Lietuvos >
nacionalinė
M. Mažvydo
^bhoieka y
X. - y

f

H

KOVA SU KRYŽIAIS IR STATULOM
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 12
TELŠIŲ VYSKUPIJA

Penktadienis-F riday

Savaitės
įvykiai

SECOND-CLASS
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

20 centų

SOLŽENICYNAS PAGERBTAS
WASHINGTONE

Nobelio premijos laureato ir
JAV senatorių delegacija lan
kovotojo
už laisvę Aleksandro
kėsi Sov. S-goj ir kalbėjosi ne
Solženicyno
didingas pagerbi
tik su Brežnevu ir Suslovu, bet
mas
buvo
suorganizuotas
AFLsusitiko ir su disidentais bei žy
CIO
darbo
unijos
birželio
30
dų vadais. Suslovas reikalavo
Washington
Hilton
viešbuty,
mažinti ginklavimosi išlaidas,
susitarti dėl masinio naikinimo Washington, D.C.
Pagerbime dalyvavo ir būre
ginklų uždraudimo ir skubinti
lis
lietuvių, jų tarpe Simas Ku
Europos saugumo konferencijos
dirka,
kuris buvo viešai pristaty
užbaigimą.
tas
ir
pakviestas
į sceną. A. Sol
New York Times veda
ženicynas
jį
šiltai
apkabino, pa
muoju kaltino prez. Fordą už
sveikino
ir
pabučiavo.
Taip pat
nereikalingą pataikavimą Sov.
šiltai
jį
pasveikino
ir
vakaro
ve
S-gai ir nepriėmimą iškiliausio
dėjas
AFL-CIO
prezidentas
Sov. S-gos pogrindžio atstovo
Aleksandro Solženicyno. Sov. S- George Meany.
Dalyvavo ir eilė JAV valdžios
ga taip nepataikauja JAV ir iš
ir
organizacijų aukštų parei
kilmingai priima JAV komunistų
gūnų:
James R. Schlesinger —
vadus, nors atoslūgio politika
gynybos
ministeris, William Rojai yra žymiai svarbesnė.
gers
—
buvęs
valstybės sekreto
Indijos Indira Gandhi, norė
rius,
Melvin
Laird
— buvęs gy
dama prisivilioti mases, pa
nybos
ministeris,
darbo
ministe
skelbė visą eilę ekonominių
rijos
sekretorius
John
T.
Dunreformų, turinčių pagerinti ne
lop,
JAV
ambasadorius
Jungt.
turtingųjų gyvenimą. Areštuotų
jų skaičius pasiekė per tūkstantį. Tautom Daniel P. Moynihan
Opozicija, netekusi savo vadų, ir kiti. Iš lietuvių dalyvavo
pamažu blunka. Vakarų valsty Daiva Kezienė, JAV LB atsto
bės susirūpinusios, kad demo vė, akt. Henrikas Kačinskas,
Laisvės Žiburio radijo vedėjas
kratija Indijoj gali sužlugti.
Izraelio ambasadorius Simcha Romas Kezys, Rima Mironienė,
Dinitz slapta tarėsi su valst. dr. Rolandas ir Gražina Paegsekr. Kissingeriu dėl dalinio at liai.
AFL-CIO prez. George Mea
sipalaidavimo sąlygų Sinajaus
ny
Solženicyną pristatė kaip di
pusiasaly ir išvyko į Izraelį da
dįjį
šios epochos laisvės ko
lyvauti vyriausybės posėdžiuo
votoją.
Solženicynas buvo sutik
se.
Argentinos ekonominės pro tas gausiom ovacijom. Jis jas pri
blemos sukėlė krizę tarp prezi ėmė ramiai, laikydamas dešinę
dentės Isabel Martinez de Peron ranką prie krūtinės.
Pagrindinė
Solženicyno
ir ją iki šiol rėmusių darbo uni
jų. Vyksta derybos skirtumam kalbos tema buvo — nepasiduo
pašalinti.
kime komunistiniam antplū
Sov. S-ga graso nutraukti Ja- _ džiui, kovokim už tautų ir indi
ponijai aliejaus tiekimą, jei ji vidų laisvę. Jo ugninga asmeny
pasirašytų taikos sutartį su Kini bė žavėjo 3,000 žmonių minią.
Buvo gausu televizijos kamerų,
ja.
Irano teroristai nužudė prie reporterių ir fotografų. Jo kal
_ JAV ambasados jos tarnautoją ba buvo įspūdinga. Tai didžio
iranietį ir pabėgo. Prieš kurį lai kovotojo,
idealisto,
rašytojo
ką panašiu būdu ten buvo nu kalba.
žudyti du JAV karininkai.
Solženicyno kaltinimai sovie
Portugalijos karinė vyriausy tinei sistemai paremti faktais,
bė norėdama likviduoti ginčus gražiai, logiškai išdėstyti. Kalti
dėl katalikų radijo stoties už namųjų suole yra ir vakariečių
darymo, numato nacionalizuoti grupės, pvz. JAV biznieriai, ku
rie už dolerį parduoda viską ir
visas radijo stotis.
JT
suruošta
tarptautinė tokiu būdu stiprina tą teroro
Moterų
metų
konferencija sistemą. Pylos susilaukė ir Ang
Meksikoj pasibaigė, priimdama lijos darbo unijos, kurios bend
10 m. planą moterų būviui pa rauja su tariamomis darbo uni
sauly gerinti. Atsilikusiųjų kraš jomis Sovietų S-goj.
tų moterys priėmė dar ir savo
Solženicynas kalbėjo rusiškai.
Meksikos deklaraciją, reikalau Jo kalba tuo pačiu metu buvo
jančią naujos ekonominės tvar verčiama į anglų kalbą. Tęsėsi
kos pasauly, kolonializmo, sio apie 1 vai. 30 min. Joj buvo mi
nizmo ir rasių skirtumo panaiki nima ir Lietuva, kaip komu
nimo.
nistinės ekspansijos auka. Kal
Gynybos sekr. James R. ba buvo baigta prašymu: Padė
Schlesinger
pareiškė,
kad kit laisvės sąjūdžiui! Ją palydėjo
JAV politika buvo ir toliau pasi gausios ovacijos.
lieka pirmai nenaudoti atominių
Po pagerbimo Simas Kudirka
ginklų, tačiau pastebėjo, kad, buvo pakviestas į Solženicyno
reikalui ištikus, ji nevengs pa kambarį. Ten jie praleido apie
naudoti atominių taktinių ir net
Kinijos žinių agentūra Hsinstrateginių ginklų, jei gyvybi
hua dabartinę sovietų politiką
niai interesai to pareikalautų.
Prez. Fordas pasirašė naują aptarė kaip “sapnuojančią Hit
kompromisinį įstatymą namų lerio sapnus pasauliui užval
statybos pramonei pagyvint. Na dyti.”
JAV kariuomenės pulk. Er
mų pirkimo reikalam vyriausy
bė paskirs paskolų davėjam 10 ne st R. Morgan buvo pagrobtas
bil. dol. Namų pirkėjam pasko Libano sostinėj Beirute iš auto
los bus duodamos iš 7.5%, o skir mobilio.
Brazilija, norėdama savo ūkį
tumą padengs vyriausybė (už to
kias paskolas dabar imama 9% atpalaiduoti nuo JAV, stengiasi
kurti savo pramonę.
palūkanų).
Zambia prez. Kenneth Kauda
Libane atsinaujinusios riau
šės, atrodo, pasibaigė, sudarius nusavino privačias žemes ir bri
naują vyriausybę, kurioj nedaly tų b-vės leidžiamą laikraštį. Tai
vauja nei dešiniųjų falangistų palies šimtus europiečių ūkinin
nei kraštutinių kairiųjų partijos. kų.
JAV aukšč. teismas nuspren
Indija ištrėmė Washington
Post korespondentą. JAV vyriau dė, kad niekam nepavojingi ir
sybė dėl to protestavo, nors šiaip sugebą tvarkyti savo reikalus
dėl įvykių Indijoj ji susilaiko psichiniai ligoniai negali būti
prieš jų valią uždaryti psichiat
nuo komentarų.
JAV žydų org-jų vadai ragina rinėse ligoninėse ir kad apkal
žydus pajudėti iš mirties taško ir tintasis turi konstitucinę teisę
rūpintis ne tik žydų emigra atsisakyti paskirto advokato ir
cija iš Sov. S-gos, bet ir jų ginti savo bylą pats.
Chicagoj buvo sukurta Ameri
teisėmis pasilikti žydais bet ku
can Coalition for Hispanic Acrioj valstybėj.

dvi valandas. Drauge su juo
buvo būrelis Solženicyno arti
mųjų ir Rima Mironienė iš Philadelphijos. Solženicynas mi
nėjo, kad jis yra parašęs naują
knygą, kurioj daug yra rašoma
apie lietuvius. “Lietuviai yra
didvyrių tauta”, — taip jis kal
bėjo Simui. — “Aš juos mačiau
stovyklose, buvau su jais susiti
kęs. Tai yra kovotojai, kurie iš
tikrųjų yra verti pagarbos ir
aukščiausio įvertinimo.”
-oDėl šio Washingtone vykusio
Solženicyno pagerbimo kilo
kontroversija didžiojoj spaudoj
ir televizijoj. Pasirodo, kad prez.
Fordas buvo kviestas, bet atsi
sakė dalyvauti šiame pagerbi
me. Jis taip pat atsisakė pri
imti Solženicyną Baltuosiuose
Rūmuose. Buvo viešai paaiškin
ta, kad toks priėmimas nesideri
na su detente politika. Kai kurie
administracijos šaltiniai net pri
kaišiojo Solženicynui protinį ne
pastovumą, bandydami tuo pa
teisinti Fordo atsisakymą jį pri
imti.
Sunku patikėti, kad tas pats

Fordas, kuris taip negražiai pasi
elgė su didžiuoju laisvės šauk
liu, vos prieš penkerius metus
šiaip kalbėjo (iš Congressional
Record, 1970 liepos 2): “We
know who the international
criminals are. We know who
brutally slew the freedom
fighters in Hungary. We know
who ruthlessly crushed the
people of Czechoslovakia. We
mušt never tire of telling this
story' to the world. We mušt
never give up in our fight to
free the Baltic peoples.”

Kviečiam visuomenę parašyti
prez. Fordui ir išreikšti savo
nepasitenkinimą, kad jis nepa
gerbė didžiojo laisvės kovotojo
Solženicyno.
New York Times savo veda
majam straipsny liepos 4 šį prez.
Fordo aktą pavadino jau ne
“detente”, bet “appeasement”,
tai yra padlaižiavimu sovietam.
O tokiem padlaižiam tikriausiai
nė sovietai pagarbos neturi,
samprotauja N.Y. Times.
(Iš Laisvės Žiburio radijo repor
tažo liepos 6)

ŠATĖS
1974 balandžio mėnesį. Ša
čių parapijos tikintieji, vadovau
jant parapijos komitetui, pasta
tė Šačių bažnyčios šventoriuje
Šv. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo statulą. Vie
tinės valdžios pareigūnai įsakė
Šačių parapijos klebonui kun.
Senkui paminklą nugriauti.
— Jei nepašalins nuo švento
riaus statulos, iškeldinsime iš
parapijos, — kalbėjo pareigūnai.
Tada kun. Senkus kreipėsi į
Telšių vyskupijos kuriją. Mons.
Barauskas patarė nusileisti ir pa
minklą nugriauti.
1974 gegužės 27 į Šates atvy
ko Skuodo rajono pareigūnas
Petras Rudys ir, išsikvietęs apy
linkės pirmininką Jušką bei baž
nytinio komiteto pirmininką
Juozą Valančiauską, pareikalavo
tuojau pašalinti nuo šventoriaus
statulą. Bažnyčios komiteto pir
mininkas pareiškė, kad Telšių
vyskupijos kurija 1954 buvu nu
rodžiusi, kad galima statyti kry
žius šventoriaus kapinėse ir ti
kinčiųjų kiemuose.
— Čia yra rašoma, kad
galima statyti kryžius, o ne sta
tulas, — karščiavosi P. Rudys,
kai buvo supažindintas su kuri
jos raštu. Parapijos komiteto pir
mininkas paaiškino, kad niekas
iš parapiečių nesutiks statulos
nuimti.
— Argi tu negali surasti apy
linkėje keleto chuliganų, nu
girdyti jų, arba uždegti nurašy
tą mašiną ir paleisti į statulą,
ir iš tos Dievo Motinos neliks

Simo Kudirkos padėkos priėmime birželio 28 iš k.: D. Kezienė, S. Kudirka, R. Kezys,
Šen. Williams (Dem.-N.J.), R. Mironienė. Nuotr. V. Alksninio

S. KUDIRKA
DĖKOJA
Nepaprastas pobūvis įvyko
birželio 28 dr. Rolando ir Gra
žinos Paeglių namuose, Locust,
N.J. Simas Kudirka sukvietė
gausų būrį žmonių, atsidėkoda
mas už jam ir jo šeimai suteik
tą pagalbą, siekiant išsilaisvini
mo iš sovietinio kalėjimo ir po to
sudarant sąlygas atvykti į JAV.
Dalyvavo apie 120 asmenų, gal
maždaug pusė buvo lietuviai.
Šis linksmas pobūvis efektingai

tion, kurios pirm, išrinktas Miami burmistras Maurice A. Ferre.

buvo panaudotas ir lietuviškai
propagandai. Buvo rodomas per,
CBS televiziją, aprašytas New
York Times, New York Daily
News, The Boston Globė ir dau
gybėj mažesnių laikraščių. Gau
su buvo ir nuotraukų. Iš pažy
mėtinų asmenų dalyvavo New
Jersey
senatorius
Harrison
Williams, valstybės departa
mento valdininkas Bill Dias,
vienas iš Readers Digest redak
torių Ken Tomlinson (jo straips
nis apie Kudirką pasirodys rug
piūčio mėn. Readers Digest žur
nale), radijo įžymybė Barry Farber ir eilė kitų. , Daug pavienių
asmenų ir organizacijų atstovų
buvo ir iš lietuvių, jų tarpe JAV
Lietuvių Bendruomenės krašto
valdybos pirm. Juozas Gaila. B.
Farber savo radijo programoj
birželio 30 šiam pobūviui skyrė
visą valandą. Tos programos iš
traukos bus perduotos per Lais
vės Žiburio radijo laidas.

Britanijos iždo sekr. Denis
Healey pasiūlė darbininkam ir
darbdaviam geruoju susitarti dėl
atlyginimo pakėlimo iki 10%, nes
antraip vyriausybė bus privers
ta įvesti privalomą atlyginimų,
kainų ir dividendų kontrolę.
Kinija ir Tailandas užmezgė
diplomatinius santykius ir su
Nors Laos konstitucija reika
tartimi pasižadėjo nesikišti į
lauja įvykdyti parlamento rin
vieni antrų vidinius reikalus.
kimus iki liepos 10, bet vy
Tailandas nutrauks santykius
riausybė nutarė juos atidėti ne
su tautine Kinija, nes tiki, kad
ribotam laikui. Ji taip pat pri
Kinija paliaus rėmusi jo šiaurėj
pažino, kad pareigūnus pakeisti
veikiančius komunistinius parti
gali tik vyriausybė, tačiau pripa
zanus ir sumažins Kambodijos
žino, kad Pathet Lao padaryti
agresyvumą.
pareigūnų pakeitimai lieka ga
Spaudžiamas kitų Afrikos lioti. Vadinas, vyriausybė pripa
valstybių, Ugandos prez. Idi žįsta principus, bet nusilenkia
Amin amnestavo nuteistą mirti faktinei būklei.
Kongresas priėmė ir prez.
britų pilietį Dennis Hills.
Laos Pathet Lao kariai, polici Fordas pasirašė įstatymą, pratę
ja ir studentai užėmė 3 JAV am siantį bedarbių pašalpų mokėji
basados pastatus ir neleidžia mą dar 13 savaičių, arba iki 65
savaičių.
nieko iš jų išgabenti.

PASIKEITIMAI
VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE
JAV LB krašto valdybos ry
šininko prie valstybės departa
mento Algimanto Gurecko gau
tomis žiniomis, Baltijos valsty
bių skyriaus viršininkas William Shepard yra perkeltas į ki
tas pareigas valstybės depar
tamente.

Laikinai Baltijos
valstybių
skyriaus tvarkymą yra perėmęs
David Norman Miller, 29 metų
amžiaus ekonominių reikalų
valdininkas pietiniam Rytų Eu
ropos kraštam. 1968 bakalauro
laipsniu baigęs Ithaca kolegiją
New Yorko valstijoj, jis tarnavo
JAV kariuomenėj. Valstybės de
partamento tarnybos pareigas
ėjo Vakarų Vokietijoj ir Vengri
joj.
Nuo š.m. rugpiūčio mėnesio
vadovavimą Baltijos valstybių
skyriui perimsiąs 35 metų am
žiaus valstybės departamento
valdininkas Thomas Humphrey
Gerth. 1962 baigęs Syracuse
universitetą bakalauro laipsniu,
pirmuoju leitenantu tarnavoJAV armijos daliniuose, o 1966
įsijungė į valstybės departamen
to tarnybą. Tarnavo Pakistane,
Meksikoj ir Vengrijoj, kur buvo
JAV ambasadoriaus patarėju.
Yra vedęs, laisvai vartoja vokie
čių kalbą.

nė ženklo, — kalbėjo Rudys
apylinkės pirmininkui. Šie išsi
reiškimai sukėlė tikinčioje liau
dyje gilų pasipiktinimą — val
džios pareigūnams reikalin
ga net girtų chuliganų pagalba
kryžiams ir statuloms naikinti.
1974 birželio 24 Šačių para
pijos komitetas gavo tokį raštą:
“Įpareigoti Šačių parapijos
komitetą mėnesio laikotarpyje
nuo sprendimo įteikimo nu
griauti savavališkai pastatytą
statulą. Skuodo raj. VK pirmi
ninkas Č. Sabanskis”.
Tikintieji, sužinoję apie tokį '
sprendimą, nutarė nenusileisti.
— Kuo valdžios pareigū
nams užkliūva šventoriuje pa
statyta Dievo Motinos statula? . .
— piktinosi žmonės. — Geriau
tekovoja su chuliganais ir gir
tuokliais. Patys skelbia religijos
laisvę, o su chuliganų pagalba
kryžius bei statulas griauna.
Tikintiesiems protestuojant, į
Šates atvyko Religijų reikalų
tarybos įgaliotinio pavaduotojas
Milmikovas ir pareiškė, kad
“dėl ramybės” statula testovi
šventoriuje. Murnikovas net
nusifotografavo prie statulos.

BARSTYČIAI
1937 Barstyčių tikintieji, kle
bonui kun. Stasiuliui vadovau
jant, prie šventoriaus pastatė 4
metrų aukščio mūrinį paminklą,
kurį puošė meniška Kristaus
kančia, Gedimino stulpai ir in
karas. 1974 rugpiūčio 8 Skuodo <
rajono Vykdomojo komiteto įsa
kymu paminklas buvo nuverstas
ir sunaikintas.
Minėtą dieną į Barstyčius
atvyko būrys milicininkų, tary
binio ūkio direktorius Marčiauskas, apylinkės pirmininkas Malskauskas, felčeris Viktinas. Ka
dangi vietiniai traktorininkai ne
sutiko paminklo griauti, nors ir
žadėjo duoti 400 rb., tai iš Skuo
do buvo iškviestas traktorinin
kas rusas. Aleksandrijos MSV
viršininkas, siųsdamas jauną
ekskavatorininką į Barstyčius,
jam paaiškino, kad reikėsią per
kelti vieną paminklą į kitą vietą.
Atvykusiam į Barstyčius ekskavatorininkui valdžios parei
gūnai įsakė prie paminklo kasti
griovį.
— Ką man pasakys mano tikin
tys tėvai? — bandė priešintis
ekskavatorininkas.
— Tik pamėgink neklausyti —
išvažiuosi pas “baltas meš
kas”, — gąsdino jaunuolį mili
cininkai. Besirenkančius žmo
nes milicija vijo šalin. Netolie
se esanti krautuvė buvo uždary
ta, kad tik nesusitelktų žmo
nės. Kryžiaus nuvertimas sukėlė
visuotinį gyventojų pasipiktinimą.
Lėkštutis, Perminąs ir dar keli
vyrai už nepagarbius išsireiški
mus prieš tarybų valdžią gavo
parų, kiti — nubausti pinigi
nėmis baudomis. Iš Paulausko
atimtas foto aparatas, nes šis
bandė įamžinti paminklo grio
vėjus.
Rugpiūčio 9 į Barstyčius iš
Skuodo buvo atvežti kaliniai,
kurie paminklą sudaužė ir iš
vežė. Sulaužytą Kristaus kančią
pasiėmė Barstyčių gyventoja
Poškaitė. Tą pačią dieną, kai bu
vo nuverstas Barstyčių pamink
las, Mažeikiuose mirė jo inicia
torius kun. Juozas Stasiulis.
TRYŠKIAI
Netoli Tryškių prie kelio sto
vėjo senas ir labai gražus ce
mentinis kryžius. 1974 pavasarį
Tryškių valdžios pareigūnai kry
žių sudaužė ir sumetė į ten pat
esantį ežerėlį.

MOSĖDIS
Mosėdžio parapijoje, šatraminų kaime prieš daugelį metų
“
buvo pastatytas meniškas kry
žius. Jis buvo saugojamas kaip
architektūrinis paminklas. Ti
kintieji jį puošdavo gėlėmis.
1969 kolūkio pirmininkas Apo- linaras Kvietkaūskas kryžių sunaikino. Kažkas parašė skundą į
Vilnių, kad naikinami architek
tūriniai paminklai. Atvažiavusi
komisija neva tikrino faktus, bet
kaltininkai liko nenubausti.
(Eite)
M’
■it
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LĖŠŲ TELKIMAS JAUNIMO KONGRESUI

Savaitės
įvykiai

Grynai iŠ ekonominio taško
Kai kuriem skaitytojam, gal
žiūrint, trečiasis pasaulio lietu būt, kyla du svarbūs klausimai:
vių jaunimo kongresas, ruošia kodėl jaunimo kongreso finansa
(atkelta ii 1 psl.)
mas Pietų Amerikoj šių metų vimu rūpinasi PLB-nė ir kodėl
FBI areštavo N Y deimantų pabaigoj, įvyks labai blogu lai tokią didelę pinigų sumą nori
skaldytoją Sarhis O. Paskalian ku. Tačiau, kai prieš kelerius surinkti?
ir matematiką Sahag K. Dedey- metus lietuviai pradėjo šiam
Pirmieji du PLJ kongresai įan už slaptų dokumentų vogi kongresui statyti pamatus, nie vyko tiktai Pasaulio Lietuvių
mą, jų fotografavimą ir per kas negalėjo pramatyti, jog Bendruomenės iniciatyvos dė
davimą Sov. S-gos pareigūnui. Jungtinės Amerikos Valstybės ka. Šio ateinančio kongreso pa
Du FBI agentai, bandę areš paklius į vieną iŠ blogiausių grindinį darbą atlieka jaunimas,
tuoti du indėnų rezervacijos ekonominių krizių savo istorijoj. veikdamas per jaunimo sąjunPine Ridge, S.D., gyventojus, O vis dėlto niekas JAV-ėse šian gas. Tačiau yra logiška palikti
buvo klastingai nužudyti. Nusi dien badu nemiršta, ypač iš lie lėšų telkimą ir kitus finansinius
kaltėliai dar nesurasti.
tuvių visuomenės. Bloga JAV-ių reikalus, liečiančius III PLJ
Prez. Fordas nauju sveikatos, finansinė padėtis tiktai reiškia, kongresą, PLB rankose. Šiam
švietimo ir gerbūvio sekretoriu kad šiais metais tipiškam JAV darbui ji turi daug patyrimo.
mi paskyrė Alabama univ. prof. lietuviui teks mažesnį procentą Be to, PLB valdyba, susidedan
dr. F. David Mathevvs. Dabar savo uždarbio taupyti ateičiai.
ti iš vyresnio amžiaus žmonių,
tinis sekr. Caspar W. WeinberPasaulio lietuvių jaunimo turi prestižo bei įtakos, kurių
ger atsistatydina.
kongreso ruošėjai turi vilties, jaunimas dažnai pasigenda vien
V. Vokietija, JAV protestuo kad kiekvienas lietuvis bent tru todėl, kad jis jaunimas. Finan
jant, sutiko parduoti Brazilijai už putį to savo uždarbio dės ne į siniame santykiavime tie du ele
4 bil. dol. branduolinės energi banką, bet investuos į Lietuvos mentai yra nepaprastai svarbūs.
jos technologijos, kurią Brazili ateitį — į mūsų jaunimą. Tuo
Kaip žinom, ten, Pietų Ameri
ja naudos tik taikingiem reika būdu lietuvis
galės savo aki koj, kur vyks III PLJ kongre
lam. Brazilija aprūpins Vokietiją mis stebėti, kaip auga jo procen so programa, liaudis yra netur
uranijaus rūda, kurios čia buvo tai, t.y. kaip jaunimas ruošiasi tingesnė už JAV ir Kanados gy
atrasta dideli klodai. ♦
perimti išeivijos lietuvių gyve ventojus. Argentinos, Brazilijos
nimo
vairą. Aukojęs III PLJ ir Urugvajaus lietuvių visuome
Sov. S-ga nuo naujų metų
kongresui
galės džiaugtis, žino nės yra prižadėjusios savais pi
siunčiamas jos gyventojam iš už
damas,
kad
jis skyrė savo pini nigais apmokėti visus jų ruošia
sienio pinigines perlaidas pa
gus
tokiam
projektui, kuris ne mus kongresinius parengimus.
pildomai apkraus 30% mokes
abejotinai
atneš
derliaus ne tik Tačiau šiandien paprastiem
čiais. Iki šiol ji imdavo 30%
jam,
bet
ir
visai
lietuviu visuo kongreso pasiruošimo darbam
mokesčių už patarnavimą.
menei.
Trečiasis pa jiem trūksta lėšų. Pietų Ameri
Brazilijos prez. Ernesto Geisaulio
lietuvių
jaunimo
kongre kai trūksta ne tik lėšų, bet ir
sel pašalino vyriausybės partijos
sas
prasidės
1975
gruodžio
20, patyrusių žmonių padėti vykdyti
senatorių Wilson Campos iš
o
prieš
tai
norima
jam
surinkti
senato už korupciją ir suspen
III PLJ kongreso planus. Taigi
$75,000....... L
davo jo politines teises 10 metų.
dalis $75,000 bus skiriama kelių
Pats senatas jį bausti nesuti
veiklių jaunuolių iš Šiaurės
V. Afrikos pakraštyje esančių Amerikos nusiuntimui į Pietų
ko.
Cape Verde salų gyventojai iš Ameriką vasaros metu. Be to,
Rumunija, norėdama gauti
sirinko vienos partijos parla III PLJ kongreso metu reikės
prekybinių lengvatų, pradėjo
mentą, atsiskyrė nuo Portugali apmokėti
lengvinti žydų emigraciją į Iz
paskaitininkų bei
jos
ir nutarė prisijungti prie ne menininkų kelionių išlaidas.
raelį.
priklausomybę gavusios Gui- Neužmirškim ir mūsų JAV bei
Prez. Fordas pareiškė, kad
nea-Bissau valstybės.
JAV priešinsis trečiojo pasaulio
Kanados jaunimo atstovų į kong
JAV senatas patvirtino pirmąjį resą. Daugumas jų yra studen
valstybių
pastangom,
pasi
negrą Daniel James keturių tai, kurie smarkiausiai kenčia
naudojant JT organizacija, siekti
žvaigždžių generolu.
savo siaurų politinių interesų.
dėl sergančios pasaulinės eko
nomijos. PLB yra prižadėjusi
atstovam, kad, jeigu ji surinks
pakankamai pinigų, tai apmokės
iki 1/4 jų kelionių išlaidų į Pie
tų Ameriką.
Nemaža dalis tų $75,000 bus
skiriama jaunimo ryšių centrui

LAIŠKAI ”
Šalia politikos

Cleveland, Ohio, ateitininkų šeimos šventės metu mokslei
vių ateitininkų įžodį skaito dvasios vadas kun. G. Kijauskas, S.J. Nuotr. VI. Bacevičiaus

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.
Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.
INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN
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CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis
kainuoja tarp 50 dol. ir 70 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

Jonas Jasinskas
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė .,
Ocean City, N. J. 08226

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

Skaldymas, skaidymasis mū
suose jau labai populiarus žodis.
Tačiau populiarumo ieškotojam
dar vis negana. O gal siekimai
daug didesni negu populiaru
mas? Okupantas jau pasėjo ne
pasitikėjimo sėklą ne tik anapus,
bet ir šiapus uždangos. Galima
būtų suskaldyti į smulkius
trupinius visą lietuvišką išeivi
ją laisvajam pasauly, jei nebūtų
apdairesnių už pačius skaldy
tojus. Tačiau skaldymo vaisiai
kartais ateina visai nelaukti.
Chicagos “prokurorų” apklau
sinėti Simas Kudirka ir Vaclo
vas Sevrukas jaunimo akyse
virto dvigubais didvyriais: jau
nimas pirmiausia žmoguje ieško
gėrio, o ne blogio.
Šie du vyrai spaudoj tarė savo
žodį. Kas norėjo, juos išgirdo ir
suprato. Kitaip reikalas atrodo,
kai klausinėjama provokacijos
tikslu. Pvz., kreipiamasi į disi
dentą Sevruką su klausimu, ką
jis padarė Lietuvai, lyg būtų
nieko apie tai negirdėta. To,
ką padarė, būdamas marksistasateistas (atvirai prisipažino tokiu
esąs), mum turėtų būti ir gana.
Kam dar maža, patartina paba
dauti 40 dienų už tikėjimo lais
vę Lietuvoj, tai bus šiek tiek
daugiau, negu badavo Sevrukas.
Gal jis pasisakytų apie kitus
savo nuopelnus, jei nebūtų pali
kęs anapus uždangos savo arti
miausių arba jei tai leistų jo di
sidentinė veikla.
Liaudis sakydavo: šuo įerzin
tas kitaip loja. Panašiai atsitinka
ir su žmonėmis: “kraujui už
virus”, kartais pasakom ne tai, ką
norim ar galvojam. Sevrukas, ne*šiodamas kalėjimo “duonos”
padarytas fizines žaizdas, at
rodo, mažiau atsparus. Daug
kartų turėjęs prieš save audito
riją, dėstydamas universitete,
greitai pagavo Chicagos klausy
tojų nuotaikas ir paklausėjų
kėslus, susierzino ir pasimetė.
Jis atsakė pagal paklausėjų no
rą. paduodamas jiem į rankas

Chicagoj ir kongreso informaci
nei tarnybai \Vashirigtone. Pir
masis yra lietuvių jaunimo ner
vų centras. Pavyzdžiui, kai pasi
rodė Chicago Tribūne žurnalis
to straipsnių serija apie Baltijos
valstybių de jure pripažinimo
pavojų, ryšių centras per savai
tę išsiuntė prezidentui Fordui
tūkstančius protesto telegramų.
Dabar ryšių centras koncentruo
ja savo pastangas įvairiem kong
reso projektam, kaip kongreso
studijų dienų programa ir studi
jinė anketa. Kongreso informaci
nė tarnyba renka ir spausdina
informaciją apie kongresą, o p.o
to ją teikia radijui ir savo jau
niem laikraščių koresponden
tam. Tad matom, kad kiekvienas
doleris iš tų renkamų $75,000
bus reikalingas. Jeigu visi auko
ti pinigai nebūtų sunaudoti
prieš ar per III PLJ kongresą,
tai jie būtų skiriami jaunimo
pokongresinei veiklai.
Kadangi JAV lietuviai yra iš
eivijos užnugaris, jų finansų tel
kimo našta yra sunkiausia. Iš
$75,000
JAV-ėm
paskirta
$67,000. Kiekviena LB apygarda
turi nustatytą kvotą. Žinoma, Vi
durio Vakarų apygarda, kuriai
priklauso Chicaga, turi didžiau
sią kvotą, būtent $29,264. New
Yorko apygarda prašoma surink
ti $5,014.
Pinigam rinkti yra įvairių bū
dų. Clevelande, Chicagoj ir ki
tur bus ruošiami specialūs vaka
rai, kurių pelnas bus skiriamas
vien III PLJ kongresui. Teniso
žvaigždė Vytas Gerulaitis yra
sutikęs panaudoti savo talentus
padėti rinkti lėšas jaunimo
kongresui. Pageidaujama, kad
kiekviena LB apylinkė sudarytų
specialias komisijas, kurių na
riai, su įgaliojimais ir oficialiais
LB aukų lapeliais, rinktų au
kas. Reikia tikėtis, kad jauni
mas ir vyresnieji glaudžiai dirbs.
Tiem, kurie nori tiesiogiai
siųsti savo aukas III PLJ kong
resui, duodam šį adresą! III
PLJK, 4428 South Rockvvell,
Chicago, IL 60632.
Viktoras Nakas

“kūjį ir priekalą”; tai turėtų
reikšti: dabar tvokit ir turėkit
malonumą. O aš dirbsiu su di
sidentais toliau už kenčiantį
žmogų anapus uždangos.
Paklausėjai — kokios pavar
dės jų bebūtų — nieko neišaiš
kino, neįrodė ir nieko neįtikino.
Pagyvensim — pamatysim. Išsigandusiem norėtųs priminti,
kad šiame krašte yra kam rūpin
tis saugumo reikalais. Pasirū
pins jie ir Sevruku, jei to reikės.
Jis nesiprašo nei į Altos, nei į
Vliko postą, tai kam jį savo klau
sinėjimais varginti ir niekinti
spaudoj.
Simas Kudirka sausio 18 Chi
cagoj buvo užklaustas:
“Čia sklinda gandai, kad tams
ta rengiesi patraukti ar jau pa
traukei į teismą JAV, pateik
damas kelių milijonų ieškinį iš
pakrančių sargybos” (St. Juškėnas).
Koks gėdingas klausimas!
Kam rūpi apkalbos arba patys jas
kuria, tegul salės kampe pakamantinėja Simą. Bet kam to
kius dalykus skleisti viešumoj?
Vargšas Simas (garbė jam už
kantrybę) pradeda aiškinti:
“Matot, aš vis kalu ir kalu.
Aš pasakiau Vigilant laive ir
visur kartoju: amerikietis yra
kitoks žmogus. Jis daro klaidų,
padarė ir dabar, bet jis
išauk
lėtas humanistiškoj dvasioj. Jis
su morale.”
Dar betrūksta, kad vieną die
ną Kudirkienė pasakytų: aš tik
verkiu ir verkiu dėl' tokių klau
sinėjimų . . .
Simui Kudirkai, mitusiam
raudonųjų kalėjimuos smūgiais
ir dvokiančia žuvim, tikrai ne
galėjo ateiti mintis tapti milionierium, keliant bylą JAV. To
kios gudrybės rūpi tik tiem,
kurie čia jau seniai užsiaugino
lašinius. Kai kuriem iš jų svo
riui numesti gal pravartu būtų
pakartoti Simo kelionę nuo
pat Vigilant ir tęsti ją su vi
som
“smulkmenom”
visus
ketverius metus. Sugrįžus gi,
susirinkti
miestų
burmistrų
raktus ir pradėti .... bvlą.
D.P.

AN' ANaS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir DaDrastus.
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave’ąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maiš
ias prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Jiinction Blvd., Corona,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y?
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldrauduslem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Eiderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.

Telef. MI 7-6637.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mlnkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
V II*

J>

■*»-

tlggj irTB-TT

iitt—

... —r,

»r<-

, II.

I ,!■

i.^>i

Geriausios medžiagos-gaunamos pigia kaina ypač
Siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) •
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežlnskaltė, sav.

Lietuviško stiliaus paminklr
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York,
New Jersey^ ir Conneeticut
valstijose

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

— Tai yra mūsų vienintelį vieta
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)

AUTOBUSAIS Įdomių vietų
lankymas
TRAUKIMAI

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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DARBININKAS
341
Highland
Brooklyn, N. Y.,

Blvd.
11207
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by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352
Business Office (212) 827-1351

Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., Post Office

Subscription per year — $10.00. Single Copy 20 cents

Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam S10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra •
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinj
ir kalbą redakcija neatsako.
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Pavergtųjų savaitė
Sekmadienį užeikite į Šv. Pat
riko katedrą New Yorke. Ten
bus pilna žmonių, gal net ir pats
kardinolas bus. Prelatas Jonas
Balkūnas sakys pamokslą ir pri
simins pavergtas tautas.
Didžioji katedra bus kraupi,
rūsti, susimąsčiusi. Kas šiame
didžiųjų laisvių amžiuje kalba
apie pavergtas tautas. Juk to ne
gali būti!
Seniau tai tikrai buvo paverg
tų tautų. Buvo imperijos, ku
rios turėjo savo kolonijas. Buvo
pavergta Afrika, bet šiandien Af
rika išėjo iš savo džiunglių, su
drambliais, liūtais, žirafomis išė
jo į nepriklausomą gyvenimą ir
turi savo atstovus Jungtinėse
Tautose. Juodasis kontinentas
šiandien gali pasididžiuoti prieš
baltąjį: mes laisvi, o jūs?
Baltasis žmogus to negali pa
sakyti. Jei katedroje laikomos
pamaldos, jei sakomi pamokslai
apie pavergtas tautas ir pavergi
mą, tai dabar taikoma baltajam
žmogui. Baltasis žmogus paver
gė baltąjį ir kur? Europoje!
Europa buvo laisva, bet dabar
ten susikūrė nauja imperija, so
vietinė, ten pasidarė ir naujas
kolonializmas. Ten yra tos pa
vergtos tautos. Tai Estija, Lat
vija, Lietuva, Gudija, Ukraina —
visos tiesiai įjungtos į Sovie
tų Sąjungą. Visai eilei kitų pri
mestas
komunistinis
reži
mas, nes už nugaros stovi sovie
tinis ginklas. Tos satelitinės tau
tos yra Lenkija, Čekoslovakija,
Vengrija, Rumunija, Bulgarija.
Ir ten nėra laisvės. Ir ten yra
didelė priespauda. Žinome, kas
dėjosi Vengrijoj, kai tauta norėjo
daugiau laisvės. Rusų tankai su
triuškino vengrų laisvę. Tie pa
tys priespaudos tankai sutraiškė
ir Čekoslovakijos laisvę.
Sovietų Sąjunga dažnai pris;stato esanti kultūringa ir moder
ni valstybė. Ir kaip gali būti
kultūringa, kad yra imperialisti
nė valstybė, kad tautas paglem
žė ir atėmė jom laisvę. Visur;
pasibaigė vergija, bet tik ne

Sovietuose. Ten vergija palaiko
ma durtuvu, šautuvu, bizūnu.
Ten į kalėjimus kiša, kas pasi
sako už laisvę. Ten persekioja
žmogų, kad jis nori praktikuoti
savo religinius įsitikinimus.
Saugumo konferencijoj Hel
sinkyje Sovietai norės, kad
būtų pripažintas jų sienų nelie
čiamumas. Vadinas, jie norės,
kad visi pripažintų ir nusilenktų
jų užgrobimam. Jei pav. Ang
lija tokia prievarta ir tokiu smur
tu valdytų užgrobtas tautas, tai
koks būtų skandalas. Rašytų visi
laikraščiai, šauktų visos radijo
stotys. Kai Sovietai žmones kiša
į kalėjimą, kai valstybes tankais
suvažinėja, nedaug kas dėl to
jaudinasi. Net prie vieno stalo
sėsis ir posėdžiaus.
-oPrisimena Romos imperijos
laikai ir didieji cirkų žaidimai,
kai išeidavo į areną gladiato
riai, pasmerktieji mirti. Jie su
stodavo prieš valdovo ložę ir pa
sveikindavo: Sveikas, cezari,
mirštantieji tave sveikina!
Tokioje arenoje yra išvarytos
ir pavergtos tautos. Didieji ren
gia sau žaidimus. Gražu jiem
pažiūrėti, kad nuskriaustieji
vargsta, kad jie kišami į kalėji
mą, tremiami į Sibirą. Didieji
net šypsosi ir laukia, kada pa
vergtieji juos pasveikins.
Bet pavergtieji nepasveikins
savo pavergėjų ir tų, kurie juos
išdavė. Pavergtieji ir toliau vi
som išgalėm kovos, kad ir jų
kraštai būtų laisvi.
-oPavergtųjų tautų savaitė —
liūdna ir gūdi savaitė. Ji ver
čia visus susimąstyti, kodėl šiais
laisvių laikais dar pavergiamos
tautos j Ir kas jas pavergia; Sa
vaitė mum primena, kad turime
budėti, nes Sovietų imperija yra
plėšri ir grobuoniška. Saugo
dami šio krašto laisvę, drauge
atsiminkime ir pavergtuosius.
Darykime visa, kad ir jie būtų
laisvi ir jų kraštų vėliavos ple
vėsuotų prie Jungtinių Tautų.

TREMTIES LIETUVIS
IDĖJŲ SŪKURYJE
JUOZAS ERETAS
3

kad tiesa gali būti naudinga ir cendentinį pasaulį ir žemę. Tuo
praktiškame gyveni Bet iš es jis išvengtų tiek spiritualistų,
mės ji vis dėlto visai kas kita, tiek materialistų kraštutinumų.
negu rodyklė
naudingumui Nors, atrodo, nesunku žmogų
atžymėti. Taigi, nors mes kiek-, harmoningai sujungti su savo
vieną pasaulėžiūrą ir vertiname Kūrėju ir žemę prasmingai įpagal jos “gyvenimiškumą”, t.y., jungti į visatos visumą, tai vis
pagal tai, kiek ji atitinka tam gy dėlto nėra taip lengva, ką akivenimui, kurį ji bando išaiškin vavaizdžiai parodo praeities
ti, mes vis tiek jos negalime ver bandymai, kuriems tik Malonės
tinti tik pagal iš jos turimą nušviestais, retais momentais
pavyko prisiartinti prie tiesos.
naudą kasdienybėje.
Vienas gyviausiai ginčijamųjų
Iš to seka, kad ir pragmatiz
mas nėra tinkamas įrankis pa punktų visados buvo žemės už
saulėžiūrai suformuoti, gyve davinio bei jos vertės nustaty
nimui pagrįsti bei kultūrai puo mas. Kai tuo tarpu materialistai
ją pervertino, dvasingiau nu
selėti.
sistatę dažnai pernelyg nuverti
5. KRIKŠČIONIŠKASIS
no žemę bei žmogiškąją buitį.
Atsiminkime tik Tomą KempieHUMANIZMAS
Turėtų būti aišku, kad atmeti tį (1380-1471) ir jam priskiria
mo žodis negali būti paskutinis mąjį veikalą apie Kristaus seki
mūsų žodis, nes žmogus negy mą, kur jau pirmame puslapy
vena iš to, ką jis neigia,, bet iš je skaitome: “Aukščiausia iš
to, ką jis teigia. Dėlto mūsų kri mintis yra siekti dangaus, panie
tika tesiekia ištuštinti dvasios kinant pasaulį”. Bet kažin ar tik
sceną nuo netinkamų pažiūrų, ra tokia pažiūra, kuri siekia žmo
kad būtų vietos tikresnei pasau gų atplėšti nuo žemės ir, išjung
lėžiūrai. O tokia mes laikome dama jį iš istorijos, radikaliai
krikščioniškąjį humanizmą.
nukreipia ten, kur žemė nustoja
Kokie turėtų būti jo pagrin savo traukiamosios jėgos?
Norįs atsakyti šį klausimą, turi
dai?
Aišku, kad krikščioniškas atsiminti, kad Dievas sukūrė
humanizmas turi apimt visu ne tik žmogų, bet ir erdvę
mą — Dievą ir žmogų, trans su laiku, kuriuose jo kūrinys turi
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PENKTOSIOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS DARBAI
PRANEŠIMAS JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS TARYBOS
SUVAŽIAVIME

6849 Vernon Avė., Dearborn
Heights, Mich. 48127.
Antrasis visuotinis šventės
rengimo komiteto posėdis įvyko
Lietuvių Tautinių Šokių Insti balandžio 20 Downers Grove,
tutui ir JAV Lietuvių Bendruo III., dalyvaujant didesniam na
menės krašto valdybai nutarus V
rių skaičiui. Jame vyko komite
tautinių šokių šventę ruošti 1976
to narių funkcijų ir darbo plano
rugsėjo 5 Chicagoj, Internapriėmimas. Buvo pasiskirstyta
tional amfiteatre, buvo dedamos
pareigomis komisijose ir aptarti
pastangos
Chicagoj
surasti
komisijų darbo planai.
šventės rengimo komiteto pir
Trečias visuotinis šventės
mininką ir sudaryti patį komi
rengimo
komiteto posėdis įvyko
tetą. Institutui ir LB krašto val
gegužės
30
Chicagoj, Tautiniuo
dybai pakvietus, komiteto pir
se namuose. Čia, šventės banke
mininku sutiko būti Bronius
Juodelis. Ištyrus darbo sąlygas, to komisijai padarius pranešimą,
sudarius
šventės
ruošimo buvo priimta banketo sąmata ir
darbo planus ir pasitarus su bu padarytas nutarimas jį ruošti
vusių švenčių rengimo komi dviejose puošniose McCormick
tetų pirmininkais inž. B. Nai rūmų salėse, su pietumis ir šo
niu ir dr. L. Kriaučeliūnu, buvo kiais, vieną salę skiriant jauni
mui, o antrą vyresniesiem. Salių
pakviesti pirmieji komiteto na
rezervacijos jau padarytos. Lėšų
riai.
telkimo komisijos pirm. dr. Do
Pirmasis šventės rengimo
mas Giedraitis padarė praneši
komiteto posėdis įvyko kovo 15 mą, primindamas, kad šį rudenį
Dovvners Grove, 111., dalyvau bus ruošiamas iškilmingas šven
jant Tautinių Šokių Instituto pir tės rėmėjų banketas. Posėdy bu
mininkei Jadvygai Matulaitie vo nustatytos šventės bilietų
nei, šventės programos vado kainos — nuo 3 dol. iki 8 dol.
vei, vicepirmininkei Galinai asmeniui, išskiriant ložes, kurių
Gobienei, sekretorei Vandai kainų nustatymą ir jų platinimą
Stankienei, LB krašto valdybos atliks lėšų telkimo komisija. Bu
pirmininkui Juozui Gailai ir vo aptarta ir šventės pajamų bei
šventės rengimo komiteto na išlaidų sąmata, kuri galutinai
riam. Buvo aptartos šventės
bus suformuota vėliau. Progra
rengimo darbo gairės, nustaty mos direktorei G. Gobienei
tos darbo sritys, Institutui pa pageidaujant, vienetų registra
vedant šventės programos pa cijos data buvo prailginta iki
ruošimą ir atlikimą,’ o rengi š.m. liepos 1.
mo komitetui — visus šventės
Pirmuosius šventės ruošimo
techninio surengimo ir admi darbus informacijos komisijos
nistravimo darbus. Institutas su nariai nemažai aprašė mūsų
tiko š.m. rugpiūčio 17-24 Dai spaudoj. Platų pasikalbėjimą su
navos stovykloj suruošti tautinių komiteto pirmininku paskelbė
šokių mokytojų kursus. Šventės Margučio radijo programa. Pir
komitetas paskelbė visų šventėj ma spaudos konferencija buvo
dalyvaujančių tautinių šokių gegužės 6 Jaunimo Centre. Ofi
vienetų registraciją pas progra cialūs vizitai buvo padaryti Lie
mos direktorę Galiną Gobienę, tuvos generalinei konsulei J.

:
a
<■
JAV LB Tarybos trečiojoj sesijoj, kuri įvyko birželio 20-23
Clevelande, kalba Švietimo Tarybos pirm. S. Rudys. Sėdi iš
k. B. Nainys, J. Gaila ir A. Rugienius. Nuotr. V. Bacevičiaus

pasireikšti. Dėl to žemė nėra
prakeikimo, o bandymo vieta,
kuriai Dievo Sūnus, čion nu
sileisdamas, suteikė tikrą vertę.
Tuo amžinybės spinduliai krinta
ir į žemę. Jos saulė yra Kūrė
jo saulė. Taigi, žemė visai nėra
Jo užmesta skeveldra, kybanti
kur nors visatos pakraštyje, o yra
esminga dalis visumos, kuri
suteikia visoms dalims reikšmę
bei orumą.
Žmogus nėra tik kokia men
kystė, skurstanti ant Kūrėjo už
mirštos, atšalusios planetėlės,
yra brangiausias Jo kūrinys, ku
ris parinktoje jam vietoje gali iš
augti į vis tobulesnę esybę.
Vadinasi, šalia Dievo gloria divina (dieviškoji garbė) spindi ir
tam tikra gloria mundana (pa
saulio garbė). Dėl to verkšleni
mą apie žemę, tąją “ašarų pa
kalnę”, paliekame atgyventiems
amžiams.
Šita sintetinė koncepcija yra
gyva daugelio žymių šių laikų
kultūrininkų mąstyme. Antai
Christopher Dawson (g. 1889)
savo 1956 m. išleistoje knygoje
Dy namie ofWorld History rašo:
“Tiek krikščionybės religinės,
tiek intelektualinės humanizmo
tradicijos šiandieną dar gyvos.
Dėl to ir jomis turime naudo
tis, jei norime sukurti naują kul
tūrą”. Nuostabus supuolimas
kad beveik tuo pačiu laiku ir
Teilhard de Chardin (1881.1955) reiškė kuone tą pačią
mintį, konstatuodamas: “Grai
kai svajojo apie harmoniškąjį,
mes gi siekiame pilnai išvys

Daužvardienei, Draugui ir Nau
jienom. Visi pažadėjo remti šią
šventę ir rengėjų darbus. Šven
tės komiteto sudarymas vyko
labai sėkmingai. Į jį įėjo paty
rę, gabūs, pareigingi, sugyvena
mi įvairių pažiūrų asmenys. Tai
parodė iki šiol turėti posėdžiai
ir darbai. Komitetą sudaro: pirm.
Bronius Juodelis, vicepirminin
kė Sofija Džiugienė, programos
direktorė Galina Gobienė, sek
retorė Aldona Rauchienė, iždi
ninkė Genė Rimkienė, teisinis
patarėjas Povilas Žumbakis, kon
sultantas Algis Modestas, pro
gramos asistentė Vanda Stankienė, pranešėja Julija Cijūnėlienė, dekoratorius dail. Jur
gis Daugvila ir administraci
nis asistentas Antanas Rauchas.
Šventės muzikos atlikimas bus
nustatytas ir aptartas tautinių šo
kių mokytojų kursuose Dainavoj.
Šventės didžiausius darbus at
liks vienuolika komisijų. Re
gistracijos komisija: pirminin
kė Joana Krutulienė, Vanda
Aleknienė, Nijolė Diminskytė,
Arnoldas Alekna (transporto rei
kalam) ir Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos Chicagos klubas
su pirm. M. Marcinkiene (nak
vynių reikalai). Informacijos
komisija: koordinatorė Rima
Janulevičiūtė, Aloyzas Baronas,
Vladas Būtėnas, Jurgis Janušaitis, Vytautas Kasniūnas, Alfon
sas Nakas, Algirdas Pužauskas,
Aldona Daukus, Petras Petrutis ir Anatolijus Šlutas, Šventės
bilietų komisija: pirm. Vytenis
Šilas, Loreta Stakienė ir Jonas
Spurgis. Lėšų telkimo komisija:
pirm. dr. Domas Giedraitis,
vicepirm. dr. F.V. Kaunas, Valė
Lapienė, Nijolė Vengrienė, dr.
Gediminas Balukas, John G.
Evans, dr. Algis Paulius ir dr.
Antanas Razma. Komunikacijos
komisijai pirmininkauja dr. Kas
tytis Jučas; kiti nariai bus pa
kviesti vėliau. Banketo komisija:
pirm. Marija Remienė, Albertas
Vengris, Julija Cijūnėlienė ir
Aniceta Mažeikienė. Šokėjų su
sipažinimo vakaro komisija:
pirm. Stasė Bacevičienė, Gran
dies, Jaunimo Centro ansamblio
Neolituanų, Sūkurio, Vyčių ir
Žilvičio tautinių šokių grupių
atstovai. Šventės leidinį sutiko
redaguoti Danutė Bindokienė
su talkininkais Jonu Bagdonu ir
Kaziu Skaisgiriu. Garbės svečių
globos komisija: pirm. Vytautas
Kamantas, Juozas Ardys ir Vac
lovas Kleiza. Salės tvarkymo
komisija: pirm. Jonas Paronis,
skaučių Aušros Vartų, Kernavės,
jūrų skaučių Nerijos, skautų
Lituanicos tuntai ir Chicagos
akademikai skautai. Pirmosios

tyto žmogaus, kuris savyje tu pasauliu, kuris vieningiems kul
rėtų apimti ir aną, kuo mes tūros užsimojimams vėl galės
krikščioniškai apvainikuotumė -suvesti visus tautiečius.
me humaniškąją kultūrą”. Į6. AR EMIGRANTAI TAM
sidėmėtina, kad ir anglų istorioDARBUI PAJĖGOS?
sofas
Arnold
Toynbee
Į šitą darbą tikrai turėtų į(g. 1889) priėjo panašių išvadų,
sijungti
visi laisvame pasaulyje
nes vieną reikšmingiausių savo
paskaitų, paskelbtą 1958 metais, atsidūrę lietuviai, nes tuo jie
jis baigia žodžiais: “Mūsų žemė tęstų dar Nepriklausomybės lai
nėra kažkokia vieta dvasios lavy- kais viltingai pradėtą užsimoji
boms, vykstančioms kažkur ana mą — lietuviškai apipavidalinti
pus Dievo karalystės ribų. Ji iš krikščioniškąjį humanizmą.
Toks tautiškas apipavidalini
tikrųjų yra viena tos karalystės
provincijų, apimanti savyje visas mas nebūtų koks nors ekskliutas absoliutiškas vertybes, ku zyvizmas, o tik tautiška pareiga.
riomis pasižymi ir kitos jos da Juk reikia žinoti, kad kultūra
neplaukia iš bevardės žmonijos,
lys”.
Šitokiomis
ir
panašiomis nė iš bendro “pasaulio proto”,
mintimis naujojo humanizmo bet iš atskirų tautų dvasios, sie
pradininkai gali tiesti tiltą į tik los, širdies. Kultūra nėra mono
resnį pasaulio supratimą ir į litiška, vienspalvė, ji visada žėri
tikslesnį žmogaus pašaukimo visomis vaivorykštės spalvomis,
suvokimą, kas leistų ir naujai visuomet yra sąskambis visokių
kultūrai padėti tinkamesnius tonų. Skamba paradoksiškai, o
pamatus. Tai, žinoma, tik pra vis tiek yra teisinga: Europa ta
džia darbo, kuris visos eilės ge po didžia savo mažaisiais: Atė
neracijų turėtų būti dirbamas. nais, Sparta, Florencija, WeiBet džiuginantieji pramatymai maru, Oxfordu. Kiek jai davė
Ticiano Venecija, Spinozos
pateisins bei atlygins už visą
įsitempimą, nes šitokiomis pa Olandija, Camoenso Portugalija,
stangomis išaugąs krikščioniška Leibnizo Hannoveris, Pestasis humanizmas atstos mums lozzio Šveicarija, Smetanos ir
šiapus okeano dirbantiems, re- Dvoržako Čekija! Mažieji švietė
Graikai
per
nesansiškąjį humanizmą bei jo didiesiems:
naujoviškas atžalas, o anapus sams ir romėnams, Vakarai ru
vandenyno besidarbuojantiems sams. Didieji dažnai tik tuo di
atstos pragmatizmą. Be to, tėvy deli, kad meta ilgesnį šešėlį.
Kaip praeityje taip ir dabar. Ir
nėje besirungiantiems naujasis
mūsų humanizmas galės duoti naujuose savo kultūros sie
taiklesnį atsakymą į marksizmo- kiuose Europa neapsieis be
leninizmo statomus klausimus. “mažųjų”, jais tiesiog remiasi.
Tokiu būdu jis taps tuo dvasios Ir ten, kur tauta kaip tokia lai

pagalbos komisijai pirmininkau
ja dr. Romas Povilaitis; kiti jos
nariai bus pakviesti vėliau.

Šventės komiteto narių dar
bas yra savanoriškas, neapmo
kamas. Apmokamos tik darbo
priemonės. Komitetas prisiima
bet kokią finansinę atsakomybę
tik iš anksto raštiškai susitarus,
pasirašant komiteto pirminin
kui. Bus stengiamasi šokėjam
apmokėti 50% kelionės išlaidų.
Į visuotinius komiteto po
sėdžius kviečiami visi komite
to nariai; juose daromi pagrindi
niai nutarimai. Į vykdomuosius
posėdžius kviečiami tik admi
nistraciniai nariai. Sprendimai
atliekami paprasta balsų dau
guma.
Komitetas stengsis, kad ši
šventė apimtų visus laisvojo pa
saulio lietuvius. Visi juk šokam
tą patį Kalvelį ar Malūną. Visi
dėvim tą patį lietuvių tautinį
drabužį. Visi rūpinamės mūsų
tautos gyvastingumu. Šventė
rengiama visiem.
Šventėj dalyvauti pas vadovę
G. Gobienę užsiregistravo 44
jaunimo tautinių šokių vienetai,
29 jaunių vienetai ir 30 mokyk
linių vaikų vienetų iš JAV ir Ka
nados. Užsiregistravo Nemuno
šokėjai iš Brazilijos ir Venecuelos lietuvių tautinių šokių
grupė, vadovaujama A. Žalnieriūnaitės.
Iki pasimatymo penktojoj lie
tuvių tautinių šokių šventėj
Chicagoj!
Bronius Juodelis
Komiteto pirmininkas
— Lithuanian Freedom Forum (Vilius Bražėnas) pastango
mis, Executive Committee of
American Party, Lee County,
Florida, gegužės 13 priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, kad
JAV vyriausybė griežtai laikytų
si savo ligšiolinės Baltijos kraštų
inkorporacijos Sovietų Sąjungon
nepripažinimo politikos. Rezo
liucija pasiųsta: prezidentui
Fordui, senatoriams Lavvton
Chiles ir Richard Stone, kongresininkui L.A. Bafalis ir spaudai.
(E)
— Viktoras Nakas Iš Det
roito, pereitų metų BATUNo
stipendijantas prie Jungtinių
Tautų, nuo gegužės 12 visai va
sarai Vliko pakviestas dirba jo
įstaigoj. V. Nakas už pereitų me
tų studijinį darbą prie JT “A
Study of the Subcommittee on
Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities”
gavo pilną kreditą Michigano
Universitete.

kinai priversta tylėti, ten jos var
du turi prabilti emigracinis jos
elitas. Tas mus įpareigoja. Bet
kaip su mūsų išgalėmis?
Jos neeilinės, juk mūsų gre
tas sudaro kuone vieni inteli
gentai, ir tie vėl beveik visi kū
rybinį darbą pajėgūs dirbti in
telektualai. Tikrai, retai kada
emigrantai tiek buvo išmokyti,
net tiek išmokslinti ir kūrybiškai
apdovanoti kaip mūsų. Pajėgų
mums netrūksta. Tačiau kaip su
mūsų galimybėmis įsijungti į
tą darbą?
Sociologai į tą klausimą atsa
ko skeptiškai, nes jų nustatyti
dėsniai
egziliečiams
mažai
teikia vilties. Jų tyrinėjimai ro
dą, jog emigrantų pergyvena
mos fazės jų jėgas neišvengia
mai suvedančios prie nulio.
Tuos tarpsnius sociologai api
būdina šitaip:
Pirmame emigracija dar stipri,
nes tebegyvena senomis, tėvy
nėje įgautomis jėgomis. Dėl to
ji dar veikli, net kovinga. Ji ri
kiuojasi ir plasnoja vilties spar
nais.
Tačiau tremčiai užsitęsiant,
tos jėgos silpsta, nes viltis su
grįžti kasdieną menkėja. Dėl to
šioje antroje fazėje abejonės
graužia sielą ir pakerta pirmykš
čius užsimojimus. Kelias atgal
vis stipriau užsiblokuoja, o ke
lias pirmyn svetimame krašte
tik lėtai atsiveria arba ir visai
neatsidaro. Nusiminimas gaubia
silpstančius, emigracija ima iš
krikti.
(Bus daugiau)
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PAGERBTAS
ADOMAS GALDIKAS

Atsiųsta
paminėti

Marijos Nekalto Prasidėjimo tą savo ryžtą sėkmingai įvyk
seserų sodyboj Putname birže dė. Kai, pasirodžius angliškajai
lio 22 maloniai buvo prisimin monografijai vienas kitas bandė
tas bei pagerbtas dail. Adomas atkalbėti nub lietuviškosios lei
Galdikas. Progą pateikė nese dimo, ji tvirtais argumentais iš
niai išleista lietuvių kalba jo mo sklaidė vi kas abejones, ir neliko
nografija. Toks įvykis, gana retai nieko kito, kaip tik vykdyti jos
pasitaikąs užsienio lietuvių prašymus. Galdikienė troško lie
gyvenime, tikrai vertas paminė tuvių visuomenei pateikti gerą
jimo, į kurį ir buvo sukviesti ar veikalą gimtąja kalba, tud pa
gerbdama mūsų raštą ir atlikda
timiausi velionio bičiuliai bei
gerbėjai. Jų čia iš įvairių vieto ma kilnią patriotinę pareigą.
Lietuviam čia, o ypač tėvynėje,
vių suvažiavo apie 100. Nema
žas būrys atvyko iš New Yorko, bus fiin miela Adomo Galdiko
kur Adomas Galdikas buvo pa kūryba, aptarta savo kalba. Ang
liškoji monografija gi pirmiausia
stoviai įsikūręs, kai atvyko iš
Paryžiaus. Monografijos prista tarnaus kitataučiam.
‘ i t OA i ■ 1 ' • ' ■ ' \
tymo dieną Putname susitelkė
Birželio*£2 visi, susirinkę į
būrys meno, mokslo ir dailiojo
rašto žmonių, sukviestų Magda lietuviškos monografijos prista
tymą, jautė pagarbą Magdalenai
lenos Galdikienės ir Nek. Pr.
seserų, lyg kokiom iškilmin ; .Galdikieųei, kuri, nepaisant ilgo
Dail. Telesforas Valius kalba dail. Adomo Galdiko monografijos
gom užbaigtuvėm, kai po sun amžiaus naštos, buvo pajėgi su
rengtas birželio 22 Putnamo vienuolyno sodyboje. Nuotr. V. Maželio
visais gyyai bendrauti ir visus
kių darbų ateina laikas atsipūsti.
vaišinti. N^onografijos pami
Po Adomo Galdiko mirties
nėjimą Galdiko muziejuje pra duodama suprasti, jog tai įpras
darbas buvo sunkus —jo žmonai
našlei reikėjo tinkamai sutvarky dėjo sesuo Margarita. Redaga mino jo kūrybinį degimą.
Pasibaigus programai, visi
ti gausų kūrybos palikimą ir iš vimo bei leidimo darbą nušvietė
svečiai
vėl susirinko į Galdiko
leisti
net 2
monografijas. redaktorius dr. Juozas Girnius.
muziejų,
kur galima regėti ne
Tai atlikta labai trumpu laiku Paskaitą apie Adomo Galdiko
tik
jo
paveikslus,
bet ir skaity
— per penkmetį. Toks sklan kūrybos kai kuriuos atžvilgius
tas
knygas
bei
surinktus
meno
dus žygis atrodo beveik neįma ir monografijos estetiką davė
Liepos 6 — Lietuvių diena.
dalykėlius.
Visa
tai
čia
dailiai
nomas, kai pervarstai visas Gal dail. Telesforas Valius, atkelia
sutvarkyta
dail.
A.
Merker
Mišias
11:30 aukoja T. Justinas
diko darbų sukatai o gavimo ir vęs čią iš Toronto. Prisimintas
rankomis.
Primintina
taipgi,
jog
Vaškys
savo kunigystės 40 m.
pervežimo saugesnėn vieton ap jos leidėjas Juozas Kapočius,
muziejuje
Galdiko
paveikslai
proga.
Pamokslą
sako T. Leonar
linkybės. O čia dar net dvi iš meniškosios pusės tvarkytojas
nuolat
keičiami,
ir
jį
visados
įdo

das
Andriekus.
4 vai. meninė
dail. Viktoras Vizgirda ir visi
taigingos monografijos, kurios
mu
aplankyti.
Čia
ilgai
dar
šneprograma,
kurią
atlieka Onos
pilnai gali lenktyniuoti su ge prie monografijos prisidėjusieji
kučiuotasi
bei
dalintasi
įspū

Ivaškienės
tautinių
šokių grupė
riausiom europietiškom šios sri raštu. Baigiamąjį žodį tarė Mag
džiais,
kol
vakarop
išsiskirstyta.
iš
Bostono.
dalena Galdikienė, iškeldama
ties knygom. Tai liudija, ką gali
Ta proga nemaža parduota lietu
Liepos 6-13 — Lietuvių Fron
atlikti vienas žmogus, jeigu jis kai kurias ryškesnes leidimo
viškosios
monografijos,
kuri,
be

to
Bičiulių stovykla. Paskaitos:
tikrai užsidega. Tokia ugnim už vargų detales, kurių daug kas
je,
labai
ribota
—
vos
500
dr.
K. Ambrozaitis, St. Barzdu
sidegė Magdalena Galdikienė, nežinojo.
egzempliorių.
Penktadalis
jos
kas,
dr. J. Girnius, Kęst. Gir
Po kalbų programa buvo tę
pasilikus viena su milžinišku
jau
parduotas
per
vieną
mėnesį.
nius,
dr. K. Skrupskelis, kun. St.
velionio vyro kūrybos turtu. Ži siama, parodant apie Galdiką
Tai
kilnus
leidimo
pastangų
įYla
,
dr.
Č. Kuras, Simas Kudir
noma, visi, kurie brangino bei garsinį filmą, kurį paruošė kun.
vertinimas,
teikiąs
Adomo
Gal

ka.
Paroda:
dailininkės — M.
gerbė didįjį mūsų dailininką, vi A. Kezys,S.J., ir skaidres.
diko
našlei
ir
visiem
jo
bičiu

Ambrozaitienė,
S.
SmalinsFilmas sumaniai atliktas, įam
saip bandė talkinti. Malonu pa
liam
naujo
džiaugsmo.
kienė,
R.
Jautokaitė.
Koncertas:
žymėti, jog tame žygyje labai žino velionį visam laikui. Ten jis
T. Leonardas Andriekus, OFM Saulius Cibas skambina M.K.
pagalbūs pasirodė patys daili matomas Savo studijoje, kieme
Čiurlionio kūrinius. Literatūros
ninkai, kaip Aleksandra Ka- lyje, parke prie dabartinio Kul
vakaras: dalyvauja Leonardas
KARDINOLAS
šubienė, Aleksandra Vitkauskai- tūros Židinio —bedirbąs, be
Andriekus,
Paulius Jurkus, Sta
tė-Merker, Telesforas Valius, skubąs,1 be skaitąs ir bežiūrįs į
LIETUVIŲ DIENOJ
sys
Yla.
Viktoras Vizgirda ir kiti. Tačiau plačias atkalnių žalumas. Įdo
PUTNAME
Liepos 10 — Dail. Viktoro
visų tų monografijų leidimo ir mus ir jo žodis apie savo gyveni
Vizgirdos
parodos atidarymas.
mą,
dailę,
tautą
.
.
.
Kalbėdamas
paveikslų tvarkymo centre sto
Putnamo seserų sodyboje lie Kalba Leonardas Andriekus.
apie
paveikslus,
sako:
“
Šimtai
vėjo Magdalena Galdikienė.
pos 27 rengiama didelė lietuvių
Liepos 19 — Literatūros va
Tuojau po vyro mirties ji pasi mano sielos atošvaisčių pasklido
diena — piknikas. Tai tradicinė karas. Skaito Stasys Santvaras,
po
lietuviškas
pastoges
”
.
Tuo
ryžo išleisti dvi monografijas ir
vienuolyno šventė, kuri sutrau Nelė Mazalaitė, Paulius Jurkus,
kia labai daug žmonių.
Leonardas Andriekus.
Šiemet į jų šventę atvyksta
Liepos 20 — Izidoriaus Vasyir Bostono kardinolas Medei- liūno smuiko koncertas. Akom
ros. Jis pasakys net pamokslą. ponuoja Vytenis Vasyliūnas.
Tos mišios bus 11 vai. Tuoj po
Liepos 24 — Vysk. Motie
pamaldų — pietūs, pramogos, jaus Valančiaus 100 m. mirties
dailės parodos.
minėjimas. Pauliaus Jurkaus
Iš Chicagos atvyksta me- paskaita. Valančiaus raštus skai
nininkai
E. Marčiulionienė to aktoriai.
ir A. Marčiulionis. Bus su
Liepos 25 — Vasarvietės cho
24------------------------------------------ ------ rengta jų keramikos ir skulptū ro koncertas. Vadovauja Iz. Va
ros paroda. Taip pat galės ap syliūnas.
PAVASARIO SONATA
žiūrėti ir dail. A. Galdiko mu
Liepos 27 — P. Baltuonio
ziejų. Laimėjimam leidžiama A) skulptūrų parodos atidarymas.
Saulės sonata paties Čiurlio menimis. Žemai matome tris Galdiko paveikslas, E. Marčiu
Rugpiūčio 2 — Dail. Kazimie
nio buvo pavadinta sonata nr. 1 langelius ir tris kartus pakarto lionienės keramika ir 100 dolį
ro Žoromskio parodos atidary
(kaip muzikoje), sonata nr. 2 tus medžius. Tas pats ir viršuje.
pinigais.
mas. Kalba Viktoras Vizgirda.
Abu tie pakartoti trikampiai
yra Pavasario sonata. Tie skai
Kadangi šiemet dalyvauja
Rugpiūčio 3 — Sol. Ginos
čiai ilgainiui nubyrėjo ir liko tik atrodo sustingę, apsiblausę. Tai Bostono kardinolas, tai tuo pa
Čapkauskienės
koncertas.
žiemos sustingusios medžių ei čiu aukšto svečio pasitikti ir jį
pavadinimai.
Akomponuoja Saulius Cibas.
Pavasario sonata sukurta 1907. lės, tai žiemos motyvas. Bet čia pagerbti atvyksta Connecticut
Rugpiūčio 9 — Mikalojaus
Kaip ir dauguma jo paveikslų? pat yra skylės, čia pat yra ki valstybės gubernatorė ir kiti di
Konstantino Čiurlionio 100 m.
atlikta tempera dažais popie tos dimensijos, kurios rodo žie dieji pareigūnai.
gimimo minėjimas. Dail. K. Žoriuje. Sonata jau yra gerokai mos galą. Žemę palietė pavasa
apiblukusi, apnykusi pirmoji rio vėjai. (Viduryje paveikslo
medžių
dalis, ypač išbluko paskutinė da matome palinkusių
lis.
eilę.) Tie vėjai ir nugalėjo
Bendras sonatos turinys — žiemos slibiną.
Matyti ir-, tas slibinas. Kairėje,
tai džiaugsmo himnas pavasa
riui ir atgimstančiai gamtai. Ir po viršutiniu pasikartojančiu tri
tą džiaugsmą, arba himną, pa kampiu, matome dantytą slibino
vaizduoja labai originaliai. Tad galvą su karūna. Tai baisus sli
pradėkime kelionę per jo pava binas. Jo kūnas kyla žemės
briauna į viršų. Žiema nugalėta,
sarį.
žiema tirpsta ir virsta upeliais.
ALLEGRO
Trys upeliai, kaip trys pavasario
mėnesiai, bėga nuo kalno že
Pirmoji dalis — Allegro — pa myn, virsta lyg ežerais, lyg pro
gauna mus labai keistu įspū švaistėm į kitus pasaulius. Ir čia
džiu. Bendra nuotaika — pava matome tris kartus pakartotą pir
sarėjant. Upeliai bėga,
van mąją dalį, bet jau kitaip. Pakar
dens klanai, atsispindi medžiai, tota tik apačia, lyg tuos medžius
matytum pro plyšį.
pučia vėjai . . .
Paveiksle pabrėžiama ver
Po šių bendrųjų įspūdžių pa
tikali linija.
analizuokime giliau.
Galime aiškinti ir Allegro da
Pirmiausia mus pagauna pa
kartojimas. Pirmame plane, že limis. Pirmoji dalis — že
mai, matome sustingusį gamto mai. Ten sustatomos temos.
vaizdį. Toji dalis pakartota vir Antroji dalis — temos suveda
mos į konfliktą — žiema baigia
šuje, pakartota visai panašiai.
Įsižiūrėję pastebime, kad tai si, upeliai bėga, pavasaris nu
ne vandens atspindžiai. Tai yra gali visa. Trečioji dalis — pa
lyg kažkokios skylės, pro kurias kartojimas pirmosios dalies (vir
matosi medžiai. Ir visur kartoja šuje). Pabaiga — coda — ramiai
si tie patys medžiai — vienas išvedamas žvilgsnis iš paveiks
siauras kiparisas, kitas medis lo. Tuo pačiu žiūrovas paren
M. K. Čiurlionis — Pavasario sonata, Allegro
plačiapetis, su dviem, trim lie giamas antrai daliai, (p.j.)

ŽURNALISTIKA. Redagavo
Juozas Prunskis. Išleido Lietu
vių Žurnalistų Sąjunga. Chica
go, 111., 1974. Pagrindinis šio lei
dinio rėmėjas — prel. Juozas Ka
ralius paaukojęs 1000 dol. Kalbą
lygino Stasys Barzdukas. Virše
lis dail. Vytauto Virkau. Tiražas
1000 egz. Didelio formato. Kie
tais viršeliais. 292 psl. Kaina 6
dol.
“Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba”, taip ji pasi
sako savo žodyje, “išleisdama šį
žurnalistikos vadovą, tikisi, kad
jis bent kiek pasitarnaus vi
siems, bet ypač mūsų jaunajai
žurnalistų kartai, iš kurios visi
labai daug laukiame.”
Iš redaktoriaus pratarmės su
pristatyme, kuris buvo su
žinom, kad “leidiny dalyvauja
30 autorių su 32 straipsniais ir
vienu humoristiniu poetiniu
žodžiu laikraštininkui”. Vers
dami puslapį toliau, randam
turinį, nė kiek neprieštaraujantį
redaktoriaus
suskaičiavimui.
Autoriai: J. Vaišnys, SJ., J.
Prunskis, St. Barzdukas, J. Masilionis, V. Būtėnas, A. Pužauskas,
romskio paskaita. Čiurlionio kū J. Janušaitis, A. Nakas, K. Čerrinius skambina Saulius Cibas.
keliūnas, A. Liulevičienė, S. Se
Rugpiūčio 10 — Sol. Vaclovo
mėnienė, V. Jakubėnas, A.T.
Verikaičio koncertas. Akompo
Antanaitis, M. Šileikis, J. Blekainuoja Jonas Govėdas.
tis, A. Baronas, L. Andriekus,
Rugpiūčio 17 — Sol. Violetos
A. Gustaitis, D. Brazytė-BindoČižauskaitės-Balčiūnienės
kienė, Br. Raila, P. Jurkus, J.
koncertas. Akomponuoja Saulius
Dovydėnas, Pr. Gaida, J. Koje
Cibas.
lis, V. Kasniūnas, K. PugeRugpiūčio 16-24 — Ateitinin
vičiaus, V. Rastenis, A. Ostrauskų sendraugių stovykla. Paskai
kas-Ostis, St. Pieža, V. Alantas.
tos: kun. dr. A. Paškaus, kun.
Pirmuoju šiame leidiny eina
K. Pugevičius, A. Vaičiulaitis, S.
Juozo Vaišnio SJ, gerai parašy
Sužiedėlis, kun. St. Yla.
tas straipsnis “Žurnalisto savy
Rugpiūčio 23 — Literatūros
bės”. Jos esančios: pastabumas
vakaras. Dalyvauja Leonardas ir apsukrumas, išsilavinimas, ge
Andriekus, Jurgis Jankus, Alek
ras kalbos ir stiliaus vartojimas,
sandras
Radžius,
Algirdas
objektyvumas, drąsa, humoras,
Landsbergis, Antanas Vaičiulai
tikslumas
ir
sąžiningumas,
tis, Pranas Naujokaitis.
nuolankumas,
mandagumas,
AIRIJOJ APIE LIETUVĄ PunktuaIumas;Jasvisas esą botų
J J
* galima suglausti į vieną savybę
Gegužės mėnesio pradžioj — atsakomybės jausmą. Kalbė
Airijoj koncertavo ansamblis damas apie objektyvumą, auto
“Lietuva”, atvykęs iš Vilniaus. rius įdomiai (ir teisingai) paste
Ansamblis per dvyliką dienų bi: “Žmogus, matydamas, kad
koncertavo septyniolika kartų jis negali būti objektyvus, labai
ir net Airijos prezidentas jį ste daug pasitarnaus visuomenei ir
bėjo. Airių spaudoj iškilo karš žurnalizmui, jeigu visai neims
tos diskusijos, kokias retai mato plunksnos į ranka arba bent
me. Iki šiol bent dešimt laiškų savo rašinių nesiųs jokiai re
redakcijai yra pasirodę “Irish dakcijai.”
Štai ir kita teisinga pastaba:
Times” dienrašty. Septyni yra
palankūs laisvajai Lietuvai, o “Labai yra protinga tuoj nera
trys giria sovietinę santvarką šyti į laikraštį, jeigu esi labai dėl
Lietuvoj. Vienas iš tų dabartinės ko susijaudinęs ar ant ko užpy
Lietuvos gynėjų, kurio net du kęs. Palauk kokią porą dienų —
laiškus redakcija įdėjo, pasirašo gal tada visai kitaip apie tai
pavarde O’Riordan. Spėjama, galvosi, ir tavo sprendimas tada
kad tai yra tas pats O’Riordan, bus daug teisingesnis.”
Yra šioj knygoj ir daugiau įkuris yra Airijos komunistų par
domybių. Yra gerų patarimų,
tijos generalinis sekretorius.
Diskusijos spaudoj prasidėjo, sveikų minčių, bet yra ir neat
kai A. O’Connell parašė laišką, sargių bei visai nereikalingų
aiškindamas, kad jis lankė vieną “išminties trupinių”. Apskritai,
“Lietuvos” koncertą. Jis pasi tai vertingas leidinys, nors LŽS
piktino, kad programoj tas an centro valdyba ir pasisako: “Šį
samblis buvo pristatytas kaip leidinį stengėmės skubiai parusų ansamlis. O’Connell pri paruošti, todėl labai gerai žino
siminė 1940 baisiojo birželio me, kad jame yra trūkumų.”
Pagaliau klausimas: ar tai tik
trėmimus ir pastebėjo, jog šian
rai žurnalistikos vadovas, kaip
dien Lietuvoj nėra laisvės.
Apie laiškus spaudoj Elta su sakoma, LŽS centro valdybos
žodyje? Atsakyti galima šiais
žinojo Kari Bačik, gyvenančio
Airijoj, dėka. Teko įsijungti į redaktoriaus Juozo Prunskio žo
diskusijas ir atitaisyti Riordano džiais: “Nebuvo siekiama pa
netikslumus ir atskleisti jo melą. ruošti sausą vadovėlį griežta
O’Riordan teigė, kad “Prieš virs prasme. Jų, anglų kalbą įkertan
tant Sovietų respublika, Lietuva tiems mūsų laikraštininkams,
buvo tik agrarinis Vakarų valsty yra gausu. Norėjosi pasidalyti
bių įskaitant D. Britanijos, sate lietuviškąja žurnalistikos patir
litas” ir, kad šiandien Lietuvoj timi, dėl to šis leidinys yra lyg
Čiurlionio menas yra “atsargiai kokia žurnalistikos chrestoma
ir pagarbiai konservuojamas”. tija.”
Knyga
gražiai
iliustruota
Ilgame laiške Vliko vicepirmi
straipsnių
autorių
atvaizdais
su
ninkas Juozas Audėnas įrodė
biografų
ėlėm.
kokią pažangą Lietuva padarė
nepriklausomybės laikais ir pa
Arėjas Vitkauskas — UŽ TĖ
aiškino, kaip rusų imperializmas
VYNĘ. Eilės ir apysakos iš kovų
po 1940 sužlugdė tą pažangą.
už Lietuvos nepriklausomybę
Ypatingas dėmesys buvo at
metų (1919-1921). Kaunas. 1926.
kreiptas į tikinčiųjų persekioji
Perspausdinta Independence,
mą ir į Lietuvių Katalikų Baž
Mo. 1975. 64 psl.
nyčios Kroniką. Pasirodžius O’
Tai Lietuvos kario savanorio
Riordano antram laiškui, J. Au
patriotiniai kūrinėliai. Bet ar
dėnas pasiuntė dienraščiui ir
vertėjo juos perspausdinti? Net
savo antrą laišką.
ir anomis dienomis (1926) skaiTa laiškų serija buvo laikraš
tančiajai visuomenei jie buvo
čio redakcijos užvardinta “Lie
per silpni.
tuvos Istorija”. Dialogas buvo
tikrai vertingas, nes jis daug ką
Skaityk ir platink
pasakė airiam apie Lietuvą ir
Darbininką!
liudijo, kad Lietuva nėra pasau
lio užmiršta. (Elta)
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apipildavo brangenybėmis, pir 6-3,6-3,6-3. Baigmėj Gerulaitisko vilas, o ji ir Anglijos ka
Mayer pranašesni už Dowdesralienę yra privertusi laukti. Kas
well (Rodezija)-Stone (Australi
gali užmiršti prancūzų muškie ja) 7-5, 8-6, 6-4.
tininkus:
Cochet,
Borotra;
1975 liepos 4 savaitgalis Vy
Lacoste, Burgnon, džentelmeną
tauto ir Aldonos Gerulaičių na
jų žinovų lūpose, jo parašyta iš kengūrų krašto Cravvford, vo
muose New Yorke buvo džiū1877 birželyje Londono laik turnyras pasauly, stipriai ap knyga laikoma geriausiu teniso kietį baroną Gottfried von
gesio pilnas — jų atžala Vitas
rašty Field įdėtas trumpas skel kaustytas tradicija (taip tik ang vadovėliu. Arba prancūzė pri Cramm, amerikietį Budge?
\Vimbledono
nugalėtojų
Betgi pakaks sklaidyti istori puokštėj. Vėl per amerikinę te
bimas — nuo liepos 9 All Eng- lai sugeba) ir Wimbledonas yra madona Suzanne Lenglen —
land Croquet and Lawn Tennis pagrįstai vadinamas tenisininkų poetai jai rašė eiles, gerbėjai ją nius puslapius. 1975 Wimble- leviziją nuskambėjo The Lithuadone daug staigmenų, ir šitame nian Lion (lietuviškasis liūtas)
Club rengia teniso turnyrą Meka.
Wimbledone. Dalyviai įmoka po
tautybių margumyne pirmą kar — taip Vitą vadina Boston Globė
vieną svarą ir vieną šilingą. Lai
ta pergalingai papūtė ir lietuviš žurnalistas Bud Collins. ši per
mėtojui skiriama auksinė dova
kas vėjas, naujas taškas istori galė suvirpino lietuvį sporto mė
na, antrajai vietai — sidabrinė.
joj.
gėją, kur jis begyventų.
Ir taip pirmą kartą pravestas tur
Vitas Gerulaitis nieko nepešė
K. Čerkeliūnas
nyras, nes klube tenisininkai
vyrų vienete, nors buvo įrašy
buvo mažumoj. Kaip tik tada su
tas keturioliktuoju — pirmam
šlubavo žolei tvarkyti volas ir
rate, po 5 setų kovos, turėjo pa
neturėta pinigų jam sutaisyti.
siduoti prieš Rūffels (Australija).
Kažkas pakišo mintį apie teniso
Favoritu buvo 1974 meisteris
A.A. MARIJONA
turnyrą ir, nors ir nenoromis,
Connors (JAV), ir viskas ėjo tvar
PETRAITIENĖ
sutarta. Turnyras pavyko — įsi
kingai — Connors baigmę pasie
rašė 22 žaidikai, gauta 15 sva
kė, nepralaimėjęs nė vieno seto.
Mūsų mylima mamytė, uoš
rų pelno — užteko volui patai
Paskutinė kliūtis — Ashe
vė
ir senelė, sulaukusi 85 m.
syti, be to, geras akstinas teni
(JAV), įrašytas šeštuoju. Prieš
amžiaus,
mirė 1975 balandžio
so ateičiai.
baigminį žaidimą vienas Pary
30
Matulaičio
Namuose.
žiaus dienraštis buvo paskelbęs
Širdingiausiai
dėkojame Ne
1975 Wimbledono turnyras
savo svarstymus su tokia antraš
kaltai
Pr.
Marijos
seselėm už
pravestas jau 89 kartą. Tik dėl
te: “L’Ange Noir et le Diable”
ilgą
ir
rūpestingą
slaugymą
jos
karų (1915-1918 ir 1940-1945)
(Juodasis angelas ir velnias).
sunkioje
ligoje.
Už
lankymą
nebuvo žaista. Per II pasaulinį
Ashe įtikinančiai laimėjo 6-1,
karą ant Wimbledono vejos bu
6-1, 5-7, 6-4 — pirmasis juoda koplyčioje ir maldas. Už pri
vo auginamos kiaulės. Šis prisi
odis, Wimbledono vyrų vieneto glaudimą j savo kapines Ir pa
minimas žolės tvarkytojui Twymeisteris. Moterų vienetą iš ruošimą užkandžių. Gili padėka
nam, kuris tose pareigose 50
Vitas Gerulaitis (dešinėj) ir Sandy Mayer, lai
griebė King (JAV), jau šeštąjį kun. V. Zakarui už aprūpinimą
šv. sakramentais.
metų, ir dabar sukelia siaubą.
mėję vyrų dvejetą Wimbledono teniso turnyre
kartą.
1975.
Labai dėkojame klebonui
Tai pats žymiausias tenise
Vyrų dvejete Vitas Gerulaitis
žaidė su savo draugu Sandy kun. E. Gradeckul už atkal
Mayer iš New Jersey. Ši pora bėtą rožančių Ir jautrius žo
LSS SUVAŽIAVIMAS
nebuvo laikoma stipria, nes ir džius, už koncelebruotas mi
Trečiaisiais Lietuvių Skautų
JAV
jokių laurų nebuvo nusky šias kun. E. Gradeckul, kun. J.
Sąjungos valdovybės kadencijos
nusi. O vis dėlto jaunieji spus Rikteraičiui ir kun. V. Bitinui.
metais įvyksta korespondenYpatingai dėkojame Tėvam
telėjo kaip niekad ir ramiai tę
cinis LSS suvažiavimas iš
Marijonam — P. Barauskui,
sė
savo
pergalių
piūtį.
Iš
viso
klausyti LSS vadovybės praneši
A. Mičiūnul, A. Švedui, J. Pet
mų, išrinkti LSS vadovybę, pri vyrų dvejete favoritai gniužo
kaip po dalgiu. Pirmaisiais buvo rauskui, V. Atkočiui, D. Pet
imti nutarimų organizacijos
įrašyti Gottfried (JAV)-Ramirez raičiui, A. Gurkliui Ir A. šeputal
klausimais ir susipažinti su su
(Meksika), toliau: 2. Connors už aplankymą koplyčioje, šv.
įvyks sekmadienį, liepos 27 dieną, N.P. Marijos Seserų
važiavimo dalyvių pasisakymais
(JAV)-Nastase (Rumunija), 3. Mišias Ir asistavimą pamal
sodyboje, Putnam, Conn.
bei siūlymais.
Hewitt-McMillan
(Pietų Afrika), dose, kun. A. Švedui už apei
Šventėje dalyvaus nepaprastas svečias kardinolas
Suvažiavimą kviečia LSS Ta
gas kapinėse, provincijolui
4.
Lutz-Smith
(JAV)
ir t.t.
Humberto Medeiros
rybos Pirmija,
kun «l. Dambrauskui už perduo
Gerulaitis-Mayer
ketvirtbaigDienos programa: 11 vai. koncelebruotos Šv. Mišios
Suvažiavimui vadovauti pre mėj nugalėjo Battrick-Stillwell tą užuojautą per kun. A. Mipamokslą
pasakys
kardinolas
zidiumas sudaromas New Yor (Didžioji Britanija) 6-4, 6-4, 6-2, ciūną.
Humberto Medeiros
ke. Prezidiuman įeina s. A. Bo o pusiaubaigmėj, po įtemptos
Tariame nuoširdžiausią ačiū
12:30 vai. pietūs, pramogos, dailės
belis, v.s. A. Gudaitis, s. I. Jan kovos įveikė Fassbender-Poh- visiem apsilankiusiem koply
parodos
kauskienė ir k.
mann (V akarų Vokietija) 8-9,3-6, čioje, užprašiusiem mišias, pri3:00 vai. Neringos stovyklos
Suvažiavime gali dalyvauti
sluntusiem gėles Iraukojusiem
mergaičių programa
visi Sąjungos vadovybės nariai,
cijos mokestis paliktas 2 dol. velionės vardu labdaros reika
Paroda dviejų dailininkų iš Chicagos:
asmeniui.
šakų vadijų nariai, tuntininkailam, už pareikštas užuojautas
keramika Elenoros Marčiulionienės
ės, įvairių vienetų vadovai-ės,
Suvažiavimo dalyviai-ės gali ir vyram, kurie nešė karstą.
skulptūra Aleksandro Marčiulionio
registruoti skautininkai-ės ir k.
registruotis iki rugsėjo 15. Ligi
Dėkojame laidotuvių direkto
Taip pat bus galima aplankyti dailininko Adomo Galdiko
Dalyviais gali būti asmens,
tos datos turi būti pasiūlyti kan riam Gilman Ir E. Žigui už
muziejų ir paveikslų galeriją
susimokėję LSS narių mokes
didatai rinkti, taip pat ligi tos nuoširdų patarnavimą.
Visi lietuviai ir jų draugai kviečiami dalyvauti šioje
čius; vienetų vadai taip pat
dienos galima siūlyti projektus
Tegul Dievas jus visus laimi
nepaprastoje šventėje!
gali būti tokių vienetų, už ku
nutarimam.
na ir atlygina jum už artimo
riuos yra tvarkingai sumokė
Korespondenciniame suvažia meilę.
Iki malonaus pasimatymo liepos 27-tą dieną!
ti mokesčiai bei atlikti kiti orga
vime gali dalyvauti skautinin
Nuliūdę: duktė Antanina ir
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys,
nizaciniai reikalai.
kai-ės ir atitinkami vadovai-ės žentas Vytautas Stašaičiai su
Rėmėjai ir jų Bičiuliai
ne tik iš Amerikos, bet ir iš Seimą, sūnūs: kun. Juozas Pet
Suvažiavimo dalyvių registrąEuropos, Australijos bei Pietų raitis, MIC, Petras ir marti AnAmerikos kontinentų. Todėl dželė, Jonas ir marti Morta su
toks suvažiavimas yra tikrai vi Seimą.
suotinis.

VITAS GERULAITIS ir S. “JSJRS:
MAYER •_ VVIMBLEDONE done
yra vadinamas aukso amžiumi. Tada spindėjo spalvingų
O\/E J E TO l\/l ElETERI Al žaidikų
virtinė. Prisimenam Tildeną (JAV) — ir dabar jis senų-

PADĖKA

TRADICINĖ LIETUVIŲ
SUSITIKIMO ŠVENTĖ
— PIKNIKAS

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS! LIETUVĄ IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PADĖKA

F VIM
— Vysk. V. Brizgys dalyvaus
jubiliejinėj ateitininkų stovyk
loj.
— Trečioji Baltijos studijų
konferencija, rengta Baltijos stu
dijų instituto Švedijoj, vyko
Stockholme birželio 12-16. Buvo
70 paskaitų. Jas skaitė žmonės
iš 15 kraštų. Iš lietuvių skaitė:
dr. A. Gerutis iš Šveicarijos, dr.
V. Vardys ir dr. Misiūnas iš
JAV. Konferencijos atidaryme
dalyvavo O. Palme, Švedijos m’inisteris pirmininkas, ir valdžios
atstovai. Konferencijos atidary
mo dieną prie miesto rotušės ir
tilto, vedančio į karaliaus rū
mus, pirmą kartą po Baltijos
valstybių okupacijos plevėsavo
trijų Baltijos valstybių vėlia
vos. Lietuviam Baltijos instituto
vadovybėj atstovauja jo vice
pirm. dr. Juozas Lingis.
— Kun. Gediminas Kijauskas,
SJ, dalyvaus jubiliejinėj ateiti
ninkų stovykloj ir pasakys už
daromąją kalbą.
— Kun. Albinas Bielskis,
buvęs Maizeville, Pa., klebonas,
sulaukęs 80 m. amžiaus, birže
lio 29 mirė Juno, Fla. Buvo gi
męs Amerikoj, mokslus išėjo
Lietuvoj, 1933 įšventintas kuni
gu, 1946 grįžo į Ameriką.

— Londone, Anglijoj, pradėjo
veikti “Penktadienio Klubas”,
kurio tikslas yra pagyvinti ir pa
įvairinti lietuvių gyvenimą D.
Britanijos sostinėj. Naujasis klu
bas kviečia visus lietuvius, jau
nus ir senus, ir kitų tautybių
lietuvių bičiulius, į savo subu
vimus kiekvieną penktadienį
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke
Gardens, London W11 2 PT.
Lietuvių Namai (D.B. Lietuvių
Sąjungos būstinė ir Europos
Lietuvio redakcija) lengvai pa
siekiami iš miesto centro, nr. 52
autobusu arba požeminiu trauki
niu (Notting Hill Gate, Lad
broke Grove ar Holland Park
stotys). Keliautojai iš Amerikos
ir Kanados labai kviečiami at
silankyti — tai gera proga susi
pažinti su Anglijos lietuviais ir
susitikti su senais pažįstamais.
— Prof. Vytautas Vardys ju
biliejinėj ateitininkų stovykloj
skaitys paskaitą “Komunistinių
tautų politika Lietuvoj”, o dr.
Vytautas Vygantas — “Povatikaninės Bažnyčios pulsas pasauly
ir mūsų buity”.
— Kauno Jėzuitų gimnazijos
mokinių suvažiavimas įvyks
rugpiūčio 30-rugsėjo 1 Chicagoj,
Jaunimo Centre. Visų klasių,
visų laidų mokiniai ir mokyto
jai kviečiami registruotis pas
Petrą Kleinotą, S J, 2345 West
56 St., Chicago, III. 60636. Tel.
(312) RE 7-8400. Registruojantis
įmokama 5 dol.
6

Visiems, kurie mūsų brangiai mamai

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVY YORK, N. Y. 1OO19

TeL — 581-6590;

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Siuntinių

pristatymas

A.A.
JADVYGAI TRIMAKIENEI

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affillated with PODAROGIFTS, INC.
Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki,
4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ...............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street .......................... —
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..............
Buffalo 12, N. Y. __ 701 Fillmore Avenue ..........................
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ..................
Chicago, Ilį. 60629 — 2608 West 69 Street ..........................
Chicago, UI. 60609 — 1855 West 47 Street ........ -............
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .......
Detroit 12, Mlch. — 11601 Jos Campau Avenue „....
Farntingdale, N. J. — Freewood Acrcs RL 9 .............
Hamtramck, Mlch. — 11339 Jos Campau Avenue ......
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .....
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....
Newark, N. J. — 378 Market Street ..............................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............. .....
New York 3, N. Y. —■ 141 Second Avenue ..................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..........
Phoenbc, Arlz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy,
Rahwav, N. J. _ 47 East Mllton Avenue ..................

..... 435-1654
..... 342-4240
..... 467-6465
..... 895-0700
.... 486-2818
..... 925-2787
..... 376-6755
.... 771-0696
__ 365-6780
..... 363-0494
..... 365-6740
..... 249-6216
..... 385-6550
..... 642-2452
..... 674-1540
..... 475-7430
.... 769-4507
602-942-8770
.... 381-8800

Silver Springs, Md. — 622 Ellsworth Dr.............................

301-589-44U4

South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue ............. ..
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcelina Street
......
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ......................
Utica, N. Y. — 963 Bleek*r Street .............................

.....
.....
.....
.....

••a

257-6320
475-9746
892-0306
732-7476

mirus, suteikė jai paskutinį patarnavimą, meldėsi
už jos sielą, pareiškė jai pagarbą ir mus užjautė, nuo
širdžiai dėkojame.

Kun. Antanas Trimakas,
Gediminas Trimakas ir Seimą

Savo laisvę ir gyvybę stačiusiai į pavojų mums pa
gelbėti, brangiai

MARTAI BUDVILAITYTEI—
KLIMIENEI
mirus, dukrą Rūtą su šeima ir sūnų Leonardą nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime Jos netekus.
Stefanija Skučienė
Birutė Sidzikauskienė
Jūratė Šukienė

— Antano Polikaičio ir Edvar
do Baranausko laiškus apie Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimą
įsidėjo Twin Circle, Los Ange
les leidžiamas JAV katalikų sa
vaitraštis. Laikraštis laiškus pa
iliustravo karikatūra, kur KGB
pareigūnas įniršęs daužo Lie
tuvą simbolizuojantį kryžių.
— Kanadoj sudarytas Baltų
Federacijos Žmogaus teisių ko
mitetas, kurio nariais iš lietuvių
yra adv. Algis Puteris ir inž. Ge
diminas Kurpis, o atstovais pa
laikymui ryšių baltų reikalais su
i Canadian Council of Churches
iš lietuvių yra kun. Algimantas
Žilinskas ir Kazimieras Manglicas.
— Saulius Mikaliukas yra pa
kviestas būti III pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso fondo iž
dininku. Tas pareigas Saulius
ėjo ir pereito kongreso metu.
Šiam kongresui lėšas telkia ir
Pietų Amerikos kraštai ir turi
savo komitetus bei iždininkus.
Sauliaus Mikaliuko pareigos
liečia tik JAV ir Kanados LB
vykdomus įsipareigojimus jau
nimo kongresui. Iždininko adre
sas: 4428 So. Rockwell, Chica
go, III. 60632. Tel. 927-2585.
— Dalia Navickienė, Los An
geles, Calif., praneša, kad prie
studentų sąrašo, išspausdinto
Darbininke 1975 gegužės 9, nr.
19, prisideda ir Jonas Vainius,
Woodhaven, N.Y.
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COME STAY WITH US ON THE OCEAN!
Spend seven nlghts on the beautirul Atlantic
and get the lašt nlght free! Accomodatlons starting at $12.00 double occupancy. All units are
ocean view, color tv., pool, shuffleboard, putting
green. Close to shopplng and restaurants. Send
today for free brochure and information:

T .I

SUMMER RESORT FOR SALE
HEART OF THE CATSKILL MTS. LAND OF RIP
VAN VVINKLE. MODERN RESORT FILTERED
POOL, CASINO, POOL TABLE, JUKE BOX AND
BAR. 28 NEW ROOMS
PLŪS
OWNERS
APARTMENT EXCELLENT OPPT FOR RIGHT
PERSON 65,000. CALL 518 622-3092 CAIRO,
NEW YORK

OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL
1350 N. Ocean Blvd. Pompano Beach,
Florida 33062 (305) 941-0300

------ ™

HIGH IN THE POCONOS -—Unlque
tehenette,
family suites (LR/BR, Kltchenette,
) tile bathroom deck). Pool lakęs,
beaches etc. $22/da. (2); $26/da.
(4); $130 wk. (2; $150 wk. (4). INDIAN
MOUNTAIN MOTEL (717) 722-0288 or
wr ite Box 87, Kresgeville, Pa. 18333

ASBURY PARK, N.J.
HOTEL BRIGHTON

■

211 3rd. Avė., Asbury Park, N.J.
One Block to Beach, 2 &3 Rm. Apts. wlth TV,
Adjoining Family Rooms, Twlns, Doubles,
Slngles, Free Ocean Bathlng, Open All Year
Mr. & Mrs. John Kawas, Owners, Mgrs.
(201) 774-8826 775-9508

I

ST. MARY’S ACADEMY
RESIDENCE HALL

RAINBOW SHORES CAMPSITE
60 UNITS A WORLD ALL ITS OWN ON THE
RIVER THE COMPLETE FAMILY RESORT!
Gateway to the Hamptons Free Day Camp
Free Fishing and Boatlng Free Heated Pool
Free Nightly Activities Free Playground Plente
Area and Barbecue Plts Family Efflclencles
Available Send for Free Colorful Brochure CN

ALCOHOUSM
TREATMENT

REHABIUTATION
FARM

Pulaskl, N.Y. 13142
Attentlon Camping Snowmobilers. Stop In this
summer and get our winter plan. We're just 15
miles from Redfleld and the snowbelt area of
New York Statė.
Phone 315 298-4407

Don't Mlss the All New

WINE & CHEESE FESTIVAL

7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

RIVERHEAD
RESORT MOTEL

August 20 thru 24 Barnesvllle, Pa. 18214
Toastlng Lectures Exhiblts Plūs Llve Music
Entertainment Write for Free Folder Daily Program
Housing Lįst. Campsltes Group Rates

Rt. 25 Riverhead, L.I., N.Y. (516) PA 7-7800
EXIT 72 L.l. EXP.

Covered By Blue Cross '
8 other group inturance plans.

OUEENS GENERAL SERVICES
THE EUROPEAN PAINTER
Inslde and Outside
Ouallty VVorkmanship
1221 Astoria Blvd. Astoria, N.Y.
Call 212 545-3112

G&R RĘST HOME
N0W TAKING APPLICATIONS FOR THE CARE
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

SerenHy Hill Farm
Canaan, Conn

~BLUB WATIR MOTIL

824*5426

NURSING HOMES

___ PHONRr <509-522-8340..

Steam traln or antlque rail-car ridas daily 105:40 p.m. 24 miles. Board downtown Wolfeboro
or Rte. 16 Wakefleld, or Rte. 109 Sanbornvilte
* . Connects wlth Winnlpessaukee Cruise Ship

I

ja Frw Celfr t • Eloilsr
** U, pr m>> t tn ram

Wtite ar Ph. 609-345-7742 • 344-5215

<

LAUREL HAVEN RĘST HOME
238 Fire Island Avenue Babylon, N.Y.
A Home Away From Home
Call (516) 661-7097

Rich Pizzuti Manager
115B Franklin Tmpke. A & P Shoppmg Center
Mahvvah, N.J.
y' 201-529-3864

COME SAIL WITH US 3 LARGE SLEEK SLOOPS
3 TENNIS COURTS 2 GREAT NAME COOKED
MEALS 1 GOD GIVEN LAKE 135 FRIENDLY
PEOPLE JUST LIKĘ YOU HOUSES OF WORSHIP
NEARBY
BILL & JANE BUSCH, JR.

ON LAKE GEORGE
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 (518) 668-5592
DEPT. C

BUTTERNUT GROVE CAMPSITES
75 Sltes with water and Electrlc. Beautlful Location on Beaverklll Rlver Fishing Laundry Room
Hot shovvers Flush Toilets Call or wrlte:
RD1 Roscoe, N.Y. (607) 498-4224

Special orders,
Repairs, Watch Repairs,
and assorted gifts

(212)389-3569

(609) 345-8917
.. ............... COMI BY BOAT OR CAR'

M. C. MAZIQUE

COMPLETE RUBBISH REMOVAL
Demolition & Minor Repairs

Contlnental A La Carte Ręst. Luxurious Cocktail
Bar Top Nlght Club Entertainment 130 Standard
Deluxe Air Cond. Rooms. Indoor and Outdoor
Heated Pool. Sauna Bath , Health Spa. Tennis
Courts Golf 18 and 9 Hole Course Closeby Horseback Riding and much more ...
Make Ūse of Mld Week Special $20 per person
and up. Children under 12 no room charge

ARBOR

CANDiES MAILED ANYWHE»F
-

i

—McGUIGAN HOUSE—
118 So. TennauM Ava.
ATLANTIC CITY, N.J.
BEACH BLOCK ROOMS $6-7 day.
Alio APTS. '/> blk. fr. St. Nlcnolai
Church. ROSE McGUIGAN/Managar.

Ocean Boulevard,
Hampton Beach, N.H.
Home Made Candiei - Mada with
freih cream 8, butler.
Vacuum cooked salt water taffies

CH AUFFERED CARS DOOR TO DOOR

i-

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
&
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.
TELE:(516) 643-9610
ASK FOR JOE

VILLAGGIO ITALIA
INTERNATIONAL CLUB
HAINESFALLS,N.Y. 12436 CALL518 589-5000
or 212 582-5143

OUM
MOTEL MARINA

THE FRIENDLY HOTELS
BORTON — BYRON
124 S. Tennessee 120 S. Kentucky Atlantic City,
NJ. 08401 170 Modern Rooms, Color TV Free
Coffee. Elevator $4 Discount Entertainment
Tlckets up per person 2 In room. Wrlte or ph.

—

On Great Egg Harbor Bay, 2nd Bay Ava.
Ocean City, N.J. 08226, Boat owners, Flshermen, Family Funseekers. Ask about our
"Nlght of Venlce" weekend July 25 to 28.
Reserve: wrlte or call 609 399-8585

BROWN BUNGALOVVS
O-P-E-N A-L-L Y-E-A-R
OLIVEREA, N.Y.
CATSKILL MTS.

609 345-7742-344-5255

GLEAN MAURA FARM
Summer Ridina Camp-Day Boardina
Bovs - Girls 4-18
Your child will learn to ride, hunt
and show in small family farm atmosphere.
For brochure write: Glean Maura
Farm, Olive Street, Asbland, Mass.
T«i.:

THE BINDIG FAMILY
Prop.

(617) 881-9885

ETNA VAN LINES INC.

FREE DELIVERY IN

Efficient Professional Movers
Local & Long Distance, Storage,
& Packing Available

NEIGHBORHOOD
849-8930

(212) 835-0211

NOEL'S

Air Conditioning Specialists

VACATION WITHOUT HOUSEVVORK
Blackberry Inn & Motei
Newfound Lake, N.H.
FROM $15 PER DAY — $85 PER WEEK
Per person, double occupancy, Incl. unsurpassed
home cooking (2 meals daily), heated pool,
evening Informal. Ideal for family. For brochure
603 744-3518

M

CLAM BAR

VAN for HIRE
Lite Moving (small & medium) DELIVERIES

779-3159
Reasonable Rates
CALL DAY or NIGHT

WE DELIVER

Mlchigan 2-4130

Naw Janey A Brooklyn Ava*. Copa May, NJ. 08204
Perfect For Large or Small
Families Write or Phono
For Early Reservations

MILLIS, MASS 02054 7 DAYS 6 NITES $118.00
4 DAYS, 3 NITES $59.50
HOSPITABLE FRIENDLY WARM ALL SPORTS
AND ACTIVITIES LOUNGE, DANCING
ENTERTAINMENT
Great Sightseeing, Cape Cod, Nantucket, Martha
Vlneyard, Provlncetown,The Berkshires. New and
Old Boston, Lexlngton, Concord, Nevrport, R.I."
Tours Plūs all the famous places In N.H., Maine.
Tel. 617-376-8456. Special Group Rate Dietary
Laws
.k

\ PHMil 609-884-3121 —
THE CAMP—STEAD

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

$6895

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą

HEART OF THE
POCONOS

ESCAPE

to “Garnet Hill” in the magnlflcent
Adlrondacksl Private 600 acre resort on unspolled
3 1/2 mile Thirteenth Lake. Boatlng, canoelng,
salllng, fishing.. .tennis and miles of hlklng
tralls In surrounding “Wild Forever” Statė Forest
Lands. A place of natūrai beauty for weekend or
longer. Friendly informal. Superb dining.
Also offerlng 2 to 6 acre restrieted wooded
homeslies UNUSUAL!

LARGE LOT & TRAILER
10% D0WN 10 YEAR FINANCING

Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYROS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

Year round living with Centrai Water
& Sewage. Pool & Clubhouse.
You can Movė in Now

Near houses of vvorship
Garnet Hill Lodges & Lands
North Rlver, N.Y. 12856

SCHRAGER’S

j,,

THE PATIO
tn the heart o( the V/hife Mts. 7 Acres nkely londscope<Wgrounds. Atlrodive well fumished 1 4 2 rm. cott., TV's^

RFD #1, Whitefield/ N.H. 03598

CAMP DON BOSCO

BROTHER DIRECTOR
CAMP DON BOSCO

I

REMODELED ROOMS COLOR TV LARGE POOL
AIR COND. COFFEE SHOP COCKTAIL LOUNGE
REASONABLE RATES ENTERTAINMENT

KLAR CREST

r

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno- ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

! WILLIAMS VOLKSWAGON REPAIR
t

East Barrington, N.H.
Call (603) 664-2841

A resort for the entire family
SPECIAL JUNE 28 TO JULY 6
i
STAY 8 DAYS PAY 7 DAYS
Ent nitely, tennis, all sports, pool, lake, golf
nearby, day camp, informal warm hospltality,
3 delicious meals daily Incl. home baked bread I
1
and pastries. Satisfying rates. Brochure.
MOODUS 10, CONN. 06469
I
203 873-8649

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

HOLIDAY MOTEL
Rt. 66 Neptūne, N.J.
201 922-1400

JULY 6—AUGUST 15
$60 Per Wk.—Math • Reading $25 extra per subject, per
week. For further information
call or write:

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

ENJOY IT MORE AT THE

East Barrington, N.H.
Staffed by Salesians of St.
John Bosco & Dominican Sister*

SCHRAGER’S

THE CAMP STEAD
BOX 436
Feastervllle, Pa. 19047

No pets. Brochure on reguest. Mobile Guide.

For Boys 7-15
Ali Activities

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

(215) 265-7077 (717) 646-3588
Blakeslee, Pa. — See lt— Take N.E. Ext. Pa. Tpk.
to Exlt 35—Take 940 East 6 Miles to 115. Turn
rlght 1/4 mile. Left Into CAMP-STEAO. Or write

tubs &-showers, kitehenettes avail. Swimming pool, lawny(
games, playground. Overnighf or wkly. 603-8-46-5515. fi

V.W. SPECIALISTS SATISFACTION
GUARANTEED
122 MADISON AVENUE
PLAINFIELD, N.J.
CALL (201) 561-6336
ASK FOR ISAAC AND JOE VVILLIAMS

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS

i

i

CHAUFFEUR & AIR CONDITIONED
CADILLAC
Fully Insured Service by Telephone
Appolntments Only
Call 212-388—3677 Mr. John Byrd

i
EFFICIENCY UNITS APR. 1 TO DEC. 1
Cable
TV (some color), alr/cond, pool &
wadlng pool. Fishing stream on premisa*. Koch’s
Restaurant adjolnlngpremisas. Reasonable rates
1/4 mile form NY Thruway exlt 21 on Rte. 23B

ASTORIA MOTOR COURT
Leeds, N.Y. 12451 Tel. 518 943-3431

SEA MIST
Biues, Tuną, Marlin,
Spin Fish, Big Weaks
CAPT. PAT TIERNO

Hydro, Water, Recreation, Snack Bar. County
Rd. 12,14 Milės West Lanark Mins from Dalhousle
Lake McDonald’s Corners, Ont. KOG 1MO Phone
(613) 278-2782.

Pa inting—Decoratlng
Paperhanglng
Neat Clean Work Reas.
Call Jimmy — 457-4459
24 Hr. Service

!

POLSTER’S FARM RESORT

609 358-8676

BILL — DAN CONSTRUCTION
Commercial — Residential
Ouallty Work Reasonable
Call 516 798-0319 516 541-3191

TWIN ISLANDS CAMPSITE
Clean Country Camping on Beautlful
Beaverklll Rlver. All Facilities and
Store 135 Sltes. Send for our
Brochure, Rt. 17, Roscoe, N.Y. 12776
607 498-5326

CALLICOON. N.Y. 12723
RĘST RELAX HOME COOKING SWIM FISH
$80 WK. $16 DAY. B’KLET. TEL. 914 482-4335
NEAR ST. GEORGĖS ROMAN CATHOLIC CHURCH
IN JEFFERSONVILLE

discount tile installers
1182 E. 84th St. Bklyn.
J Kitehen, Dining Room, Basement &
Foyer & Kemtlle & Stiek Tile
Call Now 212 968-1927

Ii

į NEED A HOME IMPROVEMENT?
Basements, Atties, Bathrooms,
. Aluminum Siding, Home Extensions
Free Estimates, Lic. 697755

WHITE HOUSE LODGE
“On Bellayre Mountain In the Heart of the
Catskllls"
Huntlng, Fishing, Pool, Cozy Atmosphere, Meals
Moderato Rates

BONNIEVIEVV Avenue
PINE HILL, N.Y. 12465 TEL. 914-254-4200
Church next door. Children Welcome
Special Summer Rate

Rooms wlth or wlthout kitehen facilities. Excellent locatlon near beach and boardwalk wlth
free bathlng from hotela.
For free brochure, write

VERNON HALL
SANDVVAY HOTELS
8th & Ocean
Ocean City, N N. J. 08226
Phone: 609) 399-2779

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis,.radio, spalv. TV, compiMto*
ria i, Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Bafry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
Darbininko spaudos kioskas.

didelį pasirinkimą

FOR INFORMATION CALL

(215) 322-1385
i.i

A complete cleaning service. We need dealers
in N J., N.Y., Long Island and Conn. Guaranteed
minimum income $18,000 flrst year, $6,000 Investment required. Call Mr. Dei Rosso's office
201 566-7471, home 201 566-7226

Call Kandy, (212) 429-6429

SALE BY OWNER 2 FAMILY HOUSE
All year round. Steady income. Also 16 unit
f urnished cottage with 3 BR plūs 2 BR. with kitehen
and dinette. Also Guost House. 12BR and blg
dining room. In ground pool. Call 914 2367976 or 516 486-0290

NOVICK’S

Wm. Anastasl, B. S.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

MOTEL OPEN ALL YEAR ROUND

DEXTER park
PHARMACY

77-01 JAMAICA A\EriUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421

85-03 JAMAICA AVĖ.

I—CARE ROC TERRACE—i

TALL TREES. Hsekpg. Cottages. Beach Lake,
Pa. Fully equlpt. Nr. lake, churches, store. Pools.
Wrlte Cecllia Maglnsky, Honesdale, R.D. 4 Ph.
717 729-7297

r

Wall & Window Installation

Service & Repairs 212-326-1975

DĖL ROSSO’S
100% CLEAN

PENNSYLVANIA

PAUL’S CREEK TENT
& TRAILER PARK

SPECIALIZING IN INDUSTRIAL, COMMERCIAL,
RESIDENTIAL. INCLUDING DRIVEWAYS. SIOE
WALKS. EXCAVATIONS, PATIONS, FLOORS,
WALLS, STEPS, ETC. DEPENDABLE, FULLY IN
SURED. FREE ESTIMATES. CALL (201) 484-8930
OR 484-0490

J. & J. FISH MARKET,
INC.

i

JERRY’S
INDIANA TRADING POST
Open 6 Days a Week
33 Maple St. Summit New Jersey
Telef.: (201) 273-3553

BROWN & SONS CONTRACTORS

Mod. 2-3 & 4 room hikping bungolovvt
locotad off highway, o sofa ploca play
ground for childran. Churches & storas
nearby. Lge. filtered pool, rec. hall,
tennis, ballfield, laundry facilities, weekly free movies, pollen free area. Rates
$80.00 to $120.00 weekly. Reduced
season rates. (914) 254-5042.

-i.

~i

Į

Aebury Park N.Y. Car Service NJ Shore Phone
in Asbury Pk. 774-3600 TRIPS EVERY DAY INC.
SUN. PHONE CALL SECURES RESERVATION

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
AMERICAN & FOREIGN CARS
1801 WEST SEVENTH STREET
PISCATAWAY, NEW JERSEY
PHONE (201) 752-1066

Scrvinj You Is My Business

ASBURY PARK OCEAN GROVE AVON SPRING
LAKE BELMAR POINT PLEASANT
N.Y. PHONE 428-8277
I

Do you have problems with roaches,
rats & mice? If so, call RLB EXTERMINATORS, 201 242-6818. This will be the
beglnning of their end. Our prices are very
cheap. Guaranteed work, prompt professlonal service. Commercial, Resident
ial. Free Estimates

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

152 JERICHO TPKE. FLORAL PARK, N.Y. BRING
THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER, OPEN 6
DAYS A WEEK. FINEST OF ITALIAN CUISINE
CALL 516 775-8082 ASK FOR ELSA

MARGARET M. JUHKINS
GANDYSHOPPE

Free Valet Parking Luncheon, Cocktails, Dinner
& After Theatre, Prime Steaks, Roast Prime Rlbs,
Fresh Sea Food Open every Day Weekends
Special Dinners Special Offer to the Ladies. Each
Lady havlng dinner wlth us wlll recelve for only
50c a copy of the flrst and only edltlon of One
Special Summer by Jacqueline Onassis (Jackie
Kennedy) & Lee Bouvler. Actual Retall Price
$7.95.

SENIOR ČIUŽENS
BE HAPPY IN OUR NEW SENIOR CITIZENS HOME
SS. I. ACCEPTED CATHOLIC CHURCH IN AREA
LAKE MOHEGAN, N.Y.
CALL 914 528-3512

CANOE ISLAND LODGE

DOWNING SOUARE RESTAURANT
500 LEXINGTON AT 48TH ST. MAJOR
CREDIT CARDS

THIS COUPON VVORTH ONE FREE
VVELCOME COCKTAIL OPEN ALL YEAR
ROUND

603-569-4884

MOHEGAN MANOR

STELLA’S RESTAURANT

90 MILES FROM NEW YORK CITY 15 miles from
Stroudsburg, Pa. Small private nursing home
neatled in the Poconos. Completely new, government approved constructlon, round the clock
licensed personnel. Statė licensed and statė ap
proved program. We stress Indlvldual personai
and rehabllitatlve care. Member of the Ameri
can Nursing Home Assoclatlon. Seml-private
rates under $200 weekly. Brookmont Acres
Nursing and Convalescent Home. Effort, Pa.
18330. (215) 681-4070 or (717) 992-7244.

UNDER NEW MANAGEMENT
Mahvvah Jevveler’s Ine.

All work to be done on premises. Come in
and design your own piece. Prices to be adjusted for quick turnover.

-

NEW Hampshire
WOLFEBORO RAIL ROAD

♦

124 S. Tennessea 120 S Kentucky
ATLANTIC CITY, N.J 08401
17OModern Rooms. Color TV

i

- IVRITE OR CALL

~1

r

The FRIENDLY HOTELS
BORTON * BYRON

Family Resort 10O yards from aoch

8600 Atlantic Ava., Wildwood Crest, N..

(212) 894-1570

BLACK HORSE PIKE, W. ATLANTIC CITY
MOONLIGHT BOWLING
“likę old tlmes” Blue Pln Strike wlna $1 cash,
red pin special wins free game. every Tuos.,
Frl„ Sat. & Sun. 9:30 P.M. tll 1.00 AM
FOR RESERVATIONS CALL 609 641-5117
COMPLETELY AIR CONDITIONED

EXPERT AND COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
ON ALL CARS NASSAU BLVD & HEMPSTEAD
TURNPIKE WEST HEMPSTEAD, N.Y.
TELE: 516 486-8735

»
VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

Licensed & fully accredited by the Statė of Conn.
for the detoxification and
the rehabilitation of alco*
hol dependent person s

203

Conducted by the Sisters of the Holy Family
For girls of grades 7-12 Deadline for applications
is July 18, 1975. Address all correspondence
for admlssion to The Principai St. Mary's
Academy 6905 Chef Menteur Hlghway New
Orleans, Louisiana 70126

SUMMER SPECIAL

VERONA LANES

SK SERVICE CENTER

l
i

4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! J
KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, New York 11418

Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.

i
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SEASON’S GREETINGS

Hertha Wirth
Travel Agency

SPRUCE
181 S. NEW YORK AVĖ ATLANTIC CITY
SPECIAL FAMILY RATE SUN. TO FRI AM. $4UP
$19. Chlldren Sharlng Room 1/2 Price per pers. 2
in rm. Weekends Hlghcr. Communlty Kitchen,
Apts. Efflciencles, Elevator, Spacious Porches.
Few steps ■ to Beach and Boardwalk. Free
Parking Write or call 609 344-6448

225 Closter Dock Road
Closter, N.J. 07624
201 768-3600
Ėst. 1961

CAIRO N.Y. EXIT 21, N.Y.S.
THRUWAY

STOKES HALL HOTEL
ALPS MOTEL
7"~0 Seavlevv Avė.,
Wildwood Crest, N.J. 08260
Fully eguipped 2&3 room Efflciency Sultes are alr
conditloned, have F.M. musič and cable TV.
Dally maid service, Free movies, Free VVeenle
Roasts, Heated pool and kiddie pool, Arts and
Crafts for chlldren. Special off season & Group
rates 609 522-9289
Across from Cathplic Church

THE HOMESTEAD

$95 week per person Includes room, breakfast
& full course dlnner dally. Family & group rates
avallable. Near ocean, boardwalk, auditorium
Asbury Park & amusements
28 OCEAN PATHWAY OCEAN GROVE, N.J.
07756 (201) 774-5712

ALPINE
CD 253 KINGSTON, N.Y. (914)
.
338-9738
1 1/2 HOURS VIA THRUVVAY EXIT 18
Informal family resort, swlmming pool overlooks
weU stocked lake. Alr conditloned rooms; all
Sports, Orchestra, Golf, Horses near. $80 up
wkly. Includes 3 Superb meals. Send for our
Brochure.
RD 5

BOX

ON THE BOARDVVALK

OCEAN GROVE
PRESENTS OUR FABULOUS

BUFFET BY-THE-SEA

WOLCOTT CONN.
6-7 room Range deadend secl. approx 2 acre lot
wood. Inside, in-ground swlmmlng pool, heat.
2-3 bedrm., modern kitchen, formai dining, llvlng
rooms. CL. SL. door-deck w/w carpet. Oil heat.
Approx 1,500 sq. living space. 10 min toChurches,
schools, shopping center. Ocup. approx. OcL 1st
$59,900. Tel. 203-879-2879 or 879-2855.

ALL AMERICAN ADJUSTMENT CO.

GENNARO’S
Flsh & Seafood Wholesale
Outfit
27-29 South Van Brunt St.
Englewood, N.J.
Call (201)871-0804

CAIRO FAIRGROUNDS

• DARBININKAS • 7

COMMERCIAL COLLECTION SERVICE

2036 INGALLS AVENUE LINDEN, N.J. 07036

SEASON’S GREETINGS

ITALIAN FESTIVAL

GREEN LEAF INCORPORATED
3 Kennedy St.
Hackensack, N.J.
Call 201 342-5852

Fri., July 18th thru Sun., July 27th
11 A.M. till midnlght

FREE STAGE SHOWS NIGHTLY
These Great Stars of Stage and
Screen Julius La Rosa Lou Monte
Lou Cari Sal Richards
Don Cornell Anna Maria
Albergetti -

925-1062
R.P. MOGENIS
PRESIDENT

SEASON’S GREETINGS

TED’S WESTWOOD EXXON

"The nearest thing to Ireland"

GENERAL AUTO REPAIRS
ROAD SERVICE TUNE UPS BRAKES
210 KINDERKAMACK ROAD
VVESTVVOOD, N.J.
PHONE (201) 664-6556

ALFRODO CAVALIERE 17 PIECE
ORCHESTRA
FREE PUPPET SH0W CIRCUS CLOVVNS
FIREVVORKS MIDVVAY FUN FOR ALL ' Beauflful
Itallan Style Food” Admlssion Adu lts 2.95
Chlldren 95c Children under 5 FREE
CONCESSIONERS VVANTED CALL
518 263-4937

I

MOUNTAIN SPRING HOTELl

25 Sunside Rd., East Durham, N.Y. 12423

Sėt on over 80 acres with spacious lavvns and crystal clear
stream. Large heated pool, lawn sports, nevv tennis courts.
Children’s play area. Eveningsof fun. Pat Roper orchestra, top
er^tertainment nitely. Air conditloned dining rm. & cocktail
lounge. MODERN ACCOM. including 36 deluxe motei units,
w/w carpet, luxuriously furnished. 3 delicious meals daily
served family style. Trans. to Cath. Church. Our reasonable
VVkly rate includes everything. Brochure & rates on request.
TEL: 518 634-2541
—The Mullan Family

SEASON’S GREETINGS

B AND D AUTOMOTIVE
DOMESTIC — IMPORTED FOREIGN
AUTOMOTIVE SPECIALISTS
263 GRAND AVENUE PALISADES PARK, N.J.
CALL 201 944-9504
MR. BOB GENTILE

TROPICAL
ALL YOU CAN EAT!

54TH SEASON

VVINTHROP MODERN 2 BEDROOM FURNISHED LAKEFRONT COTTAGE, LARGE SCREENED

SPOHLER’S ELM GROVE

SOUP — SALAD — ENTREE
— DESSERT

$5.95
PER PERSON COMPLETE

Box 540 Greenvllle, N.Y. 12083 Tel. 518 966—
8193 Sėt on 80 acres. Spacious lawns. Modern
maln lodge & motei rms. Pool puttlng green
sports, Air/cond. din. rm. & cocktail lounge.
Actlvlties, orchestra. Štili SERVING 3 MEALS
DAILY. Golf, horses pts of interest nrby. Reserve
now. Fred & Carol Spohler, Prop. Color Brochures,
Groups & Clubs invlted Spring & Fall.

SERVED EVERY FRIDAY 5:30 P.M.
TO 8:30 P.M.

SEASON’S GREETINGS

OPEN ALL YEAR

J H AUTOMOTIVE

PREFERRED $145 VVEEKLY 203 237-7319

MONTAUK HOLIDAY MOTEL & APTS.

SEASON’S GREETINGS

Directly on Lake Montauk Harbor 2 1/2 Room
Apartments Motei Sultes (2-5 persons per unlt)
Sundecks on Lakeside Fishing Fleet Walk to
everythlng West Lake Drive Montauk (516) 6682905

RON MARKS INSURANCE
626 Mantua Pike
Oak Valley, N.J.
(609) 468-4299

APARTMENTS
MOTEL

Yulan, N.Y. 12792
Your home away from home. Ideal for
family with chlldren. Private beach
crystal clear lake, horseback riding,
trout fishing. Churches nearby. Rates
from $72 vveekly; Chlldren $35 to $50.
Excellent food. American Plan,
Special Brochure.
Dlęl d irę et: 914 956-8959
Peace & Ouiet reign at
HOU.Y OAK ACRES
Oeluxe 2 bedroom A.C Cottojei wilh large
screened porches & privalą pool.
Only minutes away from the ocean & bey
beaehes of Rehoboth or lewes.
Fishing, crobbing, booting, tennis, horseback
riding or golf nearby. Reserve now.

Call 302-945-0890 or wrife
HOLLY OAK ACRES
Box 141, RD2, Lewes ~ ‘

Moore’s Riverview

Prattsvill*. N.Y.

Tel. (518) 299-3404

Informal, ideal for families 4 couples. Delue
motei'Accom. L main lodge rms. Lawn sports,
bicycles, filtered pool. 3 good meals servetf
daily, $70 to $90 Wkly. includes all.
Reserve now for ctioice summerAcconimodations.

WACHAPREAGUE HOTEL
Since 1903. čomfortable Lodging Country Cooking
Romute unspoiied Island beach, great fishing,
boat ramp, 20 charter boats, pool, quiet friendly
fishing viliage. 2 1/2 Hours South of Willmington
Dėl. $129.50 per couple 3 nlghts, 2 days. Three
meals per day included. June 28th to August 31st
Reservations. Write Box 138 VVachapreague, Va.
23480 or Call 804 787-2105

Box CD Rosendale, N.Y. 2 Hrs. via NYS Thruway Exit 18 Scandlnavlan Management
161-175 per week per person for luxury room with
TV, A/C,and 3 Meals Dally, Lower Rates Also.
Tandem Bikes Pėdai Boats Sali Boats Cannoes
Orchestra Frlday and Saturday Crystal Clear Lake
Finnlsh Sauna and Massage Trout stocked lake
Golf withln minutes. Tennis Hartra Courts
FRIENDLY AS A HOUSE PARTY
DIRECT WIRE NYC (212) HA 7-1211

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gulf of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

MONTAUK HARBORSIDE MOTEL
(Formerly The Flamingo)
AIR CONDITIONED ROOMS EFFICIENCY UNITS
SVVIMMING POOL COLOR TV ADJACENT TO
LAUNCHING RAMP WEST LAKE DRIVE,
MONTAUK (518) 668-2511

HEART OF THE MONTAUK FISHING FLEET
MOTEL ROOMS AND EFFICIENCIES DAILY
VVEEKLY MONTHLYRATES RFD1, FLAMINGO RD.
MONTAUK 11954 (516) 668-2722

THE
WORLD'S
MOST
FAMOUS
BEACH

GEORGĖ S TEXACO
SERVICE STATION
OPEN 7 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO REPAIRS
ROAD SERVICE TIRES BATTERIES
AND ACCESSORIES
240 ESSEX ST. HACKENSACK, N.J.
CALL (201) 646-9612

$675°

16 DAYS—5 NIGHTS-SUN. 1 P.M. THRU to ERI. NOON
Stort Jun. n thrv July 1»

• 149 Luxuriou» Apartments, rooms • luxury at Budgat Prlcn
• Olymplc Size Pool • Coffee Shop, Cocktail Lounge e Enfertaln-,
meni, Dancing Nightly e Recreafion Mezzanine e Close to Disney
World e Children under 12 free e Major Credlt Cards Accepted.

SUMMIT

~ Includes: 3 Full Breakfasts ond One Smorgasbord Dinner for Eoch Person. Air
Cond. room with Color T.V. and 2 Double Beds, Room Coffee, Located Poolside or Driveway,
Your Choice. 3rd ond 4th Person in room ot small Extra Chorge. Flay Area. All rooms on

KING S C

T MOTEL

leach and 1 Min. from
Three Minutes from
Fun Place*.
Route 9 Marmora, N. J. 08223

M ,

Popular Llva Music,

Just south of Garden Stale Pkvvy. Exit 25
/or Reservationt Send $35. deposit 609^399-8866_________

ILFCLUB

S?'.

Kaina nuo $739.—

INTIMATE, INFORMAL
COUNTRY
INN... FOR
GOLFĄ
FISHING

rugpiūčio 20
rugsėjo 3

FLEA MARKET
Every Sunday. 10 a.m.-5 p.m.
i
I

‘
Į

Reservations available, būt net
reguired.
$5
PER
DEALER
SPACE. $1 PER CAR ADMISSION. 4 min. from Pease Air
Base, Spaulding Tpk., DoverPortsmouth Rd., Route 16 East. .
SNACK BAR OPEN ALL DAY
I
for information call
*

(603) 436-2409
or 742-4217

$ 6.50
$45.00
$2.50
$ 2.50
$10.00
$10.00
$ 3.50
$ 7.50
$17.50

i

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

rugsėjo 19
lapkričio 21

8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neper.^atomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu ir visomis
persiuntimo išlaidomis kainuoja
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparatų Ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui "Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
Lietuvą arba kitas šalis.

gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš
Chicagos
119.00
Cleveland
92.00
betroito
81.00 daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
I

$ 5.00

Šios kainos yra su Įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo Išlaidas.
$17.00

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

18-hole golf course (eiectrlc carts) and Tennis on
premises. Great trout and bass fishing. ExcellentCuisine, Cocktail lounge, game room. Rooms
w/TW & private bath. Try us for your next
business meetlng or semlnar. Accom. 200. Open
all year. Special mld-week rates. Margaretville,
NY. 12455. (914) 586-9844 or (914) 586-4841.

f

Call Collect for Reservations (904) 255-6421
Sept. 6 thru Mar. 15th
Apartments wkly from $70.00. Monthly from $185.
Free Transfers from Airport to Disney World
for all wk. or more stays. 10% Discount with this ad.

Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
Nailoninės ’ arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora
Komplektas moteriškų
nailoninių
apatinių
rūbų
Vyriški Išeiginiai nailono marškiniai
Kojinės-Kelnaltės. (Tlghts) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

iš BOSTONO ir NEVV YORKO

NEVVINGTON, N.H.
OUTDOOR THEATRE

301 S. Atlantic Avė. Daytona Beach, Fla. 32018

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI

2 POOLS — HEATED INDOOR — SAUNA
9 HOLE GOLF COURSE ON GROUNDS
>
(3410 y<fs. Por 36 (PGA pro on premises, elec. corts)
k Rms. w/TV. Fi li Sports & Scc. Prog. Enfertoinmenl, donc.ing, orchestra, lenais, pyhing green, icv.n sports. Sump"luous meois. McO. Amer. Plcn, HcrseCcck riding nearby.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

WINDJAMMER MOTOR INN

EXIT77, CONN. TPKE. ROUTE 85 NEW LONDON
RESERVATIONS: (203) 442-9446
COLORTV. SVVIMMING POOL AIR CONDITIONING
CONTINENTAL BREAKFAST NEAR BEACHES
NEAR MYSTIC AND GROTON

WHERE U.S. 92 MEETS THE' BEACH

SEASON’S GREETINGS

OCEAN BEACH ON THE BAY ALL ROOMS
PLEASANTLY DECORATED CLEAN RUSTIC
ATMOSPHERE IN CONGENIAL SURROUNDINGS
DOCKING FACILITIES AVAILABLE BAY WALK
E. OF FERRY DOCK. OCEAN BEACH, FIRE
ISLAND (516) 583-5387

Bex H FJREEHOLD, N.Y. For Reserv. Call (S1<) 634-2523 Special Golf Wlmds,—-

Adult and Kiddie Pools, Air Conditloned and
Thermostatically Headed Color TV in all units
Completely Soundproof and Fireproof Paneled
Wails Wall to Wall Shag Carpeting. Ample Free
Parking Fully Equlpped Kltchens Dally Mald
Service Linens and Towels Included. Chaise
Lounge Tub and Shovver.
For Reservations/lnformation Call or VVrite

OAKDELL MOTEL
“A Family Motei”

PHONE 943-4340
FOR YOUR SMALL OR LARGE SPECIALIZED
CATERING HOME MADE ITALIAN PRODUCTS
IMPORTED ITALIAN COLD CUTS &
CHEESES
331 SHALER BLVD. RIDGEFIELD, N.J.

Send for color booklet or coli tedoy. Mokė summer rerervcticns eorlv- N V T'wov Ex. 21.
MID-WflK SPtCISt (M*n. to fri.) fn4Hir>Ih.r I .>« »«!< «.
For Into* Brochure, N.Y. Tel: 212-SM 1I1S

PILGRIMS PRIDE MOTEL
For your Vacation Pleasure

BUDGET RATES LARGE ROOMS RESTAURANT
AMPLE PARKING
3210 Emmons Avė., Sheepshead Bay
Brooklyn, N.Y. 212 891-6600 Dept C.
Take Knapt St. exlt off the Beit Parkvvay near
Corner of Knapt and Emmons.

HARMONY
CATERERS & DELI

AND

MONTAUK —
ROD & REEL MOTEL

238 E. TAYLOR AVĖ WILDWOOD, N.J.
Room Dellclous Meals Family Style 1 1/2 Blocks
to Beach Chlldren Special Rates Free Parking
VVrite or Call (609) 522-7674

VISIT THE NEVV

18 MOTEL UNITS AND 4 APTS
AIR CONDITIONED CABLE TV 2 BLOCKS FROM
BEACH
23RD STREET NORTH WILDWOOD, N.J. 609522-5553 or 215 279-7447

Ground Floor. Tax ond Grotu i ties Not Included.

BREAKER VIEW

5209 Nevv Jersey Avė. at Hildreth
Wildwood, N.J. 08260Phone: 609 729-1621

SEASON’S GREETINGS

SANS MOTEL

FIRE ISLAND HOUSER HOTEL
BEAUTIFUL SECLUDED COUNTRY HOME —25
miles from Portland. Light and cheery 8 rooms.
1 1/2 baths, large new kitchen, built In appliances. Porch overlooklng Lake 100 ft from
house. Barn, new two car garage, both have basements, 14 acres. 7 acres fenced for any klnd of
animals. Seven acres in woods, over 1,000 ft.
of shore with sandy beach. Excellent fishing.
Fru it trees and berries, excellent water. Appraised
at $109,000 būt wlll sėli for less by Owner. Wlll
sėli all or part. Unexcelled for comfort and beauty. Mušt be sold before Semtember 15th. See and
make an offer 207 892-2329

orey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513

‘

VVILLIAMS LAKE HOTEL
INA S SHANGRI—LA

SHORES

t

TUNE-UP TRANSMISSIONS, BRAKES,
ENGINES INSTALLED ALIGNMENT
228 HARRISON AVENUE LODI, N.J.
CALL 201 546-1580

PORCH, EXCELLENT FISHING AND SWIMMING
AVAILABLE THROUGH AUGUST 9. A DU LTS

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592

393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos šutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.

0N tEACH IlOCK
ClOSiTO
Boardwalk Amustmsnf*

DAN AND EDIE’S
BUNGALOW COLONY
DAIRYLAND, N.Y.
FEATURING: Housekesplng Cottages 2 and 3
room Cottages. Wholesome Family Atmosphere
Swimming Fishing Sports etc.
FOR INFORMATION ON RATES AND DIRECTIONS
CALL 914 434-6477 DEPT C. ANY TIME

Color TV Refrig / Heat / Alr Cond / Coffee / k» / Mctd
Ssfvice / Heoted Pool / lounge and Sun Deckt / Golf
Priv-Porking / Credit Cardt Acc.
. VVrite 24th And Sūri Avet.
Wildwood, N.J. 08260
-------- orPhpn. MS.WW!U

HOTEL ELIDA

fteacon
MOTEL

........ . ...........

MASON WORK, POINTING,
STUCCO & CONCRETE. Also Painting.

and Swim Club

FREE ESTIMATE — FULLY IN5URED

728-2738

Indoor Pool & Sauna

•41 Centrai Avė., Ocean City, N.J. O8224
N*ar Beach—American & European Plan. Americon &
German Cuisine. EHiciencies & Hotel Rooms $55 o vveek
ond up. Wall to Wall carpetinę, Air Condifioned.

The Clermont Family invites you to join them in the White Mountains

HOLIDAY HOUSE
“The Complete Resort”

* At the entrance of Franconia Notch * Close to all VVhite Mountain Attractions * Indoor and
Outdoor pools * Deluxe housekeeping units & outdoor cooking facilities * Dining at our
Chalet Restaurant * Restaurant open 8:00 a.m. to 8:30 p.m.

1000 FEET DIRECTLY ON LAKE GEORGE HOTEL
& CbTTAGE RESORT. EXCELLENT MEALS PVT.
BEACH, FREE WATER SKIING ALL SPORTS
COCKTAIL LOUNGE, DANCING WRITE FOR
BROCHURE. LAKE GEORGE 3 NY or (518) 6685580

PHONfc 609-399-3713

HOUSEKEEPING

COTTAGES — $95 VVEEK & UP. ČOR THE ENTIRE
FAMILY 1-2-3 BEDROOMS WITH FULL KITCHENS
By VVeek Month or Season. We furnlsh Dlshes,
Pots, Pans, Silverware, everythlng except Linens.
Filtered Pool. Private Lake. Rowlng, FiŠhlng
Bingo Movies
BROOK LAKE MOTEL & COTTAGES
Ulster Hts. Cllenvlile NY 90 min. from NYC
Dept CD 212 924-8402 or 914 647-7254

WATERPR00FING

WATERPROOFING

r~HOLLY SHORES1
CAMPGROUND
Rte. 9 Erno, R.D. 1, Box 193, Cąie May, NJ.08204
The Full Convenience Campground
Modern both Houut, Swimming Pool, fireplocM, Pknic

Tobles, oll on eite. Group Actieitiei every week including

Arti & Crafts for oll og«, Movies & Cartoon Speciali,

KIDSEAT FREE
CHILDREN (under 12) STAYING IN ŠAME MOTEL ROOM WITH PARENTS ARE
ENTITLED TO ALL MEALS FREE AT THE CHALET RESTAURANT. (Offer good
from June 23,1975 until Aug. 30,1975)

live Mušk, Campet's Bingo, Hoy Ridės. 24 Hour Security

PatroUed. 4 Miles to Wildwood &'Cope May Bcoches,

RESERVATIONS ARE NECESSARY

PHONE: 609-886-1234,

Call the Clermonts — Beacon Motei

603-745-8943
Route 3, Lincoln, N.H. 03251
BOX D

Call us for special group and tour rate* Accommodations for up to 200 people. Send for new color folder

t IN HISTORIC

Southern, N.H. Vlllage, charming Col. Ige. Uvrm., with log burning frpl., fam.
kit. & llb., each with spac. Bay Wlnd., 4 prlv.
bdrms, property on clean brook, asking mid $30s.
Long time owner, seHing because desolvlng
partnershlp. Call 603 547-2767.
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“YORKE
Pavergtų tautų savaitė prade
dama liepos 13. Ji tęsis iki lie
pos 20. Liepos 13, šį sekmadie
nį, 10 vai. ryto iškilmingos mi
šios Šv. Patriko katedroj. Pa
mokslą sakys prel. Jonas Balko
nas, P.A. Organizacijos su vėlia
vomis kviečiamos jau 9 vai. ryto
rinktis prie 59 St. ir 5 Avenue.
Į katedrą bus žygiuojama orga
nizuotai. Po mišių paradas 5th
Avenue iki 72nd St. — Centrai
Parko, kur bus speciali progra
ma. Visi lietuviai kviečiami pri
sidėti prie šios pavergtų tautų
eisenos.
Dariaus ir Girėno prisimini
mas ir minėjimas šiemet bus lie
pos 19 prie didvyrių Dariaus ir
Girėno paminklo Stagg St. ir
Union Avenue. Lituanica aikš
tėj. Minėjimo programoj daly
vaus prof. dr. kun. Vincas Bartuška, Antanas Diržys, Genovai
tė Meiliūnienė ir kiti. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti. Minėji
mą rengia Dariaus ir Girėno ko
mitetas.

Moterų Vienybės vasaros iš
važiavimas pas p. Lukus, Howard Beach, N. Y., pramaty
tas liepos 27, dėl įvairių prie
žasčių negalės įvykti. Išvyka ati
dėta vėlesniam laikui. Apie
tai bus pranešta spaudoj.

Eugenija Rudis, Argentinos
Lietuvių Centro vicepirminin
kė, iš Buenos Aires, lankėsi
Nevv Yorke. Lydima Aloyzo Bal
sio, aplankė ir Kultūros Židi
nį bei Darbininko įstaigas. Vieš
nia gyvena Buenos Aires, yra įsijungusi į trečiojo jaunimo
kongreso organizavimą. Jauni
mo kongreso reikalais lankysis
Washington, D.C., ir pasimatys
su Romu Sakadolskiu, o Chi
cagoj su R. Kasparu, PLB vice
pirm. jaunimo reikalam. Pro Los
Angeles, Calif., Houston, Texas,
ir Miami, Fla., viešnia vyks į
Venecuelą ir Braziliją. Išvykusi
iš namų birželio 25, kelionėj
praleis porą mėnesių.

Atostogos prie jūros Ir
boardw«lk. Graži, patogi
vieta, gražus butas su pa
togumais. Raktis. Tel. (609)
345-6009. 18 N. Montpelier
Avė., Atiantic City, N.J.
08401.

Redakcija ....... (212) 827-1352,
Administr........ (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Paulius Jurkus, Darbininko
redaktorius,
išvyko
vasaros
atostogų. Į redakciją grįš liepos
28.
Organizuojamas autobusas į
seselių pikniką Putnam, Conn.
liepos 27. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 vai. ryto, nuo
pranciškonų vienuolyno (Kultū
ros Židinio) 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207 — 7
vai. sustoja prie Shalins Funeral
Home, 84-02 Jamaica Avė.,
Woodhavene. Kelionė asmeniui
15 dol., įskaitant ir įėjimą į
pikniką. Registruotis Darbi
ninko administracijoje — Tel.
827-1351 arba pas M. Šalisnkienę — Tel. 296-2244. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašome užsirašyti iš
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti. Taip pat organizuojama tradi
cinė išvyka rugpiūčio 30 —
rugsėjo 1 pas Tėvus pranciško
nus į Kennebunkport, Maine.
Telefonas Darbininko įstai
gose ir pranciškonų vienuolyne
liepos 4 ir 5 neveikė, nes liepos
4, penktadienį, 3 vai. po pietų
sudegė kaimynų garažas ir prie
statas. Liepsnos palietė ir greti
mai pravestus telefono laidus ir
stulpą. Telefono bendrovės pa
reigūnai netrukus atvyko į gais
ro vietą, tačiau užtruko, kol pa
taisė ugnies padarytus nuosto
lius.
Jersey City LB apylinkė,
esanti New Jersey apygardos ri*
bose, buvo pirmoji apylinkė, iš
pildžiusi savo kvotą ir surinkusi
visas jai numatytas lėšas jauni
mo kongresui. Jau daug metų
šiai apylinkei pirmininkauja Al
binas Žukauskas. Apygardos pir
mininkas yra Kazys Jankūnas.
Dr. Bronius Nemickas, ekono
mijos profesorius White Plains
kolegijoj, N.Y., birželio 18-19
lankėsi Washingtone, D.C., kaip
Pavergtųjų Europos Tautų dele
gatas. Pavergtų tautų savaitės
proga delegacija aplankė keletą
senatorių ir kongresmanų, o
valstybės departamente buvo
priimta valstybės sekretoriaus
pavaduotojoEuropos reikalam
John Armitage. Atstovų rūmuo
se delegaciją priėmė ir speakeris Carl Albert. Dr. Bronius
Nemickas vadovauja Lietuvos
Laisvės Komitetui, kuris yra Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo
narys.
Raymondas ir Lois Šlapikai
gegužės 21 susilaukė dukrelės.
Naujagimė birželio 29 pakrikš
tyta V. Atsimainymo parapijos
bažnyčioj Maspethe. Klebonas
kun. Pranas Bulovas ją pakrikš
tijo Lara-Jean vardu. Kūmai
buvo Marilyn Šlapikas ir Rober
tas Marangelo. Krikštynų vaišės
buvo Ed. Kranepool’s Dug Out
restorane.

SUDARYTA PAMINKLO
PROJEKTO JURY KOMISIJA
Prie Kultūros Židinio stato
mas paminklas, kuris pagerbtų
žuvusius dėl Lietuvos laisvės,
kuris suburtų žmones iškilmėm.
Paminklas statomas tarp Židinio
ir gatvės. Židinio administracija
Woodhaven North parduo išsiuntinėjo laiškus architektam
damas moderniškai įrengtas ir dailininkam, kviesdama daly
dviejų šeimų namas iš 6 ir pusės vauti konkurse ir sukurti gražų
ir 7 ir pusės kambarių. Gara paminklą.
Skiriamos trys premijos. Pro
žas dviem mašinom. Nuosavybę
jekto
piešinius reikia atsiųsti iki
galima apgyvendinti tuoj pat,
kaina 49,900 dol. Informacijai rugsėjo 15 Kultūros Židinio ad
skambinti šeštadienį ar sek resu.
Paminklui statyti komitetas
madienį visą dieną, kitomis die
posėdžiavo
liepos 3 ir sudarė
nomis tik po 6 vai. vakarais.
vertinimo
komisiją.
Jon įeina
Tel. 296-0309.
Tėv. J. Gailiušis, OFM, — pran
Ieškau jaunos moters, kuri ga ciškonų provincijolas, Alek
lėtų dalintis bendru butu ir
sandras Vakselis — LB atstovas,
virtuve. Privatus miegamasis
prof. V.K. Jonynas — N.Y. daili
kambarys. Skambinti 441-2872
ninkų sąjungos atstovas, arch.
arba 441-9720.
Antanas Vytuvis — Amerikos
Suaugęs vyras ieško buto iš Architektų ir Inžinierių sąjun
2-3 kambarių. Pageidaujama gos atstovas, dail. Česlovas JaQueense. Skambinti vakarais nušas — Kultūros Židinio Ad
ministracinio Komiteto atstovas.
GL 5-8674.

KAZĮ JAKUTĮ IŠKLAUSIUS
IŠ PLOKŠTELĖS
JERONIMAS KAČINSKAS
Šiomis dienomis pasirodė Ka
zio Jakučio dainų ir operų arijų
plokštelė. Šis įvykis, galima sa
kyti, yra dar vienas rimtas įna
šas į mūsų išeivijos kultūrinį
barą. Kazys Jakutis yra čia gimęs
lietuvis, tik vėliau susipažinęs
su lietuvių kalba ir jos tarimo
savybėmis. Reikia pasidžiaugti,
jog jis įdėjo kruopštaus darbo ir
gana gerai apvaldė lietuvių dai
nų tekstus.
Viena plokštelės pusė yra
skirta išimtinai lietuvių kom
pozitorių dainom. Pradedama su
•iš įvairių Vlado Jakubėno kūry
bos laikotarpių sukurtų liaudies
dainų sudarytu keturių dainų
ciklu: Vai didi, didi, Aš jaunas
eisiu, Tėvas su močiute savo ir
Oi, mergyte. Čia K. Jakutis paro
do daug lankstumo interpre
tuojant kontrastuojančias savo
nuotaikomis ir tempais, liau
diškumu atspalvintas, VI. Jaku
bėno dainas, tačiau tekstas ir
stilius yra pagrindiniai aspektai
jo interpretacijoj, todėl K. Jaku
čio dainavimas visada gyvas ir
pilnai jausminiai pergyventas.
Net ir tokios dainos, kaip
Vanagaičio Dul, dul dūdelė ir
Stasys praskamba žymiai vaiz
dingiau nei įprasta girdėti. Jos
neturi ypatingo kūrybinio polė
kio: matomai dainininkas norė
jo skirti tam tikrą duoklę ir anks
tesnių ateivių tradiciniam re
pertuarui.
Paminėtinos dar: Gruodžio
Rūta, Petrausko Tykiai, tykiai ir
Šimkaus Kur bakūžė samanota,

padąinuotos stipriai pagyvinta
išraiška.
Kita plokštelės pusė K. Jaku
tį reprezentuoja operų arijose,
kur jis išsiskleidžia pilnu artis
tišku kompetentingumu. Tekstų
ir sceninių situacijų lūžiai jose
ryškiai iškelti. Kiekvienoj arijoj
Kazys Jakutis vis kitoks: žais
mingas ir lengvas Mozarte, lyriš
kas Wolframo arijoj Wagnerio
Tannhaeuseryje,
dramatiškas
Gounod Fausto Margaritos pra
keikimo scenoj ir santūriai kla
siškas Haendelio oratorijoj.

Aleksandras ir žmona dr. Ma
rytė Žemaičiai liepos 4 išvyko
atostogom į Europą. Aplankys
keletą Europos valstybių. Ame
rikon grįžta rugpiūčio 10.

Lietuvoj birželio 24 staiga
mirė Jonas Mikalauskas, 61
metų amžiaus, tėvo Barnabo Mi
kalausko, OFM, brolis. Palaido
tas birželio 27 Joniškėlio ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona,
vaikai, du broliai ir dvi seserys.
Bronius
Kviklys,
Draugo
dienraščio redaktorius, liepos 18
iš Chicagos atskrenda į New
Yorką atostogų ir svečiuosis pas
savo bičiulį dr. Joną Lenktaitį
Nevv Yorke. Aplankys lietuviš
kas įstaigas, bičiulį Petrą Jurgėlą, gyvenantį Long Islande. Iš
Nevv Yorko vyks į Scranton, Pa.,
Wilkes Barre, Pa., kur lankys
bičiulius. Baltimorėj aplankys
pripažintą šachmatininką K.
Brazauską. Br. Kviklys yra dide
lis kolekcijonierius ir turi savo
privatų archyvą, kuriame sutel
kė labai daug nuotraukų, senų
leidinių. Tad su malonumu ap
lankys kelionės metu ir Alkos
muziejų Putnam, Conn., Marianapolio lietuvišką biblioteką,
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
lą Bostone. Aplankę lietuvių
pranciškonų sodybą Kennebunkporte, Maine, į Nevv Yorką
abu grįžta liepos 27.
Spaudai paremti po 10 dol.
aukojo: B. Budininkas iš Woodhaveno, N.Y., V. Rinkevičius iš
Jersey City, N.J., ir Sesuo Anna
Aksomaitytė iš Prancūzijos.
Visiem aukotojam “Darbininko”
administracija nuoširdžiai dė
koja.

Dr. Giedrė Kumpikaitė išvyko
dviem mėnesiams atostogų į Eu
ropą.
Lankysis
Prancūzijoj,
Šveicarijoj, Italijoj ir Graikijoj.
Pranciškonų spaustuvė vasa
ros atostogom uždaryta nuo lie
pos 4 iki liepos 28. Tai ne
liečia Darbininko laikraščio.
Darbininkas visą vasarą išeis re
guliariai kiekvieną savaitę.
Mečislovas Razgaitis, Reginos
operos solistas, ruošia savo kon
certą spalio 26, sekmadienį, 4
vai. popiet, Apreiškimo parapi
jos salėj, Brooklyne. Akomponuos muz. Algirdas Kačanauskas.__________________________

Apreiškimo
parapijos
žinios
Parapijos 60 metų tarnybos
sukaktį parapijos organizacijų
komitetas sutarė minėti spalio
pradžioj. Tiksli data ir prog
rama bus sudaryta vėliau. Pa
rapijos choras taip pat veikia 60
metų, tad jis atliks koncertinę
dalį. Rengiamasi išleisti parapi
jos istorinę apžvalgą — knygą.
Jau dabar organizacijos ir
asmens prašomi įteikti savo
veiklos aprašymus. Redakciją
sudaro kun. Pranas Raugalas,
Stasys Vaškys, Alfonsas Samu
sis, Algirdas Kačanauskas, Jadvvga Matulaitienė. Knygoj bus
sudėti sveikinimai, bet nebus,
skelbimų. Bus surašyti ir visi
aukotojai — rėmėjai.
Elviros Ragažinskaitės ir Paul
Hunziker dukrelė pakrikštyta
birželio 28. Krikšto tėvai buvo
Jonas ir Angelą Puodžiūnai iš
Philadelphijos.
Jono Algimanto ir Ann Žukų
sūnus pakrikštytas liepos 5.
Krikšto tėvai buvo Sidas Walter ir Muriel Russel.
Pažymėtina,
kad
abiejų
naujagimių šeimos gyvena toli
nuo lietuviškos parapijos, bet,
jausdamos bendrą ryšį, vaiku
čius atvežė krikštyti į lietuvių
bažnyčią.
Lietuvos Vyčių 41 kuopos na
riai pagal maldos kalendorių
meldėsi Apreiškimo parapijos
bažnyčioj liepos 5. Pagirtinas
pirm. Antanas Mažeika, suorga
nizavęs pamaldas. Po pamaldų
vyčiai tarėsi įvairiais organiza
ciniais reikalais, ypač kaip daly
vauti parapijos Lietuvių dienoj
ir Lietuvos vyčių seime, kuris
rugpiūčio mėn. įvyks Nevv Yor
ke.

Kazio Jakučio asmeny telpa
dainininkas^ muzikas ir aktorius,
todėl ypač koncerto estradoj jį
įdomu stebėti.

Tembriškai K. Jakučio balsas
yra specifinio charakterio. Ati
tinkama įrekordavimo technika
ir subtilus tembrinių atspalvių
reguliavimas tuo atveju yra bū
tinas. Taipgi dainininkas turi
būti įstatytas į atitinkamas akus
tines sąlygas. Negalima sakyti,
kad tai šimtu procentų pavyko,
tačiau, atmetus tuos “super” kri
tiškus reikalavimus, kurių dau
gelis gal net nepastebės, išleista
plokštelė pakankamai gerai
iliustruoja Kazio Jakučio, kaip
dainininko, balsines ir interpre
tacines savybes.
Pianistės Mary Lynch ir Jacquelyne Silver gerai atlieka
akompaniatorių uždavinį preci
ziškai išbalansuota dinamika,
prisitaikydamos subtiliem so
listo atlikimo vingiam.

NAUJAI IŠLEISTOS
KNYGOS
Rudenys ir pavasariai, A.Ba
ranausko — 6 dol.
Mykolas Krupavičius, P. Maldeikio — 15 dol.
Paguoda, Br. Railos, III-čioji
dalis — 6.50 dol.

Raudonojo arklio vasara, E.
Cinzo — 6 dol.
Pagairė, J. Gliaudos, prem.
romanas — 4.50 dol.
Dienų vitražai, S. Oželienės
— 5 dol.
Vienas mažas gyvenimas, H.
Lukaševičiaus linksmi ir liūdni
prisiminimai — 5 dol.
Mes grįžtame, A. Pakalniškio
— 5 dol.
Tos pačios motinos sūnūs, P.
Girdžiaus — 4 dol.
Pėdos mirties zonoje, E. Juciūtės — 10 dol.
Fragmentai iš praeities miglų,
A. Ryliškio, minkštais viršeliais
— 12.50 dol., kietais — 15
dol.
Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

Jerome Tomas Jecevvicz Romoj. Toliau matyti Šv. Petro
Bazilika.
i

i.

-

.■i——

Br. Petras Kleinotas, SJ, grį
žęs iš ekskursijos į Romą, ke
liom dienom sustojo pas Brooklyno lietuvius pranciškonus,
apžiūrėjo Kultūros Židinį ir su
sipažino su Darbininko įstai
gom. P. Kleinotas Chicagoj ad
ministruoja žurnalus — Laiškai
Lietuviams ir Mūsų Žinios.
Leidžia lietuviai jėzuitai.

Kelionių agentūros Vytis ir
Kunigų Vienybės suorganizuo
tos ekskursijos į Romą dalyviai
liepos 4 grįžo į New Yorką.
Skrido Pan American lėktuvu.
Visi keleiviai ekskursija pa
tenkinti. Viso dalyvavo 182 lie
tuviai. Tai didžiausia lietuvių
ekskursija į užsienį. Aplankė
Vokietiją, Šveicariją ir Italiją.
BATUNO NAUJA VADOVYBĖ
Šiais metais korespondenciniu balsavimu į BATUNo komi
tetą iš lietuvių pusės buvo iš
rinkti: Donatas Banaitis, Helen
Kulber, Kęstutis Miklas, Leida
Jukš, Raimondas Kerno ir kun.
B. Mikalauskas, OFM. Pava
duotojais Dalia Bulgarytė, Eu
genija Karpiūtė ir Kristina
Nomeikaitė.
BATUNo valdyba, kuri suda
roma iš estų, latvių ir lietuvių,
yra šios sudėties: pirm. Mari
Linnamaa (estė), vykdomasis
pirm. Kęstutis Miklas (lietuvis),
vicepirmininkai Helen Kulber
(lietuvė) ir Ints Rupners (latvis),
sekr. Vija Sikksna (latvė), ižd.
Teodoras Lembą (estas).

Knygos lietuvių ir anglų
kalbom išmokti:
Introduction to Modem Lithuanian, 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė
su tekstu, 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas,,
8 dol.
Lietuviškai angliškas žody
nas, 8- dol.
Tai graži donava jaunimui
ir-suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y.
11207.

žinios.
Vitas Eitas Northeastern uni
versitete studijavo farmaciją.
Po penkerių darbo metų birže
lio 22 gavo diplomą. Birželio 28
jo tėvai Edvardas ir Ona Eitai
ta proga savo vasarvietėj prie
ežero Cape Cod pašonėj suren
gė pokylį. Dalyvavo daug sve
čių, ypač daug jaunimo — Vi
to ir Liudo mokslo draugų. Bir
želio 29 Vitas su mokslo drau
gu, irgi baigusiu tuos pačius
mokslus, išvyko automobiliu ke
lionei per Ameriką iki Californijos.
Liucija Baranauskienė, pensi
ninkė, paaukojo jaunimo kong
resui 10 dol. ir ypatingam Tau
tos Fondui 10 dol.
Algis Šmitas yra pakviestas
Lietuvių Piliečių Dr-jos So. Bos
tone reikalų vedėju. Iki šiol juo
buvo Jurgis Zoza, o prieš jį
— bandito nušautas Vitas Ule
vičius.
•
Martyno Jankaus šaulių kuo
pos rengiamas Joninių laužas ir
vėliavos šventinimas Romuvos
Parke, Brocktone, įvyks liepos
19.
Minkų radijo gegužinė su įvairia programa įvyks Romu
vos Parke, Brocktone, rugpiūčio
10.

NAUJAS
KUNIGAS
WOODHAVENE
Ateinantį šeštadienį, liepos
12, Jerome Thomas Jecewicz
(ne Jackewicz, kaip anksčiau bu
vo paskelbta) įšventinamas ku
nigu. Tai bus jaunojo idealisto
ilgų metų svajonių ir intensy
vaus darbo rezultatas.
Brooklyno vyskupas Francis J.
Mugavero suteiks kunigystės
šventimus Šv. Tomo bažnyčioj,
Woodhavene, 11 vai. ryto, daly
vaujant giminėm, artimiesiem,
parapiečiam ir 100-tui luošųjų
(handicapped), dėkingų jauna
jam Jerry už rūpestį jais ir pa
sišventimą, dirbant vasaromis
Carroll Lodge, Pawling, N.Y.,
luošųjų stovykloj. Sekmadienį,
liepos 13, 12:30 vai. toj pačioj
Šv. Tomo bažnyčioj bus Jerry
primicijos.
Jerry yra vyriausias iš septy
nių prieš 3 metus mirusio Charles ir Sabinos Mikelanytės Jacewicz vaikų. Tėvas Charles Jece
vvicz buvo Nevv Yorko miesto
Vandens Tiekimo tarnybos inži
nierius, baigęs Brooklyn Polytech institutą, spėjęs prieš II pa
sauli ną karą aplankyti savo tėvų
gimtinę Lietuvą ir ja susižavė
ti, susipratęs lietuvis, prenume
ravęs “Ameriką”, atsidavęs savo
šeimai ir jaunimo auklėjimui.
Jis mirė širdies smūgiu, stebė
damas jo globojamų jaunuolių
beisbolo rungtynes. Motina,
kad ir silpnos sveikatos, tęsė
vaikų auklėjimą, — visi baigė
katalikiškas vidurines mokyk
las studijuoja kolegijose.
Jaunasis kunigas mokėsi Šv.
Tomo parapinėj mokykloj, Cathedral Prep. seminarijoj, Elmhurste;
Cathedral kolegijoj,
Douglastone ir nuo 1971 Pontifical North American College,
Romoj. Sugrįžęs vasaros atosto
gų, vykdavo į luošųjų stovyk
lą ir su pasišventimu steng
davosi palengvinti jų nedalią.
Pramokęs magikos pokštų, pra
linksmindavo nevieną nuliū
dusį. Tad nenuostabu, kad toks
būrys luošųjų ketina dalyvauti
Jerry šventimuose.
Į iškilmes kviečiami visi lietu
viai. Tuo paremsime šį trečios
kartos lietuvį idealistą kunigą
tokiu svarbiu jo gyvenimo
momentu.
j.r,

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
YAKUTIS. Tai naujausia lie
tuviška plokštelė, ką tik išėjusi
iš gamyklos. Plokštelėj užrašy
tas solisto baritono Kazio R. Yakučio balsas. Vienoj pusėj,
akomponuojant Mary Lynch, K.
Yakutis dainuoja Jakubėno,
Gruodžio, Vanagaičio, Petraus
ko, Šimkaus sukurtas lietuviš
kas dainas. Antroj pusėj, akom
ponuojant Jacquelyne Silver (ji
akomponavo Maralin Niska kon
certe Kultūros Židiny gegužės
31), K. Yakutis dainuoja arijas iš
Mozarto,
Wagner,
Gounod,
Handel ir Verdi operų. Kaina 6
dol.
KELIAUJAME SU DAINA.
Tai Hamiltono mergaičių Aido
choro antroji plokštelė. Choras,
vadovaujamas sol. Vaclovo Verikaičio, talkinant ir pačiam vadovui-solistui, šioj plokštelėj įdai
navo 12 dainų. Stereo. Kaina
6 dol.
Šios’ir kitos lietuviškos plokš
telės, knygos ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
joj. Persiuntimas 50 c.

