių Šventosios Dvasios do
vanų iki stebuklingo ligonių gy
dymo imtinai, bet tai buvo as
meniškai suteiktos dovanos pa
skiriem asmenim, kuriuos Baž
nyčia pripažino šventaisiais. 
Be tokiiį išimtinių atvejų, regi
mu būdu suteiktų Šv. Dvasios 
dovanų gavimas yra kažkas neį- 
tikėtina.Juoba, kad gauti tokias 
nepaprastas dovanas užtenka tik 
susirinkti bendrai maldai ir jau 
viskas. Ęsą ir Notre Dame, ir 
Michigafi universitetuose (lyg 

^Jeruzalės1 vakariėnbutyje) “re
zultatai buvo panašūs-i&ri- 
nės Šv.; / Dvasios apraiškos” 
(mano pabr. J.V.).

Maldos sąjūdis, ypač melstis į 
Šventąją,.Dvasią, yra pagirtinas 
ir skatintinas. Tačiau, kad, vien 
tik bendrai maldai susirinkus, 
gautųsi tokie nuostabūs vaisiai, 
ar nebus tik pigi propaganda. 
Kitados kažkas panašaus buvo, 
kai perdaug uolūs kurio nors 
šventojo garbintojai platino to 
šventojo medalikėlius, liepdami 
juos nešioti ant kaklo. O tada, tu
rint tokį medalikėlį, žmogus ne
sudegs ugnyje, neprigers van
denyje, nebus žaibo nutrenktas, 
gyvatės neįkąs, pamestus daik
tus atras, bet, svarbiausia, be iš
pažinties gaus visų, kad ir sun-, 
kiaušių, nuodėmių atleidimą . . . 
Bažnyčia, ačiū Dievui, jau apsi
valė nuo tokių “stebuklingų” 
medalikėlių, nuo nuostabių ir 
nepaprastų atlaidų. Bet yra pa
vojaus vėl atkristi į panašius 
“stebuklus”, kokie reiškiasi re
gimu būdu Šv. Dvasios dovanų 
gavimu.

Lygiai abejonių sukelia teigi
mas, kad, susirinkus bendrai 
maldai į Šv. Dvasią, pajuntamas 
realus ryšys su Kristumi. Iki šiol 
Bažnyčia mokė, kad tikrai realus 
ryšys su Kristumi gaunamas tik 
per komuniją, priimtą gryna są
žine ir širdimi. Nejaugi ir komu
niją pakeis pentakostalistų mal
dos ir susirinkimai?

Straipsnio autorė Sės. V. pa
brėžė, kad tarptautiniame ka- 
rizmatikų kongrese dalyvavo 
keletas vyskupų ir Belgijos kar
dinolas Suenens. Bet iš kongre
so aprašymo, iš kardinolo ir vys
kupų kalbų nepaaiškėja, kad ir 
jie būtų gavę regimu būdu Šv. 
Dvasios dovanas. O jie, rodos, 
pirmieji turėtų jas gauti, kad 
paskui savo pastoracijoje galėtų 
lygiai, kaip apaštalai, kalbėti į- 
vairiomis kalbomis, pranašauti, 
gydyti ligonius . ..

Išvada: kad ir gerą dalyką rek
lamuojant, nereikia perdėti ir to
kiu simplicistiniu būdu pristaty
ti katalikiškai visuomenei.

J. Vaišnora, MIC

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos dailaus 
skaitymo ir deklamacijos konkurso laimėtojai. Iš kairės stovi: 
Rimas Polikaitis (3 premija), vedėjas VI. Pažiūra, Renata 
Nelsaitė (1 premija), klebonas prel. J. Kučingis ir Vita 
Polikaitytė (2 premija). Konkurse dalyvavo visi aukštesnių 
skyrių mokiniai. Nuotr. L. Kanto

LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS 
RUOŠIAMAS BOSTONE

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija buvo įkurta 1922 
Kaune. Nuo 1932 ji ruošė suva
žiavimus mokslo klausimais. 
Tremtyje atsikūrusi, kas treji 
metai taip pat ruošia suvažia
vimus. Jų devintasis ruošiamas 
Bostone, Mass. Jis bus Bostono 
College patalpose, taigi Chest- 
nut Hill, visai prie pat Bostono 
ribos (McQuinn Hali prie Bea- 
con St.), rugpiūčio 31 ir rugsėjo 
1-2. Suvažiavime bus 10 atskirų 
sekcijų ir kiekvienoj jų po 2- 
4 paskaitas ar pranešimus.

Teologijos sekcija renkasi 
rugpiūčio 31, penktadienį, 1-3 
vai. po pietų. Šiai sekcijai vado
vauja prel. dr. Vytautas Balčiū
nas. Bus šios paskaitos:

prof. kun. Antanas Rubšys: 
Mito klausimas Naujajame Tes
tamente;

sės. Ona Mikailaitė: Chariz
matinio atsinaujinimo sąjūdis 
šių dienų katalikų Bažnyčioj;

prel. dr. Vytautas Balčiūnas: 
Charizmatinis Bažnyčios atsi
naujinimas teologijos šviesoj.

Naujojo Testamento vadina
masis numitinimas yra dažnai 
girdimas; bet, kas ten mitiško, 
taip ir neaišku. Apie tuos klau- 

, simus ir pasisakys plačiai prof.
kun. A. Rubšys.

Ne mažiau dabar kalbama 
apie charizmatinius sąjūdžius, 
jų kraštutinius nukrypimus. To
dėl šiame suvažiavime ir skirta 
tiem klausimam du atskiri nagri
nėjimai — paskaitos.

Psichologijos ir pedagogikos 
sekcija renkasi rugsėjo 1, šešta
dienį, 9-12 v. pr. pietus. Jai va
dovauja prof. dr. Justinas Pikū- 
nas.

Pagrindinė ir visas jungianti 
tema: Humanistinių vertybių 
ugdymas ir jų įtaka moderniųjų 
problemų sprendime.

Atskiras paskaitas skaitys:
Clarko univ. prof. dr. Ina Už- 

girienė: Protinis vystymasis ir 
etninių normų supratimas;

Detroito univ. prof. dr. Justi
nas Pikūnas: Humanistinės 
vertybės: ugdymas ar paneigi
mas;

Michigano vist. univ. prof. dr.
Romualdas Kriaučiūnas: Pašau-1 (JAV), dr. Jonas B. Genys (JAV), 
lio lietuvių jaunimo studijinės 
anketos rezultatų svarbesnės 
koreliacijos;

Ottawos univ. prof. kun. An
tanas Paškus: Modernaus žmo
gaus dilemos krikščioniškosios 
moralės šviesoj.

Šiandieną, kai technika ir nau
jos srovės jaukia pagrindines 
vertybes, susimąstymas prie hu
manistinių klausimų būtinas. 
Ne mažiau svarbu pažvelgti ir į 
mūsų jaunimo veidą, kurį stip
riai veikia aplinka, nuvertinusi 
dvasines vertybes.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falllng hair, itching scalp, 
splitting encta, atrengthening hair root growth, and restor- 
Ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pbarmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Lig. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

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

sekcija renkasi rugsėjo 1, šeš
tadienį, 1-4 vai. p.p. Sekcijos va
dovas — dr. P. Kaladė.

Paskaitas skaitys: \
dr. E. Užgiris, fizikas: Nauji fi

ziniai metodai imunologijoj;
dr. P. Kaladė, maisto techno

logas: Vėžį iššaukiantieji chemi
niai maisto priedai;

kun. dr. T. Žiūraitis: Naujasis 
mokslo žvilgsnis į evoliucijos 
teoriją;

dr. Br. Povilaitis, genetikas: 
Nikotinas ir kiti nikotiną genties 
augalų alkaloidai.

PLB VALDYBA
RUOŠIASI SEIMUI

Liepos 21 Clevelande įvyku
siame PLB valdybos posėdy vi
sų pirma buvo apžvelgti paren
giamieji PLB IV seimo darbai. 
Daugiausia laiko seime skiriama 
PLB reikalam: bus padaryti 
veiklos pranešimai, peržiūrimi 
jos būdai, smaigstomos gairės 
ateičiai. Štai keli ryškesni dar- kymai. Paskaita yra sekmadienį, 
botvarkės momentai.

Simpoziumo būdu bus svars
toma tema “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ateities uždavi
niai ir veikla”. Moderatorius — 
PLB Švietimo Tarybos pirmi
ninkas ir Kanados LB valdybos 
buv. pirmininkas Antanas Rin
kūnas. Dalyviai — kun. Bronius 
Liubinas (Vokietijos LB), dr. 
Petras Lukoševičius (Kanados 
LB), inž. Algis Rugienius (PLB 
konstitucijos komisijos narys), 
kun. Antanas Saulaitis SJ (pa
saulio liet, jaunimo s-gos pirm.), 
Vaclovas Kleiza (JAV LB), inž. 
Vladas Venckus (Venecuelos 
LB), Australijos LB atstovas. 
Laikas — penktadienį, rugp. 31, 
2:30-4:30 vai. po pietų.

Taip pat simpoziumo būdu 
bus svarstoma ir antra tema 
“Lietuvių Bendruomenė laisvi
nimo veikloje”. Moderatorius — 
PLB valdybos visuom. reikalų 
vicepirm. dr. Henrikas Brazaitis. 
Dalyviai — Albertas Balsys 
(Australija), Bronius Bieliukas 
(JAV), inž. Algimantas Gečys

Stasys Lozoraitis Jr. (Italija), 
Justinas Lukošius (Vokietija), 
Aleksandras Mičiūdas (Argenti
na), dr. Algirdas Sliesoraitis 
(Brazilija), dr. Juozas Sungaila 
(Kanada). Simpoziumas — 
penktadienio vakare.

Simpoziumo būdu jaunimas 
pasisakys savo reikalais “Jauni
mas tautinėje veikloje ir Lietu
vių Bendruomenėje”. M o dera- 
torė — PLB valdybos jaunimo 
vicepirm. Milda Lenkauskienė. 
Dalyviai — Augustinas Idzelis 
(JAV), Jūratė Jasaitytė (JAV), 
kun. Antanas Saulaitis SJ (Bra-

MAIZEVILLE, PA.

Kun. Albinas Bielskis birželio 
11 atšventė savo kunigystės 40 
metų sukaktį.

Baigęs Vilkaviškio kunigų 
seminariją, primipijąs turėjo sa
vo tėviškės parapijos bažnyčioj 
— Virbaly.

Vikaraudamas Žemojoj Pa
nemunėj, studijavo teologiją Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne. Toliau vikaravo Kaimely, 
Alytuj ir Vilkavišky. Po to pasi
traukė į Vakarus.

Amerikon atvyko 1946. Il
gesnį laiką dirbo Naujojoj Phi- 
ladelphijoj, vėliau Philadelphi- 
joj, Pa. Pagaliau buvo vyskupo 
paaukštintas — paskirtas klebo
no pareigom Šv. Liudviko para- 
pijon Maizeville, Pa.

Vos baigė nudažyti bažny
čią, nuo elektros vielų susijun
gimo kilo didžiulis gaisras, su
naikino bažnyčią, kleboniją ir 
kelis pastatus.

Tačiau kun. A. Bielskis, para- 
piečių prašomas, nors jų tik ma
ža saujelė, ryžosi dideliam dar
bui. Savo energijos, darbštumo 
ir sumanumo dėka nugalėjo vi
sas kliūtis ir neapvylė nei vys
kupo, nei parapiečių. Po dvejų 
metų įtempto darbo išdygo 
puošni, jauki bažnytėlė, dail. V. 
K. Jonyno dekoruota lietuviškais 
motyvais, pavadinta Šiluvos 
Švč. Mergelės vardu, taip pat 
moderni klebonija ir salė paren
gimam.

Gaila, kad kun. A. Bielskis ne
ilgai tesidžiaugė savo sunkaus 
darbo vaisiais. Palūžus sveika
tai, pasitraukė į saulėtą Floridą, 

zilija), Arūnas Steponaitis (Bra
zilija).

Vienintelė seimo paskaita — 
Tarptautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimas”. Ją skaitys Lietuvos 
diplomatijos narys Stasys Lozo
raitis Jr. iš Italijos. Numatyti 
taip pat paklausimai -bei pasisa- 

rugsėjo 2.
Be pilnaties posėdžių, seimo 

darbai bus vykdomi ir atskirų 
sričių sekcijomis. Sekcijos nu
matomos tokios: PLB konstituci
jos, švietimo, kultūros, visuome
ninių reikalų, finansų, jaunimo 
ir sporto. Pagal reikalą gali būti 
ir kitų. Seimo atstovų pasiskirs
tymas darbo sričių sekcijomis te
bus galimas, suprantama, tik pa
čiame seime.

PLB seimas turės kultūrinius 
savo renginius: dailės parodą, 
Lietuvių rašytojų draugijos lite
ratūros premijos įteikimą, kon
certą, kurio programą atliks tau
tinio mūsų meno ansamblis 
Čiurlionis, vadovaujamas muz. 
Alfonso Mikulskio. Koncertas 
rengiamas šeštadienį, rugsėjo 1, 

EKSKURSIJA Į 
LIETUVIŲ DIENĄ 

Lakevvood, Pa.
rengiama rugpiūčio 12, sekmadienį

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvių Piliečių 
klubo rugpiūčio 12, 8 vai. ryto.

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui, tel. HA 9- 
9866 ir 335-3438.

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

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

Atidarą kasdien iki 8 vai. — cnt ra d. ir SeStad. iki 6 o<il. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo p- 'imą)

kur jau galutinai įsikūrė.
Parapiečiai su nauju klebonu 

ruošia jam pagerbtuves — po
būvį. Krp.

8 vai. vak. Majylando un-to salė
je. Bilietai 6-4-2 dol.

Seimo pamaldos įvyks sekma
dienį, rugsėjo 2, 1:30-2:30 vai. 
po pietų Washingtono šv. Mato 
katedroje.

Iškilmingas baigiamasis sei
mo posėdis — sekmadienį, rug
sėjo 2, 5 vai. po pietų. Jame 
bus pristatyta naujai išrinktoji 
PLB valdyba, jos atstovas tars 
žodį. Uždaromąją seimo kalbą 
pasakys PLB valdybos buv. 
pirm. Stasys Barzdukas apie 
tautines mūsų viltis ir jų atra
mas. Bus sukalbėta malda, visų 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Po visų darbų bus atsikvėpta 
seimo bankete sekmadienio 
vakare: 7:00-8:00 kokteiliai, 
8:00 vai. kviestinio svečio žodis, 
literatūros premijos įteikimas, 
vaišės ir pasilinksminimas. Ban
keto kvietimo kaina 15 dol. as
meniui.

Seimo reikalus svarstė PLB 
valdybos nariai St. Barzdukas, 
dr. A. Butkus, dr. H. Brazaitis, 
A. Gailiušis, M. Lenkauskie
nė, dr. V. Majauskas, dr. Alg. 
Nasvytis, A. Rinkūnas, į posėdį 
iš Washingtono taip pat buvo at
vykę seimo komiteto nariai 
pirm. dr. J. B. Genys ir dr. Z. 
Vaitužis.

Į PLB valdybos posėdį taip 
pat buvo atvykę jaunimo atsto
vai — J. Jasaitytė ir J. Vazne- 
lis iš Chicagos, T. Neimanai- 
tė ir A. Idzelis iš Clevelando. 
Su jais buvo aptarti kai kurie dar 
nebaigti II jaunimo kongreso
darbai. PLB valdyba nutarė 
apmokėti pavėluotai atsiųstas 
sąskaitas. PLB valdyba rems 
dviejų kongreso leidinių išleidi
mą. Jaunimo peticijos baigia
miesiem darbam paskirta 1200 
dol., bet turi būti sudaryta jau
nimo atstovų delegacija ir peti
cija su reikiamu orumu įteikta 
kam reikia. Jaunimo sąjungos ry
šių centro leidžiamam “Pasau
lio Lietuvių Jaunimui” remti ir 
einamiesiem reikalam vykdyti 
duota 2500 dol. PLB valdyba 
svarstys tik tas su jaunimo kong
resu susijusias sąskaitas, kurios 
bus atsiųstos iki 1973 rugp. 15, 
į vėliau atsiųstas sąskaitas dė
mesys nebus kreipiamas.

Lietuvių sportininkų išvykai į 
Europą remti paskirtas tūkstan
tis dol.

Buvo susipažinta su gautai
siais ir išsiųstaisiais raštais, ap
tarti įvairūs einamieji reikalai. 
Kai kurie užjūrių kraštų lietuvių 
bendruomenių atstovai dėl lėšų 
stokos negali į PLB seimą atvyk
ti ir prašo paramos. Deja, labai 
riboti PLB valdybos ištekliai 
neleidžia tokių prašymų paten
kinti. Pats seimas iš JAV ir Ka
nados lietuvių paramos susi
laukia. Jau baigiamas rengti sei
mo leidinys. St. B.

į?
**
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VIEŠNAGĖ PUTNAME

Advokatei Z. šalnienei pasiū
lius vykti į Putnamą, Conn., kur 
turėjo nuvežti į Alkos muziejų 
savo mirusio vyro advokato kon
sulo A. O? Šalnos kai kuriuos 
dokumentus, prikalbinau savo 
vyrą mus ten nuvežti.

r Važiuodami iŠ Bostono greit
keliais ir vienu protarpiu ma
žesniais vieškeliais, per vieną 
valandą pasiekėm Putnamą. Ad
vokatė Z. šalnienė buvo prane
šusi, kada mes atvyksim. Bet bu
vom nustebinti seselių svetin
gumu, kai mus pakvietė pietų, 
kuriuose dalyvavo ir tenykščiai 
— prel. Pr. Juras, dr. A. Kučas, 
M. Avietėnaitė ir M. Kižytė.

• Sesuo Margarita, jauna ir labai 
kultūringa, pagrojo Punske užre- 
korduotą lakštingalos giesmę ir 
gegutės kukavimą.

M. Avietėnaitė aprodė patal
pas- ir biblioteką, kurioj knygos 
yra ypatingai sistemingai ir

ro sugebėjimą, ryžtingumą ir 
atsidavimą Šiam darbui.

šis muziejus yra vertas ne tik 
mūsų visų dėmesio, bet ir finan- 

stropiai sukataloguotos, ir sodą, sinės paramos. Visų mūsų lie
tuviškos knygos (lietuvių kalba 
ir apie Lietuvą parašytos knygos 
kitomis kalbomis), žurnalai, au-

kuriame jį augina “dypukus”, t. 
y. jaunas pušeles, išdaigintas iš 
sėklų, atvežtų iš Lietuvos.

Prel. Pi!M ‘Juras, nepaprastai 
maloni ir šilta asmenybė, aprodė 
savo sukurtą Alkos muziejų ir 
Matulaičio senųjų žmonių na
mus.

Alkos nftįžiejus sutelpa spe
cialiai pastatytame mūrelyje, ak
linai prikimštame spintų, lenty
nų, prikrautų knygų, žurnalų, 
nuotraukų, paveikslų, juostų, 
audinių, medžio dirbinių, droži
nių, gintaro ir brėžinių. Tai yra 
sandėlys, kuriame sukrautos 
medžiagos užtektų trim muzie
jams archyvinei bibliotekai, et
nografiniam muziejui ir pa
veikslų galerijai.

Kokiu būdu tos gėrybės buvo 
surinktos ir kaip jos tokioj ma
žoj vietoj, galėjo būti sukrautos 
sistemine* Tvarka, — galima su
prasti tik pažinus prel. Pr. Ju-

Genealogijos skyrius lietuvių 
muziejuj

diniai, medžio drožiniai, gintaro 
dirbiniai — negalėtų rasti geres
nės “prieglaudos", kaip prel. Pr. 
Juro muziejus.

Matulaičio senelių namai 
amerikietišku mastu yra labai 
modemus “nursing home”. Ap
gyvendinta apie 120 žmonių, 
kurių 90% yra lietuviai. Švara ir 
aptarnavimas pavyzdingi. Taip 
užlaikyti ligonių prieglaudą yra 
tikrai sunkus uždavinys.

Man dažnai tenka profesiniais 
reikalais lankyti senesnio am
žiaus klientus įvairiose prie
glaudose (nursing homes). To
dėl aš ypatingai vertinu švarą 
Matulaičio senelių prieglaudoj. 
Namai yra taip puikiai vėdinami 
ir taip stropiai valomi, kad ne tik 
nėra juose jokių pašalinių kva
pų, bet dar galima užuosti nau
jai skalbtus ir laidytus baltinius 
irpatalynes.

Balfo centro valdyba. Sėdi iš k.: vicepirm. kun. ~Ansas 
Trakis, vicepirm. Dalia Bobelienė, direktorių tarybos pirm. 
Vladas Selenis, pirm. Marija Rudienė, gen. sekr. Albinas 
Dzirvonas, Chicagos apskr. pirm. Valerijonas Šimkus, vice- 

• . pirm. Aldona Daukienė ir vicepirm. Jonas Jasaitis. Stovi — 
, .» direktorius ir 5 skyr. pirm. Juozas Mackevičius ir sekreto- 

; rė Vita Baleišytė. i '

h Esu labai dėkinga advokatei 
Z. Šalnienei už pakvietimą su 
ja kartu važiuoti ir visiem put- 
namiškiam už širdingą priėmi
mą.

M. L. Šveikauskienė

Nuotr. Roberto'Selenio"

Jei lietuviais esame gimę, 
tai palikim savo žymę 
Židiny Kultūros!

Lietuvių kultūros muziejus, į- 
steigtas prieš septynerius metus 
Chicagoj, nuolat stengiasi ge
rinti savo veiklą.

Muziejus savo kolekcijoj turi 
ir renka vertingus Lietuvos pra
eities ir dabarties eksponatus.

Šiuo metu muziejaus ko
lekcijoj yra genealogijos skyrius, 
kuriame alfabetine tvarka klasi
fikuojamos iškarpos mirties pra
nešimų, skelbiamų laisvojo pa
saulio laikraščiuose. Kiek teko

Po daugelio metų tokios mu
ziejuj surinktos žinios gali būti 
daug kam labai naudingos, ieš
kant savo artimųjų kapų arba ki
tais atvejais.

Prašoma siųsti tik mirties pra
nešimus, bet ne užuojautas.

Muziejaus adresas: Balzekas 
Museumof Lithuanian Culture, 
4012 Archer Avė., Chicago, 111., 
60632.

Dviejų aukštų patalpose yra 
vietos ir pasivaikščiojimui, ir 
specialiem kambariam — poil
siui, pašnekesiam ir pramogai.

Teko apžiūrėti ir koplyčią su 
puikiais dailininko V.K. Jonyno 
vitražais.

Aplinkui žaliuoja laukai ir me
džiai.

Aplankėm ir prof. I. Končių, 
kuris atrodo gerai ir nenustojęs 
seno savo sąmojo.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
300 dol. — Anne B. Wilkich, 

Newark, N. J., anksč. 425.
130 dol. — J. Mikalauskas, R. 

Hill, N. Y., anksč. 370.
Po 100 dol. — Giedrė Kumpi- 

kaitė, Hollis Hills, N. Y., anksč. 
300; Mary Baiervvick, Simsbury, 
Conn., anksč. 100; Frances Ra- 
zickienė, Brooklyn, N. Y., anksč. 
300; A. Masilionienė, Brook
lyn, N. Y.; K. Savičiūnienė,

Po 25 dol. — J. A. Skobeika, 
Kew Gardens, N. Y., anksč. 75; 
J. M. Gricius, N.Y. City, anksč. 
135: John J. Butkus, Bridgeport, 
Conn.; Pr. Kaspariūnas, Rah- 
way, N. J., anksč. 25; G. Gu
delienė, R. Hill, N. Y., anksč. 
175; Alg. Ruzgas, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 145. Albertas Oš- 
lapas, Rego Park, N. Y., anksč. 
300.

patirti, tai vienintelis Amerikoj 
muziejus, kuris renka ir tikisi 
kruopščiai surinkti visas miru
siųjų genealogines žinias.

Kadangi ne apie visus mirties 
atvejus lietuvių tarpe tenka pa
tirti, tai muziejaus vadovybė 
maloniai prašo siųsti muziejaus 
adresu tokias laikraščių iškarpas

;.^rba> kaip čia priimta, laidptu-
.. ryių>direktorių išspausdintus pa- : rugpiūčio 17, penktadienį, 4 yal.
• • veikalėlius su mirusiųjų genea

logijos žiniomis.

WORCESTER, MASS
Organizuojama ekskursija į 

Washingtoną. Ten rugpiūčio 18 
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. 
Marijos šventovėj bus iškilmin
gos pamaldos, minint marijonų 
kongregacijos 300 metų sukaktį. 
Autobusas išvyks iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios kiemo.

Olga Keršytė. Valdybos nariai 
bilietus jau platina.

Hartford, Conn

po pietų; grįš rugpiūčio 19, sek
madienį:, po pietų. Kelionė ir 
nakvynėj vienam asmeniui — 50 
dol. Informacijų reikalu kreiptis 
į Šv. Kazimiero parapijos klebo
ną kun. A. Miciūną, MIC, tel. 
754-5142.

Šv. Kazimiero parapijos Ne
kaltai Pradėtos Marijos seselių 
rėmėjų skyrius rugpiūčio 26, 
sekmadienį, rengia arkivysk. J. 
Matulaičio 100 m. gimimo ir 45 
m. mirties sukakčių minėjimą. 
10 vai. ryto bus mišios parapi
jos bažnyčioj. 1 vai. — Mairo
nio Parke pietūs ir koncertas. 
Dainuos solistė Ona Zubavičie- 
nė iš New Tersev. Akomponuos

Šv. Kazimiero parapijos meti
nis piknikas bus rugsėjo 9, sek
madienį, gražioj Reinikaičių va
sarvietėj, vadinamoj Point Rock, 
prie ežero. Šiemet, kada vyksta 

., naujos klebonijos statyba, finan
sinė parama yra ypatingai svar
bi.

Worcesterio Lietuvių Organi
zacijų Taryba spalio 21 sek
madienį, 3 vai. po pietų Šv. Po
vilo katedroj rengia maldos die
ną už Lietuvą. Kviečiami daly
vauti visi Naujosios Anglijos lie
tuviai. Vysk. Bernardas Flana- 
gan mielai pritarė sumanymui 
ir pažadėjo dalyvauti. Maldos 
diena bus pradedama eisen 
nuo Lietuvių Piliečių klubo. Vi
sos organizacijos kviečiamos 
prisidėti prie maldos žygio už 
Lietuvą.

Brooklyn, N.Y., anksč. 1005; 
A. Davis, Linden, N. J., anksč. 
120.

85 dol. — Joseph Boley, N. Y. 
City, anksč. 215.
i PO 80 dol. — J. Paskevicz, 
Middle Village, N; Y., anksč. 
20; A. Bleek, Maspeth, N.Y.
£ 60 dol. — M. Putinienė, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 500.

Po50 dol. -— P. Mackus, Mas-- 
peth, N.. Y., anksč. 75;..Romas 
Kežys, Middle Village, N. Y., 
lanksč. 390; J. H. Janiūnai, Strat- 
ford, Conn., Eva Nadzeikienė, 
Glen Oaks, N. Y., anksč. 50.

40 dol. — J. Koenig, Middle 
Village, N. Y., anksč. 10, pažad. 
50.

■ Po 30 dol. — B. J. Chapukas, 
Middle Village, N. Y., anksč. 50; 
J. Orentas, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 30.

Po 20 dol. — W. Mille, Brook
lyn, N. Y., anksč. 40, pažad. 100; 
Agnės Vismontas, Manchester, 
Conn., anksč. 5; F.* Kabašins- 
kienė, Middle Village, N.Y., 
anksč. 120, pažad. 200.

Po 10 dol. — VI. Geibavičius, 
Brooklyn, N. Y., anks£. 50; J. Va
nagas, Woodhaven. N, Y... anksč. 
130, pažad. 300; Pr? Narvydas, 

-Maspeth, N.Y., anksč. 45; J. Ka- 
bašinskas, Middle Village, N.Y., 
anksč. 15, pažad. 200; M. Pitz, 
Bronx, N. Y., anksč. 60, pažad. 
100; Helen Yudd, Elizabeth, 
N. J., anksč. 55, pažad. 100.

Po 5 dol. — Petronėlė Dja
konovą, Hadden Heights, N.J., 
anksč. 15; H. Weinshneider, 
Brooklyn, N.Y.; J. Staškus, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 1135.

J.M.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet ir užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

Buildlng Fund 
Franciscan Monastery 
680 Bushwlck Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

Aldona Vitėnaitė

Įsigijo mokytojos profesiją
Aldona Vitėnaitė baigė Saint 

Joseph kolegiją bakalauro laips
niu, įsigydama mokytojos pro
fesiją.

Aldona yra gimusi Anglijoj. 
Prieš dešimt metų su savo tė
veliais atvyko į JAV ir apsigyve- 

- - no Hartforde. Čia lankė ir bai- 
* gė šeštadieninę mokyklą. Įstojo 

į skaučių gretas, šoko tautinius 
šokius.

Prieš trejus metus staiga mirė 
Aldonos tėvelis. Tai labai pri
slėgė ją ir jos mamą. Praradus 
stiprųjį šeimos kamieną, prieš 
akis atsistojo visa vilkstinė abe
jonių. Aldoria labai rūpinosi ir 
tebesirūpina savo mama. Būda
ma tvirto būdo, nors ir jauna, 
nugalėjo sunkumus, kurie ne
retai brovėsi pastoti kelią. Ji ir 
toliau sėdosi prie knygų, lankė 
Saint Joseph kolegiją, kol ją bai
gė.

Linkim tau, Aldona, daug lai
mės ateityje! Mokyk jaunąją kar
tą eiti doru ir tiesiu keliu. Drįs
tu viešai pasakyti, kad esi vie
na iš rinktiniu mergaičių. Todėl 
ir tikiu, kad sugebėsi visą tą gro
žį ir gėrį perduoti ateinančiom 
jaunom kartom.

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, New Jersey

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

MOKA

P

E.S.

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

Savings 
Certlflcate 

2 years 
Mlnlmum 
$10,000 

6%

Regular 
Savings 

Accounts 
5%

ketvirtis metų prlskaltomi nuošimčiai. Taupymo Indėliai 
apdrausti Ilgi $20,000.00

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

DARBO VALANDOS: Pirmadlenls-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p.
Penktadienis — 9 vai. ryto Ilgi 7 vai. vak.

Nuo įdėjimo dienos kas

TURTAS (ASSETS) 7,750,000.00

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

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, ' 
Jr., Frank Gelenltis, Esq., Stephen A. Mlckewich, M.D., John D. Nakrosls, AJA., WaRer 
PI įkaltis, John J. Salvest, Eaq.

John A. Condon 
Ezec. Mgr.

Teisių Patarljai: 
Frank P. Gelenltis ir 

John J. Salvest
Lawrenee G. Moekal 

Aaa’t Mgr.

. M

— Jurgis Janušaitis, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos c.v. narys 
talkinąs ir Darbininkui, vyks : 
Europą kartu su išvykstančiai: 
gastrolių lietuviais sportiniu 
kais. ;;

—Julijos Švabaitės-Gylienė: 
knyga “Gabriuko užrašai” jau 
spausdinama Draugo spaus
tuvėj. Knygą leidžia švietimo ta
ryba, iliustravo Danguolė Ston- 
čiūtė.

— Dariaus ir Girėno žygio 40 
m. sukakties minėjimas Sydnė- 
juj, Australijoj, buvo suruoštas 
liepos 22. Paskaitą skaitė V. 
Saudargas. Meninę programą at
liko Dainavos moterų choras, 
vadovaujamas Belkutės. Eilė
raščius deklamavo Viliūnaitė ir 
Bartkevičienė.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus, Chicago, 111., sten
giasi prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo veiklos. Muziejuj yra 
įsteigtas Lietuvos karinis sky
rius, kuris nuolat plečiamas ir 
tobulinamas. Muziejus išleido 
specialų ženkliuką su tautinėm 
vėliavom ir įrašu: “Help Lithua- 
nia be firee”. Ženkliukus įsigyja 
ir kitataučiai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S.J. Arce, Fort Lee, N.. J.; 
E. Šlogerienė, W. Hartford, Ct., 
R. Tuvikienė, Philadelphia, 
Pa.; T. Vilkienė, So. Boston, 
Mass. Užsakė kitiem: E. Vis- 
neskas, S. Gabriel, Calif. — O. 
Ambrazienei, Manchester, 
Conn.; A. Batalin, Maspeth, 
N. Y. — A. Narbutui, Los An
geles, Calif. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 7 dol.

— Dail. A. ir A. Tamošai
čiai, iš Kanados, šią vasarą at
vyks į jaunimo stovyklą Daina
voj, Manchester, Mich. Jie 
praves eilę dailės pratimų bei 
paskaitų apie liaudies menąstp- 
vyklaųjančiom. grupėm/'^Jiehi 
tautinio meno darbų programoj 
talkins Kristina Pikūnaitė ir Gin
tė Damušytė.

— Brockton, Mass., Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų metinis 
piknikas bus Darbo dieną, rug
sėjo 3.

— Antanas Gintaras Razma, 
dr. Antano ir Elenos Razmų 
sūnus, priimtas į Illinois univer
siteto medicinos mokyklą. Me
dicinos mokslus pradės nuo ru
dens. ,

Lietuvių kalbos aiškinamąjį 
žodyną paruošė prof. A. Klimas 
ir St. Barzdų kas. Kirčiuoti teks- 

| tai. Iliustracijos dail. Z. Sodei- 
: kienės. Žodynas spalvota tech- 
| nika spausdinamas Italijoj.
| — Lietuvių Fonde profesorių
i ir mokslo daktaro laipsnį turin
čių yra 50 narių. Jie yra įnešę 
35,283 dol. Tai sudaro 4.4 proc. 
Lietuvių Fondo.

— Kun. Kazimieras Pūgevi- 
čius, Baltimore, M d., Baltimorės 
arkivyskupijos (kardinolo Law- 
rence Shehan) spaudos, televizi
jos ir radio skyriaus vedėjas, at
vyksta į LFB studijų ir poilsio 
savaitę ir dalyvaus kaip vienas iš 
pagrindinių dalyvių pašneke
siuose (simpoziumuose) aktua
liaisiais lietuvių ir Lietuvos by
los klausimais.

— Juozas Kojelis, Santa Mo- 
nica, Calif., "Į Laisvę” žurna
lo redaktorius, dalyvaus LFB 
studijų ir poilsio savaitėj ir kal
bės bendravimo su komunistų 
pavergtu kraštu klausimu, ši te
ma bus pilnai paliesta, išdisku
tuota ir padarytos išvados, šis 
klausimas bus nagrinėjamas 
simpoziumo forma.

— Studentų ateitininkų sto
vykla Dainavoj įvyks rugpiū
čio 26 — rugsėjo 3.

— Vilniaus miesto 650 metų 
sukakties minėjimas Chicagoj 
įvyks spalio 21 Jaunimo centre.

— Prof. dr. Rimvydas Šliu
žas skaitys paskaitą "Heinrich 
Boell ir katalikybė” ateitininkų 
sendraugių stovykloj, vykstan
čioj Dainavoj.

— Montreal-- Aušros Vaitų 
parapijos J >'< nutarė išleisti 
religinių giesmių plokštelę.
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Iš Lietuvos 
vyčių veiklos

NEWARK, N.J.
Švč, Trejybės parapijos salėj 

birželio 19 įvyko Lietuvos vyčių 
29 kuopos susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo 
Albinas Žukauskas. Dvasios va
das kun. Petras Totoraitis sukal
bėjo maldą.

Kuopos nariai susirinkime 
gausiai dalyvavo.

Kun. P. Totoraitis padarė pra
nešimą apie lietuviškų parapijų 
padėtį Amerikoje. Prašė narius 
remti Švč. Trejybės parapiją.

Delegatais į vyčių suvažiavi
mą Brocktone parinkti A. Žu
kauskas ir jo žmona. Be jų, 
ketina ten dalyvauti dar keletas

kuopos naiių. * - .C
Buvo įvesdinti į I laipsnį: 

kpn. J. B 
ir jo žm< 
Skirodys, 
jo žmona.

;us, OSB, W. Žilys 
t; į H laipsni: A. 
Kay, S. Urbonas ir 

tremonijom vadova-

buvo kun-T. Totoraitis, F. Vaš
kas, dr. J. Štokas ir jo žmona.

puikiai Vykstančius ' pasiruo
šimus kuojos pietum ir šokiam 
spalio 13, šeštadienį, Svč. Trejy
bės parapijos salėj.

Kuopos nariai gedi neseniai 
mirusių dviejų ilgamečių narių - 
—. John Beck (Beiksha) ir Matt- 
hew A. Buyus (Buyauskas). Už

FORMICA KTTCHENS
Bath, Vanity, Fonnica Counter Tops 
Free Estimates. Ali 5 Work Botos. 

Nassau and Sufiolk Counties.
FRIDE KITCHEN CABINETS 

(516)490-1894
H ava You Haard Jlmmy Hatton and The Taar

Relnhardt on Diuma Evory Fri. A Sut NRaa at tha

CARLSTADT LOUNGE?
Borgon County’a 

“BIO” UTTLE CLUB
442 HACKENSACK ST. CARLSTADT, NJ. 

201 939-9789
Put Youraalf hi ••Our” Maco

MARIOJ ROOFING
Roof Repairs, Roofing, Leaders, Gut- 
ters, Reasonable Rates. Free Estimates 
Good Dependable Work. Call Anytime 

(212) 649-9337

TRUCK AND DRIVER FOR MRE
By Hour, Day, VVeek or Month. For 
Light Moving or any Purpose. Going 
Anyvvhere Day Night. Good Rate s.

Estimates on Phone
CALL ANYTIME 672-2582

PAUL’S ALIGNMENT AND 
BRAKE SERVICE

Tune Ups, 24 Hour Towing Service 
417 Rosewood Avė. Vineland, N.J.

Call609 691-1424

CISCO FASHIONS

A TO Z WATER PROOFING. 746-0078 
Dlg Down and Rapalr that Foundation Crack. OonY 
ba Fooled *tth othar HR and Mha Methodal Brtck 
and Stono Polntlng Sllcona apraylng. Corklng. 
Water Dfverted. Drakiaga System. MaOtod. AM Wort 

Dona by Local Man. Al Worfc Ouarantaad

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

(201) 348-3450

Visit EXPO—
S. M. PAINTING AND ROOFING 

CONTRACTOR
Steam Cleaning, Waterproofing, Interior 
and Exteriors. Neat and Clean Work- 
manship. Free Estimates. Call Anytime 

(212) TW 4-2539

"Man a His toorid, 1973"

AKC Raglstarad Doberman Phacher Pupa

gueranteo. CaS 814-282-4581 or 014-202-7575. Or 
urtta Joe Oaratta, Star Rauta, Liberty, Na* York 
12754. No eoHact colio accepted.

8tay at the Frenclscen Fethers 
80 room retreet h o ūse, 30 minutes 
from Expo grounds.
«ATE S: Single..............$6.00

Double...........$9.00
Meeis Also Avelleble

SPECIALVVEEKLY RATES 
Daily Bus to Down-Town

Write/Cair 
FRANCISCAN FATHERS 

Ct»tomm»»y Hgta. j».Q£anada 
(514) M1-5400

JACKSON HEIGHTS — LADY OF- 
FATIMA 1 Family Brick, 6 WellKept 
Rooms, Modem Kitchen, Finiahed 
Basement, 2 Baths. Asking $45,500 
Heights 75-20 Roosevelt Avė. 651-8972

ONITNOUSAND ONI 
VNMOS YOU CAN GfT FRII 

Mr« AHrtd Wlggins 
P.0.Bttl2S,MlpuN.Y. H20S 

fbsnein-ttlS

FLOOR WAXING Scraping-Refinish- 
ing. References, Free Estimates, Good 
Prices. Over 30 Years of Experience. 
Ali Area. Anvtime. Call Williams (212) 

JE 8-7530

iš
lei
di.

juos bus aukojamos mišios.
Susirinkimas buvo uždarytas 

malda, kurią sukalbėjo kun. J. 
Barkus.

Po vasaros kuopa savo veiklą 
vėl pradės rugsėjo mėnesį. Lin
kini Lietuvos vyčiam ir jų drau-

BALBRAND W1ND0W CLEANtNG CO.

u l «m> aum wt *» cwerw

Before Moving We’ll Paint 
Your Kitchen, Bath or 

Entire Apartment Call for 
Appointment 
Call 465-2640

TO PIACK 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

niausiu atostogų! F.V.

AAL MOVING fc STORAGE M HR.
General Hauling, No job too small, 

no job too big. Fiat rate. Reas. Wel&re
Accepted (212) 939-6742 or 939-6979

FINEST CUSTOM PAINHNG
Anywhere, Anytime, Commercial, 
Residential, Interior, Exterior. Reason- 
able Prices. Hundreds of Recom- 

mendations. Free Estimates. 
Call Anytime (212) 523-5636

cleaii vi 
vaealioti

lOCtida tf 
aaafkaf*
e Mj«tfin ' 
facilitii-- •

T* UIM MUM UHt

•AO.n

Special ChSdrens Rates. Send for Free Cotortul

Ma rk haiii .Męb<lowg
CAMP GROUND

Stote H*» 
For brochur* wriH Pehr Engei. 
Tartie Rd. Maeptoa. CT 04424 • 

Ph: (203) 247-9731

AUTO AIR CONDFHONDJG CENTER 
314 East 126th St. 

Between Ist and 2nd Avės. 
NEW YORK CITY 

Open Mon.-Sat. 
Call 427-4854

SERVICE

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

ItalIanAmartcan cuislne. 3 Hat naala daly. Air 
Cond. cocktad lounge 4 dlnlnp ama. Fu8 ActhrRIaa.

DUNWOODIE LODGE 
FamMy Raaort 1218 Yaar. ItaHan American CuMIno

PLAYLAND FISHING CONCESSION 
Ro wboat-Motors-Tackle -Bait 

Pier Open Capt. John (914) WO 7-1666

MOVING ANY BORO 
and TRI—STATE AREA, LIC/INS. 
Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
small jobs. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

A. M. WEARY CO.
Your Totai Locksmith Service 

Ertgraving, Lamenting, Rubber Stamps 
Also a Full Line of Hardware Goods.

Special September Bargains.
Located at 2127 2nd. Avė. 
New York, N.Y. 876-1309

GARY’S SUNOCO SERVICE 
STATION

Open 6 Days a Week. General Auto
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 

& Accessories
lOth St and Asbury Avė. Ocean City, 

N. J. Call 609 398-9877

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

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

914 583-7325

-JAMAHA
We Haul Service Econoline, Light
Hauling and Deliveries 7 Days Weekly, 

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

DEPARTMENT 
STORE

Located on beautiful 
Penlnsula, Callf. Gross 
mllllon. Owner retirlnff — ..... 
asslst In orderly takeover. Full 
man^etnent staff wlll remaln. 
Blcven aeparate departmenta— 
five ovrner controlled. »lx conces- 
slona. Sxcellcnt net; 50,000 tų. ft 
under roof. Real estete may be 
purcbaaed or leased—1250^000 
plūs inventery vrlll handle. For 
further Information call (408) 
834-SOOS. Bex 3830, CaraseL Callf. 
83S31.

GRVBB A ELLIS REALTORS

Monterey 
over 3t.o 

• būt wlll

Rata. Sun-Thur. 848-58 • Days—7 NRaa 872-888 
OoN. Danclng, Rooi, CacMal Louage, Intartaln-

JEFF GERHARD J 
CUSTOM CABINETS

Specialists in Plas tie Lambiates. Free
Estimates on Kitchen ana Bathroom 

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

£AD£M£M rUKtnCR
Infactlon MoM>n(. Frogrtulve 
eiectrenic company. Moflrn.

•Irc-conUitlonM >ant In UUA3, 
PUERTO B ICO lt iccking 

men for Mddng degt.. Feremn 
Mu«t be ab<* to namrvlM ard 
Mt-«p tnicctioi moMing euip.

ment compoacd of •rbov'g. Mcw 
Brltaln and Motkn tor mM*«u 

Nylon Polysttrant witn tip*.
riencc. Ubcral benafit* M re 

locatfon. Scnd rtiuma N: c-O 
MHm Taggart, DYNAMIC IMS-

TBUMENT CORP. 115 East 
Batnpage Road, Plalnvitv, 

L.l. 11803.

EXP. OPERATORS 
ON DRESSES 

Complete Gannent 
Steady Work 

FELICIA DRĖŠS 
102-20 Corona Avė., 

Corona. Tel. 271-2355

Solatzo FamNy Bca 375, Montlcuao, N.Y. Mmm 
•14 434-7530

von Halzhousen okcociolnt, inc.

REALTORS

PROFESSIONAL CARPET SERVICE 
Pickup, Clean, Relay Repairs 

24 Hour Service. Free Estimates 
SH 3-2744

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

.... Fishing. Call 518 793-1515

Huną (914) 631-2700 
WESTCHESTER & HUDSON RIVER 

PROFERTIES

Landa, M.Y. Your Haat, CaradonM and intranca

VILLA NICOSIA
$75 Wk., 3 M«als Daily, Ulstar County 
Mountaln Raaort Itallan - American 
Cu la Ina, Bar, 3wlmm Ing Pool, Othar act 
Fulty Ak-CondRIonad — Box 374, 

Routa 2 Highland, N.Y. 12528.
Phona 914-883-5975

PAINTING, ALSO PLASTERING & 
WALL PAPERING

Interior & Exterior, Commercial čc 
Residential. 12x15 RM $25'plus paint 

Call Anytime (516) 281-7693

: SUVIRĘ S INN
Open 7 Days a Week, For Luncheon, 

Dinner, Entertainment. Tues, Wed., 
Thur., Fri., Sat. 1013 VVashington Avė. 
Greenbrook, N.J. Call 201 968-2739 
Mr. Pat Dowling Your Geniai Host

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 

•j 117 So. PENNSYLVANIA AVĖ. 
J i Atlantic City, N. J.

Mountaln Top Inn
Rd. 3, CatskiU, N.Y.

OUTSTANDING ITALIAN - 
AMERIC. CUISINE

A Modem Budget Resort 
for the Entire Family 

Horses and Beautiful Trails 
on Premises

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

Color Brochure

HILL’S
•Mutlhri CatskN Mt Loeitlon, Klng *k« Fooi, 
Sporte, Caolno, Danclng, Suporb Food, Bruno and 
Maria BabH, Cailcoon Carrtar, N. Y. 12724. Pbonaa: 

914^82-4729 914-4824888

I
Tler" Nitą Club, Sulmmlng Foof and Raoraatton 
Room, Daluže Pooialdt, Heatad Motei AP Condl- 
tioned Inl Dfeilng Room, Naar CocttsS Lounge, lm 
door and Outdoor Ptannad ActMttaa, Orchestra,

HMUHIflME
■ • „ “THOFAMELY ■■ŠOKT"

•S? Jt-V.^TĮEL: 518 MAOteon M328 
FILTEKEO POOL A a •ktt.ALLJtęOKTSCHtLOReN'S AA 
PLAYGROUND 
EXCELLENT FOOD 
.C£kPXE MOTEL • MAIN LODGE ACCOMM. WwWWt

cotors for CttRdran and Klddla Port and May Area. 
Rataa: <75 to 120 WMkfy. Loatr tor chlldren. 
15%D1ecountJuno23to30th.WrtttforeolorBktt.or 
Ca8 518 043-2090 — M3-888S Locil CaS EM 5-7405 ,

8dexter park 
PHARMACY lH| 

Wm. Anastiud, B. 8.
77-01 JAMAICA A\,£r«UB 

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

WE DBHUVER 
Mldugdn 2^4130

OPERATORS EXPERIENCED 
on Women’s Dresses. Good Pay 
Benby Sportswear 569 Prospect 

Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

A.M.C. Conafructton Co. Ine. Lleensod by con- 
oumar affaks. AM maaonry work. Drlvawaya, sldo- 

' walfca, patlo, retalnlng wal, ralaad porehee, 
brick and block work <212) 552-1889.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais 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.

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis 
leido Robert Speller 
dykla New Yorke. Tai
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

CONDOR PAINTING
Attention Landlords, Home Owners
Quality Painting at Reasonable Prices 

Private — Commercial, Interior and 
Exterior. Call (212) 424-5330

W.T. SMITH JR. PAINTER
Commercial and Residential, Interior 
and Erterior. Brush Spray Roll — Esti
mates Cheerfully Given. 592 Hamilton 
St. Rahway, N. J. Call Anytime (201) 

388-4619

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 — NEŠIVELUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

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

Savininkė : Aldona Adomonienė

Auto Rust Proofing

$17.95
Own your own business port time or full tune with our revolutionary 

new do-tt-yourself, aeraaol spray-pock auto rustproofing bt. Do it yoursetf 
for $17.95 or have insUdled for 829:95. R carries a S year, 50,000 mi. 
*arranty.

AD sales and instaUaticn are ccaducted by service sUtions in your area. 
Your job wiH be to distribute the rust proofing kits to tbese service 
atatfooB and hundreds at other tocatfoos that will sdl this amazinį produet

•»M vaL ryto WHBI 10M FM banga, Vpd* jaa Romai Kasys, TW 4-1288

Tel. 268-0488.

The totai investment is 93300- įbėrė is no financial risk to you because 
our company guarantees the sale cf its produets over a period oi time or 
your money refunded. A produet et a weU known International oil 
company.

You will make a substantūd profit on the first turnover of your initial 
inveatory (Approximateiy M days). For mote Information callor write 
Mr. George Vicbos (313) 477-455$.

RUST GUARD
brook St.

an 48152

LAME PLACID 
InviMion to OPENINC 

... FROM TODAY

įond SKYTOP
Fobulėus INN

mo$t modern, firdproof
MOTEl-HOTEL in the Adirondocks!

Overlooking beautiful Mirror Lake — 64 rooms. 
Spon-crele construction by Schokbeton of Mon- 

irtai. Air Conditioned.
SuitM ond «fficrtociM — cele, bar and rtstauront — 

banųuBf and m«etieg rooms, bovtique and b«outy salon on 
premises. Laite fraet piMUgei — ekvotor — Color coblt 
TV. (Mok* this ysar’s vacatlon plush and Intipenuve.) 7 
days; 6 nites — aB for $100 per perton (2 in room) sedt | 
odditional perton vp to four In room $50. |
HeservaftoiM ee/y — ggfl or srrffe: t Seranar Att- | 
mm, MecM,N.Y. >2944-(311)323-2517. |

Koto — -Muši© of Llthuanl«" - ptanadlenlįB, 
WaOU>W, mag. -r- angh| kalba, per Sctan HaB Unlv. radijo MBtf 
DM. prof. dr. Jokūbas Strikas, Bo. Oraage, NJ. 07079.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
A PD RAUDOS

Litas Investing Co. Ine
86-01 114th St., Rictunond Kili, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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'(atkeltais Ipsl.),

kurį jie toliau galėjo vykti. Vie
nas iš jų tuojau taip, ir padarė, 
bet kiti panoro pasilikti čia, po
licijos būstinėje, iki ryto”. (Ta 
būstinė, tai buvo kalėjimas.)

Aukščiau minėto laikraščio 
korespondentas klausė vidaus 
reikalų ministerį, aukštus užs. 
reik. min. ir policijos pareigū
nus. Niekas nenorėjo susida
riusios painiavos aiškinti.

Pabaigęs pranešimą, J. Audė
nas pasiūlė Suomijos vyriau
sybei pasiųsti protestą dėl jos 
neteisėtų veiksmų, Pasaulinės 
Baltų Santalkos atstovų arešto. 
Taryba pritarė, pavedė valdybai 
tai atlikti, protesto notos nuo- 
raštus pasiunčiant kitom vyriau
sybėm ir spaudai.

Toliau buvo apsvarstyti kiti 
darytini žygiai, nes konferenci
jos koordinacinis komitetas Že- 
nevon susirinks rugpiūčio 29, o 
komisijos pradės savo darbą rug
sėjo 18.

Ryšium su čia minima konfe
rencija, Vlikas turėjo ir turės 
daug išlaidų. Todėl Vliko vice
pirm. A. Vakselis, painformavęs 
apie šių metų pirmosios metų 
pusės sąmatos vykdymą, prašė 
tarybą š. m. samatą papildyti 
$8000, nes tam reikalui kol kas 
nebuvo numatyti kreditai. Tary
ba sąmatą prašoma suma pa
pildė.

Vicepirmininkas J. Valaitis 
painformavo tarybą, kad valdy
bos projektuota lietuvių veiks
nių konferencija rugpiūčio 18- 
19 atidėta.

Dr. B. Nemickas, politinės ko
misijos pirmininkas, pranešė, 
kas darytina dėl Sovietų Sąjun
gos ūkinio rajonavimo, kuris 
palies ir Lietuvą, ir, kad sten
giantis gauti lietuvių kalba 
transliacijas Lietuvai, pirmeny
bę reikia duoti “Radio Free Eu- 
roj>e”. ><■■■■ t-.-. „■

JT'-Andėnas pranešė, kad lie
pos 6 Ankaros vyriausias teis
mas svarstė P. ir A. Bražinskų 
bylą. Prokurorui pareikalavus, 
byla buvo atidėta svarstyti rug
piūčio 22. Prokuroras reikalavo 
padaryti naują ekspertizą, kad 
būtų išaiškinta, kieno ir kokiu 
ginklu buvo peršauta stiuardesė

A.A. Juozui Gyliui
mirus, jo žmonai Antaninai Gylienei reiškiame gilią ii 
nuoširdžią užuojautą.

J. ir A. Madeikiai, O. ir M. Tonkūnu 
Jonas Stapulionis, Elena Jasaitienė,.
Danutė Venclauskaitė, Jadvyga Bajorinienl

APREIŠKIMO PARAMOS 
SĖKMINGAS PIKNIKAS

x. 4

1970 spalio 15, kai Bražinskai 
lėktuvą nukreipė į Trabww ae
rodromą.

Posėdžiui pirmininkavo Jonas 
Vilgalys, Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio 
sekretoriavo Bytautas Vaitekū
nas, Lietuvoj^įkrikščioniij dar
bininkų sąjungas atstovas. (Elta)

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas buvo liepos 29Platt- 
deutsche parke. Jis sutrauki apie 
600 žmonių ir praėjo pakilioje 
gražioje nuotaikoje.

Pirma du akordeonistai links
mino žmones, vėliau grojo Joe 
Thomas orkestras. Piknike buvo 
nemažai dainuojama. Didžaiasia 
lietuviškų dainų organizatorė 
buvo Marytė Shalins.

Iš vyskupijos laikraščio, The 
Tablet, buvo atvykęs kores|>on.- 
dentas kun. A. Barozocci Buvo 
pilna fotografų, kurie fbtojjrsda.- 
vo draugijas, stalus, besilinksmi
nančias grupes prie stalų, susi
tikusius bičiulius.

Laimėtojai
Pikniko metu buvo platinami 

bilietėliai. Viso buvo net 14 
laimėtojų. Štai tie laimingieji: 
P. Baltrulionis laimėjo lOOiol., 
P. Šventoraitis — 75 dol, M. 
Witkauskas — 75 dol., R.Fislier
— 50 dol., Rinkevičienė - 50 
dol., B. Smetona — 25 dol, 0. 
Keramines — 25 dol., L, Jan
kauskaitė—25 dol., dr. A. Star
kus — 25 dol., P. Vileniškis — 
25 dol., Strumaitis —25 (Kol. 
Pirmą krepšį laimėjo R. Ceiliu- 
tė, antrą Grabauskienė, tiesią
— nežinomas asmuo.

Pikniko proga para piečiai taip 
pat skyrė savo auką parapijai. Jų 
pavardės paskelbtos biuleteny- 
je. Pikniką rengiant, gražiai pa- ■ -V. 
sidarbavo Amžinojo, Gyvojo Ro- 

-Žančiaus, Moterų Sąjungos na
rės, Bingo darbininkų komitetas 
ir parengimų komitetas. Jie dir
bo ir platino laimėjimų knygu
tes.

Parapijos kunigai nuoširdžiai 
dėkoja visiem prisidėjusiems 
prie tokio gražaus ir sėhirtgo 
pikniko surengimo.

Onos Ivaškienės vadovaujamo tautinių šokių sambūrio studentų 
grupė šoks Lietuvių Radijo 39 m. - sukaktuvių piknike rugpiū- 
čio 12 d. Romuvos parke, 71 Claremont Avė., Brocktone-Montel- 
loj. Nuotraukoje iš kairės | dešinę: ^Marius,žiaugra, Birutė Rač
kauskaitė, Linas Dabrila, Vilija E i kiną i t ė, Gytis žiaugra ir Reda varžybos, grojant Mickey Hąbe 
VeiUitė.

Jonas Aistis mirė 1973 m. 
birželio 13 d., palaidotas birže
lio 16 d. Prisikėlimo kapinėse, 
Washingtone.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už užuojautas, šv. Mišias, 
gėles, atsilankymą ir palydėjimą 
į kapines.

Dėkojame Tėvui Leonardui 
Andriekui, OFM, ir Tėvui To
mui Žiūraičiui, OP, už gedulin
gas šv. Mišias, maldas ir paly
dėjimą į kapines.

Dėkojame Lietuvos Atstovui 
Juozui Kajeckui, Antanui Vai
čiulaičiui ir Rašytojų Draugijos 
pirmininkui Tėvui Leonardui 
Andriekui, OFM, už jautrius at
sisveikinimo žodžius.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukojusiems Lietuvių 
Fondui ir Kultūros Židiniui Jo
no Aisčio vardui įamžinti,.© ypa
tingai Elenai ir Leonui Kačins
kams ir Bernardui Brazdžioniui, 
kurių rūpesčiu šios aukos buvo

. Dėkojame visiems, kurie 
mums padėjo ir guodė mūsų 
sunkioje valandoje. šeinių apskrities. Gintautas

Jono Aisčio šeima’ gimė Vokietijoj. Nuo 1949 Vai-

Birutė Narkevičiūtė ir Gintautas Vaičaitis

KITATAUClLl GERIAUSIA 
DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

LB OUEENS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 
Įspūdžiai iš kelionės į Šv. Žemę

LB Queens apylinkės metinis 
narių susirinkimas įvyko birže
lio 3 d. 3 v. popiet apylinkės 
pirmininko namuose. Dalyvavo 
24 nariai.

Susirinkimą pravedė pirmi
ninkas A. Ošlapas. Pirma buvo 
pagerbta mirusi apylinkės narė 
A. Mikuckienė. Toliau pirmi
ninkas padarė veiklos apžvalgą, 
suminėjo stambesnes paskirs
tytas aukas. Praeitų metų susi
rinkimo protokolą perskaitė sek
retorius A. Milaševičius. Jis 
sekretoriavo ir šiam susirinki
mui. Pranešimą padarė ir iž
dininkė E. Legeckienė. Revizi
jos komisijos pirmininkas J. Šle
petys pranešė, kad apylinkės iž
das rastas tvarkoje.

Jokių klausimų bei suma
nymų nebuvo. Susirinkusieji tik 
paplojo ir padėkojo valdybai už 
darbą. Naujos valdybos rinkimų 
nebuvo. Praeitų metų susirin
kime buvo nutarta ir valdyba iš
rinkta dviem metam. Valdybą 
sudaro: pirmininkas A. Ošlapas, 
vicepirm. J. Zabielskis, sekr. 
A. Milaševičius, ižd. E. Legec-

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviškos vestuvės
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 

bažnyčioj gegužės 26 klebonas 
kun. Simeonas Saulėnas mote
rystės ryšiais sujungė lietuvišką 
porą — Birutę Narkevičiūtę ir 
Gintautą Vaičaitį.

Birutės tėveliai, Petras ir Ane
lė Narkevičiai, yra kilę iš Vil
kaviškio apskrities. Birutė gimė 
Vokietijoj. Su tėveliais buvo at
sidūrusi Australijoj. 1954 atvy
ko j JAV. Čia ji baigė Cam
bridge Nekalto Prasidėjimo pa
rapinę mokyklą, kurioj dėstė 
Nukryžiuotojo seserys. Įstojus į 
Cambridge Latin gimnaziją, ją 
baigė su atsižymėjimu. Baigusi 
Chamberlain kolegiją, pradėjo 
dirbti.

Birutės pusseserė yra ištekė
jusi už Gintauto brolio, medi
cinos daktaro.' Taigi1 giminystės 
ryšiai bus dar stipresni.*

Gintautas VaičaitisJyra sūnus 
Pijaus ir Onos Vaičaičių, savo 
veikla, -ypač tautininkų sluoks
niuose, "gerai žinomų lietuviškai 
visuomenei! Jie yra kilę iš Ra
seinių 

kienė; kultūros reikalų vadovė 
R. Mainelytė. Revizijos komisi
ja: pirm. J. Šlepetys, M. Jasė- 
nienė, V. Čečetienė.

Kultūrinėje šio susirinkimo 
dalyje buvo paskaita — kelionės 
įspūdžiai į Šv. Žemę. Šią kelio
nę gegužės mėnesį atliko Rožė 
Mainelytė. Ji savo įspūdžius bu
vo susirašiusi raštu ir juos čia pa
skaitė. Surašyta buvo labai vaiz
džiai, kaip kokiame filme visi 
matė Šv. Žemės vietas, miestus 
ir žmones. Po paskaitėlės klau
sytojai už padėką ją išbučiavo. 
Ji buvo atsivežusi iš kelionės 
atvirukų ir albumų,’ tai visi turė
jo progos pasižiūrėti į Šv. Že
mės gamtovaizdžius.

Į susirinkimą buvo atvykęs ir 
apygardos pirmininkas A. Vak
selis.

Po visų pranešimų ir paskai
tos buvo vaišės, atsigaivinimas, 
bendri pašnekesiai. Vaišes pa
ruošė ponios: E. Legeckienė, 
V. Sutkuvienė, Gr. Rannitienė. 
Visi geroj nuotaikoj šnekučiavo
si iki tamsumos.

Dalyvis
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Steponas ir Valentina brinkai, 
seniausių lietuviškų radųo pro
gramų Naujojoj Anglijpj 
dėjai, rengia 39 metų sukaktuvi
nį pikniką rugpiūčio 12f sek
madienį, gražiame, lietuviška
me, populiariame Romuvos par
ke, Brocktone. Programa prasi
dės 4 vai. po pietų. Dalyvaus 
lietuvių tautinių šokių studentų 
grupė, vadov. Onai Ivašldenei. 
Svečiai šokėjai šiemet bus iš 
Kolumbuos, Pietų Amerikos, 
jiem vadovaus Jose Bedoya. 
Bus renkama iškilioji lietuvaitė. 
Kaip ir kitais metais, bus šokių

Adomas Tumas liepos 22 nu
važiavo su žmona ir sūnumi pa
simaudyti į Silver Beach, Cape 
God. Beeinant į vandenį, jį iš
tiko širdies priepuolis. Gais
rininkai, policija ir greitoji pa
galba darė pastangas atgaivinti, 
bet nepasisekė. Palaidotas buvo 
liepos 25. Bostono laikraščiai 
atžymėjo įvykį ir rašė, kad jis 
nuskendo. Liko žmona, dvi 
dukros ir sūnus. Nors gyveno 
Nonvoode, bet buvo įsijungęs į 
Bostono visuomeninę veiklą. 
Buvo Lietuvos kariuomenės 
veteranų sąjungos Ramovės pir
mininku, Bostono lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninku. Veikė ir kitose organiza
cijose.

Kęstutis Ninkus, iš Australi
jos, su žmona lankėsi Bostone. 
Čia rado klasės draugą dr. 
Alfredą Krisiukėną ir eilę kitų 
pažįstamų. Dabar jis keliauja po 
Ameriką. Išvykęs iš Australijos, 
aplankė Europą, buvo nuvy
kęs ir į Lietuvą.

Mokslo simpoziume, kuris 
bus lapkričio 22-25 dienomis 
Chicagoje, iš Bostono dalyvau
ja dr. J. Girnius, kuris pirmi
ninkaus filosofijos sekcijai, dr. 
Jurgis Gimbutas vadovaus kraš- 

_ _________  ______________ totyros sekcijai. Paskaitą skai- 
LB pirm" ' A^M^oškST K^lbė- ’ Kęstutis Devenis, Antė
jo Paliulis, Narkug ir<la|i^y^-

ir graži. Linkini jauniesiem švie
saus gyvenimo ir IfdAiviŠkos 
nuotaikos.

Elena Vasyfiūnienė

rek orkestrui. Laimėtojam dova
nas skiria Louise Day Hicks. 
Vaikus juokins klaunas. šiemet 
iškiliąją lietuvaitę rinkti ir šokių 
vertinimo komisiją sudaryti suti
ko Juozas Casper, Henrikas Če
pas, Ona Ivaškienė, Povilas Jan- 
čauskas ir Laima Kontautienė 
— 1951 m. iškilioji lietuvaitė. 
Skanius lietuviškus valgįus ga
mins populiari šeimininkė Mo
nika Plevokienė ir jos pagelbi- 
ninkės. Bus ir draugiškų gėrimų 
bei lietuviško sūrio. Pirma lai-

■ 1 1 1 1 ' — 

čaičiai gyvena So. Bostone. Čia 
Gintautas baigė pradžios mo
kyklą ir Bostono Latin gimnazi
ją. Lanko North Eastefn uni
versiteto inžinerijos skyrių ir 
dirba Ration bendrovėje Žino
mas kaip uolus neolituanas. Pri
klauso prie skautų organizacijos 
ir Lietuvių Bendruomenės.

Vestuvių iškilmės, labai tur
tingai ir skoningai suruoštos, 
buvo gražioj ir erdvioj salėj 
Cambridge. Svečių buvb iš Ka
nados, Lawrencę, Floridos ir ki
tur. Ceremonijų meisteriu buvo 

r

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* 1SB3

460 Wect Bro«clway, South Boston Massachusėtfs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Mo banko direktorių taryboje yra adv. Jofcaa J. GrfgaJ&E. Reikalą 
■u patarnautojais galima susikalbėti ir fietuvtikai b Tartą- Arsite 
Viri 1313,000,400.

CURR2NT DIVWfcND KATES
e Regular a/c — 6M% j į 1 year TermUepdett —
• Spėriai Nodce a/c — 5% o 2 year Term Depoatt—

--------- AH AcdMMEa OouųiotttiaM Daily-----------

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte _

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 ,ęąo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apdUrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jalinskai
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic AveL, 

Ocean City, N. J. 08996

Telefonai t 399*9871, privatus 399*1991

mėjimų dovana bus automobilis, 
dovanotas J. Kairio, sav. Fitz- 
rriaurice Motors Sales ir Service 
iš Brocktono. Bus ir daugiau 
laimėjimo ir įėjimo dovanų. Au
tobusai nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo So. Bostone išeis 1:30 
vai. po pietų. Autobusą išleis Jo
nas Valiukonis iš So. Bostono. 
Įėjimas į pikniką suaugusiom 1 
dol., vaikam 50 c. Jau dabar tar
kitės su giminėm ir draugais bei 
pažįstamais susitikti šiame vie
ninteliam lietuviškam piknike 
Romuvos parke šią vasarą. Visus 
rugpiūčio 12 į Romuvos parką, 
Montelloj, kviečia Steponas ir 
Valentina Minkai.

nas Mažiulis ir mūsų kaimynė 
prof. dr. Dalia Valiukėnaitė.

* Pov^ąs Manomaitis North- 
eastem universitete Bostone šį 
pavasarį baigė dramos studijas, 
gaudamas bakalauro laipsnį. Jis 
yra gana veiklus jaunuolis, šoko 
tautinių šokių grupėje, kuriai va
dovauja Ona Ivaškienė, priklau
so neolituanam, pasireiškė ir 
savo vaidyba.

Rimantas Ivaška, advokatas, ir 
jo žmona Dalia, mokytoja, atos
togas praleido Graikijoje. Ten 
buvo susitikę iš Australijos ke
liaujantį K. Ninku.

Muz. Darius Lapinskas su 
žmona Laima ir sūneliu Aru at
vyko pas savo tėvelius į So. 
Bostoną. Čia jie žada praleisti 

-vasaros atostogas.
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DARBININKĄ
Redakcija

Kornelijus Bučinys, OFM, 
Darbininko redaktorius, išvyko 
vasaros atostogų.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškos muzikos plokšte
lėmis, naujomis knygomis ir 
suvenyrais veiks rugpiūčio 5,
sekmadienį, Lietuvos atsimini
mų radijo piknike. Kioskas taip 
pat veiks rugpiūčio 12, sek
madienį, Lietuvių dienos šven
tėj, Lakewood, Pa. Dar neskai
tantieji Darbininko galės jį užsi
prenumeruoti. Pirmiem metam 
tik 7 dol. Bus proga atnaujinti 
Darbininko prenumeratą.

Muz. Albinas Prižgintas, An
gelų Karalienės Brooklyne lietu
vių parapijos vargonininkas, 
rugpiūčio 5, sekmadienį, 4:30 
vai. po pietų Šv. Patriko kated
roj New Yorke duos trumpą 
rečitalį vargonais. Bus įtrauktas 
ir muz. J. Kačinsko kūrinys 
“Kontrastai”. Visi lietuviai kvie
čiami koncerte dalyvauti.

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

A. a. J. Sirgėdui atminti S. 
Jankauskienė, Woodhaven, N. 
Y., aukojo Kultūros Židinio Sta
tybai 25 dol. Nuoširdus ačiū.

A. a. Rimantui Biručiui įam
žinti Kultūros Židiny Aleksand
ras ir Gražina Danasai, Boston, 
Mass., aukojo 20 dol. Širdingas 
ačiū. ----- - *■

P. Pusnikas, Darbininko skai
tytojas, ilgai gyvenęs Brooklyne, 
persikėlė į 107 Daffodil Avė., 
Franklin Sąuare, N. Y. 11010.

Dr. Vytautas Baukys, dantų 
gydytojas, iš Detroito persikėlė į 
New Yorko apylinkę ir priima 
pacientus. Jo adresas: 1205 
Montauk Hwy., Oakdale, L.I., 
N.Y. Tel.: LT 9-5805.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

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

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 1, 9 vai. ryto ir pakeliui 
sustos prie Šalinskų šermeninės, 
84-02 Jamaica Avė. Woodha- 
vene. Grįžtama rugsėjo 3 d. 
vakarą.

Kelionė, 2 nakvynės ir 5 kar
tus valgis — asmeniui 50 dol. 
Bus aplankoma La Salette, Ips- 
wich, Mass. šventovė. Kenne- 
bunkporte iškilmingos pa
maldos. Gražūs gamtos vaiz
dai bei medžių spalvų įvairu
mai. Autobuse vietos nume
ruotos. Gautas patogus, moder
nus autobusas. Anksčiau užsire
gistravę gali pasirinkti pirmą-
sias vietas.

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

Arnoldas Voketaitis liepos 21 
labai sėkmingai pasirodė Basilio 
rolėj Sevilijos Kirpėjo operoj 
Lakeside teatre, Eisenhower 
Parke, L.I., N.Y.

Lietuvos kankinių diena Ame
rikos kankinių šventovėje Au- 
riesville rengiama rugp. 12, sek
madienį. Tokia diena šventovėje 
rengiama jau kelinti metai iš ei
lės. Iš New Yorko paprastai su
organizuojamas autobusas. 
Auriesville šventovė yra netoli 
Amsterdamo.

Į Kennebunkporto pranciško
nų vasarvietę praeitą savaitgalį 
išvyko nemaža lietuvių iš New 
Yorko. Oras šiame kurortiniame 
miestelyje puikus, vasarotojų 
suvažiuoja iš visų kraštų. Pran
ciškonų vasarvietės gyventojus 
maistu aprūpina Vacys Steponis 
su žmona ir žmonos seserim. 
Visi trys iš New Yorko.

Tėv. Benediktas Bagdonas, 
OFM, iš Toronto Prisikėlimo 
parapijos atostogų atvyko į pran
ciškonų vienuolyną Brooklyne.

Dr. Šlepetytė-Janačienė — 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Valdybos pirmininkė, 
su šeima atostogauja V. Euro
poje. Būdama Paryžiuje, aplan
kė Tarptautinės Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos (WU
CWO) Centrą, kur turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su WUCWO va
dovėmis.

Aleksandras Spaičys, daugel 
metų skaitęs Darbininką ir jį rė
męs, gyvenęs Woodhavene, mi
rė liepos 15, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Palaidotas iš Sv. Jur
gio bažnyčios Šv. Jono .kapinė
se. Šermenimis rūpinosi Shalins 
laidojimo įstaiga. Paliko dukrą 
Patriciją su žentu ir anūkę su vy
ru bei kitus gimines.

PLB seimo metu vykstančiai 
parodai į Washingtoną pristatyti 
paveikslus atsieis 400 dol. Anks
čiau skelbta, kad tam tikslui 
Vaižganto Kultūros Klubas pa
skyrė 25 dol. Paskutiniu metu 
vėl aukojo: V. Vebeliūnas 25 
dol., A. Kašubienė 25 dol., V. Jo
nynas 25 dol., M. Šalinskienė 
10 dol., T.P. 100 dol. Dar trūks
ta 190 dol. Aukas siųsti New
Yorko LB apygardos iždininkui
р. Padvariečiui.

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
с. Kreiptis: Darbininko adminis
tracija, 910 VVilloughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Ieškomas kun. Vincas Janilio- 
nis ir jo broliai Ignas ir Juo
zas. Ieško: Gabrielius Matusevi
čius, 57-25 65th St., Maspeth, 
N.Y. 11378.

Keturių asmenų šeimai reikia 
buto su baldais rugsėjo-gruo- 
džio mėnesiam Cambridge ar 
Boston, Mass., kad būtų patogu 
pasiekti Harvard U. Atsiliepti: 
I. K. Skrupskelis, Dept. of Phi- 
losophy, U. of South Carolina, 
Columbia, S.C. 29208.

...455-7281

Spaustuvė
Vienuolynas ...............455-7068
Kultūros Židinys. .—.„827-98 >5

Lilija Staknytė

Lilija Staknytė iš New Yorko 
liepos mėnesiui išvyko į Euro
pą su jaunimo grupe ir lanko 
didesnius miestus Anglijoj, 
Olandijoj, Šveicarijoj, Prancū
zijoj ir Italijoj. Būdama 16 metų, 
ji šį birželio mėnesį baigė moks
lą Jamaica High School. Buvo 
garbės studentų sąraše (Honor 
Roll). Prieš 3 metus buvo baigu
si pagreitintą kursą Parsons 
Junior High School ir lietuvišką 
šeštadieninę Maironio mokyklą. 
Daugel vasarų stovyklavo mer
gaičių stovyklose Putname ir 
Neringoj. Kaip skautė dalyvavo 
50 m. jubiliejinėj skautų stovyk
loj Michigan valstijoj. Lilija do
misi lietuvišku gyvenimu, yra 
Lietuvių Bendruomenės ir Atle
tų Klubo narė ir skaito Darbi
ninką. Rugsėjo mėnesį pradės 
studijas St. John’s universitete. 
Rengiasi studijuoti psichologiją, 
kurią kaip pažangi moksleivė 
jau du semestrus studijavo gim
nazijoj.

N. Y. Lietuvių Filatelistų 
draugijos biuletenis, leidžiamas 
anglų kalba, birželio numeryje 
rašo apie lietuviškų pašto ženk
lų parodas, pabaltiečių paro
das, atskirus pašto ženklų rinkė
jus, supažindina su pabėgėlių 
stovyklų ,, paštu Vokietijoje ją , 
aprašo atskiras stovyklas, kada 
jos buvo įkurtos, kiek žmonių 
gyveno, kokios veikė mokyklos, 
įstaigos, apie Klaipėdos krašto 
užėmimo pašto ženklų laidas, 
skelbiama, kur galima gauti 
pirkti pašto ženklų. Biuletenį 
redaguoja W. E. Norton, gy
venąs Philadelphijoje. New Yor
ke gyvena redaktoriaus padėjė
jas Kazys Matuzas. Draugija turi 
narių ne tik iš New Yorko, bet 
ir iš kitų miestų. Jai priklauso 
taip pat ir nelietuvių, kurie do
misi lietuviškais ženklais.

— Kun. kleb. Viktoras Dabu- 
šis, Paterson, N.J., tenykštės 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, bus Lietuvių Fron
to Bičiulių studijų ir poilsio sa
vaitės kapelionu, kuri ruošiama 
rugpiūčio 5-12 Dainavoj. Jis
— LFB sąjūdžio narys, ateiti
ninkų veikėjas, LB darbuotojas
— bus vienas iš pagrindinių da
lyvių ruošiamuose aktualiomis 
lietuvių temomis pašnekesiuose 
minėtoje studijų savaitėj.

— Pr. Naujokaičio parašytas 
Lietuvių literatūros istorijos pir
mas tomas jau renkamas pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne. Šį 
rudenį veikalas jau pasirodys 
knygų rinkoje. Leidžia JAV LB 
kultūros fondas.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui Keamy, N.J., rei-
kalingas nuolatinis patamauto- 
jas-bartenderis. Darbo laikas į- 
vairus — dienomis ir vakarais. 
Jei-kas norėtų tokį darbą dirbti, 
tesikreipia į vedėją Juozą Mėly- 
nį raštu ar telefonu: 6 Davis 
Avenue, Keamy, N. J. Telef.: 
991-9835 arba 991-9631.

BERNADETA TUTINAITĖ 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
Bernadeta Romualda Tutinai- 

tė, Jono ir Eleonoros Tutinu 
duktė, Brooklyn, New York, bir
želio 5 baigė New Yorko uni
versitetą magna eum Įaudė, įsi- v 
gydama bakalauro laipsnį “with 
honors in mathematies”.

Nuo pirmųjų mokslo metų 
buvo pirmoji mokinė, pradžios 
mokykloj ir gimnazijoj gaudama 
eilę aukso medalių. Pradžios 
mokyklą ir gimnaziją baigė pir
mąja mokine.

Universitete studijavo mate
matiką ir komputerių mokslą. 
Čia buvo pirmoji studentė. Uni
versitetą lankė ketverius me
tus net su dviem stipendijom 
— universiteto ir New Yorko 
valstijos. Buvo įrašyta į Dean* s 
List — garbės sąrašą ir priim
ta į Coat of Arms Society. Jau 
trečiais studijavimo metais buvo 
pagerbta kaip kolegijos geriau
sia matematikė moteris; jai buvo 
įteiktas Luongo-Tarduogno Kev 
medalis.

Ketverių metą darbas buvo 
apvainikuotas, kai buvo išrinkta 
į aukščiausią Amerikos studentų 
garbės organizaciją Phi Beta 
Kappa.

Rudenį toliau tęs studijas Rut-' 
gers universitete, New Jersey 
valstijoj. Ten ruoš doktoratą iš 
matematikos. Žada specializuo
tis algebroj. Studijos bus paleng
vintos iš finansinio taško, ka
dangi pasisekė gauti vertingą 
“fellowship”.

Bernadeta yra veikli lietuvai
tė. Nuo mažens ligi šių dienų 
veikli ateitininkė. Buvo New 
Yorko moksleivių kuopos sekre
torė, studentų ateitininkų cent-
ro valdybos sekretorė. Dabar
priklauso prie New Yorko stu
dentų draugovės. Jau dveji me-

Skirmantas Bungardas su savo 
mokytoja Julija Rajauskaite

Skirmantas Bungardas, jaunas 
pianistas iš New Jersey, laimė
jo N. J. Federation of Music 
Clubs konkursą. Jam buvo į- 
teikta auksinė taurelė. Šį pava
sarį Skirmantas skambino Doug- 
lass College, N. J., Music Teach- 
ers Association surengtame jau
nųjų pianistų koncerte. Gegužės 
mėn. dalyvavo Hartford, Conn., 
Lietuvių Klubo surengtame ta
lentų vakare. Be to, skambino 
New Jersey Lietuvių Bendruo
menės surengtame talentų vaka
re, kuriame jis ypatingai pasi
žymėjo.

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.

Cypress Hills rajone išnuo
mojamas naujai išdekoruotas bu
tas iš 6 gražių kambarių antrame 
aukšte. Teirautis po 5 vai. vaka
rais tel. 647-1160.

tai eina jaunučių ateitininkų 
vadovės pareigas. Yra viena iš 
tradicinės “jaunimas ir jo me
nas” jaunųjų menininkų paro
dos steigėjų ir rengėjų. Taip pat 
nuolatinė Kultūros Židinio sta
tybos rėmėja. Daug pasidarbavo 
ruošiant Lietuvių Bendruome
nės balių Kultūros Židinio sta
tybai paremti, būdama to komi
teto sekretore. Vasaros metu dir
ba binge.

Jaunimo metais daug prisi
dėjo prie II pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo, bū
dama New Yorko jaunimo komi
teto sekretore, kongreso atstove, 
studijų dienų diskutante.

Yra Lietuvių Studentų Sąjun
gos ir Lietuvių Atletų Klubo
narė.

PADĖKA
Iš širdies gilumos dėkojame 

visiem, užjautusiem mus taip 
sunkiose valandose, netekus 
mūsų brangaus sūnaus Rimanto.

Dėkojame už užprašytas mi
šias, gėles, aukas Kultūros Židi
niui ir už išreikštas užuojautas.

Nuoširdus ačiū visiem kuni
gam už paskutinį patarnavimą, 
p. M. Šalinskienei už nuoširdų 
rūpestį laidojimo apeigomis.

Širdingas ačiū Rimo draugam, 
dalyvavusiem laidotuvėse ir 
palydėjusiem jį į amžino poil
sio vietą.

Biručių šeima

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 Freehold, X. J.

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

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja
Philadelphijos Liet. Choras “Viltis, dirig. L. Kauliniui 

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 JVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

Jėjimo 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. S t ūkas

PADĖKA
Visiems mus užjautusiems 

mūsų didžiojo sielvarto metu, 
tragiškai žuvus mūsų mylima
jam sūnui ir broliui Tomui, ta
riame nuoširdžiausią ačiū.

' Ypatingai dėkojame:
Kun. Vytautui Piktumai ir tė

vui Pauliui Baltakiui, OFM, už 
atkalbėjimą rožančiaus, palydė
jimą į kapus ir už atvežtą iš Lie
tuvos žemę kapui pabarstyti.

Kun. Vytautui Pikturnai už 
taip gražiai parinktas ir specia
liai tai progai pritaikytas maldas, 
mintis ir mūsų didžiojo poeto 
Putino eiles, kalbant rožančių 
atsisveikinimo metu.

Klebonui kun. Antanui Pet
rauskui, kun. Viktorui Dabušiui, 
kun. Jonui Pakalniškiui, tėvui 
Leonardui Andriekui, OFM, tė
vui Pauliui Baltakiui, OFM, ir 
kun. Vytautui Piktumai už at
laikytas koncelebracines mišias.

Jonui Brazauskui už pagie- 
dojimą bažnyčioje.

Visiems užprašiusiems šv. Mi
šias už mūsų mylimojo Tomo 
sielą, už jų maldas, už lankymą 
šermeninėje, dalyvavimą pamal
dose ir palydėjimą į amžino po
ilsio vietą.

Visiems atsiuntusiems gėlių ir 
taip gausiai aukojusiems jo var
do įamžinimui Kultūros Židi
nyje.

Marytei Šalinskienei už gražų 
pašarvojimą, tvarkingą laido
tuvių pravedimą ir malonią prie-
žiūrą.

Vytautui Beleckui už pietų 
paruošimą ir palydėjusiųjų pa
vaišinimą.

Karsto nešėjams ir visiems ki
tiems kokiu nors būdu prisidė- 
jusiems.

Tėvai: Irena ir Juozas 
Dičpinigaičiai

Broliai: Juozas ir Petras

Skautėm uniforminės medžia
gos galima gauti pas R. Gudai
tienę, 116-18 85 Avė., Richmond 
Hill, N.Y., tel. 849-4437, h ūki 
liepos 28, arba po Darbo Dienos 
savaitgalio. Medžiagos yra gauta 
didelis kiekis. Visos skautės ir 
paukštytės yra raginamos įsigyti 
tvarkingas uniformas.
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skubios Ir nuoširdžios pagalbos Kultūros Židinio 
statybai užbaigti!

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
880 BUSHWICK AVĖ., 

BROOKLYN, N.Y. 11221 9
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