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Savaitės
įvykiai
JAV Apollo ir Sov. S-gos Sojuz
raketos susijungė erdvėj ir porą
dienų atliko bendrus tyrimus.
JAV spauda ir televizija šį įvy
kį garbina kaip ryškų atoslūgio
politikos reiškinį, tačiau ir čia
laimėjo Sov. S-ga, nes buvo su
pažindinta su pranašesne JAV
erdvės technologija.
Portugalijos socialistų partija
pasitraukė iš ministerių kabine
to už tai, kad vyriausybė jų
laikraštį Republica paliko darbi
ninkų rankose, o populiariųjų
demokratų partija, — kad vy
riausybė neatsižvelgė į jų rei
kalavimus dėl laisvos spaudos
ir representatyvinės demokra
tijos. Naujas min. kabinetas gali
būti nepartinis ir sudarytas iš
civilinių technikų.
Amerikos Valstybių org-jos
konferencija pradėjo savo posė
džius, kuriuose vėl iškils Kubai
sankcijų panaikinimo klausimas.
Indijos min. pirm. Indira
Gandhi praplėtė išimties būklės
įstatymus taip, kad dabar galės
nusavinti pasislėpusių opozici
jos žmonių turtus. Tai bus tai-,
koma ir užsieniečiam.
Valst. sekr. Kissingeris prisi
pažino, kad jis pataręs prez.
Fordui nepriimti Solženicyno,
nes tai būtų kenkę atoslūgio po
litikai.
Sov. S-gos spauda išbarė JAV
gynybos sekretorių James R.
Schlesingerį už jo pareiškimą
dėl tam tikrais atvejais atominių
ginklų panaudojimo kare.
Egiptas įspėjo JT saugumo
tarybą imtis priemonių greites
niam Izraelio pasitraukimui iš
okupuotų arabų žemių užtik
rinti. Kitaip Egiptas nesutiksiąs
pratęsti paliaubų priežiūros
mandato. Valst. sekr. Kissinge
ris tuo yra labai nepatenkintas.
Islamo 40 valstybių konferen
cija ragina, kad Izraelis būtų
pašalintas iš JT, ir įsteigė nuo
latinį komitetą rūpintis, kad Je
ruzalė vėl grįžtų į arabų rankas.
JAV kongresas bendrame po
sėdyje išklausė A. Solženicyno
kalbą ir tuo parodė savo nepa
sitenkinimą prez. Fordo elgesiu.
Sov. S-ga nupirko iš JAV 3.2
mil. metr. tonų kviečių už 470
mil. dol. Žemės ūkio sekr. tiki
na, kad tai neturėsią įtakos kvie
čių kainom.
Prez. Fordas paskelbė planą
per 30 mėn. panaikinti krašte
gaunamo aliejaus kainų kont
rolę. Tai pakeltų benzino kainą
7 c. už gal. Kongresas šį žygį
sutiko nepalankiai ir žada pri
imti savo planą.
Pabėgėliai iš Kambodijos
tvirtina, kad kraštas yra pasken
dęs įsismaginusioj revoliucijoj,
kuri krašto gyventojus grąžino
į prieš šimtmetį buvusias sąly
gas. Apie 7 mil. gyv. yra įkinkyti į džiunglių valymą ir jų
paruošimą ryžių auginimui, tuo
tarpu nuo seno tam reikalui
naudoti plotai lieka nenaudoja
mi. Nėra jokių pinigų ir vaistų.
13-16 m. jaunuoliai prižiūri su
augusiųjų darbus. Nusikaltę lik
viduojami. Miestuose likę tik
kariai.
Europos saugumo konferenci
ja numatoma sušaukti liepos 30.
Jos deklaracijoj bus išvardinti
tik siekiamieji bendrieji princi
pai, neturį privalomos galios.
1977 numatoma sušaukti vyres
niųjų pareigūnų konferencija
šių principų vykdymui įvertinti.
P. Vietnamo komunistai išva
rė iš Saigono 125,000 gyventojų
į provinciją naujam gyvenimui
kurti.
JAV senatas priėmė įstatymo
projektą, pratęsiantį naminio
aliejaus kainų kontrolę iki
1976 kovo 1 ir tiki, kad prezi
dentas jį pasirašys.

KAIP JUGOSLAVIJA MASKVAI
PAAUKOJO MICHAJLOVĄ
Maskva negali pamiršti ir nu
rimti, kad Tito vadovaujama
Jugoslavija nepasiduoda pilnai
Maskvos hegemonijai, kad jos
komunizmas nėra stalinistinio
tipo. Nepajėgdama diplomati
niais keliais, derybomis, vizi
tais palenkti Tito, bando slap
tais keliais sudaryti jam sun
kenybių. Iš vienos pusės kursto
ir palaiko kroatų komunistų sie
kimą šiek tiek atsipalaiduoti nuo
Belgrado serbų dominavimo, o
iš antros — kursto Jugoslavi
jos komunistus siekti artimes
nių, tampresnių ryšių su Mask
va.
Praėjusiais metais buvo Juod
kalnijoj susekta Maskvos suorga
nizuota grupė, siekianti Jugosla
vijoj įvesti maskvinį režimą.
Grupė buvo likviduota, o jos va
dai nubausti kalėjimo bausmė
mis.
Prieš tą “maskvinių” komu
nistų teismą, kuris prasidėjo po
to, kai 1974 rugsėjo 12 Tito
viešoj kalboj apkaltino stalinistinę grupę sąmokslu suskaldyti
Jugoslavijos vieningumą, Tito,
norėdamas užbėgti už akių
Maskvos pykčiui ir galimam
kerštui, pasiuntė į Maskvą savo
patikėtinį Kardelį paaiškinti
Kremliui tų sąmokslininkų nusi
kaltimą ir prašyti Brežnevą, kad
būtų nustota remti Sov. Sąjun
goj esančius jugoslavus, veikian
čius prieš Jugoslaviją. Faktiškai
Jugoslavijos “pabėgėliai” Sov.
Sąjungoj yra organizuoti. Jų va
das yra juodkalnietis Petrovič.
Brežnevas atrėžė, kad ir Jugo
slavijoj esą antisovietinių ele
mentų, pvz. “rusas” Michail Michajlovas, kuris, gyvendamas
Jugoslavijoj, savo raštais užsie
nio spaudoj šmeižiąs Sov. Sąjun
gą. Iš tikrųjų Michajlovas yra gi
męs Jugoslavijoj, bet jo tėvai yra
1918 metų pabėgėliai rusai.
Buvo aišku, kad po tokio
Maskvos įspėjimo Michajlovo
laukia tik kalėjimas. Jis ir anks
čiau turėjo reikalų su teismais
ir kalėjimais: dešimties metų
laikotarpy buvo jau tris kartus
baustas už panašius “nusikalti
mus”. Taigi po ano Kardelį vi
zito į Maskvą Michajlovas buvo
suimtas ir apkaltintas šmeižęs
socialistinį režimą savo straips
niais užsienio, ypač JAV spau
doj.
Bylos pradžioj prokuroras kal
tino Michajlovą, remdamasis
Libano ekstremistai paleido
pagrobtą JAV pulk. E mest R.
Morgan.
NYT liepos 14 paminėjo prel.
J. Balkūno Šv. Patriko katedroj
per pavergtųjų tautų savaitės iš
kilmes pasakytą pamokslą, ku
riame jis gynęs Solženicyną nuo
tų, kurie jį laiko šaltojo karo
pranašu.
Prancūzija ištrėmė 3 Kubos
diplomatus, įveltus į teroristinę
organizaciją, kurios nariai nužu
dė 2 Prancūzijos agentus, ieško
jusius teroristų vado Ilič Ramirez Sanchez.
Europos bendr. rinkos valsty
bių parlamentas siūlo palaips
niui pereiti ir į užsienio reikalų
ir gynybos integraciją. Dabar
tinis parlamentas yra sudarytas
iš atskirų valstybių parlamentų
paskirtų atstovų ir yra tik pata
riamasis organas.
Britanijos min. pirm. Harold
Wilson paskelbė ekonominių re
formų planą, pagal kurį darbi
ninkų atlyginimas galės būti pa
keltas tik 10%. Kainos neužšaldomos. Darbo unijos planą pri
ėmė, bet jos yra labai nepaten
kintos, kad parlamento atstovai
savo atlyginimą pasikėlė 52.8
dol. į savaitę, tuo tarpu kai pa
gal planą jų atlyginimas galėjo
būti pakeltas tik 13.2 dol.

vienu jo straipsniu, kuriame
Michajlovas rašė, kad pagal nau
ją konstituciją į parlamentą siun
čiamos gamybos centrų delega
cijos yra kažkas panašaus į Mussolinio korporacijų sistemą.
Nusikaltimas — “šventvagiškas
palyginimas komunizmo su
fašizmu”.
Nors teismo metu visa atmo
sfera atrodė Michajlovui pa
lanki, tačiau bausmės jis iš
vengti negalėjo. Vos bylai prasi
dėjus, Tito, kalbėdamas kompar
tijos centro komiteto plenumo
posėdy, aštriai puolė Michajlo
vą, nurodydamas jo didžiausią
kaltę — kritikavimą Sov. Sąjun
gos. Ta proga Tito Vakarų spau
dą, kuri rašė apie Michajlovą,
pavadino “juokinga ir kvaila”.
Vienas Michajlovo gynėjų,
advokatas Kovačevič, pareiškė
savo
“apgailestavimą”,
kad
Tito kalba pasidarė teismui
spaudimas iš viršaus. Jis ragino
teismo narius laikytis bešališkai,
primindamas, kad Serbijoj nuo
XIV a. veikia caro Dusan kodek
sas, kuriame sakoma, kad teisė
jai turi “teisti nebijodami paties
caro”. Deja, dabartinė padėtis
yra blogesnė, negu “tamsiais”
Balkanų viduramžiais.
Michajlovas buvo kaltinamas
ne tik “šmeižęs socializmą”,
bet ir “iškreiptu būdu pavaiz
davęs Jugoslavijoj esančias są
lygas”, vedęs “priešišką propa
gandą”. Tuos “nusikaltimus” įvykdęs daugely straipsnių už
sienio spaudoj. Teismas palaikė
dideliu nusikaltimu ir tai, kad
Michajlovas politinę-socialinę
Jugoslavijos sistemą palyginęs
su Mussolinio korporatyvizmu.

Iš tiesų pagal naują Jugoslavi
jos konstituciją yra įsteigti “dar
bo rūmai”, kuriuose piliečiam
atstovauja ekonominių vienetų
atstovai — panašiai, kaip Mus
solinio “korporacijų rūmai”.
Tokį palyginimą prokuroras
pavadino “Šventvagišku”.
Kitas Michajlovo advokatas,
Borovič, reikalavo sukviesti pa
lyginamosios konstitucinės tei
sės ekspertus, kad jie pasisaky
tų dėl Michajlovo palyginimo
savo krašto santvarkos su fašismu. Bet teismas tokį reikalavi
mą atmetė. Gal bijojo, kad toji
“šventvagystė” gali pasirodyti
ne tokia jau šventavagiška.
Teismas Michajlovą pakaltino
“šmeižtu”, kad jis rašęs, jog Ju
goslavijoj nesą žodžio ir spaudos
laisvės. Tokia laisvė — aiškin’o
teisėjas — esanti, tad Michaj
lovas meluoja. Lygiai šmeižtas
esanti Michajlovo tezė, kad Ju
goslavija pamažu slenkanti į sta
linizmą. Pagal teismo pirminin
ką “Jugoslavija visame pasau
ly yra žinoma kaip taikos ir tau
tų draugystės mylėtoja bei tai
kingo tautų sambūvio šalinin
kė”.
Michajlovo “priešiška propa
ganda” pasireiškusi ir tuo, kad
jis pageidavęs, jog Jugoslavijoj
būtų ne viena partija, bet kelios.
“Nors — teismo pirm. Cvetkovič žodžiais — kaltinamasis re
miasi socialdemokratų šūkiais,
faktiškai jis nori, kad mūsų kraš
te būtų atgaivintas kapitalistinis
režimas ir monopoliai, kurie įvykdė begales nusikaltimų Viet
name, Čilėj, Kipre ir kitur.”
Nedaug trūko, kad Michajlo(nukelta į 2 psl.)

JURGAIČIŲ PILIAKALNIS
DAR VIS GYVAS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 12
1974 Lietuvoje tūkstančiai
vaikų ir jaunimo priėmė Sutvir
tinimo sakramentą. Žemiau
pateikiami daviniai liudija, kad
religinis gyvenimas Lietuvoje,
nepaisant ateistų pastangų yra
gyvas.
Dotnuvoje sutvirtinta 1526
asmenys, Tytuvėnuose — 2456,
Prienuose — 2702, Šilalėje —
5100, Aluntoje — 2000, Griška
būdyje — 1200, Obeliuose —
2860.
— O—
Jei nori pažinti tikrąsias Lie
tuvos nuotaikas, patrauk iš
Šiaulių Joniškio link. Už dvyli
kos kilometrų, dešinėje kelio
pusėje rodyklė — Daumantai 1
km. Paėjęs kilometrą vėl deši
nėje kelio pusėje pamatysi kal
nelį, nustatytą kryžiais. Tai Jur
gaičių piliakalnis — Kryžių kal
nas. Praeini krūmais apaugusį
upeliuką ir takeliu užkopi ant
balno pavidalo kalvos. Šiauri
niame kalno kampe riogso di
delis akmuo, ant kurio iškaltos
datos: 1861-1864. Sukilimo ir
susidorojimo datos rūsčiai pra
byla į lietuvio sąmonę.
Vietos žmonėse gyvas pasako
jimas, kad Jurgaičių piliakal
nio. papėdėje stovėjusi koply
tėlė, ’kuiion buvo atėję pasi
melsti sukilėliai. Kazokai už
rėmė koplytėlės duris ir per tris
dienas piliakalnio žemėmis..užPylę gyvus sukilėlius. Laikui
bėgant supuvusios gegnės, įlū
žęs stogas, ir todėl kalnelis per
vidurį įdubęs . . .
Pradžioje gerbdami sukilėlių
atminimą, vėliau ko nors Die
vą prašydami arba atsidėko
dami, žmonės vis nešė, vežė
ir statė kryžius. Jų buvo tūks
tančiai. L. Diržinskaitei-Piliušenko sukomandavus, kryžiai
buvo sunaikinti. Tačiau iš po
nakties jie, tarsi grybai po lie
taus vėl pasirodydavo. Statė
sargus, budėjo saugumas, gy
ventojai buvo tardomi, gąsdina
mi, terorizuojami, o kryžiai
sukilėlių kalne vis augo. Tarsi
gyva sukilėlių dvasia šaukė —
nepasiduokite!

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis dėkoja Aleksandrui Solženicynui už okupuo
tos Lietuvos ir kenčiančių lietuvių priminimą pasauliui savo knygose ir kalbose. Nuotr. C.
Binkins

SOLŽENICYNAS APIE BALTIJOS TAUTAS
Ištremtasis rusų rašytojas
Aleksandras Solženicynas per
nai gruodžio 12 buvo sušau
kęs spaudos konferenciją Stockholme. Kažkodėl JAV spauda
šią konferenciją menkai tepami
nėjo. Pagaliau gautas anglų kalbon išverstas pilnas Solženicy
no kalbos teksto nuorašas.
Kalbėdamas apie teisę emi
gruoti iš Sovietų Sąjungos, Sol
ženicynas sako, kad tos teisės
svarba yra perdėta ir kad ji tai
koma daugiausia žydam ir vo
kiečiam. Anot jo, ukrainiečiai
ir baltai “nori laisvės na
mie . . .emigracija neišspręs nė
vienos ju problemos; jie nori
laisvės savo žemėj”.
Toliau Solženicynas pakalba
atskirai apie kiekvieną Baltijos
tautą:

“Buvo pateiktas klausimas,
kodėl aš taip šiltai rašau apie
baltų žmones. Darau todėl, kad
man teko daugelį jų gerai pa
žinti kalėjime. Tenai daug jų
pamėgau ir su jais susidrauga
vau. Iš to atsirado ir mano bend
ras jų pamėgimas. Tarp klausi
mų, kuriuos aš šiandien gavau
paštu, yra toks klausimas: “At
rodo, kad Jūs labai teigiamai
rašot apie estus ir lietuvius,
bet ne apie latvius. Gal yra psi
chologiška ar istoriška prie
žastis dėl to?” Na, suprantat, gal
būt, kažkas mano knygose suke
lia tokį vaizdą. Gal tai dėl šios
priežasties: lietuviai stovyklose
kovojo narsiau ir su didesniu už
sispyrimu negu bet kas kitas.
Jie dėl to buvo ypatingai ger
biami. Su estais buvo tik tai, kad

aš daugiau jų pažinau, daugiau
jų buvo mano artimi draugai.
Korespondentas, kuris man šį
klausimą pateikė, tikriausiai
turėjo minty, kad, gal būt, latvių
rolė revoliucijoj, kai keliem mė
nesiam Čeką ir visa Kremliaus
apsauga priklausė nuo latvių
durtuvų, paveikė mano pažiūrą į
latvius . . . Tie latviai, su kuriais
aš buvau kalėjime, nieko bend
ro su tokia veikla neturėjo. Jie
net piktai atsiliepė apie tuos
latvius, kurie tarnavo svetim
taučių būriuose, kieno nors re
voliucijoj. Mano nuomonė, kurią
aš esu išdėstęs straipsny “Gai
lėjimasis ir savęs apribojimas”,
yra, kad kiekviena tauta turėtų
rasti blogį savo praeityir jį iškel
ti. Kitų tautybių žmonės to netu
rėtų daryti.” (Elta)

Paskutinė
didelė
kryžių
naikinimo akcija buvo pravesta
1973 metais. Praėjo metai ... ir
kryžių šimtai — vieni įkasti į
žemę, kiti užkabinti ant didelių
kryžių, dar kiti įkelti į medžius.
Gal būt, ateistų neapykanta
vėl juos sunaikins, bet, viena
aišku: jie vėl atsiras. Šiandien
ne Muravjovo laikai — sukilė
liai neužpilami žemėmis, bet
žudomi psichiatrinėse ligoni
nėse (M. Tamonis), pūsta saugu
mo kalėjimuose (P. Pliuira, V.
Jaugelis, J. Gražys, J. Stašaitis,
P. Petronis, N. Sadūnaitė ir kt.),
niekinami ir šmeižiami. Jei vie
ni bus sunaikinti, kaip lietu
viški kryžiai Jurgaičių pilia
kalnyje, juos pakeis kiti, o suki
limas prieš melą, prievartą ir
žmogaus teisių niekinimą tęsis.
-o1965 Šv. Kazimiero bažnyčia
Vilniuje buvo paversta ateisti
niu muziejumi.
“Vakarinėse
Naujienose”
periodiškai skelbiama, jog ateis
tinis muziejus už grynus pini
gus superka iš asmenų visa, kas
susiję su religine praktika. Pa
našūs skelbimai talpinami ir ra
joniniuose laikraščiuose. Pa
brėžiama, kad supirktieji daiktai
nebus naikinami, išjuokiami,
bet išsaugomi ateičiai. Pasirodo,
kad ateistinis muziejus superka
net maldaknyges, kurios buvo
išleistos
dideliais
tiražais.
Kauno Politechnikos instituto,
Lietuvos Žemės Ūkio akade
mijos ir kt. aukštųjų mokyklų
studentams už atneštą malda
knygę pasirašoma ateizmo įskai
ta. Muziejaus darbuotojai rengia
ekspedicijas po Lietuvą, apsi
mesdami kuo tik nori — kraš
totyrininkais, Istorijos-etnografi
jos muziejaus bendradarbiais —
tik ne ateistais. Klausantis jų
kalbų, atrodo, kad jiems malda
knygė ar kokia religinė knyga
yra didelė brangenybė. Nevie
nas katalikas, atidavęs religinę
knygą su geriausia intencija —
tegu jauni žmonės pasiskaitys ir kitiems papasakos —
tik po laiko suvokia, kad
pas juos buvę ne katalikai,
o ateistai. Atvažiavę į rajoną,
perspėja valdžią, kad ši neprasi
tartų, jog yra atvažiavusi ekspe
dicija iš Ateistinio muziejaus.
Šios ekspedicijos dalyviai būna
apsirūpinę Istorijos -etnografijos
muziejaus dokumentų blankais.
Įsigyjant religinio meno kūri
nius nevengia apgaulės ir net
prievartos. Pavyzdžiui, Ateis
tinio muziejaus bendradarbiai
su valdžios pagalba, pasiėmę
raktus nuo Mosėdžio kapinių
bažnyčios norėjo rekvizuoti vie
ną paveikslą. Vienai moteriškei
protestuojant, muziejaus dar
buotojai bandė paveikslą paimti
jėga.
Siekiant, kad Ateistinis mu
ziejus turėtų kuo daugiau lanky
tojų, jame organizuojami rengi
niai, nieko bendro neturintys su
ateizmu, pvz., kupiškėnų vaka
ronė, susitikimas su keliautoju
A. Poška ir kt. Pastarajame su
sitikime buvo pažadėta pade
monstruoti kino filmą apie In
diją, bet vietoje to, norėta pade
monstruoti ateistinį. Tik po to,
kai pasigirdo šauksmai ir švilpi
mas, filmas nebuvo demonstruo
jamas.
Nors įėjimas į ateistinį mu
ziejų nemokamas, bet lankymas
labai mažas. Žinoma, atvežę
moksleivius parodyti Vilniaus įžymybes, mokytojai privalo juos
atvesti ir į ateistinį muziejų.
Nors ir stengtasi, tačiau eks
pozicijose neišvengta vulgaru
mo ir tikinčiųjų jausmų įžei
dinėjimo — eksponuojami šven
tinti liturginiai indai, kabo anti
religinės karikatūros ir t.t.
Užrašai atsiliepimų knygoje
liudija, kad daugelis žmonių
giliai pasipiktinę, jog muziejus
įrengtas bažnyčioje. 1812 Napo
leonas, šioje bažnyčioje įsireng
damas sandėlį, mažiau ją iš
niekino, negu dabartiniai ateis
tai.
“Buvau, žiūrėjau, ir tik čia pir
mą kartą pajutau — tikiu Dievą”
A.R. (užrašas atsiliepimų knygo
je). (Elta)
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AN* AN aS 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.)

Savaitės
įvykiai

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.

(atkelta iš 1 psl.)
Ugandos prez. Idi Amin per
tvarkė savo ministerių kabinetą
taip, kad visus krašto reikalus
tvarkys kariuomenė, o pats save
pasikėlė į lauko maršalus.
Sovietų savaitraštis Nedelia
įspėjo vakarų kelionių agen
tūras, kad vakarų turistų ragini
mas žydus emigruoti iš Sov. Sgos susilauks griežtos reakcijos.
JAV numato parduoti Jorda
nui oro gynybos įrengimų už
350 mil. dol. Senatas tuo nepa
tenkintas.
Aleksandras
Solženicynas
pasiūlė Columbia universitetui
bendromis jėgomis paruošti
kelių tomų Rusijos revoliucijos
istoriją ir atitaisyti apie ją va
karuose susidariusią klaidingą
nuomonę.
Argentinos prez. Isabel Martinez de Peron paskelbė naują
min. kabinetą, kuriame nėra jos
patikėtinio Jose Lopez Rega,
bet
darbininkų
neramumai
vyksta ir toliau.
JAV pareiškė Čilės vyriau
sybei nepasitenkinimą, kad ji
neįsileido JT komisijos žmogaus
teisių pažeidimam tirti.
Sov. S-ga įspėjo Azijos valsty
bes, kad jos, leisdamos JAV jų
teritorijoj įsirengti bazes, gali
būti įtrauktos į karinius konflik
tus.
Etiopiją
valdančioji klika
įsteigė politinę partiją socializ
mui krašte įgyvendinti. Partijai
priklausys ūkininkai, darbinin
kai ir kitos pažangios jėgos.
Valst. sekr. Kissingeris įspėjo
JT daugumos bloką, kad jo vie
našališki ir JT chartai priešingi
veiksmai gali sužlugdyti ir pa
čias JT.
ČIA tikina, kad per paskuti
nius trejus metus Kinija palaips
niui mažina savo išlaidas gyny
bos reikalam.
Ispanijos 16 partijų koalicija
išleido manifestą, raginantį nu
traukti bet kokius ryšius su
Franco režimu ir sukurti naują
santvarką.
Europos bendr. rinkos valsty
bės remia JAV pastangas suteik
ti Egiptui 1 bil. dol. paskolą
mokėjimų deficitui palengvinti.
Saudi Arabijos karalius Khalid atvyko į Egiptą solidarumui
su Egipto vedama politika pade
monstruoti.
P. Korėjos vyriausybė, no
rėdama atsipalaiduoti nuo JAV
tiekiamos karinės pagalbos,
įsivedė naujus mokesčius krašto
gynybos reikalam.
Angolos sostinėj marksisti
niam partizanam pavyko išvyti
tautinio fronto Angolai išlaisvin
ti narius, tačiau pastarieji ruošia
si vėl pulti. Portugalija siunčia
į Angolą daugiau kariuomenės
neramumam tvarkyti.
Kanada žada sumažinti JAV7
parduodamų natūralių dujų
kiekį.
Kissingeris patikino Izraelį,
kad JAV suteiks jam 1.8 bil.
dol. pagalbos, jei Izraelis susi
tars su Egiptu dėl Sinajaus.
Indijos min. pirm. Indira
Gandhi apeliacija bus svarstoma
rugpiūčio 11.

KAIP MASKVAI
PAAUKOJO
(atkelta iš 1 psl.)
vas būtų buvęs pakaltintas ir
Allende nužudymu, Hanoi bom
bardavimu, arkiv. Makarios iš
bėginiu ir pan. Teismo pirmi
ninko stalinistinis mentalitetas
buvo matyti ir iš to, kad jis ne
sigilino į tai, ką Michajlovas parašė, o tik į tai, kaip jo
raštai buvo komentuoti Vakaruo
se. Kadangi Michajlovo raštus
panaudojo “reakcija”, jis buvo
kaltas.
Reikėjo stebėtis, kad gynėjaiadvokatai turėjo drąsos pasakyti
tiesos žodį. Adv. Borovič priki
šo prokurorui, kad jis Michajlovą kaltinąs politiniais, o ne ju
ridiniais motyvais. Toks būdas
kaip tik patvirtina, kad yra pa
žeidžiamos piliečių teisės. Adv.
Kovačevič savo ginamoj kalboj
dėstė, kad Michajlovo idėjos ne

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 sūalvotus ir oaorastus.
pilnas patarnavimas įdedanf naujas daPišrAptarnaujam 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’nue, 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., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477

Pokalbis su senatorium E. Muskie Kennebunkporte. Iš k. E. Muskie, dr. K. Ambrozaitis, A. Sabalis, dr. V. Majauskas.

FRONTO BIČIULIŲ ŽODIS BENDRAISIAIS RŪPESČIAIS
JAV ir Kanados Lietuvių
Fronto bičiuliai, susirinkę į savo
XVIII studijų bei poilsio savaitę
1975 liepos 5-12 Kennebunk
porte, išklausę “Tarptautinės
detentės ir lietuviškos įtampos”
klausimais skaitytas paskaitas
bei padarytus pranešimus ir juos
išdiskutavę, priėjo prie šių iš
vadų:
1. Vakaram darant Sovietų
Sąjungai vienašališkas nuolai
das, susidaro grėsmės galimybė
Baltijos tautų laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės sieki
mam. Studijų savaitės dalyviai
skatina visus domėtis detentės
politikos raida, tęsti pradėtą
akciją, kad prie Europos saugu
mo konferencijos priimtų dekla
racijų valstybių sienų klausi
mais būtų pridėtas pareiškimas,
kad sienų nepažeidžiamumas
neliečia okupuotų Baltijos vals
tybių aneksijos.
2. Studijų savaitės dalyviai
džiaugiasi ir didžiuojasi visais
tais Lietuvių Fronto bičiuliais,
kurie, atlikdami savo visuome
ninius uždavinius, aktyviai ir
pozityviai reiškiasi Lietuvių
Bendruomenės, Vliko, Lietuvių
Fondo, Amerikos Lietuvių Tary
bos, Balfo ir kitų bendrinių
mūsų institucijų darbuose, ir
reiškiajiem nuoširdžią padėką.
3. Mūsų išeivijos organizuoto
veikimo sėkmė remiasi ypač
tautiniu solidarumu ir teisine są
mone. Tautinis solidarumas
ugdo tarpusavio pagarbą, pa
kantą bei vieningą bendradar
biavimą, o teisinė sąmonė įga
lina mūsų organizuotos bend-

kenkia, o tik padeda visai žmo
nijai. Bet visa tai nieko nepa
dėjo. Iš viršaus buvo nustatytas
kaltumas ir sprendimas: septyneri metai sunkiųjų darbų ka
lėjimo, o priedo — bausmę
atlikus, per ketverius metus
draudžiama bet ką rašyti ir
spausdinti.
Michajlovo smarkus nubau
dimas nustebino ir pačius jugo
slavus. Atrodė, kad Jugoslavijos
valdžia, suėmusi Michajlovą ir
atidavusi teismui, radosi nema
lonioj padėty. Tai rodė irtas fak
tas, kad jam kalėjime iki teismo
buvo taikomas labai švelnus re
žimas: jis galėjo turėti rašomąją
mašinėlę, gauti kiek nori ir ko
kių nori knygų, pats sau gami
nosi valgį. Todėl tokia griežta
bausmė yra laikoma pataika
vimu Maskvai, kuriai reikia
aukų ne tik pas save, bet ir ki
tuose komunistiniuose kraš
tuose.
Tito, norėdamas užmaskuoti
Maskvos kišimąsi į Jugoslavijos
vidaus reikalus, kompartijos
centro komiteto plenumo po
sėdy, polemizuodamas su Va
karų “reakciniais sluoksniais”
ir su “tam tikra Vakarų spauda,
kuri bando daryti spaudimą Ju
goslavijai,
tvirtindama,
kad
Maskva kišasi į Jugoslavi
jos politiką, kad esąs pavojus
Maskvos intervencijos”, labai
neaiškiai dėstė, kad jokio spau
dimo iš Maskvos pusės nesą
ir kad Sov. Sąjunga norinti, jog
Jugoslavija pasiliktų tokia, kokia
yra.

J.V.

ruomenės
susiklausymą
ir
5. Studijų savaitės dalyviai, at
demokratinį tvarkymąsi. Todėl sižvelgdami į ribotą mūsų jėgų
studijų savaitės dalyviai, didžiai ir išteklių tikslingo panaudojimo
susirūpinę pradedančiu reikštis reikalą ir siekdami efektyvios
neatsakingu kai kurių asmenų bendrosios veiklos, prašyte pra
savivaliavimu, skatinant ir net šo visas Lietuvos vadavimo dar
globojant tautiniam solidarumui bą dirbančias mūsų institucijas
ir teisinei sąmonei žalingas — Vliką, Pasaulio Liet. Bend
“reorganizacines” apraiškas, jas ruomenę bei kraštų bendruo
apgailestaudami, kviečia išei menes, Lietuvos Laisvės Ko
vijos lietuvius principingai, tvir mitetą, Amerikos Lietuvių Tary
tai ir vieningai nuo tokių apraiš bą ir kt. — siekti vienos bend
kų atsiriboti ir su jomis kovoti. ros viršūnės sudarymo laisvini
Mūsų bendruomenės skaldymas mo darbui planuoti, derinti ir
ir demoralizavimas atitinka oku sutartinai vykdyti,
steigiant
panto tikslus, todėl, dangstomas bendrą informacijos centrą ir
tariamu
arba
egocentriniu bendrą visuomeninį fondą.
patriotizmu, darosi juoba žalin
6. Studijų savaitės dalyviai,
gas.
didžiai vertindami lietuvių jau
nimo lietuvybės puoselėjimo
4. Studijų savaitės dalyviai vi pastangas trečiojo pasaulio lie
sus kviečia santykių su okupuo tuvių jaunimo kongreso rengi
tos Lietuvos lietuviais klausi mu, kviečia moraliai ir ma
mu vieningai laikytis mūsų terialiai remti Pasaulio Lietuvių
veiksnių 1974 spalio 7-8 White Bendruomenės vykdomą kong
Plains, N.Y. konferencijos sutar reso lėšų rinkimo vajų.
tiniai priimtų gairių.
LFB studijų savaitės dalyviai

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter G arde n Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogom*.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Jūnction 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 apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.

Telef. Ml 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. Minkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BALTIEJI RŪMAI RAŠO VLIKUI
Ryšium su Europos saugumo
ir bendradarbiavimo konferen
cijos ėjimu į pabaigą, Vyriausias
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas išsiuntinėjo laisvosios Eu
ropos ir Šiaurės Amerikos vals
tybėm raštus, kurių pabaiga yra
tokia: “ . . . duoti instrukciją
valstybės delegacijai, vyks
tančiai į konferenciją, kad sąly
ga bet kokiam susitarimui, lie
čiančiam Europos saugumą ir
bendradarbiavimą, turi būti So
vietų Sąjungos besąlyginis pri
pažinimas
nepriklausomos
Lietuvos, laisvos nuo kitų tautų
kišimosi į jos reikalus”.
Pirmas atsakymas buvo gautas
iš JAV Baltųjų Rūmų. Dr. J.K.
Valiūnui liepos 9 rašyto rašto
turinys yra toks:
“Prezidentas mane prašė Jum
padėkoti už Jūsų laišką, rašytą

____________________

birželio 30. Aš Jus užtikrinu, kad
Jungtinių Amerikos Valstybių
politika Baltijos valstybių rei
kalu nėra pasikeitusi.
Aš taip pat pastebiu, kad Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija nekeis nė
vienos
konferencijoj
daly
vaujančios valstybės teisinės po
zicijos Europos teritoriniuose
reikaluose. Dabartinis saugumo
konferencijos principų dekla
racijų tekstas liečia sienų nepa
žeidžiamumą jėga ir galimy
bę pakeisti sienas taikingu
būdu. Taip pat deklaracija api
ma specifinius principus, lie
čiančius laisvą tautų apsispren
dimą, žmogaus teises ir pa
grindines laisves.”
Laišką pasirašė Roland L.
Elliot, Baltųjų Rūmų korespon
dencijų direktorius. (Elta)

BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
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 Macežinskaitė, sav.

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

Fasolino
Memorials CO.

H. KULBER TARPTAUTINĖJ
MOTERŲ KONFERENCIJOJ
Neseniai Vliko įgaliotinė Helen Kulber grįžo iš Mexico City,
kur birželio 19-liepos 2 vyko
tarptautinė moterų konferencija.
Moterų atstovės iš viso pasaulio
buvo suvažiavusios svarstyti
moters problemų ir jos besikei
čiančios rolės dabartiniam pa
sauly. Vlikas nusiuntė savo at
stovę, kad šiame tarptautiniame
forume ji iškeltų pavergtos Lie
tuvos moterų padėtį, ypač jų
persekiojimą. Tam tikslui H.
Kulber nusivežė į Mexico City
Eltos anglų kalba paruoštą bro
šiūrą, pavadintą “Moterų pa
dėtis Lietuvoj”. Šiame leidiny
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos
ištraukos
liudijo,
kaip sovietinė valdžia grasina
atimti tikinčių moterų motinys
tės teises. Buvo pabrėžiama, kad
kiekviena moteris turi teisę auk
lėti savo vaikus pagal savo są
žinę ir kad ateistiniai mokytojai
bei valdžios pareigūnai tą teisę
grubiai pažeidžia. Be to, buvo
iškeliamos Marijos Jurgutienės,
norinčios emigruoti į JAV, kur
gyvena jos vyras, ir Nijolės
Sadūnaitės, politinės kalinės,
bylos.

Helen Kulber išdalino 1500
Eltos paruoštų brošiūrų. Be to,
jai teko susitikti ir privačiai kal
bėti su įvairių kraštų atstovais ir
aukštais pareigūnais, vyrais ir
moterimis.

Birželio 26 ji buvo nuėjusi į
“Susipažinkim su sovietų mo
terimis” simpoziumą, kurį ruošė
Sovietų Sąjungos atstovės. Su
sirinkime dalyvavo maždaug
300 žmonių. Simpoziumo daly
vės atsakinėjo į publikos kelia
mus klausimus apie Sovietų Są
jungos gyvenimą. H. Kulber sto
vėjo eilėj, norėdama pateikti
simpoziumo dalyviam klausimą
apie Lietuvą. Tačiau jai to pada
ryti nebuvo progos, nes susirin
kimas staigiai buvo užbaigtas,
kai ukrainietė moteris paklausė
sovietų atstoves, kodėl persekio
jama ukrainiečių disidento Morozo žmona. Kadangi susirinki
mas buvo oficialiai pasibaigęs,
H. Kulber, eidama atgal į savo
vietą, pradėjo dalinti susirinki
mo dalyviam Eltos paruoštą me
džiagą. Sovietai dėl to labai su
pyko ir jėga pašalino H. Kulber
iš salės. (Elta)

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

— Tai yra mūsų vienintelę 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:
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LĖKTUVAI
. VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Amerikoj ir Lietuvoj
Dėmesį patraukia tikėjimo reikalai.
Praeityje krikščionių tikėjimas prasidėjo ir išaugo priespau
doj ir persekiojime. Apsilpo ar iškrypo, kai krikščionių tikėji
mo išpažintojai, gautą laisvę piktnaudodami, patys virto prispau
dėjais ir persekiotojais.
Dabartyje krikščionių tikėjimas gyvena, palyginti, laisvėj
ir pertekliuj — Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Gyvena prie
spaudoje ir persekiojime — okupuotoj Lietuvoj.
Kokie tikėjimo rūpesčiai darosi gyvi čia ir ten?
AMERIKOJ
Aplinkybės: Laisvė tikėjimą

LIETUVOJ
Aplinkybės priešingos: Truk

išpažinti ir praktikuoti. Laisvė dymas ar persekiojimas tikėjimą
bažnytinei bendruomenei sava išpažįstantiem. Su tikėjimu ko
rankiškai tvarkytis. Privilegija vojančios valdžios kontrolė (kul
bažnyčiai — atleidžiama nuo to komisaras) bažnytinei bend
mokesčių. Kunigui viešoji pa ruomenei. Kunigui panieka
garba — didesnė nei Europos spaudoj, lyg jis būtų nepilnateisis pilietis. Mokesčiai už naudo
kraštuose.
jimąsi
bažnyčia pamaldom padi
Tikinčiųjų
aptarnavimas:
dinti
—
kaip pramoginėm vie
Vienam kunigui tenka 600 ti
tom.
kinčiųjų. Bet skundžiamasi, kad
Tikinčiųjų aptarnavimas:
kandidatų į kunigus ir į vienuo
Sunkesnis,
nes vienam kunigui
lijas vis labiau trūksta. Trūksta
tenka
2,500
tikinčiųjų
su viršum.
gal dėl opinijos, kurioj kunigo
Kunigų
prieauglis
mažesnis
nei
pašaukimas rodomas nepatrauk
išmirštančiųjų
skaičius,
nes
telus. Parapinių mokyklų tinklas
leidžiama
per
metus
įšventinti
siaurėja, ir mokinių skaičius jose
mažėja. Mažėja auklėjamos įta tik 5. Pamaldos kontroliuojamos,
ir dėl pamokslų kunigai gali bū
kos galimybės.
ti
tardomi ir atimamos jiems
Kunigų bendruomenė: Gau
kunigiškos
pastoracinės teisės.
sėja pasitraukiančių iš kunigo
Jaunimo
iki
18 metų amžiaus
pareigų. Gausėja tarp kunigų
neleidžiama
mokyti
tikėjimo tie
popiežiaus ir vyskupų autorite
sų.
to nepripažinimas, pasikliaujant
Kunigų bendruomenė: Nors
sava išmintimi ir atsakomybe.
kandidatus
į seminariją tvirtina
Nuo autoriteto atskirų kunigų
kulto
komisaras,
kandidatų ne
ar jų grupių labiausiai tolstamą
trūksta.
Viešai
pasitraukusių
iš
trim klausimais: dėl celibato,
kunigo
pareigų
yra
ne
daugiau
dėl gimimo kontrolės, dėl tikė
jimo tiesų aiškinimo. Pasisako kaip nepriklausomoj Lietuvoj.
prieš celibatą, prieš kontrolės Kiek slaptų agentų — kas žino!
Nuo vyskupų kunigus ati
draudimą, o tikėjimo bei mora
lės tiesų aiškinime stiprina ra traukia ne pažiūros dėl gimimų
cionalizmą ir natūralizmą. Prieš kontrolės ar pan., bet valdžios
tai pasisakė popiežius Paulius sąmoninga taktika — kiršinti
kunigus prieš vyskupus. Pvz.,
VI!
kulto komisaras stengiasi pasi
Kunigų tolimą nuo autorite
rodyti kunigo pusėj, jei kuris
to ir kai kada aitrią jų kritiką
ateina skųstis dėl perkėlimo —
vieni kitiem moraliai pakursto
esą jis nieko neturįs prieš tą
spaudos sudaroma opinija, dary
kunigą, bet tik vyskupas to no
dama iš tolstančių nuo autorite
rįs .. .
to herojus.
oSugretinimas rodo, kad Amerikoj laisvės ir pertekliaus bei
opinijos įtakoj bažnytinė bendruomenė silpnina savo jėgas iš vi
daus. Okupuotoj Lietuvoj ją silpnina ir sprogdina iš šalies,
valdžios klasta ir smurto priemonės.

TREMTIES LIETUVIS
IDĖJŲ SŪKURYJE
—
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Ne čia vieta lietuvių kalbai
nucharakterizuoti; tačiau vieną
pagrindinį bruožą reikia minėti
jos esmę iškeliantį analitiškumą.
Turime pabrėžti, kad ji priklau
so prie tų indo europiečių kal
bų, kurios kiekvieną daiktą ar
reiškinį ženklina atskiru ter
minu. Tuo ji esmingai skirias
nuo
dažniausiai
Vakaruose
užtinkamų idiomų, kurie jau se
niai yra perėję į sintetiškumą,
suvedantį žodyną, gramatiką
bei sintaksę į nežymų skaičių
lengvai atmintinų terminų bei
formų.

Nors sintezės keliu besivystantieji idiomai ir nepaprastai
palengvina išmokymą, jie tuo
kartu praranda pirmykštį įvairu
mą, turtingumą, spalvingumą,
kas kaip tik sudaro lietuvių kal
bos grožį. Tam pagrindiniam
skirtumui iškelti nereikės daug
pavyzdžių. Paimkime iš žodyno
tik būdvardį pilkas, ženklinantį
visai nežymią spalvą. Tuo tarpu
kai vokietis visuomet panaudoja
grau, lietuvis nuostabiai įvairuo
ja: dangus yra palšvas, plaukas
žilas, žirgas širmas, arklys šyvas
arba šėmas, karvė šėma, katė rai
na ir t.t. Panašiai su veiksma
žodžiais: prancūzų laver, vo
kiečių waschen lietuvis šitaip
i

niuansuoja: jis galvą trenką, ran
kas mazgoja, baltinius skal

bia, indus plauna ir t.t. Ir asme
navimas su linksniavimu yra
analitiško
pobūdžio.
Atsiininkime tik dviskaitą ir faktą,
kad lietuvių rašytinė kalba yra
išlaikiusi net septynis indo-eu
ropiečių prokalbės linksnius ir
dar kai kuriuose dialektuose aš
tuntąjį. Joje išliko ir tos prokal
bės kirtis, galįs kristi ant bet ko
kio skiemens, kas suteikia kalbai
ypatingo muzikalumo. Taip
lietuvių kalba mums yra tarsi
filologiško analitiškumo pirma
vaizdis. Šis charakteris ją ryškiai
išskiria iš visų dar gyvų indo
europiečių idiomų, kuo ji tampa
neįkainuojamos vertės brange
nybe. Kiekvienas lietuvis turė
tų dėl to didžiuotis ir ją saugo
ti kaip savo akies lėlytę.
Pažymėtina, kad filologas, tir
damas tą idiomą, gali pasiekti
kur kas senesnį tautos amžių
negu istorikas, nes garsai bei
formos veda į tokius priešistori
nius laikus, į kuriuos istorija
eilinėmis savo priemonėmis ne
pajėgia įsiskverbti. Tokiu būdu
lietuvių “lingvistinė archeologi
ja” moksle įgauna nepaprastą
reikšmę.
Toji “archeologija” reikšmin

MALDININKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
Išskrendam
Šventųjų metų proga birželio
19 apie 8 vai. vakaro gražus bū
rys lietuvių susirinko New Yor
ko Kennedy aerodrome kelionei
į Romą. Be newyorkiečių, čia
buvo lietuvių ir iš kitų artimų
ir tolimų vietovių, net ir iš Ka
nados. Jų išlydėti susirinko daug
artimųjų ir draugų.
Specialiai lietuviam skirtas
lėktuvas iš New Yorko turėjo
išskristi 9:30 vai. vakaro, bet
apie penkias valandas trukusi
didelė audra uždarė visam oro
skridimui kelius. Tad pakilom
tik 1 vai. naktį. Tas kelias valan
das praleidom laukiamojoj salėj,
klausydami griaustinio ir stebė
dami žaibus.
Lėktuvas — Pan Am. Lietuvių
grupė — 182 žmonės. Su įgulos
žmonėm — skrendančių netoli
200 asmenų.
Skridimas buvo labai puikus,
be jokio supimo bei truktelėji
mo. Lėktuvas buvo vėsinamas.
Po malonių patarnautojų patiek
tos vakarienės daugelis pasiruo
šė saldžiam miegui.
Reikia pažymėti, kad mūsų

grupėj daugiausia buvo vidu
tinio amžiaus keliautojų, bet
daug ir “pensininkų”; buvo vie
nas kitas ir iš jaunimo. Savo tar
pe turėjom ir dvasiškių: prel. J.
Balkūną, kun. A. Račkauską,
kun. V. Dabušį, kun. V. Martinkų, kun. S. Morkūną, kun. A.
Grigaitį ir kitus. Turėjom ir se
selių.

vadovai.

Žaliasis autobusas
Mūsų grupė buvo suskirstyta
į keturias mažesnes grupes,
kiekviena gavo sau vadovą.
Kiekviena grupė gavo atskirą au
tobusą, pažymėtą skirtingos
spalvos apskritimu.
Kadangi kelionėj ne visada
visi autobusai važiavo ta pačia
linkme, todėl čia bus daugiau
Pasukam laikrodžius ir
rašoma apie tas vietas ir įvykius,
pasiekiam Frankfurtą
kurie liečia tik “green bus”, t.y.
Skrendant virš Bostono, mūsų autobusą su žaliu apskritimu.
pilotas paprašė laikrodžius pa
“Žaliasis autobusas” talpino,
sukti 5 vai. pirmyn, ir tada jau rodos, 44 keliautojus, daugiau
skridom naujuoju (europietiškų) sia iš New Yorko (kiti buvo iš
laiku. Netrukus pradėjo aušti. New Jersey, Philadelphijos,
Skridom viršum debesų, kurie Baltimorės, Kanados ir iš kitų
apačioj atrodė kaip sniegas, vietovių, net iš Floridos). Mūsų
vietomis kaip pusnys prie lietu vadovė — jaunuolė Heidi (toks
viškų sodybų. Birželio 20 rytą, jos vardas, ne pavardė). Vairuo
10:45 vai., skridom viršum Ai tojas — italas Antonio, kalbąs
rijos, matėm šiek tiek Anglijos tik itališkai. Heidi (taip mes ją
žemės, nors viršų dengė tirštas ir vadinom) pasisakė esanti švei
rūkas. 12 vai. stebėjom Belgiją. carė ir mus lydėsianti iki Romos.
12:30 vai. pasiekėm Frankfurto
aerodromą Vokietijoj. Čia mus
Vieni ilsimės, kiti žvalgomės
sutiko keturi jaunuoliai (trys
Iš aerodromo be jokio tikri
merginos ir vienas vyrukas) ir nimo muitinėj buvom nu
prisistatė kaip mūsų kelionės vežti į viešbutį Arabella, nese

niai pastatytą miesto pakrašty.
Turėdami pusę dienos laiko,
daugelis keliautojų išvažiavo
tramvajais į miestą apsižvalgyti,
kiti ilsėjos. Frankfurtas, karo
metu sugriautas iki žemės, gra
žiai atstatytas. Modernūs namai,
bet tokių aukštų, kokius ma
tom Amerikoj, mieste nestato —
daugiau plečiamasi į šonus.
Gal dėl to ir pats mies
tas atrodo jaukesnis, šiltesnis.
Mum, “amerikiečiam”, ypač
krito į akis švara. Krautuvių vit
rinos dekoruotos prekėmis, tik
jau kainos nepalyginamai aukš
tos: avalynė, odos dirbiniai,
drabužiai, radijo aparatai ir kiti
daiktai labai brangūs.

Prel. J. Balkūnas, P.A., kalba liepos 13 Šv. Patriko kated
roj New Yorke Pavergtų Tautų pamaldose. Nuotr. C. Binkins

ga ir už grynos filologijos ri
bų, būtent, etnologijoje bei tau
tų psichologijoje, kur ji, pasinau
dodama lingvistų teikiama me
džiaga, gali tiksliau nušviesti
tautos savumus, jos psichiką bei
charakterį. Juk kalba yra tauta
garsuose.
Iškeldami čia lietuvių kalbos
analitišką pobūdį, mes nenorė
jome tik mokslui patarnauti, bet
ir praktiškai lietuviams padėti,
nes tuo norėjome dar pabrėžti,
kad lietuvis tik tokiu ir bus, jei
jis liks analitiškoje savo kalboje.
Juk pereidamas į sintetiško cha
rakterio idiomą, jis išeina iš savo
prigimties, iš savo dvasios pa
saulio, iš viso savojo Aš ir siekia
būti tuo, kuo jis niekad nebuvo
ir niekad būti negalės. Visai
klaidinga manyti, jog esą galima
kitokios dvasios kalboje įsipilietinti. Galima, žinoma, savo idio
mos sferą apleisti, bet negalima
naujoje rasti savo dvasios tėvy
nės. Lietuvis, aišku,
gali ir
“sintetiškai” kalbėti, bet tuomet
nebeprabils savo siela, tik liežu
viu. Skaudžiai tad apsigauna
emigrantas, manydamas esą
galima keisti kalbas kaip pirš
tines. Naujoje idiomoje jis tebus
užklydėlis, kuris formuoja sve
timus garsus, bet nebeišreiškia
savęs.
Todėl sunku suprasti, kodėl
dabar kai kurie rašytojai ima
rašyti svetima kalba. Jie turėtų
žinoti, kad tuo apleidžia literatū
rą, kurioje jie gali pirmauti, ir
persikelia į kalbą, kurioje te

galės bernauti. Tai turėjome pa
brėžti tiems, kurie kalbos mai
nymą telaiko formaliniu veiks
mu. Iš tikrųjų tai savižudystė.

8. UŽDUOTINIS
MŪSŲ TREMTIES
CHARAKTERIS
Iš viso to aišku, kad mes savo
indėlį į naujai kuriamą kultūrą
tegalime įnešti, eidami lietuviš
kuoju keliu, t.y. savąja kalba.
Daugeliui gal atrodo, kad tai per
kieta sąlyga, ir dėl to nėra
labai linkęs daryti tokią auką.
(Lyg motinos kalbos ugdymas
bei išlaikymas būtų kokia nema
loni pareiga). Taip manantiems
reikia priminti, kad egzilis vi
suomet yra sinonimas aukai.
Taip tremtį suprato kilniaširdis
Mazzini (1805-1875),
vadin
damas ją sacrificio, dėl kurio jis
pats
išsižadėjo
šeimyninės
laimės, turto, garbės. Iš mūsų
niekas nereikalauja tokio pasi

šventimo; tačiau be aukos neap
sieisime.
Kitas emigracijas žlugdė bė
dos, neturtas, alkis; mums gi,
paradoksiškai, pavojus gresia
nuo migdančio gerbūvio, nuo
užliūliuojančio pertekliaus. Bet
mūsų turtai tebus dėmė bei nuo
dėmė, jei jie nėra panaudojami
tremties mums uždedamoms
pareigoms atlikti. Įsidėmėkime,
kad tas, kuris pinigais ima galvo
ti, greit pinigams ims ir gyven
ti. Tuo būdu pasiners tame
veltėdiškame miesčioniškume,
kuris žudo mūsų talentus, pa

Tolyn pro Darmstadtą
Kitą rytą po pusryčių mūsų
autobusas jau riedėjo Darmstadto link. Mūsų vadovė Hei
di anglų kalba aiškino prava
žiuojančių vietovių žymesnes
vietas, miestų įkūrimo metus,
gyventojų skaičių ir kt. Važia
vom garsiuoju Bergstrasse keliu.
Matėm gražiai prižiūrimus lau
kus — čia buvo auginami vais
medžiai, vynuogės ir kitokios
žemės gėrybės. Vienoj kelio
pusėj matėm Odenwaldo kal
nus, kitoj — toliau — Reino upę.
Darmstadto miestas — meno,
kultūros ir švietimo židinys.
Tarp žymesnių pastatų matėm
turgavietę, kuri vyresniesiem
priminė turgavietes nepriklau
somoj Lietuvoj.
Pasiekėm ir Heppenheim

miestą. Tai kurortinis miestas,
apsuptas žalių kalnų; tarp jų
ant kalno stovi sena Starkenburgo pilis. Miesto centras — se
nos statybos. Gatvės — labai
siauros. Pravažiavom pro se
niausią, anot vadovės, Vokietijos
vaistinę.
Vasario 16-osios gimnazijoj
Iš čia ta pačia Bergstrasse va
žiavom toliau ir apie vidu
dienį užsukom į Vasario 16 gim
naziją — Huettenfelde. Gimna
zija gražiai įsikūrusi, apima
nemažą plotą parko, buvusioj
medžioklinėj pily. Naujame pri
statytame pastate yra bendra
butis
mergaitėm.
Berniukų
bendrabutis — senuose bara
kuose. Kambariai nedideli, bet
švariai užlaikomi. Klasės, val
gykla ir kiti kambariai taip pat
tvarkingi ir švarūs.
Gimnazijos
vadovybė
ir
auklėtiniai jau mūsų laukė. Čia
sutikom gimnazijos direktorių
V. Natkevičių, tėvą A. Bernątonį, mokytoją E. Tamošaitienę.
Lauke prie gimnazijos pastatų
buvo papuoštas altorius. Čia
vysk. V. Brizgys su kitais mūsų
kunigais aukojo mišias.
Gimnazijos auklėtiniai mielai
su mumis kalbėjosi. Kai kuriem
lietuvių kalba yra sunkesnė. Čia
daugiau yra mišrių šeimų jauni
mas. Bet šios lietuviškos gim
nazijos lankymas jau rodo, kad
tie jaunuoliai yra lietuviai ir to
kiais nori būti.
Atsisveikinant buvom pavai
šinti alučiu ir limonadu. Gim
nazijos direktorius V. Natkevi
čius, dėkodamas už mūsų atsi
lankymą, prašė, kad paragintu
me lietuvius Amerikoj siųsti sa
vo vaikus į Vasario 16 gimna
ziją, nes, mokinių skaičiui mažė
jant, vokiečių valdžia gali
gimnaziją uždaryti, o tai būtų di
delis smūgis lietuviam. Dėkojo
taip pat už piniginę paramą.

Heidelbergo pily
Nuo pat Frankfurto mus lydė
jo smulkus lietutis. Oras buvo
vėsus, bet niekas nesiskundė.
Važiavom į Heidelbergą. Tai
vienas iš seniausių miestų, iš
sitiesęs abiejose Neckaro upės
pusėse, tarp žalių kalnų.
Aplankėm Šv. Dvasios baž
nyčią, kopėm į aukštą kalną,
kurio viršūnėj yra sena aukšta
Heidelbergo pilis su raudono
granito kolonomis. Pilies dalis
buvo sugriauta 17 a. pabaigoj
(tai vis karų pasekmės).

(Bus daugiau)
A. R-nė

kerta mūsų užsimojimus ir silp yra aiškesnė už saulę.
nina net fizišką mūsų atsparu
Mes greičiau būsime linkę
mą. Liūdną, jei mūsų
gabu
pasiaukoti,
jei atsiminsime, kad
mus vilgo skausmo ašaros, bet
tėvynėje
likusieji
neša kur kas
dar liūdniau, jei juos aptaško
sunkesnę
naštą
negu
mes, bū
pertekliaus taukai. Ko mes, lais
tent,
vidaus
egzilio
bėdą.
Juk
vėje gyvendami, verti, jei tai už
miršome? Sprendžiamą atsaky jie, negalėdami pasprukti nuo
mą mums duoda nuostabus mū okupantų, buvo priversti emi
gruoti į save. Kokia čia slepia
sų tremties pobūdis.
Būdavo, kad išvykdavo pavie si tragiką! Sąmoningesnieji iš jų
niai asmenys: politikai, rašyto turi aiškų savo tautinės pareigos
jai, mokslininkai, filosofai. Bū supratimą, vienok jų burna už
davo, kad išvykdavo ištisi čiaupta. Jų jėgos paliktos nak
sluoksniai: hugenotų pramo čiai, slėptuvėms, vienatvei, ir
ninkai, Švabijos amatininkai, niekas nežino, kada jos vėl galės
Prancūzijos aristokratai. Tačiau grįžti į viešumą, į pripažinimą
emigrantų istorijoje nėra atsiti ir garbę. Jie, žinoma, gali pąrkę, kad būtų išvykusi kuone vi siduoti ir imti parafrazuoti oku
sa tautos inteligentija, kuone pantų šūkius, apdailinti jų lo
visi krašto krikščioniškąją galvo zungus, pasaldinti įsakymus.
seną formuojantieji. Tai atsitiko Bet ar tai kūryba? Pažvelkime
mūsų atvejyje. Šis nuostabus tik į vokiečių literatūrą nacių
mūsų tremties pobūdis negali gadynėje: Krašte pasilikusieji,
būti aklos pripuolamybės vai nors daug turėjo rašyti, tačiau
sius. Savaime peršasi mintis, beveik nieko nesukūrė, nes
kad mus išvedė aukštesnė ranka, jiems trūko svarbiausios są
skirdama mums tą uždavinį, kurį lygos — laisvės. Todėl tikrųjų
šiuo metu negali atlikti tėvynė talentų mes turime ieškoti
tremtyje. Ten juos ir randame:
je dvasiškai kalinamieji.
Tikrai, ar mūsų tremtis tik Tomą Mann, Hermaną Hesse,
neturi užduoties, tiesiog mistiš Robertą Musil ir tolygius, nors
ko charakterio? Juk reikią žino tremtyje kiti ir baisiausiai var
ti, kad istorija nėra beprasmiš go.
Ar nėra taip ir su mūsų li
kas riedėjimas į nežinią. Mūsų
teratūra?
Juk ką dar bolševikigyvenimas
nėra beviltiškas
joje
yra
sukūrusi
Salomėja Nė
graibstymasis tamsybėje. Isto
ris?
O
jos
įpėdiniai?
Ar jie yra
rijos kelias yra Dievo kelias. Jei
parašę
nors
vieną
veikalą,
kuris
šis kelias mums ir nevisuomet
pergyvens
sovietinio
režimo
aiškus, tai priklauso nuo mūsų
žvilgsnio ribotumo bei nesu griuvimą?
gebėjimo įžiūrėti tos visumos,
(Bus daugiau)
kuri pačiam Kūrėjui nuo amžių
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—Dainavos metinė šventė lie
pos 27 prasidės pamaldomis.
Mišias aukos kun. Viktoras Da
bušis. Stovyklaujančios mergai
tės atliks dainų ir šokių pynę.
— Aušros Vartų parapijos
Montrealyje choras dainavo
“Canada Week” programos
metu St. Helen saloj. Ši parapi
ja šiais metais švenčia 25 metų
gyvavimo sukaktį. Jos dabarti
nis klebonas — kun. dr. Jonas
Kubilius, SJ.
— Sesuo M. Lorenza, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos vy
riausia vadovė, sesuo M. Mar
garita, M. Nekalto Prasidėjimo
seserų vienuolijos vyriausia va
dovė, taip pat Šv. Pranciškaus
ir Nukryžiuotojo Jėzaus seserų
vadovės birželio pabaigoj ir lie
pos pradžioj dalyvavo spe
cialiuose kanonų komisijos po
sėdžiuose, kuriuose buvo svars
tomi kanonų projektai, liečiu
vienuolinį gyvenimą. Susirin
kimas vyko Pittsburgh, Pa.
— Jubiliejinėj ateitininkų sto
vykloj Laima Karbonkienė bus
koreferentė prof. Vytauto Vardžio, kuris skaitys paskaitą “Ko
munistinė tautų politika LietuVOJ .

— 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, SJ, 2345 West
56 St., Chicago, III. 60636. Tel.
(312) RE 7-8400. Registruojantis
įmokama 5 dol.
— Kun. Stasys Šileika liepos
2 Sao Paulo, Brazilijoj, minėjo
kunigystės sidabrinę sukaktį.
Vila Zelinos Šv. Juozapo parapi
joj koncelebravo mišias su kuni
gais J. Šeškevičium, F. Jokubausku, V. Pupiniu, P. Dauginčiu, Pr. Gavėnu, A. Trimaku ir
A.. Saulaičių. Nors buvo darbo
dienos priešpietė, dalyvavo apie
šimtas lietuvių.
— Antanas Razgaitis sutiko
būti koreferentu kun. dr. An
tanui Paškui, kurio paskaitą
“Moralinis lūžis ir pasimetimas
Vakarų pasauly ir jo poveikis
mūsų visuomenei” girdėsim ju
biliejinėj ateitininkų stovykloj.
Ji prasidės rugpiūčio 24 Daina
voj.
— PLJ kongreso finansų ko
mitetas praneša, kad pakvitavi
mai bus išduodami tik LB apy
linkėm ar jų sudarytiem komite
tam už prisiųstas bendras su
mas. Aukų lapuose įrašytiem
aukotojam atskirų pakvitavimų
komitetas neišdavinės. Tačiau
kvitus gaus pavieniai aukotojai,
kurie aukas atsiųs tiesiog ko
mitetui.
— Kun. Julius Danauskas,
buvęs Belgijoj gyvenančių lietu
vių kapelionas, ieško Juozo Balaikos, gim. 1907 metais Mari
jampolės apskr., Liudvinavo
valsč., Gustaičių kaime. Prašo
ma pranešti adresu: L’Abbe Ju
lius Danauskas, Place du Roi
Vainąueur 27, Bte 6, B-1040
Bruxelles.
— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, Nr. 15, rašo: “Mes
sekame Vatikano, Romos ir
Madrido radijo stočių lietuvišką
sias laidas ir dėkojame jų orgazatoriams, ypatingai už tai, kad
Lietuvos katalikų reikalą kelia
viešumon”. (E)
— Danutė Vaškelytė yra pa
kviesta PLJ kongreso finansų
komiteto sekretore. Ji taip pat
talkins išvykos organizavimui ir
tuo reikalu ves susirašinėjimą.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Gelžinis, Farmingdale,
N.Y., A. Rimas, Reston, Va. Už
sakė kitiem: dr. J. Sadauskas,
Marion, Ind. — J. L. Sadauskui,
Chicago, III. ir M.A. Sadauskai
tei, Urbana, 111. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Darbininko naujiem
skaitytojam pirmų metų prenu
merata tik 8 dol. Atnaujinant vi
siem 10 dol. metam.

Šv. Sostas į mūsų
siūlymą pažiūrėjo palankiai,
bet vysk. V. Padolskis tik po il
gų susirašinėjimų ir spaudžiant
Šv. Studijų Kongregacijai paga
liau sutiko atvykti į Romą, kad
čia asmeniškai būtų galima išsi
kalbėti tarp savęs ir su vyres
niaisiais Vatikane.
Pakeliui
vysk. V. Padolskis užsuko pasi
tarti su arkivysk. J. Skvirecku.
Arkivyskupas sutiko, kad vyktų į
Braziliją naujai pakeltas į Kauno
kapitulos kanauninkus Zenonas
Ignatavičius, bet pasipriešino
išleisti mane. Jo manymu, aš tu
rėjau likti Romoj ir kolegijoj,
kad rūpinčiaus jos reikalais, pa
dėdamas vysk. V. Padolskiui.
Kongregacija arkivyskupo siū
lymui pritarė. Vysk. V. Pa
dolskis buvo paskirtas kolegijos
prezidentu, o aš likau su prorek
toriaus titulu. Kan. Zenonas iš
vyko į Braziliją. Tai įvyko 1951.
Bei Horizonte jis išbuvo dvejus
metus. Iš ten persikėlė į Rio
de Janeiro, kur buvo paskirtas
profesorium seminarijoj ir dėstė
bažnytinę teisę ir moralinę teo
logiją; be to, dar dirbo diecezi
jos tribunole.
Gyvendamas Rio de Janeiro,
kan. Zenonas turėjo progos susi
tikti su ten gyvenančiais lietu
viais. Greitai jis įsijungė į jų
veiklą ir tapo jų dvasios vadu.
Kai 1955 Rio de Janeiro vyko
tarptautinis eucharistinis kong
resas, kan. Zenonas aktyviai
reiškėsi prie lietuviškos progra
mos parengimo ir atlikimo. Bu
vo visiem malonu matyti lietu
vius gerai organizuotus ir plačiai
žinomus Brazilijos visuomenėj.
Lietuvos ir
lietuvių vardas
eucharistinio kongreso metu
plačiai skambėjo. Tai buvo pa
siekta per dideles kan. Zenono
pastangas, talkinant kitiem lie
tuviam veikėjam. Kanauninką
ypatingai mėgo ir vertino tuo
metinis Rio de Janeiro arkivys
kupas kardinolas Camarra.
1962, man prašant, jis sutiko
vėl grįžti į Romą ir tęsti savo
darbą kolegijoj vicerektoriaus
pareigose. Ranka rankon ir šir
dis širdin vėl drauge dirbom,
rūpindamiesi kolegijos reika
lais. Popiežius Paulius VI, įver
tindamas kanauninko nuopel
nus Bažnyčiai ir kolegijai, 1963
jam suteikė monsinjoro titulą.
-o1969, kardinolo Jaime Camar
ra kviečiamas, mons. Z. Ignata
vičius vėl grįžo į Braziliją. Čia
kardinolas jį paskyrė generali
niu vikaru lietuvių reikalam Rio
de Janeiro arkidiecezijoj, o Po
piežiškoji Emigracijos Komisi
ja — tautiniu delegatu lietuviš
kai sielovadai tvarkyti visoj Bra
zilijoj. Monsinjoras Zenonas
ypatingu būdu rūpinosi lietu
vių sielovados reikalais Sao Pau
lo arkidiecezijoj. Į čia jis pakvie
tė saleziečius, kad jie perimtų
lietuvišką parapiją Vilią Zelina.
Šalia lietuvių jėzuitų atsiradus
dar saleziečiam, Sao Paulo
lietuviai turėjo gauti pakanka
mą dvasinį aptarnavimą dviejo
se parapijose: personalinėj, jė
zuitų vadovaujamoj, ir teritori
nėj, saleziečių aptarnaujamoj.
Sutvarkęs lietuvišką sielova
dą Sao Paulo ir pasirūpinęs
taip pat Rio de Janeiro lietuvių
dvasiniu aptarnavimu, sveikatai
silpnėjant, mons. Zenonas apsi
sprendė galutinai grįžti į Romą,
kad čia pailsėtų ir ramiai pra
leistų likusiuosius gyvenimo
metus. Jis grįžo 1972. Apsigy
veno kolegijoj. Nors neprisiėmė
daugiau jokių oficialių pareigų
kolegijoj, tačiau ir toliau kole
gija rūpinosi ir man talkino sa
vo patarimais ir patarnavimais.
Jo rūpesčiu iš Brazilijos gavom
seseles, kurios dirba mūsų ūky
ir viloj Tivoli. Tai lietuvio kun.
Valiukevičiaus naujai įsteigtos
kongregacijos Fatimos Švč. Mer
gelės Marijos seserys. Tai tikra
Dievo dovana, suteikta mum per
mons. Zenono tarpininkavimą.
Be to, mons. Zenonas man talki
no seselių kotryniečių steigėjos
Reginos Prothmann beatifikaci
jos byloj, prisiimdamas vice-

postulatoriaus pareigas.
-oTaigi, nors parvyko į Romą
pailsėti, ilsėtis neturėjo laiko,
nes jautė reikalą dirbti, būti
naudingas iki paskutiniųjų. Ta
čiau jėgos silpnėjo. Pereitų me
tų rudenį turėjo atsigulti ligoni
nėj, nes širdis pradėjo silpti.
Grįžęs iš ligoninės, jau nedaug
turėjo jėgų. Daktarai įspėjo sau
gotis. Bet jis sielojosi dėl dauge
lio dalykų, matydamas, kad ne
visa ėjo, kaip turėjo būti. Sten
gėsi judėti, triūsti, rūpintis pa
dėti tiem, kuriuos matė reika
lingus pagalbos.
Gegužės 21 rytą atsikėlė,
kaip kiekvieną' dieną; aukojo
mišias; pasikalbėjo su draugais;
paskui išėjo nusipirkti laikraš
čio. Beeidamas pasijuto blogai.
Praeivių padedamas ir pasodin
tas, kad kiek atsigautų, laukiant
atvykstant pašauktos pagalbos,
pradėjo melstis ir besimelsda
mas prarado sąmonę. Nuvežtas į
ligoninę, po pusės valandos ati
davė sielą į gerojo Dievo ran
kas. Viešpats jį priėmė, kvies
damas Evangelijos žodžiais:
“Ateik, ištikimasis tame! Tu
buvai ištikimas mažuose daly
kuose, aš tave pastatysiu ant di
delių” (Mt. 25, 21). Jo kūnas
ilsisi garsiose Romos Campo
Verano kapinėse, gražioje kole
gijos koplyčioj, kurios pasta
tymu ir įrengimu jis tiek rūpino
si ir triūsė.
-oMons. Zenonas Ignatavičius
buvo jautrus, bet drauge švel
nus. Mažiausias dalykas tuojau
paliesdavo jo širdį; bet, ką jautė,
jis stengdavosi palaikyti tik savo
širdy, neleisdamas išsiveržti į
išorę, kad ko neužgautų; kad kur
neužkliūtų. Dėl to jis turėjo
daug kentėti. Mat, visada yra
lengviau širdį nuraminti, sielos
žaizdas išgydyti tam, kuris moka
ir drįsta išlieti savo jausmus, į
Velionis buvo atsargus, bet tie
sus, taurus ir garbingas. Duotą
žodį jis tesėdavo. Prisiimtas pa
reigas atlikdavo. Nebuvo jame f
dvilypumo. Šitai darė jį mielą, /
priimtiną
ir
nepamainomą
bendradarbį. Laikau, kad Die-

vas ypatingu būdu mane palai
mino, duodamas mons. Zenoną
ilgamečiu bendradarbiu.
Jis buvo aukštų polėkių, betgilaus tikėjimo ir besąlyginės
ištikimybės Bažnyčiai ir autori
Grįžęs iš Londono, kur su
tetui kunigas. Tai jį įgalino dirb
Sandy
Mayer iškovojo vyrų dve
ti ir aukotis sielom, veikti ir sta
tyti Kristaus Bažnyčią, nors ir ne jetą Wimbledone, Vitas Gerulai
visada buvo įvertintas, ne visada tis neturėjo kada ilsėtis — jo
ten paskirtas, kur būtų norėjęs. laukė WTT (World Team TenRasdavo sau laimę ir pasitenki nis) pirmenybės. Vitas žaidžia
nimą darydamas gera kitiem. už Pittsburgho Triangles ko
Jis mylėjo Dievą ir jam išti mandą, kuri liepos 9 svečiavo
kimai tarnavo, bet buvo nepa si New Yorke ir nugalėjo vietos
laužiamas ir be kompromisų ko Sets. Vitas buvo puikios formos
voj prieš pikta. Mylėjo savo kraš ir daug prisidėjo Pittsburgho
tą ir savuosius, bet buvo kietas, pergalei: vyrų vienete įveikė
kaip uola, tiem, kurie darė ir savo dvejeto Wimbledone part
daro pikta Lietuvai ir lietuviam. nerį S. Mayer (NY) 6-4, be to,
Ir savo testamente jis prašo su anglu Cox nusvėrė vyrų dve
ir įpareigoja mus visus kovoti jetą prieš S. Mayer-australą Stolprieš engėjus ir šmeižėjus, priėš
Dievo, žmonijos ir Lietuvos
MENO PARODA
priešus, kokie buvo ir yra bolše
PUTNAME
vikai.
Trijų Chicagos dailininkų
Su mons. Zenonu kolegija ne
teko vieno iš kūrėjų ir ištikitnų — Povilo Kaupo, Eleonoros
darbuotojų; Bažnyčia nustojo Marčiulionienės ir Aleksandro
uolaus kunigo; Lietuva prarado Marčiulionio — meno paroda
taurų sūnų ir didelį kovotoją įvyks Putname per lietuvių susi
prieš dabartinį jos pavergėją tikimo šventę, liepos 27. Tą,die
— bolševikinį komunizmą ir ru ną pas lietuvius pirmą sykį at
vyksta kardinolas Humberto
sišką imperializmą.
Mons. Zenoną Ignatavičių la Medeiros. Jis dalyvaus mišiose
biausiai pagerbsim, jei dirbsim ir dienos programoj. Todėl lau
ir kovosim dėl tų idealų, kurie kiama ypatingai daug svečių
jam buvo brangūs, tarnaudami iš visų apylinkių. Atvyksta se
selių rėmėjai net iš Chicagos.
Dievui ir mylėdami tėvynę
Seselės turi gražią tradiciją
bei visa, kas lietuviui yra sava.
tokiom progom, šalia susikaupi
mo ir pramogų, suruošti meno
parodas. Šį sykį rengiama ke
M. K. Čiurlionio platų minė ramikos, akvarelių ir skulptū
jimą rugsėjo 20-21 organizuoja ros paroda. Jos atidarymas ir
LB Vakarų apygardos valdyba vakaronė bus liepos 23 vakare.
Kviečiami apylinkių lietu
su apylinkėmis. Pramatyta ra
viai
atvykti į šios parodos ati
šyt. J. Gliaudos veikalo “Čiur
darymą
ir pabendrauti su dai
lionis” pastatymas, akademija,
lininkais,
kurie atvyksta iš Chi
Čiurlionio kūrinių reprodukci
cagos.
jų paroda.
Atvežtais meno kūriniais bus
Los Angeles Dramos Sambū galima ne tik pasigrožėti, bet ir
rio susirinkimui birželio 15 pir juos įsigyti.
M.R.
mininkavo inž. V. Tamošaitis.
Rež. D. Mackialienė už nuveik
tus darbus padėkojo buvusiai
valdybai ir jos pirmininkei G.
Raibienei. Nauja valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: pirminin
kas A. Tumas, vicepirm. D. Ba
rauskaitė, sekr. V. Irlikienė,
ižd. B. Mackiala, narys R. Žu
kas. Sambūris intensyviai ruo
šiasi Lietuvių Bendruomenės
ruošiamai Lietuvių dienai, ku
rios programoj dalyvaus su J.
Gliaudos drama “Čiurlionis”.
Pastatymas įvyks rugsėjo 20.
Katalikių Moterų Sąjungos
skyrius išrinko naują valdybą:
pirm. Elena Kalvaitienė, vicepirm. Izabelė Oksienė, sekr. K.
Mik
O jMBgįk
jK
Į|gU.
Kučinskienė, ižd. O. Arnašienė,
JT
fin. sekr. O. Macėnienė. Ilgus
metus ėjusiai pirmininkės parei
gas Nancy Speecherienei birže
lio 8 per Šv. Vardo draugijos
susirinkimą buvo įteikta atžymėjimo lentelė.
Meno paroda, rengiama Los i
s Si
Angeles miesto, vyko birželio
27-29 Barnsdall parko galerijoj.
- ...ff rlai Al
Lietuviam šiemet joje atstovavo
Ilona Brazdžionienė, V. Valiu
lienė ir J. Šlapelytė. Pastaroji I Dail. Eleonoros Marčiuišstatė savo audinius, lietuviškas ’ lionienės keramika. Jos pa
lėles, gintaro ir medžio dirbi
roda Putname liepos 27.
| Nuotr. V. Noreikos
nius.
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paminklą Bonnoj.

PAMINKLAS
PROF. IVINSKIUI
Kun. Rapolas Krasauskas iš
Romos
gegužės 22 Bonnoj,
Vokietijoj, pašventino a.a. prof.
dr. Zenono Ivinskio antkapinį
paminklą, kurį suprojektavo
dail. Alfonsas Krivickas.
Prieš šventinant paminklą, įvyko pamaldos, kurias laikė
prel. J. Aviža, kun. R. Krasaus
kas ir tėvas Konstantinas Gul
binas, kapucinas. Pamokslą pa
sakė prel. Aviža. Giedojo solistė
M. Panse-Simaniukštytė.
Pietų metu kalbėjo Bonnos
universiteto profesorius, bu
vęs a.a. prof. Ivinskio draugas,
Kaiseris, kun. J. Urdzė ir Euro
pos LFB pirmininkas dr. K.J.
Čeginskas.
Šventinimo apeigose ir pa
maldose dalyvavo našlė Paulina
Ivinskienė su sūnum Kęstučiu ir
būrelis bičiulių. — A.G.

TRADICINE LIETUVIŲ
SUSITIKIMO ŠVENTĖ
— PIKNIKAS
įvyks sekmadienį, liepos 27 dieną, N.P. Marijos Seserų
sodyboje, Putnam, Conn.
Šventėje dalyvaus nepaprastas svečias kardinolas
Humberto Medeiros
Dienos programa: 11 vai. koncelebruotos Šv. Mišios
pamokslą
pasakys
kardinolas
Humberto Medeiros
12:30 vai. pietūs, pramogos, dailės
parodos
3:00 vai. Neringos stovyklos
mergaičių programa
Paroda dviejų dailininkų iš Chicagos:
keramika Elenoros Marčiulionienės
skulptūra Aleksandro Marčiulionio
Taip pat bus galima aplankyti dailininko Adomo Galdiko
muziejų ir paveikslų galeriją
Visi lietuviai ir jų draugai kviečiami dalyvauti šioje
nepaprastoje šventėje!

Iki malonaus pasimatymo liepos 27-tą dieną!
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys,
Rėmėjai ir jų Bičiuliai

le (NY).
Liepos 19 WWT rytų gr. Pittsburghas pirmoj vietoj (24 per
galės, 6 pralaimėjimai), 2. Nevv
Yorkas su aštriabalse moterų
laisvintoja King (23-6). Vakarų
gr. pirmauja San Francisco
18-11.
Beje, Wimbledonas . . . Dabar
paaiškėjo, jog Vitas, vyrų viene
te pirmąją dieną pralaimėjęs
prieš Ruffels (Australija), buvo
nusiminęs ir norėjo skristi atgal į
Nevv Yorką — nerūpėjo nė vyrų
dvejetas. Čia įsikišo senoji lapėaustralas treneris Harry Hopman — jis jau eilė metų Vitą
tėviškai globoja. Vitas liko, ir
ačiū dievam — su S. Mayer
nelauktai susižėrė vyrų dvejetą.
Visos 8 įrašytosios poros, favori
tai, krito — Gerulaičiui-Mayer
neteko nė su viena iš jų rungtis.
Baigmės priešininkai — kita
prieš varžybas sulieta pora
Dovvdesvvell (Rodezija)-Stone
(Australija) — šie žaidikai vienas
kito nė nepažinojo . . . Dovvdeswell-Stone, pakeliui į baigmę,
buvo įveikę trečiąja įrašytą porą
Hevvitt-McMillan (Pietų Afrika)
ir septintąją porą Okker (Olandija)-Riessen (JAV).
Paryžiaus sporto dienraštis
L’Euipe liepos 5-6 laidoj
buvo paskelbęs teniso bendra
darbės Judith Elian svarstymus
apie Wimbledono meisterius. Ji
rašo, jog Gerulaičio-Mayer per
galė buvo didžioji staigmena.
Paskutinį kartą amerikiečiai bu
vo laimėję 1957 (Patty-MullOy).
Čia pat autorė prideda, kad
abu naujieji laimėtojai yra euro
pinės kilmės. Mayer tėvas yra
žaidęs už Vengrijos Daviso tau
rės komandą, o Gerulaičio tėvai
— lietuviai.
Dar viena nuotrupa iš Wimbledono. Iškritęs iš vyrų viene
to, Vitas Gerulaitis galėjo dalyvauti paguodos varžybose. Čia
jam sekėsi ir pasiekė baigmę.
Visa bėda, kad toji baigmė buvo
dieną po to, kai laimėtas vyrų
dvejetas. Po tokios šaunios per
galės, vakare, aišku, neapsiėjo
be šampano. Kitą dieną Koch
(Brazilija) Gerulaitį įveikė 6-3,
6-2 ir laimėjo paguodos varžy
bas.
Kokie tolesni Vito planai?
Reikia užbaigti komandines pir
menybes, o po to, rugpiūčio
27, prasideda JAV atviros pir
menybės Forest Hills, Nevv Yor
ke. West Side teniso klube šie
met naujiena — sudie žolei, ir
naujos aikštės išmuštos moliu.
Be to, bus žaidžiama ir vakare,
prie
šviesų.
Dalyvaudamas
Pittsburgho komandoj, Vitas
neturi progos treniruotis ant
molinės aikštės, dėl to, kai gali,
važiuoja už miesto, kur tokių
aikščių yra. Savo laiku Vitas yra
daug žaidęs ant molio, ir dabar
rūpi, ar galės tinkamai pasiruoš
ti, grįžti į formą JAV pirme
nybėm.
Be vyrų vieneto, JAV pir
menybėse Vitas numato žaisti
mišrų dvejetą su savo seserim
Rūta. Abu yra dalyvavę tokiose
pirmenybėse 1974, kur sklan
džiai ėjo, kol susitiko ConnorsChris Evert, kuriems lengvai
nepasidavė — Connors-Evert
laimėjo 6-3, 6-4.
1975 — ryškieji metai Vito
Gerulaičio teniso kelyje — apie
jį daug rašo pasaulio sportinė
spauda. Tėvui Vytautui, kuris
jau keleri metai rūpestingai
renka iškarpas ir deda į albu
mus, daug rūpesčio — tų iškar
pų tiek daug, kad nespėja kli
juoti — tomas auga po tomo.
Liepos 26 Vitui Gerulaičiui
sukanka 21 metai amžiaus.
K. Čerkeliūnas
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkės metinė gegu
žinė bus rugpiūčio 10, sekma
dienį, gražiame Conrad Ruth
Vilią parke. Pradžia I vai. po
piet, baigsis 6 v.v. Šokiam gros
geras orkestras.

Justas ir Danguolė Buiviai
su šeima praleido atostogas
pranciškonų vasarvietėj Kenne
bunkporte, Maine. Justas yra
Vyrų choro valdybos narys. Jų
sūnus Gintaras ir dukros Ramu
tė ir Daina šoka tautinių šokių
grupėse.
Šv. Vardo Draugijos globotas
“Baseball vakaras” liepos 18
gerai pavyko. Rungtynėse daly
vavo Minnesota Twins ir Balti
more Orioles. Vakare dalyvavo
daug ir Šv. Alfonso parapie
čių. Su jais buvo ir kun. A. Dran
ginis. Pelnas skiriamas studijuo
jančiam jaunimui remti.
Vasaros karščiai ir tvankus
oras vargina baltimoriečius. Lie
tuviai dėkingi parapijos vadovy
bei, kad Šv. Alfonso bažny
čioj įvesta vėsinimo sistema.

želio 30 mirė Šv. Agnietės li
goninėj. Buvo susipratęs lietu

vis ir uoliai dalyvaudavo lietu
viškuose parengimuose. Jonas
buvo ištikimas Šv. Vardo draugi
jos narys. Mėgo dalyvauti lietu
viškose pamaldose. Už jo vėlę
trys kunigai aukojo mišias Šv.
Alfonso bažnyčioj liepos 3. Pa
laidotas Loudon Park kapinėse.
Nuliūdime liko sesė Magdalena
ir daug giminių.

Povilas
Karaskavicz-Karaskevičius, gimęs Crisfield Marylande ir užaugęs Baltimorėj, tu
rėjo širdies smūgį beplaukda
mas jūroj Ocean City, Maryland, liepos 15. Povilas buvo de
tektyvas Baltimorės miesto poli
cijoj. Gedulingos mišios už jo
sielą aukotos liepos 18 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidotas Holy
Redeemer kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Kotryna, duk
ros Rosana, Kotryna ir Bernade
ta, sūnus Povilas ir daug anūkų.
Jonas Obelinis

KNYGNEŠIŲ
Bernardas Karpers Karpavi
čius su žmona Frances išvyko
STOVYKLA
atostogų į Ocean City, M d.,
Metai po metų vykstančios At
prie Atlanto vandenyno, kur lanto pakraščio rajoninės skauatostogas praleidžia daugelis tų-čių stovyklos virto gražia tra
lietuvių. Bernardas ir Frances dicija ir reikšmingu įvykiu skau
daug dirba lietuvių svetainės la tiškame gyvenime. Apie 400
bui. Iš atostogų grįš liepos 24.
dalyvių suburią sąskrydžiai pa
Vincas Kezenius, naujos kar reikalauja daug pasiruošusių va
tos lietuvis, su savo giminai dovų, geros administracijos ir
čiu Vytu Siaurusaičiu, Open tinkamos programos. Kiekvieną
Hearth restorano savininkai, stovyklą stengiamasi pravesti
Dundalk, Baltimorės priemies skirtingame charaktery. Jį gan
tyje, kviečia visus lietuvius į sa tiksliai apibūdina stovyklos iš
vo restoraną. Prie restorano yra anksto pasirinktas vardas, kurio
daržas, kuriame Vincas pasodi įprasminimui būna priderinama
dalis programos, pasirodymų ir
no gražių gėlių ir rožių.
Feliksas ir Ona Rekai, abu aprašymų stovyklos laikraštėly.
Šiais metais turėsime KNYG
pensininkai, ištikimi Šv. Alfon
so parapijos nariai ir susipratę NEŠIŲ STOVYKLĄ. Jei jauni
lietuviai, uoliai dalyvauja lietu mui šis vardas pradžioj ir atro
viškuose parengimuose. Juodu dytų kiek svetimas, jie stovyk
liepos 4 atšventė vedybinio gy los metu turės gražių progų
venimo sukaktį lėktuve, grįž naujai susipažinti su knygnešių
tant iš Europos, kur praleido nuopelnais savosios spaudos
draudimo laikotarpiu. Tada anų
porą savaičių.
Jonas Kemerzunas, naujosios gyvybe rizikavusių knygnešių iš
kartos lietuvis, po ilgos ligos bir- Prūsijos slaptai parneštos ir iš
platintos lietuviškos knygos su
teikė tautai tiek stiprybės, jog ji
LAWRENCE, MA.
Šv. Pranciškaus parapijos mo pasiryžo ir atkovojo Lietuvai
kykla birželio 14 baigė savo laisvę. Reikia tikėti, kad šį kil
mokslo metus. Mokyklą baigė nų vardą pasirinkusioj stovykloj
20 jaunuolių. Geresnieji moki knygnešių didvyriškumo dva
niai — graduantai gavo pagy sia taps gyva, d iš jos sugrįžurimo lapus, dovanas. Tarp ge sieji mieliau pradės jungtis į tal
riausių mokinių buvo ir du alto kos šaukiančias laisvės kovotojų
eiles.
riaus berniukai: Mykolas M c
Stovykla įvyksta nuo rugpiū
Carthy ir Jonas Imondi. Diplo
čio
23, šeštadienio, iki rugpiū
mų įteikimas buvo iškilmingas,
čio
31, sekmadienio, Lake of
su mišiomis ir specialiai kvies
įsiės
Scout Reservation sto
tu pamokslininku kun. A. Pucvyklavietėj
prie North Stonningcini. Aštuntąjį skyrių mokė se
ton,
Conn.
suo Celestina.
Birželio 21, šeštadienį, Moti
Vadovai: stovyklos viršininkas
nų Arkibrolija ir Švento Vardo ' — v.s. Antanas Bobelis, 140
Draugija suruošė parapijos vaka Linden St., Massapeąua Park,
rienę. Vakarienė buvo labai ge N.Y. 11762. Dvasios vadovai:
rai paruošta, valgytojų buvo pil kun. Jonas Pakalniškis ir Tėvas
na parapijos salė. Vyriausia va Paulius Baltakis, OFM. Seseri
karienės paruošėja buvo Joana jos pastovyklės vadovė — S.
Lisauskienė su darbščiom padė Irena Jankauskienė, 105-20 107
jėjom.
Avė., Ozone Park, N.Y. 11417,
Vasaros metu, pradedant bir Brolijos pastovyklės vadovas —
želio 29, sekmadieniais laiko j.s. Gintaras Čepas, 119 Upland
mos pamaldos savoj “Palan Rd., Quincy, Mass. 02169.
gos” vasarvietės Šv. Vincento
Vienetų vadovai stovyklautojų
koplyčioj. — J. Sk.
sąrašus su reg. mokesčiu (po 10

Chicagos Neries jaunučių tinklinio komanda, AAV “Junior Olimpics” varžybose laimė
jusi I vietą. Iš k.: E. Saliklis, V. Martinkus, L. Jonikas, R. Žiupsnys, V. Liškūnas, D. Balzaras,
V. Matusevičius, K. Degutis. Nuotr. Z. Degučio
dol. nuo kiekvieno) iki liepos 26
prisiunčia stovyklos iždininkui
sv. vsl. Vytautui Kulpai, 84-01
101 St., Richmond Hill, N.Y.
11418. Sąrašų nuorašai tuo pat
laiku persiunčiami atitinkamų
pastovyklių vadovam.
Stovyklautojai likusį stovyk
los mokestį 40 dol. (o jei iš
šeimos stovyklauja daugiau, mo
kestis antrajam ir kitiem progre
syviai mažėja po 2.50 dol.) pra
šomi prisiųsti tuntininkam bent
savaitę laiko prieš stovyklos pra
džią. Su stovyklos mokesčiu pri
siunčiamas tėvų pasirašytas sto->
vyklautojo sveikatos žinių lapas
ir “Medical Release”, jei tokio
vienetas neturi iš anksčiau.
Norį stovyklauti trumpesnį
laiką, registruojasi taip pat per
vienetų vadovus nustatyta tvar
ka ir moka po 10 dol. už parą.
Smulkesnė informacija sto
vyklautojam bus išsiuntinėta vė
liau.
Svečiam stovykloje lankytis
bus leidžiama tik savaitgaliais
nuo 5:30 iki stovyklinio laužo
pabaigos.
A.Gd.

DAIVA BANAITIENĖ —
FILOSOFIJOS DAKTARĖ
Daiva Banaitienė-Audėnaitė,
Olgos ir Juozo Audėnų, gyv.
Richmond Hill, N.Y., duktė, ge
gužės mėn. įsigijo filosofijos
daktarės laipsnį aukštesniojo
auklėjimo srity. Jos disertacija
“The Professionalization of
Physical Therapy and Educational Preparation of Physical
Therapist
for
Professional
Autonomy” Southern Illinois
universiteto, esančio Carbon
dale, Illinois, buvo įvertinta la
bai gerai.
D. Banaitienė nuo 1974-75
mokslo metų pradžios Illinois
universiteto medicinos centro
fizinės terapijos departamente
Chicagoj yra profesorė asistentė.
1955 Daiva baigė šeštadieni
nę Maironio mokyklą Brookly
ne, 1958 — High School of Mu
sic and Art New Yorke, apie
10 m. privačiai mokėsi skambin
ti pianinu pas Aleksą Mrozinską. 1962 New Yorko universi-

laipsnį.
Laisvės traukinys liepos 28 at
važiuoja į Chicagą. Jame yra 500
su viršum istorinių dokumentų.
Darius ir Girėnas buvo pami Prie traukinio vyks įvairių tautų
nėti dviejose vietose. Prie jų pa pasirodymai. Būtų g gera, kad
minklo Marąuette Parke jų var jei ir ne traukinį, tai bent auto
do posto iniciatyva buvo paradas busą būtų galima suorganizuoti
ir kalbos. Kalbėjo Lietuvos gen. ir taip pervežti per didesnius
konsule J. Daužvardienė, 15 Amerikos miestus genocido pa
apylinkės seniūnas B. Jakšys, rodą.
Bal. Brazdžionis
kun. A. Stašys. Antras prisimini
mas vyko Lietuvio Sodyboj. Va
dovavo akt. A. Brinką. Eiles
IŠ L.K. SUSIVIENIJIMO
skaitė A. Keveža, dainavo A. KirSEIMO
vaitytė, kun. J.
Venckus pa
Lietuvių Katalikų Susivieniji
teikė prisiminimų pluoštą, dar
mo seimas šiais metais vyko lie
programoj dalyvavo agr. Duopos 6-9 Hovvard Johnson’s
blienė, Mamarienė, Bal. Braz
Motor Lodge, Atlantic City, N.J.
džionis, lakūnas Janula.
Seimas pradėtas sekmadienio
Chicagoj pasaulinėj madų pa
popietėj mišiomis, kurias aukojo
rodoj lietuviam atstovavo iš Bal
Susivienijimo dvasios
vadas
zeko muziejaus M. Kriaučiū
prel. J. Baltusevičius, prel. J.
nienė.
Balkūnas ir kun. K. Pugevičius.
Pavergtų tautų paradas vyko
Lietuvybės ir Katalikų Susi
liepos 19 vidurmiesty. Dalyvavo
vienijimo reikalais gražų pa
Baltijos tautos, Vokietija, Ukrai
mokslą pasakė prel. J. Balkū
na,
Lenkija,
Čekoslovakija,
nas. Per mišias dalyviai, vado
Vengrija ir kt. Organizuotai
vaujami muz. A. Aleksio, giedo
dalyvavo daugelis lietuvių orga
jo lietuviškas giesmes. Pamaldo
nizacijų.
se dalyvavo virš 80 asmenų.
Balzeko Lietuvių Kultūros
Liepos 7 posėdy prezidiumą
muziejaus metinė gegužinė prie sudarė: pirm. prel. J. Balkū
Michigano ežero vyko liepos 20. nas, vicepirm. Pr. Katilius, sek
P. Zapolio šokėjai šoko, vyko retoriai St. Garliauskas ir L.
sporto žaidynės, užkandžiauta,
Donarovich. Taip pat buvo su
pramogauta.
darytos ir kitos komisijos. Sei
Jaunimas sparčiai ruošiasi jau
me dalyvavo apie 60 atstovų ir
nimo kongresui ir renka lėšas. keletas svečių. Vidudienį mišias
Daiva Valaitytė birželio 1 baigė
už mirusį Katalikų Susivieniji
pirmąja mokine Marijos aukštes
mo pirmininką L. Šimutį ir už
niąją mokyklą. Ji visus ket
kitus mirusius Susivienijimo na
verius metus buvo pirmoji
rius aukojo prel. J. Balkūnas,
mokinė. Algirdas Matukas baigė
prel. S. Baltusevičius ir kun.
Illinois Technologijos institutą
K. Pugevičius.
ir įsigijo chemijos inžinieriaus
Liepos 8 išklausyti valdybos
pranešimai ir svarstyti kuopų
tete gavo bakąlaureatą iš fizinės pasiūlymai. Išrinkta centro val
terapijos ir 1962-64 Šv. Vincen dyba: dvasios vadas — prel. J.
to ligoninėj Nevv Yorke atliko Baltusevičius, pirm. — T.E.
fizinės terapistės stažą. 1964-66 Mack, vicepirm. — A. Balanda,
tuos pačius mokslus gilino sekr. — Pr. Katilius, ižd. — L.
Northvvestem universitete Chi Donarovich, iždo globėjai — dr.
cagoj ir, gavusi magistrės laips V. Šimaitis ir V. Jucius, dakta
nį, keletą metų tame pat uni ras kvotėjas — dr. A.J. Valibus,
versitete kaip lektorė instruk direktoriai — B. Bobelis, V. Pau
torė dėstė fizinės terapijos daly lauskas ir Alb. Poškienė. Vakare
kus.
su programa ir kalbomis buvo
Nuo pat mažens Daiva veikė banketas, kurio metu pagerbti
skautėse ir ten pasiekė paskau- Katalikų Susivienijimui nusipel
tininkės laipsnį. Įsijungusi į nę asmenys.
Šviesos-Santaros jaunimo or
Liepos 9 buvo išrinktos kitos
ganizaciją, ten turėjo įvairių pa komisijos, priimtos rezoliucijos
reigų. Kurį metą talkino Litua- ir baigtas seimas.
nus redakcijai.
S.K. Lukas

PO CHICAGOS
DANGUM

PADĖKA
Gailestingojo Dievo pašauktas Amžinybėn

A.A. IGNAS DEKSNYS,

Lietuvos Atsiminimų radijo gegužinės dalyviai klausosi koncerto Priedainėj. Nuotr. R. Kisie
liaus
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mūsų brangus vyras, tėvas, uošvis ir senelis, ramiai
užgeso 1975 birželio 20. Jo ligos bei mirties dieno
se sulaukėm daug paramos ir moralinės stiprybės.
Niekada negalėsim užmiršti prel. Jono Kučingio ir kitų
Los Angeles kunigų krikščioniškos pagalbos; neuž
miršim ir kitų — iš arti ir toli — nuoširdžių mūsų
giminių bei draugų ir kaimynų, kurie šiose sunkiose
dienose buvo su mumis. Esame labai dėkingi visiem,
maldomis, užuojautomis, gėlėmis, laiškais ir dalyvavi
mu laidotuvėse pagerbusiem brangų Velionį ir palengvinusiem mum netekimo skausmą.
Našlė Ona Deksnienė, sūnus Jonas, dukterys
— Romualda ir Dana Kybartienė, žentas
Edmundas Kybartas ir vaikaičiai — Edis,
Rimas ir Danutė
Santa Monica, Calif.

i
i
1
I
j
|
į

j

— Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, ryšium su
Europos saugumo ir bendradar
biavimo
konferencija,
savo
antrąjį memorandumą laisvosios
Europos ir Šiaurės Amerikos vy
riausybių galvom išsiuntinėjo
birželio 30. Pirmasis (didysis)
memorandumas buvo įteiktas
1972 lapkričio mėnesį. (E)
— Baltų Santalkos konferen
cija, kuri įvyko birželio 6-8
Upsala kolegijoj, East Orange
mieste, New Jersey, priėmė re
zoliuciją, kad, išvengus dažnai
pasikartojančios
dublikacijos
bei kompromitacijos, BATUNas
yra pripažįstamas kaip pagrin
dinis veiksnys veiklos koordina
cijai Jungtinėse Tautose, ta
riantis ir palaikant abipusius ry
šius su visais centriniais baltų
veiksniais.
— Stuttgarte, Vokietijoj, lietu
viai Motinos dieną šventė gegu
žės 4. Mišias aukojo ir pamoks-,
lą dienos tema pasakė kun.
prof. K. Fulstas, SJ. Salėj prog
ramą sveikinimu pradėjo Stutt->
garto Liet, moterų klubo pirm,
E. Repšienė. Minčių apie Motinos dieną pateikė K. Šimanauskas, ypač pabrėždamas
motinos vaidmenį lietuvybei išlaikyti. Sveikinimo žodį tarė A.
Cecevičius iš Pforzheimo. Grojo
jauni muzikantai iš Pforzheimo
— W. Jonaitis ir J. Rusnak.

— Lietuvių kunigų suvažiavi
mas Romoj, Šv. Dorotėjos aka
demijos salėj, vyko birželio
28-30. Dalyvavo iš įvairių pasau
lio kraštų lietuviai kunigai: 31
pasaul. kunigas, 9 marijonai, 3
tėvai ir 1 brolis jėzuitai, 4 sale
ziečiai, 1 rosminietis vienuolis.
Taip pat dalyvavo du vyskupai,
du diakonai ir du pasauliečiai.
Prel. L. Tulaba skaitė paskaitą
“Kunigas esmėje ir buvime”.
Prof. dr. P. Rabikauskas, SJ,
skaitė paskaitą “Lietuvis ku
nigas istorijoje”. Padaryti pra
nešimai iš lietuvių kunigų veik
los įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Tarp priimtų nutarimų
pažymėtinas noras viso laisvojo
pasaulio lietuvius kunigus su
jungti į bendrą sąjungą.
— JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba, posėdžiavusi birže
lio 21-22 Clevelande, kviečia
lietuvių visuomenę atkreipti
dėmesį į nuolatinius šmeižtus ir
melagingus tvirtiniinus dėl Lie
tuvių Bendruomenės ar jos veikkėjų bendradarbiavimo su okui pantu ar jo pareigūnais ir tuo
I pareiškia, kad Lietuvių Bend
ruomenė tokiose akcijose nedaj lyvavo, nedalyvauja ir tokiai
’ aksijai nepritaria.
; — Vytautas Sirvydas, Nashua,
N.H., žurnalistas ir visuomeni
ninkas, Baltijos kraštų okupaci
jos nepripažinimo klausimu pa
rašė laiškus senatoriui T. J.
Mclntyre, kongresmanui N.E.
D’Amours, kongresmanui J.C.
Cleveland ir iš visų gavo palan
kius atsakymus. Pažada Kongre
se ginti Baltijos kraštų reikalus.
— Janina Narūnė-Pakštienė
dėkoja gerbiamiem kunigam bei
vienuolėm pranciškietėm ir be
nediktinėm, artimiesiem bei
giminėm, pažįstamiem, drau
gam ir kolegom, pasveikinusiem
ją 80 metų proga laiškais, dai
liomis kortelėmis, dovanomis ar
mūsų spaudoj paminėjimais. Ji
nuoširdžiai visų atsiprašo, kad
vienu kartu negali asmeniškai
laišku kiekvienam padėkoti.
— Kun. Juozapas Raštutis,
192 metų amžiaus, buvęs ilgus
metus Šv. Kazimiero parapijos
j Amsterdame klebonu, mirė lie
pos 14 Brocktone, Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių prieglaudoj.
Palaidotas liepos 17 iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios Amsterdame.
— Janina Narūnė vėl pradžiu
gino vaikus, išleidusi į pasaulį
naują eiliuotą pasakėlę “Mūsų
žvirblis”. Knygelė gausiai iliust
ruota dail. Zitos Sodeikienės
piešiniais. Kaina 1.20 dol. Gali
ma gauti Darbininko administ
racijoj ir pas autorę: 421 Collins
į Avė., Miami Beach, Fla. 33139.
— Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitė Dainavoj šiemet
įvyks rugpiūčio 10-17.
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COME STAY WITH US ON THE OCEAN!
Spend seven nlghts on the beautlrul Atlantto
and get the lašt night 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:

ASBURY PARK, N.J.
HOTEL BRIGHTON

SUMMER RESORT FOR SALE
HEART OF THE CATSKILL MTS. LAND OF RIP
VAN WINKLE. MODERN RESORT FILTERED
POOL, CASINO, POOL TABLE, JUKE BOX AND
BAR. 28 NEW ROOMS
PLŪS OWNERS
APARTMENT EXCELLENT OPP’T 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

OPEN ALL YEAR

VVILLIAMS LAKE HOTEL
Box CD Rosendale, N.Y. 2 Hrs. via NYS Thruway Exit 18 Scandinavlan Management
161-175 per week per person for luxury room wlth
TV, A/C, and3MealsDally, Lower R ates Also.
Tandęm Bikes Pėdai Boats Sali Boats Cannoes"”Orchestra Frlday and Saturday Crystal Clear Lake
Flnnlsh Sauna 3nd Massage Trout stocked lake
Golf wlthin minutes. Tennis Hartra Courts
FRIENDLY AS A HOUSE PARTY
DIRECT WIRE NYC (212) HA 7-1211

60 UNITS A WORLD ALL ITS 0WN ON THE
RIVER THE COMPLETE FAMILY RESORT!
Gateway to the Hamptons Free Day Camp
Free Fishing and Boating Free Heated Pool
Free Nightly Actlvities Free Playground Plento
Area and Barbecue Pits Famlly Efflclencles
Avallable Send for Free Colorful Brochure CN

ALCOHOUSM
TREATMEHT

REHABIUTATION
FARM

ED DENMARK
Commerclal Residential Interior & Exterlor
Fuly Insured— Dependable Varnish and Staln
For Free estlmate call

Frw Ctlfit • Eltriltr
■> U, pr |iri. 1 inrum

AL BROCCO
4414 Baychester Avė. Bronx

RIVERHEAD
RESORT MOTEL

Rt. 25 Riverhead, L.I., N.Y. (516) PA 7-7800
EXIT 72 L.l. EXP.
NOW TAKING APPLICATIONS FOR THE CARE
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

Serenity Hill Farm
Canaan, Conn

824-5426

SENIOR CITIZENS
BE HAPPY IN OUR NEW SENIOR CITIZENS HOME
SS. I. ACCEPTED CATHOLIC CHURCH IN AREA

MOHEGAN MANOR
LAKE MOHEGAN, N.Y.
CALL 914 528-3512

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS

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

G&R RĘST HOME

Caterlng for all occaslone, weddlngo, showers,
chrlstenlng, buslness meetings etc. Dining Daily
speciallzlng In Sauerbraten. Dancing every Sat
and Sun. Nite in Our Dellghtful Ratskeller Room
44-01 BROADWAY For complete Into. CaH
932-9274 Astoria

L5
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NURSING HOMES

ABE LINCOLN

r.

Handcrafted from solid walnut, white maple & select red
cherry. Rubbed oil finish.
Choice of rectangular, round
or with handle. Workmanship
guaranteed 5 years,
$17,76 plūs $2 shipping,

Cruise Ship 603 569-4884. Fares: Adults
12 & over $3.00. Children 5 thru 11 $1.50,
Children under 5 free w/adult. Charter
& Group rates available
--------------

- ---------------

i

ATLANTIC CITY, N.J.

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

BEACH BLOCK ROOMS $6-7 day.
Alto APTS. ’/į blk. fr. St. Nicnolas
Church. ROSE McGUIGAN/Managsr.

(609) 345-6917
—"— COMI BY BOAT OB CAT

ARBOR

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

HAZEN DEAN AUTO SERVICE
Complete Auto Repe ir
818 Maln Street
Paterson, N.J.
Phone: 201-525-9497

IN

Speclal Group Rates now avallable for the
Dutchess County Falr, August 19th thru August
24th. Send for Free Brochure to:
Dutchess County Falr, Dept CD P.O. Box 389,
Rhlnebeck, N.Y. 12572 Care S.R. Lloyd

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

COLASANTO AND SONS
Trucklng — Local and
Long Distance
24 Hour Service
Call 212 855-8119

I

CHAUFFERED CARS DOOR TO DOOR
ASBURY PARK OCEAN GROVE AVON SPRING
LAKE BELMAR POINT PLEASANT
N.Y. PHONE 428-8277

INTERN ATIONAL CLUB
HAINESFALLS,N.Y. 12436 CALL518 589-5000
or 212 582-5143

MOTEL MARINA

A

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

DAN AND EDIE’S
BUNGALOVV COLONY
DAIRYLAND, N.Y.

SILVER WANTED PAYING 300% - 400% & UP
CALL FOR OUOTES ALSO WANTED: PROOF SETS
TYPE GOLD & FOREIGN COINS
WE SELL JEWELRY OPEN DAILY EXCEPT
SUNDAY

FEATURING: Housekeeplng Cottages 2 and 3
room Cottages. Wholesome Famlly Atmosphere
Švvimming Fishing Sports etc.
FOR INFORMATION ON RATES AND DIRECTIONS
CALL 914 434-6477 DEPT C. ANY TIME

SAN ART RARE COINS
9105 Avė. L. Brooklyun, N.Y. 11236
212 531-6300

FREE DELIVERY IN

MOVING AND TRUCKING
All Klnds
Day or Night. Reasonable
Call (201) 947-4999

NEIGHBORHOOD
849-8930

J. & J. FISH MARKET,
INC.

Air Conditioning Specialists

CLAM BAR

Wall & Window Installation

Service & Repairs 212-326-1975

85-03 JAMAICA AVĖ.

POCONOC MILFORD

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

New lakevlew efflciency apts. Color TV, A/C.
Private bath. Also housekeeplng cottages avaII.
Restaurant lounge. On 180 aere estate. Swimming. Tennis. Plūs manu other recr. facil. Wkly.
rate from $150. Daily rates ava II. (717) 2968502

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
&
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.
TELE: (51 6) 643-9610
ASK FOR JOE

HARBOR HOUSE
On the Ocean at Nlnth Avė.
201 681-1666

POLSTER’S FARM RESORT
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

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

SUMMER CLEANING
HAVE TRUCK PICK-UPS
LANDSCAPE CLEANING ALSO BASEMENTS,
GARAGES, ATTICS, GUTTERS, COMMERCIAL
RESIDENTIAL, DEPENDABLE, FREE ESTIMATES
CALL (201) 837-3110 or (201) 342-1810

181 S. NEW YORK AVĖ ATLANTIC CITY
SPECIAL FAMILY RATE SUN. TO FRI AM. $4UP
$19. Children Sharlng Room 1/2 Prlce per pers. 2
In rm. Weekends Hlgher. Communlty Kitchen,
Apts. Efficlenclos, Elevator, Spaclous Porches.
Few steps to , Beach and Boardwalk. Free
Parklng Wrlte or call 609 344-6448

&

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

Newly Decorated Modernlzed Color TV, Lounge,
Dlsco, Game Room. Rates from $4.00 — up.,
per person
Air Conditloned Restaurant

VAN for HIRE

Lite Moving (small & medium) DELIVERIES

1

779-3159
Reasonable Rates
CALL DAY or NIGHT

Call Kandy, (212) 429-6429

“On Bellayre Mountaln in the Heart of the
Catskills”
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

NOVICK’S

Wm. Anastasl, B. S
77-01 JAMAICA A\ETUJE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER

Mlchigan 2-4130

Basements, Atties, Bathrooms,
Aluminum Siding, Home Extensions
Free Estlmates, Lic. 697755

WHITE HOUSE LODGE

7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204
449-7340
AK Repairs Reasonably Prlced 90 Day
Guarantee on Parts Installed Free Plok up and
delivery In Brooklyn

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 Slghtseelng, Cape Cod, Nantucket, Martha
Vlneyard, Provlncetown, The Berkshlres. New and
Old Boston, Lexlngton, Concord, Nevvport, R.l.'
Tours Plūs afl the famous places in N.H., Maine.
Tel. 617-376-8456. Speclal Group Rate Dletary
Laws

DISCOUNT TILE INSTALLERS
1182 E. 82nd St. Bklyn.
Kitchen, Dining Room, Basement &
Foyer & Kemtile & Stiek Tlle
Call Now 212 968-1927

HEED A HOME IMPROVEMEHT?

Call (201) 775-9462

VIN’S HYDRAULIC
JACK REPAIR

O’SHEA TRANSFER SERVICE
Local & Long Distance
Oulck, Dependable and Fully Insured
Call for Free EstImate.(201) 261 -1095

DEXTER PARK
PHARMACY

į

HYE HOTEL
307 — 6 AVĖ

BROWN & SONS CONTRACTORS

(M

į

Asbury Park’s Popular

|
'
1
1

I

SACRIFICEII!
CATSKILL PRESERVE AREA
gas statlon Maln Hlghway, 35 mlles from Klnston,
heart of skl, huntlng, trout fishing. 5 minutes
from Belleayre Statė skl slope. Hlgh volume,
repairs. Fine elementary and hlgh school. Owner
ralsed famlly here, now wants to retlre. Call
George Bedali (914) 254-5216 for addltlonal
Information

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuterial, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Irflrmų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurlnskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S
importuotų ir vietinių BALDŲ parodą

VISIT THE NEW

WINDJAMMER MOTOR INN

LEEDS, N.Y. 12451

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 Parkway near
Corner of Knapt and Emmons.

(TALIAN-AMERICAN CUISINE

SPECIAL
LOWMIDWEEK RATES
Rates $95 to $150 Weekly
Free cockfail party • B'way entertainment e Nite club • Swim pooi •
Recreation room • Deluxe poolside •
Air cond. • dining room • Cockfail
lounge • Planned activities • Orch. &
dancing • Masquerade & Bar-B-Cue
parties • Counselors for children •
Kiddiepool • Mini-golf course.

M & K CLEANERS INC.

New Tennis Court

RUG AND UPHOLSTERY CLEANING
10 C A SOUARE FOOT
STEAM AND FOAM DRY CLEANING
ALL WORK GUARANTEED
CALL (201) 939-4511

3 Meals daily e Lower for Children
Wrft»
Writo for booMot
booklof or
ar art

(518) 943-2990; 943-9889 i1
Local Call (212) EM 6-7405—

r"

BLUB WATBB MOTEI
Family Resort 1OO yard» from ooch

ENJOY IT MORE AT THE

WRITE OR CALL

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

8600 Atfantic Ava., Wildwood Cre»f, N..

__ PHONBs 600-522-8340_

1

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149.
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikla Darbininko spau
dos kioskas.

Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

SCHRAGER’S

DĖKA PASAULINIO ŪKIO IR FINANSINIU SVYRAVIMU.
DIDŽIULĖ LITO BENDROVĖ NEW YORKE TURĖJO /ŽVALGĄ
IR LAIMĘ PIGIAI SUPIRKTI APARTAMENTINIUS NAMUS.

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

NORĖDAMI PASIRUOŠTI TOLIMESNIEMS UŽPIRKIMAMS,'
SIŪLOME PARDAVIMUI SEKANČIUS NAMUS, KURIE YRA
GRAŽIUOSE NEW YORKO RAJONUOSE.

didelį pasirinkimą

S C H R A G E R’S

Metinės

Metinis

Grynais

Mortgage

Psjamos

Pelnas

(mokama

Išduodamas

$153,000

$25,000

$40,000

$600,000

OCEAN CREST APTS. $267,000
108 butai

$54,000

$180,000

$1,130,000

$21,000

$40,000

$354,000

PARK TERRACE

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

63 butai

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

JAMAICA APTS.
44 butai

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

INA S SHANGRI—LA
Yulan, N.Y. 12792
Your home away from home. Ideal for
famlly wlth children. Private beach
crystal clear lake, horseback ridlng,
troutfishing. Churches nearby. Rates
from $72 vveekly; Children $35 to $50.
Excellent food. American Plan,
Special Brochure.
Dlal direct: 914 956-8959

OFFICE BLDG.

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

OAKDELL MOTEL
“A Famlly Motei”

18-hole‘ gotf course (eiectrlc cartš) and Tennis on
premisos. Great trout and basa fishing. ExceF
lent Culsine, Cocktail lounge, game room. Rooms
w/TW & private bath. Try us for your next
buslness meetlng or semlnar. Accom. 200. Open
all year. Speclal mld-week rates. Margaretvllle,
N.Y. 12455. (914) 586-9844 or (914) 586-4841.

i

Belmar
SUPER STUDIOS
From $179
Heat Incl

t?

NOEL'S

1

t

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER

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

INTIMATE, INFORMAL
COUNTRY
INN... FOR
GČLF&
FISHING

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

VILLAGGIO ITALIA

OUSH

Hass’

ATTENTION TOUR COMPANIES
AND ORGANIZATIONS

Free Valet Parklng Luncheon, Cocktalls, Dinner
& After Theatre, Prlme Steaks, Roast Prlme Riba,
Freah Sea Food Open every Day Weekends
Speclal Dinners Speclal Offer to the Ladies. Each
Lady having dinner with us wlll recelve for only
50c a copy of the first and only edltlon of One
Special Summer by Jacqueline Onassis (Jackie
Kennedy) & Lee Bouvler. Actual Retail Prlce
$7.95.

---------

THIS COUPON WORTH ONE FREE
WELCOME COCKTAIL OPEN ALL YEAR
ROUND

I

J.

CANOE ISLAND LODGE

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

VVOLFEBORO RAIL ROAD

GREAT FUND RAISERS
FREE BROCHURE DEPT F.

118 So. Tennetsss Avs.

GEO. WASH.

Steam train or antlque rali car ridės daily 105:40 p.m. 24 mlles Board downtown VVolfeboro,
New Hampshlre or Rte. 16 Wakefleld, or Rte. 109,
Sanbornville. Connects wlth VVInnlpesaukee

OCEAN WOODWORKS

—McGUIGAN HOUSE—

LIBERTY BELL

Hand Cast, Heirloom Quality, Sculptured
Antique Pevvter Finish or Black, Statė Preference, Slze — approximately 10 x 7". Sėt
of 3 — $27.00 or $10.00 each. Prepaid —
Add $1.00 West of Mississippi.
THE ARTCASTER DEPT C
Harleysville, Pa. 19438
(215) 256-8459

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

i

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

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.

MOVING
Furniture — Appliances 1 Piece or
Whole Apartment
Reasonable, Dependable
Call Ben for Free Estlmate
(201) 772-0591
TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

STELLA’S RESTAURANT

90 MILĖS FROM NEW YORK CITY 15 mlles from
Stroudsburg, Pa. Small private nursing home
nestled In the Poconos. Completely new, government approved constructlon, round the clock
llcensed personnel. Statė licensed and statė ap
proved program. We stress Indlvldual personai
and rehabilitatlve care. Member of the Ameri
can Nursing Home Assoclation. Seml-prlvate
rates under $200 weekly. Brookmont Acres
Nursing and Convatescent Home. Effort, Pa.
18330. (215) 681-4070 or (717) 992-7244.

BICENTENNIAL
BREAD BOARDS

ADULTS!

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

FREE ESTIMATES FOR T.V. STEREO TAPĖ DECK
REPAIRS ANTENNAS INSTALLED COLOR OUR
SPECIALTY. ALL WORK GUARANTEED.
CALL 212 994-0098 or 994-2435

i

Openlngt Avallable Fourth Seaalon: Starting .
August 3

Speclal Day Cllnlc: Sunday, August 17, 9AM TO 9
PM Includes 6 hrs. Instructlon, Lunch,
after tennis swim
FOR FREE BROCHURE WRITE OR CALL
BRENNAN’S TENNIS CAMP, HILL SCHOOL
Pottstown, Pa. 19464 Talaphone 215 326-1007
I’“----------------------------------------------------------------- ----

124 S Tminessee 120 S. Kentucky
ATLANTIC CITY. N. J 08401
170Modern Rooms. Color TV

Wrifc or Ph. 609-345-7742 > 344-S215

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

At the Hill School Dlrector:
Jeff Brennan
JUNIORS! ~

1

The FRIENDLY HOTELS
BORTON ★ BYRON

(201) 846-2530

Covered By Blue Cross
$ other group insurance plans.

203

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

*
Lkensed & fully accredited by the Statė of Conn.
for the detoxification and
the rehabilitation of alcohol dependent persons

BRENNAN’S
TENNIS
CAMP

SK SERVICE CENTER

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

J

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

CHAUFFEUR & AIR CONDITIONED
CADILLAC
Fully Insured Service byTelephone
Appointments Only
Call 212-388—3677 Mr. John Byrd

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

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

H
C

$116,000

$109,000

$30,000

$500,000

$100,000

Pirkėjui pageidaujant LITAS gali administruoti šias nuosavybes garan
tuodamas aukščiau minėtą pelną.Taip pat galima įsipirkti' partneriais į šias
nuosavybes.
Vietoj grynų pinigų galite Įkeisti nuosavybes bet kur Amerikoj.

SUSIDOMĖJĘ

PAVIENIAI
ASMENYS
AR
KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

GRUPĖS,

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418
USA. Telefonas (212) 441-6799
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DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO:

VACATION FUN FOR
THE ENTIRE FAMILY
4ON THE
WATER'S
EDGE

T

Darbininko skaitytojai, pri- j
- Rmerve for July-Aug. Vacatlon
siųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už ka-_ Coffee Shop — Swlmmlng Pool — Game Room
lendorių ar šiaip spaudai pa Water Sports — Sauna — Sun Deck 80 Deluxe
Unitą many w/kitchenettes Supervised Children’s
remti:
Actlvlties Attractlve Spring
VVeekends & Vscation Rates now available
Po 10 dol. — V. Kazlauskas,
Send for free brochure
Flushing, N.Y., J. Stašaitis, Dorchester, Mass., J. Žilionis, Cle
veland, Ohio.
Po 5 dol. — P. Kerdock, A.
i
Jurkšaitis, Brooklyn, N.Y., A. Va- ■
Resort • Motei • Marino
siliauskas, Richmond Hill, N.Y.,
Rempasture Rd. Hampton Bay, N.Y. 11945
J. Beinoris, V. Lisauskas, J.H.
516 728-1488
Shatas, Waterbury, Conn., E.C.
PAINTING, DECORATING,
Tamalavage, Worcester, Mass.,
CARPENTRY AND HANDY MAN
SERVICE
K. Silvinskas, Philadelphia, Pa.,
COMMERCIAL, INDUSTRIAL, RESIDENTIAL
A. Martinėnas, Wallingford,
INTERIOR AND EXTERIOR ALL SANDING DONE
WITH ELECTRIC MACHINE WE ALSO SPECIALIZE
Conn., A. Strazdas, Ft. Rucker,
IN CHURCH WORK. FAST AND RELIABLE
Ala., S. Liaukus, Huntington,
CALL ANYTIME (201) 963-6989
Conn., S. Čiurlys, New Britain,
Conn., B. Stankaitis, Paterson,
54TH SEASON
SPOHLER’S ELM GROVE
N.J., S. Zabulis, E. Hartford,
Box 54D GreenvIRe, N.Y. 12083 Tel. 518 966—
Conn., P. Gaižutis, Oakville,
8193 Sėt on 80 acres. Spaclous lawns. Modern
maln lodge & motei rms. Pool putting green
Conn., K. Vaitaitis, Westbrook,
sports, Alr/cond. din. rm. & eoektail lounge.
Conn., A. Prasauskas, Lomita,
Actlvlties, orchestra. Štili SERVING 3 MEALS
DAILY. Golf, horses pts of interest nrby. Reserve
Calif., A. Nagys, Lemont, 111.,
now. Fred & Carol Spohler, Prop. Color Brochures,
J. Serafinas, Elizabeth, N.J.,
Groups & Clubs Invlted Spring & Fall.
kun. J. Matutis, Hartford, Conn.,
S. Jučas, Hot Springs, Ark., J.
Briedis, Tuxedo Park, N.Y., J.
SPECIAL WEEKEND YACATION
Gruodis, Monticello, N.Y., L.
Keršulis, No. Babylon, N.Y., M.
FREE
SQ9 $9R
DW<
Mf
Otlurt
a0 2 nite min.
Jasėnas, Jackson Heights, N.Y.,
iccom. Summer Speciali, Large Pool,
Dancing, Barbegues, Sports.
M. Palunas, Akron, Ohio.
Horseback ridina & golf nearby
WRITE OR CALL
Po 3 dol. — J. Černius, Claremont, Calif., K. Nomeika, Brook
Partnf-Child Rtsorf
$1Z0 pEKrLY
lyn, N.Y.
Efficieney Units Avalliblt I90COUPLE
Childrtn under 12 fret In šame room
Po 2 dol. — J. Česna, A. Po
nvilaitis, Chicago, III., K. Janke
HOUSEKEEPING
vičius, J. Palubinskas, Baltimo- ( ^ČOTTAGES — $95 WEEK & UP. FOR THE ENTIRE
FAMILY 1-2-3 BEDROOMS WITH FULL KITCHENS
re, Md., H. Butkus, O. DaniseBy Week Month or Seaeon. We furnleh Dlehes,
Pot», Pene, Silverware, everythlng exceptLlnene.
vičius, K. Karečka, Woodhaven,
Flltered Pool Private Lake. Rowlng, Fishing
N. Y., E. Šliogerienė, A. UstjaBingo Movles
BROOK LAKE MOTEL & ČOTTAGES
nauskas, W. Hartford, Conn.,
Ulster Hts. EllenvIMe NY 90 min. from NYC
S. K. Griganavičius, A. Kulpanas,
Dept CD 212 924-8402 or 914 647-7254
J. Liutkonis, So. Boston, Mass.,
ALPINE
F. Zutkus, New York, N.Y., V.
RD 5 BOX CD 253 KINGSTON, N.Y. (914)
338-9738
Povilauskas, Brooklyn, N.Y., B.
1 1/2 HOURS VIA THRUWAY EXIT 18
Informal
family
resorL
swlmmlng pool overiooks
Žemaitis, Worcester, Mass., A.
wetl stocked lake. Air condltloned rooms; all
Sports, Orchestra, Golf, Horses near. $80 up
Janys, Delanco, N.J., J. Šaulys,
wkly. Includes 3 Superb meals. Senei for our
Brockton, Mass., J. Žemaitaitis,
Brochure.
■
Los Angeles, Calif.
Po 1 dol. — M. Brakas, Sioux
Falls, S.D., V. Labutis, MeriDOOR TO DOOR SERVICE
C & S MOUNTAIN LINE
den, Conn., B. Wilkinson, BalMt. phone (914) 434-4820
timore, Md., J. Sadauskas, Kearny, N.J., E. Milunaitis, Watchung, N.J., A. Pikutis, Miami,
administracijoje
Fla., N. Gust, Simsbury, Conn., Darbininko
galima gauti lietuviškų plokš
V. Vaškys, Crovvnsville, Md., A.
telių. Skambinti: 827-1351.
Rudzitas, Elizabeth, N.J., A.
.......... i ■iMiMiiiiii»in»iiiinirixil>^«n
Gergeles, Brooklyn, N.Y.
ras (16 dalyvių). Po dviejų ratų
Visiem aukotojam nuoširdžiai po 1.5 taško turėjo amerikietis
dėkoja Darbininko administra L. Kavalek, jugoslavas Ljubocija.
„jevič ir sovietų Razuvajev.

fSonajd
B
Bau

914 454-3080

i

‘T

Veda Kazys Merkis

— Ignas Žalys iš Montrealio
pradėjo keturių partijų mačą
prieš meisterį W. Grey dėl pir
mos vietos 1967 Golden Knights
korespondenciniame
turnyre.
GK turnyras kasmet sutraukia po
kelis tūkstančius dalyvių, kurie
rungiasi trijų ratų varžybose.
Kiekvienas ratas pareikalauja iki
2 metų laiko.
— Bobby Fischer numato
dar šiemet sulošti mačą prieš
Brazilijos didmeistrį MecKingą.
MecKingas pareiškė spaudai,
kad to mačo detalės dar nėra su
tartos.
— Amsterdame vyksta stam
bus tarptautinis šachmatų tumy-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Black
Brovvne

N-KB3 N-KB3
P-KN3 P-KN3
B-N2
B-N2
0-0
0-0
P-B4
P-Q3
P-Q4
QN-Q2
P-Q5
P-K4
— ->
PxP e.p. PxP
N-B3
N-B4
B-K3
N/4-K5
NxN
NxN
O-B2
N-B3
P-B5
B-Q2

WMte
Benko
14 Q-N3
15 N-N5
16 B-Q2
17 BxR
18 QxP
19 PxP
20 BxN
21 BxPch
22 Q-K4
23 QR-Q1
24 Q-R8ch
25 R-Nl
26 RxR

— Estų didmeistrio Paul Kereso mirtis birželio 5, po tik ką
laimėto Vancouvery tarptautinio
turnyro yra didelis nuostolis

WMte
Black
Benko
Browne
N-Q4
27 QxP
R-B4
28 Q-K3
RxN
“ P-R4
QxB
K-R2
31
R-QJ
Q-Q1
PxP
32 R-Kl
R-Nl
33 K-Nl
BxB
I 34 O-Q4
Q-Q2
35 RxB
36 Q-Q5ch
RxP
37 Forfeit
B-B1
O-N4
QxR-

Black
Brovvne
QxKP
QxRP
O-Q4
O-KB4
P-Q4
O-R6ch
B-KB4
B-K5
PxR
K-N2

Čia
pateikiame
Pabaltijui.
Kereso laimėtą partiją prieš
sovietų didmeistrį Taimanovą,
š. metų Talinno turnyre.

Queen’s Indian Defense

Taimanov
Black
1 P-Q4
N-KB3
2 N-KB3 P-K3
3 P-B4
P-QN3
4 P-K3
B-N2
5 B-Q3
B-K2
6 0-0
0-0
7 P-0N3 P-B4
PxQP
8 B-N2
P-Q4
9 PxP
10 QN-Q2 N-B3
R-Bl
11 R-Bl
R-Kl
12 Q-K2
B-Bl
13 KR-Q1
P-N3
14 Q-K3
15 P-KR3 N-KR4
Q-Q3
16 N-Bl
17 N/1-R2 B-N2
PxP
18 N-K5
Keres
White

Keres
White

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PxP
PxN
B-Q4
B-Bl
N-N4
R-Q2
R/1-Q1
Q-QB3
B-K3
B-N5
RxR
N-R6ch
N-N4
R-Q3
QxR
B-K2
BxB
Q-Q6

Talmanov
Black

NxN
Q-B4
Q-B3
KR-Q1
R-Q2
R/1-Q1
Q-K5
Q-QB3
B-KB1
RxR
R-Q2
K-N2
K-Nl
RxR
Q-B2
B-K2
QxE
Q-B1

LINDEN, N.J. 07036

925-1062
R.P. MOGENIS
PRESIDENT

INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

DEEPHOLLOVPARK

"Thenearest thing to Ireland"

MI ULLAN'S 25 Sunside Rd"East Durham'N Y-1?423
Sėt on over 80 acres vvith spacious lawns and crystal clear
stream. Large hėated pool, lawn sports, new tennis courts.
Children’s play area. Evenings of fun. Pat Roper orchestra, top
er\tertainment nitely. Air conditioned dining rm. & eoektail
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
Wkly rate includes everything. Brochure & rates on request.
TEL: 518 634-2541
—The Mullan Family

BRAZILIAN PAVILLION
Fine Brazillan and Portuguese
Cuisine Noon to 10 PM
141 E. 52 ST. NEW YORK, N.Y.
10022 TEL. NO. 758-6129

P.O. Box 37, Farmtngdale, N.J. 07727

201 938-2233
Centrai Jersey Shore
4S-minute ride
Exit 100A Garden St. Pkwy.
200 sites—Hookups
Swimming Pools

MOUNTAIN SPRING HOTEL

TROPICAL

PAUL & JIMMY’S PLACE
Featuring Homemade Itallan
Specialtles
54 Irving PI. bet 17th St.
New York, N.Y.
Tele. No. GR 5-9540

THE IRISH PAVILION

SHORES
APARTMENTS

LUNCHEON COCKTAILS DINNER •
ENTERTAINMENT WED. THURS. FRI. NITES AND
GIFT SHOP ALL PRODUCTS IMPORTED FROM
IRELAND
130 E. 57 ST. 759-9041 NEW YORK, N.Y. 10022

MONTAUK HOLIDAY MOTEL & APTS.
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 Drlve Montauk (516) 6682905

MOTEL

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

MONTAUK HARBORSIDE MOTEL
(Formerly The Flamingo)
AIR CONDITIONED ROOMS EFFICIENCY UNITS
SVVIMMING POOL COLOR TV ADJACENT TO
LAUNCHING RAMP WEST LAKE ORIVE,
MONTAUK (516) 668-2511

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

FIRE ISLAND HOUSER HOTEL

SANS MOTEL
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

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

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI

N0W OPEN
f

■

7

SWIM
CLUB

OLYMPIC SIZE POOL
KIDDIE POOL
SPACIOUS LANOSCAPED
GROUNDS
LADIES' & MEN'S
LOCKER ROOMS
CONVENIENT DINING
& BEACH CHAIRS
LUNCHEON SERVED DAILY
COCKTAIL LOUNGE

CHRIS ANN MOTOR INN
............. ...

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

-..................... .

EnjojThe Outdoors-With The

■■

šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo Išlaidas.

$17.00

1975)

8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo 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 “Olympla” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
Lietuvą arba kitas šalis.

1300 TONNELLE AVĖ., NORTH BERGEN (201) 863-8300

——

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

SPECIALUS SIUNTINYS (1

DAILY RATES • SEASON RATES AVAILABLE

$ 5.00

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-Kelnaitės. (Tights) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

$125.00

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

J.................

^M-ĮdUįr
WORKS

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

/VOIV on Sale for less than % price!
1 aere unit....s.(./sr$/ff0Now$69w
% acreunit......L/sr$r30Now$69®®
WHILE THEY LAŠT !H

OCEAN MAN0R
OCEAN FRONT RENTALS

Excellent for:

Svvimming Pools • Patios
Porches* Backyards • Stables
Marinas • Campsites • Golf Courses
Parks • Camps • Etc.

• 24 Hour Desk Service
• Centrai Heat, air conditioning,
and all utilities induded in rentei
• Studios from $118
• 1 Bedroom from $160
• 2 bedrooms from $200

Include $3/unit Shipping with Monty Order to:

MIDDLESEX SALES CO.
135 Princeton Boulevard
North Chelmsford, Mass. 01863

17" DIA X 32" HIGH
Ona Year Parts and
Labor VVaranty

Tel: (617)458-2380

J

101 BOARDWALK, ATLANTIC CITY, NJ.

PHONE 609 348-0782

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

KINGS 1ND1AN DEFENSE

WMte
Benko

2036 INGALLS AVENUE

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.

J,’BE 2-1160 " 2200

^ŠACHMATAI

COMMERCIAL COLLECTION SERVICE

Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.

CARS *,:.MTS.

— JAV pirmenybės Oberlin,
Ohio, baigėsi pernykščio nu
galėtojo didmeistrio Walter
Brovvne laimėjimu, o daugelio
pranašautas į čempijonus did
meistris Kavalek, kuris iš daly
vautų 13 tarptautinių turnyrų
yra iškovojęs septynias pirmas
vietas, šiuokart baigė dešimtu.
Čia pirmenybių lentelė: Brovv
ne — 8.5, Rogoff 8, Vukcevich
7.5, R. Byme su Reshevskiu po
7, Commons, Bisguier, Lombardy ir Tarjan po 6.5, Kavalek,
Grefe, Mednis ir Peters po 5.5,
Benko — 5 taškai. Brovvne gavo
$2,300 už pirmą vietą, 22 metų
tarptautinis meistras Rogoff pa
glemžė $1,700 prizą, o trečios
vietos laimėtojas Vukcevič —
$1,250. Čia įdedame Brovvne
laimėtą partiją prieš didmeistrį
Paul Benko:

ALL AMERICAN ADJUSTMENT CO

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE

Keres
White

37'
38t
39I
40I
41
42!
43I
44I
45i
46I
47r
48I
49►
50I
51
52
.J
53
53.
54

Q-B7
QxRP
Q-K7
Q-N5
K-R2
Q-R6ch
Q-K3
N-R6ch
P-N4
P-B5
P-B6
Q-B4
PxB
Q-K3
B-B3
K-N2
Q-R7
Q-N8ch

Talmanov
Black

B-K5
Q-R1
K-N2
QxP
Q-N7
K-Nl
B-N8
K-Bl
N-N2
P-0N4
N-Kl
B-B4
KPxP
N-B2
P-N5
O-B6
QxKP
resigns.

Kaina nuo $739.—

2 PG0LS — HEATED INDOOR —SAUNA
9 HCLE GOLF COURSE ’ON GROUNDS
<•4:0 įCS. Per 34 (PGA pro cn premises. elec corts)
t.s, a 'TV. F
Stcr's & Scc. Frcg. EnleriCinmeni, donc, trię, oi chei’f o, ter-vs, [urme ęreen, icvm spci ls. Sump■teces mec s. a'cg. Amtr. Ficn, Hcrietcck ridir-e neorby.
Sendfor cotor tx-ckl< < c.r coli irdov Mokė mr -nri.c: <-s eri’K. SY T «,ey Ex. 2L
MID WtlK sn<!*l
•< Iri.j /»<;<«. <•
I ..«■ .K.,i< s ‘
f or Into & Erochvre, N.v Trl:
UIS
Box M FJREEHOID, N.Y, For Rojtrv. Coli (51 S) 634 2573 Special Golf
—

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 3
rugsėjo 19

lapkričio 21
gruodžio 19

TiN HISTORIC

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

MONTAUK —
ROD & REEL MOTEL
HEART OF THE MONTAUK FISHING FLEET
MOTEL ROOMS AND EFFICIENCIES DAILY
WEEKLY MONTHLY RATES RFD 1, FLAMINGO RD.
MONTAUK 11954 (516) 668-2722

ij
r
*
į

Southern, N.H. Vlllage, charm-

Ing Col. Ige. livrm., wlth log burning frpl., fam.
klt. & llb., each wlth spac. Bay Wlnd., 4 priv.
bdrms, property on clean brook, asklng mld $30s.
Long time owner, seling because desolvlng

i partnership. CaH 603 547-2767.

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKŠTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

WATERPROOFING

mMX/rv
VVVIMV, POINTING.
rv.r..,
MASON WORK,
STUCCO& CONCRETE. Also Paintir.g,

TRANS-ATLANTIC travel service

FME ESTIMATE — F'JLLY INSURED

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

HOLIDAY HOUSE
“The Complete Resort”

—— VVATERPROOFING

728-2733

;
!
•
■

1000 FEET DIRECTLY ON LAKE GEORGE HOTEL
& cottage resort. excellent meals pvt.
BEACH, FREE WATER SKIING ALL SPORTS
COCKTAIL LOUNGE, DANCING WRITE FOR
BROCHURE. LAKE GEORGE 3 NY or (518) 668*s«58(»

IDEAL INFORMAL RESORT FOR YOUNG & OLD
»

Motei and mani lodge accom. 50 Acres beautlful Mtn. scenery. Swimming pool. putting green,
lawn sports. steak barbecue wkly. German Amer. cooking & baking. No Rrsing bells, 2 meals
daily .
Air Cond. casino & din roorn
Cbildren spiaygrcund Churches. Reasonable rates.

iM Lr I
Rauna Top, N.Y. 12473. Tel. 518 ^22-3773
UATEI
Groups & Clubs Inrited.I CL

Booklet C u<i requd>t. Jack & Henrietta Oausend.
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NEW

'YORKE

IŠSIUVINĖTAS LIETUVOS
HIMNAS — įrėmuotas paveiks
las. Graži dovana visokiom pro
gom. Viršuje stilizuota vytis,
kampuose Gedimino stulpai ir
Vytauto herbas. Šonus puošia
tautinė juostelė ir ąžuolo lapai.
Paveikslo dydis 12”xl5”. Kaina
su persiuntimu 26 dol. Gauna
ma Darbininkas, 341 Highland
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.
SIUVINĖTA TRISPALVĖ su
užrašu “Lithuania” ir stilizuota
vytis užsiuvimui ant drabužio
rankovės. Kaina po 1 dol.
Lietuvos Vytis su JAV ir Lie
tuvos vėliavomis ir Lietuvos Vy
timi. 7 spalvų derinys. Lipinukas (decal) lipinamas auto
mobily iš vidaus arba išorėj.
Kaina 1 dol.
Saga (button) su lietuviška tri
spalve ir įrašu: Kiss me, I am
Lithuanian. Kaina 50 c.
Lietuviška trispalvė vėliavėlė
su pastatymo kaladėle (base) —
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.
Persiuntimui pridedama 50 c.
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207

827-1352,
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Nevv Yorko burmistro A.
Beame proklamaciją Pavergtų
Tautų savaitės proga ambasado
rius Dūke liepos 15 įteikė tų
tautų atstovam. Iš lietuvių šioj
ceremonijoj dalyvavo A. Varnas,
trys seserys Katinaitės ir kiti.
James J. Delaney, JAV kongresmanas iš Nevv Yorko, liepos
11 Atstovų rūmuose pareiškė la
bai griežtą ir Baltijos kraštam pa
lankų nusistatymą, kurio turėtų
laikytis JAV delegacija Europos
saugumo konferencijoj.

Antanina Bendorienė, 69 m.
amžiaus, gyvenusi Muncy, Pa.,
mirė liepos 20. Palaidota iš Ap
reiškimo bažnyčios Brooklyne
liepos 23 Cypress Hills kapinė
se, kur prieš šešerius metus pa
laidotas jos vyras, žymus geogra
fas Antanas Bendorius. Šer
menimis
rūpinosi
Šalinskų
įstaiga. Nuliūdime liko trys duk
ros: Aušra, Jūra ir Ramunė su
vyrais bei sūnus Paulius ir kiti
giminės.
Muzikai A. Kačanauskas ir V.
Mamaitis atostogauja pranciško
nų vasarvietėj Kennebunkport,
Me.

Stasys
Dėdinas,
Detroit,
Mich., dirbdamas JAV imigraci
jos tarnyboj, trim mėnesiam
buvo išsiųstas į Guam salą. Lie
pos 6 už ištikimą tarnybą apdo
vanotas pasižymėjimu ir pini
gine dovana. Stasys buvo pirmas
jaunuolis, padavęs prašymą į
besisteigiančią lietuvių gimna
ziją Kennebunkport, Maine. Jis
tą gimnaziją, o vėliau ir St.
John’s universitetą baigė pir
muoju mokiniu.

Frances Gagas, iš Brooklyn,
Nevv York, porai savaičių
išvyko atostogų į pranciš
konų vasarvietę, Kennebunk
port, Me. Motina ir draugai
linki jai gero poilsio jos mėgia
moj vasarvietėj.
Darbininkas šiemet švenčia
60 metų darbo sukaktį. Ta proga
planuojamas minėjimas ir kon
certas lapkričio 22 Kultūros Ži
dinyje.

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos konferencija vy
ko liepos 5 Mackevičių sodyboj
prie Lockport, 111. Iš Nevv Yor
ko joj dalyvavo Juozas Audėnas
ir Albertas Ošlapas. Vliko vice
pirmininkas Juozas Audėnas pa
darė pranešimą apie Lietuvos
laisvinimo reikalus.
Koncertai Nevv Yorko parkuo
se bus atliekami ir šią vasarą.
Įėjimas visiem laisvas. Pirmoj
programoj New Yorko Philharmonijos orkestras, diriguoja
mas Andre Kostelanetz, atliks
Rossini, Mendelssohn, Stravinsky ir Čaikovsky kūrinius.
Koncertų vietos: liepos 29 Sheep Meadovv, Centrai Park,
liepos 30 — Cunningham Park,
Queens, liepos 31 — Clove
Lake Park, Staten Island, rug
piūčio 2 — Van Cortlandt Park,
Bronx, rugpiūčio 14 — Prospect
Park, Brooklyn. Visi koncertai
prasidės 8:30 v.v.

Brooklyno filharmonijos or
kestras rugpiūčio 16, šeštadienį,
7:30 vai. vak., diriguojamas David Amram, atliks Mozart,
Haydn, Schubert, Vilią Lobos ir
George Gershvvin kūrinius.
Įėjimas visiem laisvas ir nemo
kamas. Koncertas vyks Dyker
Parke, Dyker Heights, Brook
lyn.

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.
L.K.R. Šalpa praneša, kad Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikų II tomas netrukus išeis iš
spaudos. Jis apims 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 ir 15 kronikas. Iš
leidimas kainuos 8,000 dol. Šio
tomo leidimo išlaidas tikimasi
surinkti New Yorko lietuvių tar
pe. Pirmą stambią 1000 dol. au
ką šiam tikslui įteikė mecenatė
Elena Mickeliūnienė.

APREIŠKIMO

Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos vadovybė posėdžiavo
Nevv Yorke birželio 19 ir išrin
ko naują valdybą: vysk. Vincen
tas Brizgys — pirm., prel. Jonas
Balkūnas — I vicepirm., prel.
Vytautas Balčiūnas — II vice
pirm., kun. Vytautas Zakaras —
III vicepirm., kun. Kazimieras
Pugevičius — IV vicepirm., kun.
Antanas Kardas — sekr., kun.
Barnabas Mikalauskas, OFM —
ižd. Jie visi ilgiau ar trumpiau
dirbo šiam tikslui. Su valdyba
uoliai dirba direktoriai: prel. Jo
nas Boll, kun. Pranas Bulovas,
kun. Petras Cinikas, MIC, kun.
Albertas Contons, kun. Matas
Cyvas, kun. Juozas Grabys, kun.
Domininkas Pocus, kun. Anta
nas Zakarauskas. Jiem talkina
patarėjai: kun. Boleslovas Iva
nauskas, kun. Viktoras Kriščiūnevičius, prel. Jonas Kučingis,
kun. Juozas Matutis, kun. Vito
Mikolaitis, kun. Kajetonas Saka
lauskas, kun. Antanas Stankevi
čius, kun. Simonas Saulėnas,
prel. Juozas Tadarauskas, kun.
Jurgis Vilčiauskas. Su jais arti
mai dirba kun. Kazimieras Kuz
minskas, L.K.R.Š. rėmėjų vyriau
sios valdybos pirmininkas ir rė
mėjų organizatorius.

PARAPIJOS

LIETUVIŲ DIENA
1975 m- rugpjūčio 3 d. — sekmadienį
PLATTDEUTSCHE PARK

1132 Hempstead Turnpike — Franklin Square, L. I.
nuo 2 ligi 9 vai. p. p.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME!

ŠV. MIŠIOS —2:15 p.p.

BENDRAS DAINAVIMAS
SPORTINĖS VARŽYBOS
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI — RATELIAI
ŠOKIAI — GROJANT JOE KASLAS ORKESTRUI
(Nuo 5 Ilgi 9 vai. vak.)

IV

C'B
- V H '*■

m

Latvių tautinių šokių grupė iš Bostono, vadovaujama Mrs. E. Abolins, šoks Minkų
radijo metinėj gegužinėj rugpiūčio 10 Romuvos Parke, Brocktone.

ŠAULIŲ VEIKLA NEW YORKE
Nauja kuopos valdyba
Simo Kudirkos šaulių kuopos
New Yorke metinis narių susi
rinkimas gegužės 17 išrinko
naują kuopos valdybą. Pareigo
mis pasiskirstyta taip: Algirdas
Jankauskas — kuopos pirmi
ninkas, Vaclovas Butkys —
vicepirmininkas, Vladas Vasikauskas — kasininkas, Anta
nas Pumputis — sekretorius,
Elena Mickeliūnienė — paren
gimų vadovė, Juozas Jurkuvėnas
— parengimų vadovės padėjė
jas, Albinas Sakalas — sporto
ir šaudymo vadovas. Revizijos
komisija: Aloyzas Balsys, Bro
nius Bobelis, Stasys Nutautas.
Kuopos garbės teismas: Bronius
Bieliukas, Jurgis Kiaunė, Petras
Minkūnas.

Pasisekus kuopos šventė
Šaulių kuopa Nevv Yorke įsikūrė prieš ketverius metus birUžprenumeruok
Darbininką
sėvo draugam gimtadienių,
"vardinių irkitų švenčių proga,

Gera proga įsigyti pelningas
nuosavybes palankiom sąly
gom. Šiam reikale talkina Lito
investavimo bendrovė. Detalės
išdėstytos skelbime šiame Dar
bininko numery, šeštam pusla
py, dešinėj, apačioj.
Išnuomojamas butas iš 4 kam
barių prie gero susisiekimo. Pri
einama kaina. Skambinti EV 46139.
Parduodamas vienos šeimos
9 kambarių namas; atskiras; su
dideliu garažu; Woodhavene,
netoli Jamaica Avė. Skambinti
847-5522.

Gražioj vietoj, netoli Throggs
Neck Bridge, parduodamas 3
šeimų moderniai įrengtas na
mas. Aliuminijum apdėtos sie
nos. Paskiri butai iš 3-5-6 kam
barių, su gerom pajamom. Kam
pinis sklypas, graži aplinka.
Parduodama už gerą kainą, nes
savininkas ’ išsikelia gyventi
Floridon. Telef. 931-6466.
Ieškau moters, kuri galėtų da
lintis bendru butu ir virtuve.
Privatus miegamasis kamba
rys. Skambinti 441-2872 arba
441-9720.

želio mėnesį. Ji savo šventę
jungia su istoriniais įvykiais,
kartu paminėdama ir baisiuosius
mūsų tautiečių trėmimus į Si
birą. Šiemetiniame minėjime
buvo visuomenei pristatyta
kuopos išleista knyga — Elenos Juciūtės “Pėdos mirties zonoje”, kuri kaip tik ir tiko šiam
minėjimui.
Birželio 15 šventė pradėta
Apreiškimo parapijoj mišiomis,
kurias koncelebravo parapijos
klebonas kun. Pranas Raugalas,
prof. dr. kun. Vincentas Baltuš
ka ir kun. Stasys Raila. Šventei
pritaikytą pamokslą pasakė kun.
Bartuška. Lektorium buvo š.
Aloyzas Balsys, Aukas nešė
skautės ir Sibiro tremtinė Leo
nora Juočepienė, palydint kuo
pos pirm. A. Jankauskui. Mišių
pradžioj į bažnyčią buvo įneštos
penkios vėliavos. Gražiai skam
bėjo parapijos choro giedamos
giesmės. Buvo sugiedoti ir him
nai. Chorui dirigavo nepavargstąs muzikas š. Algirdas Kača
nauskas.
Pamaldų metu bažnyčioj buvo
užpildytos visos vietos. Po pa
maldų apatinėj parapijos salėj
dalyviai klebono buvo pavai
šinti kava ir pyragais, kuriuos
paruošė parapijos parengimų
vadovė Marytė Šalinskienė su
padėjėjom.
Po pietų Kultūros Židiny
šventę atidarė ir dalyvius trum
pu žodžiu pasveikino kuopos
pirmininkas A. Jankauskas. Į
prezidiumą buvo pakviesti:
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas, Sibiro tremtinė L. Juo
čepienė, LKV Ramovės N.Y.
skyriaus pirm. J. Rūtenis, Sava
norių Kūrėjų Sąjungos N.Y. sky
riaus pirm. L. Virbickas, DLK
Birutės N.Y. skyriaus pirm. M.
Klivečkienė, Simo Kudirkos
šaulių kuopos kapelionas tėvas
P. Baltakis, OFM, tautinių šo
kių vadovė Jadvyga Matulai
tienė, prelegentė š. prof. Emili
ja Pūtvytė, prelegentė Irena Ba
naitienė. Himnus sugiedojo š.
Mečys Razgaitis; jam akompoųavo š. muz. Algirdas Kačanaus
kas. Invokaciją sukalbėjo tėvas
P. Baltakis, OFM.

Po to buvo įnešti Šaulių
Žvaigždės ordinai. Juos nešė
tautiniais drabužiais pasipuo
šę Antano Revento vaikaitis
Tomas, lydimas dviejų sesučių
Jankauskaičių. Šauliai nešė kuo
pos vėliavą — Juozas Jurkuvėnas su Vlado Vasikausko ir Albi
no Sakalo palyda. Konsulas Ani
cetas Simutis buvo pakviestas
prisegti kandidatam skirtus ordi
nus. Buvo iškviesti ir kandida
tai — Jadvyga Matulaitienė ir tė
vas Paulius Baltakis, OFM. Kuo
pos pirmininkas kiekvienam
perskaitė apdovanojimo aktą.
Konsulas tarė sveikinimo žodį.
Po to programai vadovauti
buvo pakviesta sesė Vida Jan
kauskienė. Ji publikai pristatė
prelegentę prof. Emiliją Pūtvytę. Prelegentė savo paskaitą
apie Sibirą pailiustravo skaid
rėmis, vaizdžiai jas apibūdinda
ma.
Savo naują kūrinį jautriai pa
skaitė Jonas Rūtenis. Aloyzas
Balsys puikiai perdavė auditori
jai Putino ir B. Pūkelevičiūtės
eilėraščius.
Po trumpos pertraukos redak
torius rašytojas Paulius Jurkus,
pavaduodamas knygai leisti ko
miteto pirmininką Antaną Reventą, išvykusį taisyti sveikatos,
trumpai papasakojo, kaip susi
klostė reikalai, kad kuopa ėmėsi
jšleisti Elenos Juciūtės knygą
“Pėdos mirties zonoje”. Ka
dangi autorės sveikata dar nebu
vo pakankamai stipri ir į Nevv
Yorką ji nepajėgė atvykti, į mik
rofoną buvo įjungta jos kalba,
trukusi tris minutes. Ji dėkojo
visiem ją parėmusiem, taip pat ir
Simo Kudirkos kuopos šauliam,
valdybai ir knygai leisti komite
tui. Kalba publikos buvo paly
dėta entuziastišku plojimu.
Elenos Juciūtės knygą audito
rijai pristatė Irena Banaitienė.
Ji kalbėjo su dideliu įsijautimu.
Sugebėjo išryškinti žymesnes
knygos vietas. Gražiai derinosi
knygos ištraukų skaitymai. Me
niškai skaitė Vida Jankauskienė.
Kuopos pirmininkas tarė atsi
sveikinimo ir padėkos žodį ir pa
kvietė visus į žemutinę salę, kur
jų laukė karšta kava su sausai
niais, paruošta sesės Elenos
Mickeliūnienės su pagalbinin
kėmis.
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VAIKAMS SPORTINĖS VARŽYBOS
LAIMĖJIMAI — ĮĖJIMO DOVANOS
BUS ATŽYMĖTAS GRAŽIAUSIAI PARENGTAS STALAS
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Šventė įvyksta bet kokiam orui esant.
Autobusas veš 1 vai. nuo Apreiškimo parap. bažnyčios,
1:30 vai. nuo M. Shalins įstaigos, 84*02 Jamaica Avė.
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Vienintelė proga visiems pabendrauti lietuvių iš
kiloje — piknike!
Įėjimo auka $3 suaug.

$2 moksleiviams

APREIŠKIMO PARAPIJOS RENGIMO KOM.

Darbininko spaudos kioskas Lietuvos Atsiminimų radijo gegužinėj. Kioskas su lietuviškom knygom, plokštelėm ir suvenyrais dalyvaus ir Apreiškimo parapijos gegužinėj rug
piūčio 3 Plattdeutsche Parke, o taip pat Pennsylvanijos Lietuvių dienoj Lakevvood
Parke rugpiūčio 17. Nuotr. R. Kisieliaus

