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Savaitės
įvykiai
Europos saugumo konferenci
jos iškilmingas deklaracijos papasirašymas * įvyks liepos 30
Helsinky. Čia susirinks 35 vals
tybių galvos, kurių tarpe ir prez.
Fordas, ir savo parašais pa
tvirtins Sovietų S-gos hege
moniją rytų Europoj, gaudami
už tai tik miglotus Sov. S-gos pa
žadus.
Portugalijos vyriausybės krizė
dar neišspręsta. Socialistai ruo
šia krašte demonstracijas ir rei
kalauja, kad dabartinis min.
pirm. Vasco Goncalves taip pat
atsistatydintų, nes jis norįs su
daryti vyriausybę be politinių
partijų.
Portugalijos valdomos Azorų
salos numato atsiskirti nuo Por
tugalijos, jei čia įsigalėtų komu
nistai. Min. pirm. Vasco Gončalves išvyko į salas būklės tirti.
Aleksandras
Solženicynas
apkaltino prez. Fordą rytų Euro
pos išdavimu ir pareiškė, kad jis
numatąs jokio reikalo prez. For
dą sutikti.
Indijos parlamento abeji rū
mai patvirtino min. pirm. Indira
Gandhi paskelbtą išimties būk
lę, opozicijos partijos nariam
prieš tai protestuojant.
Kanada pranešė, kad ji uždaro
visus savo Atlanto vandenyno
uostus sovietų žvejų laivam, nes
jie nesilaiko tarptautinėmis su
tartimis nustatytų žvejybis nuo
statų ir atsisako patenkinti kana
diečių žvejam padarytus nuosto
lius.
JT saugumo tarybos prašomas,
Egiptas sutiko paliaubų prie
žiūros mandatą pratęsti trim
mėn.
JAV nori parduoti Jordanui
14 baterijų Hawk raketų, 8 bate
rijas Vulcan priešlėktuvinių pabūkhj ir 300 nuo peties šau
namų Redeye raketų, tačiau
kongresas nori ginklų skaičių
gerokai apkarpyti. Jordano kara
lius Hussein įspėjo, kad, nega
vęs ginklų iš JAV, jis ieškos jų
kitose valstybėse, nes mano, kad
Izraelis galįs pulti Siriją per Jor
daną.

Penktadienis-F riday
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SOVIETINĖJE LIETUVOS MOKYKLOJE
IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 16
Vilniaus valstybinio pedago
ginio instituto rektoriaus įsaky
mas Nr. 20
Vilnius, 1975 vasario 14
Dėl dėstytojų atsakomybės
organizuojant ir pravedant stu-'
dentų išvykas

Mokymo plane numatomos
taip pat įvairios ekskursijos,
meno saviveiklos, sportininkų
kolektyvų ir kitokio pobūdžio
studentų išvykos respublikos vi
duje, už jos ir šalies ribų turi
didelę dalykinę, pažintinę ir
auklėjamąją reikšmę, rengiant
busimuosius mokytojus; Sie
kiama, kad studentai šiose išvy
kose, pedagoginės praktikos,
darbo ir poilsio stovyklų, talkų
žemdirbiams metu savo darbu ir
elgesiu pateisintų tarybinio stu
dento, būsimo pedagogo, kom
jaunuolio, TSRS piliečio garbin
gą vardą.
Šioms išvykoms aukojamas
nemažas akademiniams užsi
ėmimams ir poilsiui skirtas lai
kas, skiriamos didelės lėšos. Jų
sėkmė, formuojant jaunąjį spe
cialistą, priklauso nuo kolektyvų
vadovų, katedrų dėstytojų tin
kamo ir savalaikio pasirengimo
išvykoms ir, remiantis studen

tų aktyvu, reikiamos drausmės
palaikymo pačių išvykų metu.
Būtina išvykų rezultatus svarsty
ti katedrose, kolektyvuose, in
formuoti apie išvykas ir ekskur
sijas dekanus, o esant reikalui, ir
rektoratą.
Pastaruoju laikotarpiu pa
žeidus elementariausius stu
dentų išvykų organizavimo ir
pravedimo reikalavimus, susi
durta su reiškiniais, turinčiais
neigiamą įtaką studentų ideolo
giniam auklėjimui, jų marksisti
nės pasaulėžiūros formavimui.
1974 birželio 29 — liepos 12
istorijos fakulteto 14 studentų
grupė, vadovaujama dėstytojo,
valandininko R. Šalūgos, Joniš
kio, Akmenės, Mažeikių ra
jonuose atliko mokomąją arche
ologijos, etnografijos ir kraš
totyros praktiką. Ši grupė, būda
ma Akmenės rajone, nusižemi
no bažnytininkams, įsiprašė į
Klykalių medinę bažnyčią, kaip
į architektūrinį paminklą, klau
sėsi vietos klebono antimokslinių komentarų (Klykalių parapi
jos klebonas yra Jonas Paliukas,
baigęs Kauno kunigų seminariją
1969 metais. — Red.), žiūrėjo
jo gamybos filmus ir skaidres,

be visa ko, ir religine temati
ka. Suprantama, kad visa tai
praktikos plane nebuvo numa
tyta. R. Šalūgos, kaip nepatei
sinusio pasitikėjimo, paslaugų
atsisakyta, ir jis institute nebe
dirba. Grupės seniūnas iš pa
reigų atleistas. Su studentais te
ko pravesti atitinkamus pokal
bius.
1974 spalio 27 to paties fakul
teto III kurso studentų grupė,
vadovaujama docentės A. Gaiga
laitės, surengė pažintinę viena
dienę ekskursiją maršrutu Pilai
tė — Kernavė — Musninkai —
Čiobiškis — Žasliai — Elektrė
nai — Vievis, Lentvaris. Kerna
vėje, dėstytojai nepastebint, stu
dentai savavališkai suėjo apžiū
rėti bažnyčios, kurioje, pasirodo,
yra įrengtas nemokslinis, antiistorinis muziejus. Dėstytoja, tai
sužinojusi, tuojau pat studentus
išsivedė ir pravedė aiškinamąjį
pokalbį. Tačiau sugrįžusi apie šį
įvykį fakulteto dekano nepain
formavo.
1974 rugsėjo 4 — spalio 3
gamtos — geografijos fakulteto
studentų grupė, vadovaujama e.
doc. p. J. Tomkaus, talkino Šal(nukelta į 2 psl.)

IŠKOVOKIME LIETUVAI PILNĄ LAISVĘ
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ
JAV Kongrese pradėta nauja
akcija už pilną laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvai — Kong
resmanas Joshua Eilberg jau įnešė stiprią rezoliuciją tuo rei
kalu — Šiomis dienomis įneša
ma ir daugiau tokių rezoliucijų
JAV Kongrese.

Los Angeles, Calif. — “Mes
neturime tenkintis vien tik
status quo Lietuvai ir kitom Pa
baltų os valstybėm; mes turime
iškovoti Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai pilną laisvę ir nepriklauso
mybę”, — taip kalbėjo kongres
manas Joshua Eilberg (D.-Pennsylvania), Rezoliucijom remti
komiteto narys, įnešdamas lie
Egiptas, nepaisydamas gali pos 14 dieną H. Con. Res. 341
mų pavojų, nori savo ginklavi atstovų rūmuose. Tai tikrai stip
mą nukreipti nuo Sov. S-gos į ri rezoliucija, reikalaujanti pil
Vakarų Europą, nes yra nusivy nos laisvės ir nepriklausomy
lęs sovietų ginklų kokybe ir ne bės Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Rezoliucijos
(kongresmano
pakankamu jų kiekiu.
Sovietų S-gavėl pirko iš JAV Derwinski, senatoriaus Curtis ir
177 mil. bušelių kukurūzų ir kit.), dėl kurių baltai kovoja da
51 mil. bušelių miežių. Tai rodo, bar, liečia tik Helsinkio konfe-'
kad jos derlius yra nepakanka renciją ir jomis teprašoma tik so
vietų okupacijos nepripažinimo
mas.
Indijos min. pirm. Indira Baltijos kraštuose. Eilė lietuvių
Gandhi atsisakė įsileisti oficia kėlė balsą (spaudoj, susirinki
lią tarptautinę socialistų delega muose ir privačiuose pašneke
ciją, norinčią aplankyti kalėjime siuose) kodėl lietuviai ir kiti bal
laikomą Mohandas K. Gandhi tai tereikalaujame Lietuvai,
Latvijai ir Estijai tik status
pasekėją Jaya Prakaš Marayan.
Du Libano laikraščiai pa quo. JAV LB krašto valdyba
skelbė, kad Egipto prez. Anwar prieš kiek laiko kreipėsi į Re
el-Sadat numato nutraukti su zoliucijom remti komitetą, pra
Sov. S-ga sudarytą draugiškumo šydama visą tą reikalą įstatyti į
tinkamas vėžes. Šiomis dieno
ir bendradarbiavimo sutartį.
Derybos tarp NATO ir Varšu mis Rezoliucijom remti komite
vos pakto valstybių dėl abipusio to vadovybė tai ir padarė, pa
ir balansuoto ginkluotų pajėgų ruošdama stiprią rezoliuciją
sumažinimo vėl buvo atidėtos 2 ir padarydama jai pradžią JAV
kongrese. Kova už tos (H. Con.
mėn.
Argentinos ekonominė krizė Res. 341) ir kitų panašių rezo
gilėja. Prezidentės patikėtinis liucijų pravedimą JAV kongrese
Lopez Rega buvo priverstas iš bus visų geros valios lietuvių
vykti iš Argentinos. Spėliojama, bendras žygis.
Kongresmanas Joshua Eilberg
kad ir prez. Isabel Martinez
de Peron
gali atsistatydinti, savo rezoliuciją (H. Con. Res.
ar bent pasiprašyti ilgesnių atos 341) kviečia JAV prezidentą
perkelti Baltijos kraštų bylą į
togų.
Indija pareikalavo, kad už Jungtines Tautas ir per jas rei
sienio žurnalistai pasirašytų pa kalauti sovietus pasitraukti iš
sižadėjimą, kad nesiųs necenzū Lietuvos, Latvijos ir Estijos;
ruotų žinių. Žymesniųjų žinių sugrąžinti visus kalinius ir trem
agentūrų ir laikraščių korespon tinius iš Sibiro ir vergų sto
dentai pasirašyti atsisako ir turės vyklų Sovietų Sąjungoj; po to
iš krašto išvykti, arba bus iš pravesti laisvus rinkimus tuose
kraštuose. Ta rezoliucija, kol
tremti.
Baltijos kraštai išsilaisvins, JAV
(nukelta į 2 psl.)
vyriausybė kviečiama kelti ir

ginti Lietuvos, Latvijos ir Esti jom remti komitetas. Sis viene
jos bylą atitinkamom JAV insti tas yra jau vieną rezoliuciją
tucijom (JAV informacijos agen (H. Con. Res. 416 —89th Cong
tūrai ir kit.). Be to, ta pačia ress) pravedęs. Tai buvo 5 metų
rezoliucija JAV prezidentas intensyvaus, sistematingo ir kie
kviečiamas instruktuoti JAV ir to darbo bei pastangų rezulta
privačias žemėlapių ir knygų tas. Jei lietuviai, kiti baltai ir ge
leidyklas visad akcentuoti, kad ros valios amerikiečiai pilnai pa
JAV vyriausybė nepripažįsta so judės, pavyks ir šį kartą laimė
vietų okupacijos Baltijos kraš ti. Rezoliucijom remti komitetas
yra paruošęs literatūros kovai už
tuose.
šios rezoliucijos pravedimą. Ta
Kongresmano J. Eilberg ir ki literatūra siunčiama nemokamai
tų legislatorių šio turinio įneša visiem, kurie tik norėtų jungtis į
mos rezoliucijos nesenstančios šį žygį bei kovą. Rašyti: Rezo
ir vertos kovos dėl jų pravedi liucijom Remti Komitetas, Post
mo JAV kongrese. Akcijos pra Office Box 75893, Los Angeles,
džią už šios ir kitų rezoliucijų California 90075.
RRK Inf. T.
pravedimą padarys Rezoliuci
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Okupuotos Lietuvos kronika
Posėdžiavo okup. Lietuvos
Aukščiausias sovietas. Liepos
17-18 Vilniuje posėdžiavo nau
jas (IX) okupuotos
Lietuvos
aukščiausias sovietas. Jo pir
mininku liko buvusio sovieto
pirmininkas A. Barkauskas. Ka
dangi pats sovietas tik retkar
čiais susirenka posėdžių, jo vie
toj veikia prezidiumas. Šio pre
zidiumo pirmininku paliktas bu
vęs pirm. M. Šumauskas, palik
tas ir jo pirmasis pavaduotojas
J. Vildžiūnas ir sekretorius S.
Naujalis. Visą prezidiumą sudadaro 15 narių. Iš jų 7 yra nauji.
Okup. Lietuvos administra
cijos viršūnę sudaro ministras
pirmininkas, jo trys pavaduoto
jai, 26 ministrai, plano komisi
jos pirmininkas, 8 komitetų
(kontrolės, darbo resursų, kainų,
statybos ir kt.) pirmininkai, “Že
mės ūkio technika” susivieniji
mo pirmininkas ir prie okup.
Lietuvos ministrų tarybos vei
kiančių trijų maskvinių įstaigų
skyrių viršininkai (saugumo ko
miteto, statistikos valdybos ir
tiekimo valdybos). Tad viso
okup. Lietuvos ministrų tarybą
sudaro 43 pareigūnai. Naujasis
aukščiausias sovietas savo pos
tuose patvirtino visus buvusius:
J. Maniušį, K. Kairį, L. Diržinskaitę-Piliušenko, A. Drob
nį, J. Rusenką, V. Vazalinską,
H. Zabulį, P. Kurį, R. Sikors
ki, A. Bagdoną, L. Šepetį, J.
Ramanauską, S. Dulską, J. Velič
ką, M. Buklą, A. Matulio
nį, L. Karecką, P. Mickūną, K.
Onaitį, S. Jasiūną, R. Sakalaus
ką, V. Kleizą, A. Rimkų, A. Ran
dakevičių, J. Mikalauską, M.
Grigaliūną, V. Martinaitį, K. Ple
chavičių, J. Šerį, J. Pacevičienę,
G. Simenenką, A. Barauską, B.
Gaigalą, M. Gruodį, R. Juškį,
J. Nekrošių, V. Morkūną, A.
Aksomitą, J. Januitį, J. Petkevi
čių, A. Zorską, K. Lengviną
ir J. Kiriuščenką.
. .Įstatymai. Liepos 18 okup.
Lietuvos aukščiausias sovietas
priėmė įstatymą “Dėl vidurinio
ir aukštojo, specialiojo viduri
nio ir profesinio techninio mo
kymo
tolesnio
tobulinimo
respublikoje ir dėl Lietuvos
TSR liaudies švietimo”. Tik kaž
kodėl jo teksto sovietinė spauda
nepaskelbė.
Liepos 9 Sovietų Sąjungos
aukščiausias sovietas priėmė So
vietų Sąjungos ir sovietinių res
publikų žemės gelmių įstatymų
pagrindus. Pagal juos “Žemės
gelmės TSR Sąjungoje yra iš
imtinė valstybės nuosavybė”.
Čia dera atsiminti, kad sovieti
nėje santvarkoje valstybė reiš
kia tik Sovietų Sąjungą. Sovieti
nė respublika nėra valstybė. To
dėl ir įstatymo posakis, kad že
mės gelmės “yra išimtinė vals
tybės nuosavybė” reiškia, kad
žemės gelmės yra išimtinėje
Maskvos žinioje. Įstatymas nu
stato, kad tiek žemės gelmių
geoliginiam tyrimam, tiek nau
dingų iškasenų gavimui tvarką
nustato Sovietų Sąjunga. Tik vi
suotiniai paplitusių iškasenų
(molio, durpių, smėlio,, žvyro)
gavimo tvarką palikta nustatyti
sovietinei respublikai.
Ūkis. Pilviškių “Sūduvos”
fabrikas gamina gipso-betono
plokštes gyvenamųjų namų vi
daus pertvarom. Kai kontrolė pa
tikrino įmonės gaminius, rado
labai daug niekalo. Plokštėm
lieti formos netinkamos ir neiš
laiko plokščių formos. Todėl
Hondūras valstybėj buvo at
rasti per susirėmimus su ūki
ninkais žuvusių žmonių 7 lavo
nai, jų tarpe ir dviejų kunigų,
kurių vienas amerikietis, o ant
ras prancūzas.

Fiziko Andrei Sacharov žmo
nai sovietų įstaigos pagaliau lei
do išvykti į Italiją gydytis.

Pavergtų tautų savaitės proga iškilmėse prie Laisvės sta
tulos liepos 20 būrelis lietuvių su kongresmanu Biaggi. Iš k.:
A. Koncė, H. Kulber, neatpažinta, A. Binkins, V. Radziva
nas, B. Radzivanienė ir sūnus, kongresmanas Biaggi, A.
Menciūnaitė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, K. Miklas. Nuotr. C. Binkins

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

Amerikos legiono New Yorko
konvencija nutarė kviesti visus
boikotuoti visus filmus, kuriuo
se vaidina Jane Fondą, nes ji
norėjo Vietcongo laimėjimo ir
demoralizavo Amerikos karius.
Indijos vyriausybė 6 mėn. ati
dėjo Keralos valstybėj turėjusius
įvykti parlamento rinkimus.

daug plokščių yra deformuotos.
Be to, daug plokščių duobėtos,
plėmuotos, subraižytos.
Okup. Lietuvoj kiekviena
stambesnė įmonė turi savo laik
raštį. Pvz. Vilniaus kuro aparatū
ros fabrikas leidžia “Darbininko
garbė” savaitraštį, kuris yra “ak
tyvus partinės organizacijos ir
administracijos pagalbininkas,
organizuojant socialistinį lenk
tyniavimą.” Kauno “Drobės”
fabrikas leidžia “Drobiečių
žodį”, kuris aprašo pirmūnus,
socialistinių lenktynių laimėto
jus. Kauno šilko kombinatas lei
džia “Žibertietį”, kuriame skel
biamas planų vykdymas, gami
nių savikainos mažinimas, įvai
rios iniciatyvos gamybai didinti.
Tai vis sovietinis botagas, kad
darbininkai daugia, geriau, pi
giau gamintų.
Antra vertus, daugiau, geriau,
pigiau gaminti ypatingai sunku,
nes pačios darbo priemonės daž
nai su dideliais trūkumais. An
tai Prienų raj. “Verknės” kol
chozas nusipirko naują kom
bainą ir kai parsigabeno, paaiš
kėjo, kad jam trūksta “šiaudų
bunkerio, grūdų iškrovimo srai
gės, lenktuvų spindulių ir radia
toriaus gaubto”. Naujasis kom
bainas negali stoti į rikiuotę.
Vairuotojų vargai. Sunku įsi
vaizduoti, kad per visą Lietuvą
yra tik 54 degalinės (“gas stations”). Sovietų Sąjungos Presautoklubo Lietuvos skyrius
skundžiasi spaudoje, kad poil
sio dienomis prie degalų reikia
gaišti eilėse ištisas valandas, o
nėra nei poilsio aukštelių (“parkingplaces”), nei “sanitarinių
mazgų”. Tepalai nefasuoti, reiš
kia semiami iš bačkos. Sumo
kėti už benziną vairuotojas turi
eiti į kasą ir gauti pakvita
vimą. Kai kuriose degalinėse
kontrolė yra aptikusi nemažai
vandens. Trūksta viešai matomų
degalų ir tepalų kainų.
Švietimas ir kultūra. Vilniaus
universitetas skelbia konkursą
26 profesorių, docentų, vyr. dės
tytojų ir dėstytojų vietom; Vete
rinarijos akademija 5 docentų,
vyr. dėstytojų, asistentų vietom;
Vilniaus inžinerinės statybos in
stitutas — 24 docentų, vyr. dės
tytojų, asistentų vietom.
Pagal sovietinę tvarką studen
tų vasaros atostogos vadina
mos
III
semestru,
kurio
metu studentai atlieka vasaros
darbus. Šių metų vasaros dar
buose yra per 8000 studentų:
3500 Lietuvos statybose, per
3000 Lietuvos žemės ūkyje, apie
1500 “broliškose respubliko
se” ir per 400 “socialistinėse
šalyse”. Pagal “Komjaunimo
Tiesą” per praėjusius ketverius
metus studentai yra atlikę darbų
pačioje Lietuvoje už 17 milijo
nų rublių, ir darbų už Lietusos
sienų 14 mil. rublių vertės.
Vilniuje Rūdninkų g. senovi
niame pastate atidarytas lietuvių
liaudies meno muziejus.
Rusinimas ir rusai. Liepos 8 d.
“Tiesos” numeris redaguotas
“Sovetskaja Rosija” laikraščio
redaktorių ir, žinoma, visa ta
“Tiesa” skirta Rusijai (RSFSR)
pagal šūkį: “Plačioji Rusija —
didžių darbų, gerų žmonių že• >>
me .
Vasaros darbam į Stavropolio
srities sovchozus pasiųsti 400
Lietuvos aukštųjų mokyklų stu
dentų iš Vilniaus uni-to, Vil
niaus ir Šiaulių pedagoginių
institutų, Kauno politechnikos ir
Medicinos instituto.
Apdovanotieji rusai Lietu
voje: A. Malinovskaja, “Vito”
kailių susivienijimas; G. Mikailovskaja, “Trinyčių” verpimo
fabrikas; N. Nikolajevą, “Leli
jos” siuvimo fabrikas; A. Pastuškov, Ukmergės linų apdirbimo
fabrikas; J. Pčiolka, Utenos tri
kotažo fabrikas; O. Piatkina,
“Dainavos” siuvimo fabrikas;
J. Pšeničnaja, “Vito” kailių su
sivienijimas; A. Repčenka, “Ei
dukevičiaus” avalynės susivie
nijimas; A. Stepačkin, “Laisvės”
audinių fabrikas; I. Suchorukov,
“Melnikaitės” galanterijos fabri
kas; B. Suchova, “Baltijos” siu
vimo fabrikas; T. Supranovič,
“Lelijos”
siuvimo
fabrikas.
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Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Sov. S-ga pirmą kartą per
televiziją parodė savo kosmo
nautą nusileidimą į žemę.
JAV senatas patvirtino Alabama univ. prezidentą F. David
Mathevvs sveikatos, švietimo ir
gerbūvio sekretoriumi, Walter
Curley — ambasadoriumi Airijai
ir Herbert Shapiro — jungtinei
Cameroon ir ekvatorinei Guinea
respublikom.
Prez. Fordas nauju armijos
sekr. paskyrė Martin Richard
Hoffmann.
Europos bendr. rinkos valsty
bės nutarė sulaikyti pažadėtą
Portugalijai ekonominę pagalbą
tol, kol bus grąžinta demokrati
nė santvarka.
Prez. Fordas numato vetuoti
kongreso priimtą įstatymą, pra
tęsiantį viduje gaunamo alie
jaus kainų kontrolę ir sumaži
nantį aliejaus kainas.
Britanijos angliakasių ir gele
žinkeliečių unijos pritarė min.
pirm. Harold Wilson pasiū
lymui, kad jų atlyginimas netu
rėtų būti pakeltas daugiau kaip
10%
' JAV vyriausybė pagal dabar
veikiančius nuostatus negali
kontroliuoti užsienio valsty
bėms javų pardavimo. Javų pre
kybos bendrovės yra tik įparei
gotos vyriausybei pranešti, kai
jos parduoda daugiau kaip
100,000 t. javų.
Kambodijos pabėgėliai tvir
tina, kad badas ir žiaurus
elgesys verčia juos bėgti ir kad
300 bėglių buvo nužudyti bebandant bėgti.
Atstovų rūmai atmetė prez.
Fordo siūlymą, leidžiantį viduje
gaminamo aliejaus kainoms kilti
per 30 mėn. iki 60 proc.
Pralaimėjusi savivaldybių rin
kimus, Italijos krikšč. dem. par
tija savo vadą Amintore Fanfani atstatydino. Nauju partijos
sekretorium išrinktas Benigno
Zdccagnini.
JAV atstovų rūmai patvirtino
šiaurės Mariana salų gyventojų
norą prisišlieti prie JAV, kurios
dabar turės rūpintis salų gyny
ba ir užsienių reikalais.
JAV laivų krovėjų unija nuta
rė atsisakyti krauti Amerikos
ir Kanados javus į laivus, vyks
tančius į Sov. S-gą. Patikinus,
kad dėl to nenukentės vartoto
jų reikalai, nutarimas bus pa
keistas.
Knygos Ar Sov. S-ga išliks iki
1984 m. autorius Andrei Almarik, įstaigom leidus, atvy
ko iš ištrėmimo vietos į Mask
vą ir atsisako palikti savo žmo
nos butą ir grįžti ištrėmiman.
Jis nori moksliniais reikalais iš
vykti į JAV ir Olandiją, bet ne
gauna vizos.
Eritrėjos išlaisvinimo fronto
nariai pagrobė du Amerikos ka
rinės susižinojimo tarnybos civi
lius technikus Asmaroj.

Japonijos ekstremistai nu
metė padegamąją bombą į princąAkihito ir jo žmoną, bet jų
nesužeidė. Pasikėsintojai suim
ti.

SOVIETINĖJE LIETUVOS MOKYKLOJE
(atkelta iš l psl.)

čininkų rajono “Lenino priesa
kų“ kolūkyje. Nežiūrint griežto
nurodymo talkininkų vadovams,
dėstytojui J. Tomkui nuolai
džiaujant, buvo surengtos pa
baigtuvių vaišės su svaigina
maisiais gėrimais. Tokio po
būdžio pabaigtuvės ir kai kurių
studentų elgesys jų metu paže
mino talkininkų ir jų vadovo
orumą.
Anksčiau, liepos 16-21, atlie
kant praktiką prie Drūkšių eže
ro, e. doc. p. J. Tomkus stu
dentų akivaizdoje prie lauža
vietės, be jokio rimto pagrindo,
susikivirčijo su atvykusiais iš to
liau turistais. Šis netaktiškas iš
dėstytojo pusės konfliktas, no
rint nenorint įgijo nacionalisti
nį pobūdį.
Į tokius ir panašius neigia
mus reiškinius reikia griežtai ir
principingai reaguoti ir kiekvie
nai katedrai ir dėstytojui iš jų
daryti reikiamas išvadas.
Ryšium su tuo įsakau:
1) Geografijos katedros e. doc.
p. Juozui Tomkui už grubų
drausmės pažeidimą studentų
talkoj žemdirbiam ir už netak
tišką elgesį su pašaliečiais stu
dentų praktikos metu pareikšti
papeikimą.
2) TSRS istorijos katedros
docentei Aldonai Gaigalaitei už
neinformavimą apie kai kurių
studentų netinkamą elgesį išvy
koje pareikšti įspėjimą.
3) Katedrų vedėjams per 10
dienų su šiuo įsakymu supa
žindinti katedros narius ir su
pasiūlymais dėl šio įsakymo grą
žinti kanceliarijai.
WPI Rektorius
doc. V. Uogintas
-oKaunas

1975 vasario 11 grupė veteri
narijos studentų, vykdami į Kur
tuvėnus, pakeliui užsuko į Šilu
vą ir Tytuvėnus. 1975 vasario 13
marksizmo katedros docentas
Bagackas pradėjo po vieną ka
mantinėti išvykoje dalyvavu
sius studentus, kaltindamas, ko
dėl buvo užsukę į Šiluvą. Da
lyvavusius
Kurtuvėnuose
Užgavėnių šventėje docentas
gąsdino pašalinti iš Akademijos.
Akademijos ūkio dalies vedėjas,
davęs studentams autobusą,
buvo pašalintas iš darbo.
-oKauno politechnikos institute
1974 rudenį buvo suorgani
zuotas studentų susitikimas su
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nių K. Tumėnu. Į paskaitą buvo
suvaryti studentai, turėjo rašyti
kontrolinį darbą. K. Tumėnas
pasakojo apie įvairias religines
bendruomenes Lietuvoje. Jo
teigimu pusė Lietuvos gyven
tojų yra praktikuojantys katali
kai, o šventėse dalyvauja dar
daugiau žmonių. Oficialiais
duomenimis, krikštijama 45
proc. naujagimių, tuokiasi 25
procentai, ir laidojama su religi
nėmis apeigomis 51 procentas.
(Šie duomenys yra labai suma
žinti. — Red.) Tumėnas paminė
jo, kad reakcingi kunigai išleido

kelis “LKB Kronikos” numerius,
skirtus daugiau užsieniui.
-oŠiauliai

1974 gruodžio 25 per Šv. Kalė
das daug Šiaulių Pedagoginio
instituto II kurso defektologų
atėjo šventiškai pasipuošusių.
Bent tokiu būdu pademonstra
vo savo pažiūras. Praslinkus ke
letui dienų, šiam kursui buvo
įsakyta nueiti į bažnyčią, išklau
syti pamokslą ir, jį užrašius,
perduoti komjaunimo organi
zacijai. Studentai atsisakė, mo
tyvuodami, kad šitai į studentų
pareigas neįeina.
-o“LKB Kronikos” 8-me ir 10me numeriuose buvo rašoma
apie moksleivio Zenono Miš?
tauto persekiojimą už tai, kad jis
1974 nešė kryžių į Meškuičių
piliakalnį (Kryžių kalną). Jam
buvo sumažintas elgesio pažy
mys, neleista apginti diplominio
darbo ir už tai greitai paimtas į
kariuomenę.
Vienas Šiaulių saugumo dar
buotojas kai kuriems politechni
kumo dėstytojams privačiame
pokalbyje paaiškino, jog saugu
mas žinąs, kad Zenonas yra
tvarkingas, gabus ir gerai besi
mokąs moksleivis, tačiau ketinąs
stoti į Kunigų seminariją, todėl
jokiu būdu negalėjęs leisti, kad
užbaigtų politechnikumą ir įsi
gytų vidurinį išsilavinimą (Mi
nėto saugumiečio ir dėstytojų
pavardės yra žinomos.—Red.)
1974 Zenono Mištauto brolis
irgi mėgino įstoti į Šiaulių poli
technikumą. Stojamųjų egzami
nų metu jį pasikvietė direk
toriaus pavaduotojas mokymo
reikalams J. Raudys ir paaiški
no, kad, jeigu jis norįs čia mo
kytis, turįs pažadėti neiti į baž
nyčią, įstoti į komjaunimą ir sesekti brolio pavyzdžiu. Po šio
pokalbio jaunuolis tuojau pat
atsiėmė savo dokumentus.
-o-

Skvaržinskaitė dėl šitokio savo
elgesio buvo perspėta, o mokyt. SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
Trumpicką pažadėjo nuo 1975 P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
balandžio 1 atleisti iš darbo.
>
1975 kovo 4 J. Baronas gatvėje -------------- ---------------------------------------------------------------------- '--- ——---- ——--- fc.
sutiko mokyt. Trumpicką, kuris, MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
girdint mokiniams Grigoniui ir Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
Liuimai, invalidą mokinį išva
dino šunimi.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir paprastus.
-oPilnas patarnavimas jdėdant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

Klaipėda

Klaipėdos I-os vidurinės VI
klasės mokiniams buvo liepta at
sakyti į tokius anketos klausi
mus: Ar tiki Dievą? Ar lankai
bažnyčią? Ar moki poterius?
Kas ruošė Pirmajai Komunijai?
Kas šeimoje tiki ir lanko bažny
čią?
Mokiniai atsakė įvairiai: “Kas
jums, mokytojau, rūpi — tai ma
no asmeniškas reikalas”, “Die
vą tikiu, bažnyčią lankau, pote
rius moku. Pirmajai Komunijai
ruoštis padėjo mama” ir pan.
Po anketa mokiniai turėjo
pasirašyti. Iš tikinčiųjų mokinių
klasės auklėtojas Sabeckas pra
dėjo tyčiotis. “Na, davatka, gal
šiandien į mokyklą užsikabinu
si kryželį atėjai? — šaipėsi auk
lėtojas Sabeckas iš vienos tikin
čios mergaitės.
-o-

BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixelra, 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 AvaJąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Taxt
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
z a_______________________________________________ ■__________________________________________________________________________________________

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas meta
las prieinama kaina.

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

Palanga

Kurorto vidurinėje dirbanti
ateistė mokyt. Glinskienė per
pamokas tyčiojasi iš religingų
moksleivių. 1975 prieš Velykas
mokyt.
Glinskienė
kalbėjo
moksleivei Atkočiūnaitei:
— Tu per dažnai lakstai į
bažnyčią, kaip tikra davatka.
Tikriausiai, esi vienintelė tokia
atsilikusi klasėje.
— Ne taip jau dažnai einu į
bažnyčią, — tik sekmadieniais,
— ramiai atsiliepė mergaitė, —
ir šito man niekas neuždraus.
— Mokytoja, ji ne viena tokia,
— atsiliepė mokinė Šileikytė. —
Aš taip pat lankau bažnyčią.
Velykų visą naktį adoruosiu prie
Kristaus karsto. Jeigu netikite,
Utena
ateikite pažiūrėti.
Jonas Baronas, 20-ties metų
Mokiniai pradėjo juoktis, o
amžiaus, invalidas, gyvena se mokytoja išėjo iš klasės.
nelių namuose ir mokosi Tilvy
-očio suaugusiųjų vidurinės mo
K. Naumiestis
kyklos VI b. klasėje. Mokyto
Kudirkos Naumiesčio viduri
jai pareikalavo, kad jis parašy nėje 1974 per Kūčias po pamokų
tų straipsnį prieš bažnyčią ir ku turėjo įvykti ateistinis vakaras.
nigus. J. Baronas griežtai atsisa VII klasės auklėtojas Algis Dokė. Po pamokų mokytojų kam mijonaitis “artistais” parinko ti
baryje buvo kamantinėjamas dėl kinčius
moksleivius:
Gintą
tikėjimo.
Venckų, Raimundą Žibą ir Al
— Aš esu ne mažas vaikas, ir doną Stebulytę.- Venckui reikėjo
jūs neturite jokios teisės versti vaidinti kleboną, o kiti turėjo iš
mane rašyti antireligines temas, juokti tikinčius žmones, pri
— atkirto mokinys.
imančius sakramentus. Kitiems
Mokytojai nepajėgė valdytis.
klasės mokiniams buvo liepta
— Davatka, asilas, piemuo, vaidinimo metu garsiai juoktis.
neapsišvietęs, — tokiais žo Auklėtojas prigrasė, kad vaikai
džiais buvo užgauliojamas moki apie šį vaidinimą tėvams nieko
nys. Labiausiai užgauliojo mo neprasitartų — tikriausiai bijojo,
kyt. Skvaržinskaitė. Nuo to laiko kad spektaklis gali neįvykti. Ta
J. Baronas kasdien būdavo už čiau vaikai tėvams pasipasakojo.
gauliojamas.
Žibienė telefonu paskambino
1975 sausio 15 Jonas Baronas auklėtojui ir pareiškė: “Nesu
nuvažiavo į Švietimo Ministeri trypkite mūsų įsitikinimų. Vai
ją ir apsiskundė. Po to mokinys dinimui pasirinkite neinančius į
buvo perkeltas į Ukmergės mo bažnyčią vaikus, o mes savųjų
kyklą, ir pradėta tirti aukščiau neleisime.” Kitos motinos taip
paminėti faktai. Pasirodo, kad pat neleido savo vaikams daly
mokyt. Skvaržinskaitę inspi vauti vaidinime. Ateistinis va
ruodavo mokslo dalies vedėjas karas sužlugo. Tačiau vaikams
mokyt. Trumpickas. Mokyt. teko klasėje aiškintis, kodėl

Pavergtų tautų savaitės proga liepos 20 iškilmėse prie Laisvės statulos New Yorke
dalyvavo įvairių tautų atstovai. Sėdi iš k.: Michael Sotirbos, Heritage Council prezi
dentas, Kinijos respublikos gen. konsulas Konsin C. Shah, Batuno prezidentas Kęstu
tis Miklas, kongresmanas Mario Biaggi, Lietuvos g en. konsulas Anicetas Simutis. Prie vė
liavų stovi Vytautas ir Birutė Radzivanai ir Angelika Menciūnaitė. Nuotr. C. Binkins

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Iki 9 v.)

MOVĖ D TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Yj
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Įrrt£
pertuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Šūknelėms. 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 peter-*
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasto
jas su žemu procentu, moka dividendus apsldrauduslem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.

nedalyvavo vaidinime.
-o1974 birželio 18 Stakliškių pa
rapijos klebonui kun. Jonui Kaz
lauskui buvo surašytas administ
racinio nusižengimo protokolas:
“Aš, Kęstutis Garmus, Stakliš
kių apylinkės Vykdomojo ko
miteto pirmininkas, dalyvaujant
liudytojams Juozui Ulozui ir Al
binui Kaziuliui, surašiau šį pro
tokolą apie tai, kad Jonas Kaz- .
lauskas, Vinco, g. 1906, 1974 1
birželio 18 Stakliškių bažnyčioje
mokė nepilnamečius — 45 vai
kus — katekizacijos ir tuo būdu
pažeidė
LTSR
BK
142
str.”.
Tą pačią dieną apylinkės pir
mininkas atsiuntė klebonui per
spėjimą: “Prašome nedelsiant
nutraukti vaikų mokymą”.
1974 birželio 28 Prienų rajo
no VK Administracinė komi
sija (pirmininkas Stakionis, pa
vaduotojas Arbačiauskas, sekre
torius Ramanauskas, nariai G.
Mickienė ir P. Svežauskas) už
vaikų mokymą katekizmo tiesų
nubaudė Stakliškių kleboną kun.
J. Kazlauską 50 rb. bauda.

Telef. MI 7-6637.

NĖW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. VVSOU-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. M In
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHĮL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
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Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
šiūntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knlts y ardas 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.
i
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xLietuviško stiliaus paminkle
sukuriami ir veltui pristato**
mi į visas kapines New York,
New Jersey^ ir Connecticul
valstijose

’

j’ juazAsi*'
į 1900 t 1972 N;

Fasolino

Memorials CO.
66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
Middlė 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:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Išvažiavo pasirašyti. . .
Lietuviai, latviai, estai bei jų
LIEPOS
21 New York
draugai rašė laiškus, siuntė tele Times ilgu vedamuoju vėl pasi
gramas prez. Fordui, dr. H. Kis- sakė dėl šaukiamos Europos
singeriui, JAV senatoriam, kong- saugumo konferencijos. Pažymi,
resmanam. Buvo prašoma Hel kad niekada tiek
daug ir taip
sinkio konferencijoj nepripažin ilgai nekovota dėl 100 puslapių
ti Sovietam jų padarytos Bal gerų intencijų deklaracijos.
tijos kraštų okupacijos. Gauta
“Derybos pasiekė tiek maža,
daug guodžiančių laiškų. JAV kad šimtai diplomatų surašė tei
kongrese įvesta daug gražių re siškai nieko neįpareigojantį
zoliucijų, užtariančių Baltijos dokumentą, ir tiek daug, kad
kraštus. Delegacijom Washįpareigoja JAV, Kanadą ir 33
ingtone įvairiai buvo užtikrina
Europos valstybes dėl sienų ne
ma JAV laikysena.
pažeidžiamumo, kuris simbo
Valstybės sekretoriaus asis
liškai ratifikuoja teritorinį status
tentas Arthur A. Hartman pri
quo, įskaitant Vokietijos ir Euro
ėmė JAV Lietuvių Bendruo
pos padalijimą ir stambias
menės atstovus (Juozą Gailą, Al
Sovietų Sąjungos aneksijas rytų
gimantą Gurecką ir Arvydą
Europoj su visomis trimis ne
Barzduką) JAV vyriausybės de
priklausomomis Baltijos valsty
legacijos į Helsinkio konferenci
bėmis ir dideliais Lenkijos, Če
ją išvykimo išvakarėse. A.
koslovakijos ir Rumunijos gaba
Hartmanui buvo išsamiai prista
lais.
tytas Amerikos lietuvių bend
Vakarai pagal šią deklaraciją
ruomenės nusistatymas konfe
gauna tik sienų taikingomis
rencijos atžvilgiu ir įteiktas
priemonėmis pakeitimo nieko
Valstybės sekretoriui Kissinnereiškiančius galimumus ir
geriui adresuotas memoran
miglotus sovietų pažadus dėl
dumas, kuriame išreikštas pa laisvesnio žmonių ir informaci
geidavimas, kad, prieš pasirašy
jos pasikeitimo.
dama Europos saugumo ir ko
Helsinkio karnavalas, kaip ir
operacijos deklaraciją, JAV vy
erdvėj
įvykęs sovietų ir ameri
riausybė į deklaracijos pastabas
kiečių
rankų
paspaudimas, gali
įtrauktų formalų ir viešą Balti
daugelį
klaidingai
įtikinti, kad
jos valstybių aneksijos nepripa
taika
yra
iš
tikrųjų
pasiekta.
”
žinimo pareiškimą. A. HartmaLIEPOS 24 New York Times
nas atsakė, kad valstybės depar
tamentas nemano, kad tokios vedamuoju vėl grįžta prie prez.
pastabos prijungimas būtų tiks Fordo ir Solženicyno santykių
lingas: tai gali sudaryti preteks raidos, pažymėdamas, kad patą ir Sovietam bei kitiem prie
griųdinis Nobelio premijos lau
deklaracijos prijungti tik jiem reato nusiskundimas dėl Euro
naudingas “išimtis”, o be to, tai pos saugumo konferencijos dek
galėtų konferencijai suteikti la laracijos pasirašymo buvęs tas,
biau teisinį pobūdį, nei kad ji kad prez. Fordas, pasirašydamas
iš tikro turi ir turės. Kadangi deklaraciją, politiškai ir psicho
deklaracija Baltijos kraštų Sovie logiškai parems Sovietų Są
tam pripažinimo jokiu atžvilgiu jungos hegemoniją rytų Euro
neliečia, tai ir jos pasirašymas poj, negaudamas už tai nieko. Ir
JAV vyriausybės ligšiolinio nu iš tikrųjų prez. Fordas savo pa
sistatymo šiuo klausimu absoliu rašu patvirtins apie 100 milijo
čiai neliečia. Jo manymu, JAV nų europiečių nesavanorišką įnusistatymas Baltijos kraštų So jungimą į Maskvos politinę he
vietam nepripažinti yra tvirtas ir gemoniją, su kuria JAV prak
šios deklaracijos pasirašymas tiškai turėjo skaitytis, bet nenošiam nutarimui jokio efekto
neturės.
(nukelta į 5 psl.)

TREMTIES LIETUVIS
IDĖJŲ SŪKURYJE
=

—

.nrnT.t ERETAS

6
Tą gabesnieji lyrikai
puikiai supranta ir dėl to kaip
įmanydami priešinasi okupantų
užmačioms grožinę literatūrą
paversti jų tarnaite. Kiek kitaip
su kai kuriais romanų rašytojais,
kurie pasidavę ideologiniam bei
politiniam spaudimui ėmė vaiz
duoti “likimą tos lietuvių tautos
dalies, kuri priešo propagandos
suklaidinta ir nesupratusi di
džiųjų revoliucinių pertvar
kymų pasitraukė į Vakarus”.
Tačiau laisve besidžiaugian
tieji turi žinoti, kad ji tėra są
lyga nekliudomam darbui ir kad
šitą darbą mums reikia atlikti.
Kad emigracija mums skiria
tikrą uždavinį, matyti, tarp kitko,
ir iš to, kad aukštesnė ranka
mums ne tik paruošė vietą sve
tur, bet parinko vietą laisvėje.
Laisvė visuomet įpareigoja.
Mums ji pirštu prikišamai įpa
reigoja dirbti tą
darbą, kurį
dirbti neleidžiama likusiems,
apie kuriuos draikosi marksizmo
rūkai ir kuriuos šaldo žvarbūs
rusų nacionalizmo vėjai.
Mes tad esame okupuotųjų
pavaduotojai: jų minčių mintvtojai, jų idėjų įkūnytojai, jų planų
realizatoriai. Jie šilčiausiais savo
jausmais mus atmena ir į mus

sudeda savo viltis. Tai supran
tama, nes vidinė emigracija tei
singai gali statyti reikalavimus
emigracijai svetur. Mes nega
lime jų apvilti, nes tai reikštų
moraliai juos žudyti. Aišku, kad
žymi jaunesniųjų dalis yra patekusi į marksizmo pinkles. Bet
taip pat aišku, kad kritiškieji
bei kūrybiškiausieji iš jų ilgai
niui bodėsis tos bedvasės saus
ros ir trauksis iš tų beidėjiškų
dykumų. Ir jų atsitraukimas bus
juo gaivalingesnis, juo ilgiau ir
grubiau jie bus priversti smilky
ti svetimiems dievams.
Šitaip bandydami atspėti Kū
rėjo intencijas, mes kartu atspė
jame ir savo pareigą. Jos nepil
dyti reikštų tą pat, kaip nuklys
ti nuo Apvaizdos kelio ir nu
slysti į žemumas, kur savo emi
grantiškos buities prasmę už
miršę lepūnėliai ir smaguriau
tojai, pinigų kalikai ir kitokie
miesčioniškų vėjų gaudytojai tebetarriauja sociologijos dėsnių
tikrumai įrodyti.

9. KŪRYBIŠKAS
POLIARUMAS
Išeivių tarpe yra plačiai papli-

Pilies aikštė, arba kiemas, ve
da į pilies požemį —vyninę.
Ten yra didžiausia pasauly vyno
statinė, talpinanti 50 tūkstančių
litrų vyno. Dabar ji tuščia, nebe
naudojama.
Pilies priekinėj sienoj — lan
guose išmūrytos buvusių ka
ralių bei valdovų statulos. Vie
nos statulos papėdėj yra įra
šas — Casimir IV Rex, viršuj
— tais laikais buvusio Lietuvos
herbo ženklas, ant statulos krū
tinės — mūsų Vytis. Pilies vado
vui pažymėjus, kad tai Lenki
jos karalius, visi lietuviai pridė
jo, kad tai yra Lietuvos didysis
kunigaikštis. Sakoma, kad Kazi
mieras IV pastatydinęs pirmąjį
pilies aukštą viršum vyninės;
kiti aukštai esą pastatydinti kitų.

Universiteto aikštėj
Pasigrožėję nuo kalno gražiu
vaizdu, autobusu nusileidom į
miesto centrą, kurio svarbi
“žvaigždė” yra seniausias ir gar
siausias Vokietijos universitetas.
Lietuviam šis miestas gerai ži
nomas. Daugelis lietuvių čia
lankė universitetą nepriklau
somybės ir tremties laikais, net
ir dabar iš Amerikos vienas kitas
pasuka čia studijuoti. Sekėm
Heidi pėdomis miesto siauromis
gatvėmis ir klausėmės jos pasa
kojimų apie Heidelbergo uni
versitetą.
Universiteto rūmai supa dide
lę
aikštę.
Mum
esant
aikštėj, masė studentų, prime
nančių mum amerikiečius stu
dentus — gauruotus ir barz
duotus, basom kojom, klausėsi
vieno tokio pat vyro rėkiančios
kalbos. Studentų tarpe buvo
matyti viso pasaulio jaunų vyrų,
visokių spalvų ir rasių, tikras
mišinys! Visi jie kalbančiam plo
jo ir rėkavo. Tuo metu mūsų
grupelė pasitraukė. Ėjom auto
buso link, ieškodami ko nors
užvalgyti. Autobuse ilgai lau
kėm kitų mūsų grupės keliauto
jų. Kai jie grįžo, mum pasako
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jo, kad prie universiteto įvyko
studentų riaušės, atvyko policija
ir juos numalšino ašarinėm du
jom.
Mūsų draugai ašaroja
Mūsų bendrakeleiviai pietavo
netoli aikštės. Keli studentai įbėgo į restoraną, įnešdami dujų.
Mūsų draugai pradėjo ašaroti.
Kurie jautresni, ėmė skųstis
gerklės suerzinimu. Restorano
savininkai užrakino duris, kad
riaušininkai nesiveržtų į vidų.
Todėl mūsų draugai ir pavėlavo
į autobusą.
Baden-Baden
Pernakvoję
Ludwigshafeno
mieste, kitą rytą važiavom į
Baden-Baden. Tai kurortinis Va
karų Vokietijos miestas, ap
suptas Schwarzwaldo kalnų,
garsus savo gydomais šaltiniais.
Tarp miesto prabangių namų
aukštai iškilęs bažnyčios bokš
tas, toliau pilis.
Beveik miesto centre stovi iš
taigingi kazino namai, apsupti
parko, turtingo gėlėmis ir šalti
niais. Kazino prieangis ir apati
nės salės puikiai dekoruoti.
Brangiai papuošti platūs laiptai į
antrą aukštą.
Tą dieną buvo sekmadienis.
Todėl kazino buvo uždarytas.
Mus įleido tik žvilgterėti į apa
tinę patalpų dalį. Ir čia visur
žėri dideli kandeliabrai.
Kitoj parko pusėj prie žalių
medžių ir žydinčių gėlių glau
džiasi pailgas vieno aukšto na
mas — Trinkhalle, kur galima
pasinaudoti šaltinių vandeniu.
Autobuse mūsų vadovė Heidi
pasigedo dviejų keliautojų, ir
mes jų laukėm geroką pusva
landį. Pasirodo, kad, bevaikš
čiodami “tarp gražių gėlių” ir
žiūrėdami į kazino rūmus, mūsų
abu draugai paklydo. Paklysti la
bai lengva, jei nors minutei at
silieki nuo savo grupės ir nu-

eini kitu keliu. Tada sunku
orientuotis, kuria gatve eiti prie
savo autobuso.
Į Freiburgą
Toliau važiavom į Freiburgą.
Tai senas miestas. Statyba dar
iš 12 a. To paties laiko dar stip
riai stovi gotikos stiliaus Muensterio katedra, kuri II pasaulinio
karo metu beveik stebuklingai
išsigelbėjo nuo oro puolimų,
nors aplink ją viskas buvo su
maišyta su žeme. Dabar čia na
mai atstatyti.

Šveicarijoj
Mūsų
autobusas
riedėjo
Schwarzwaldo eglių ir pušų ža
lumynais pasipuošusių kalnų
pakraščiu. Apie 4:30 vai. po
pietų (sekmadienį, birželio 22)
pasiekėm Šveicarijos sieną. Psvažiavę gražaus Titi ežero šonu,
per Schafihauseną, pasigrožėję
didžiuoju Reino kriokliu, skubė
jom toliau, nes mūsų laikas
buvo labai ribotas. Skubėjom
pro Zuericho miestą, jame nesustojom. Mūsų vadovė Heidi,
būdama šveicarė, plačiau mum
pasakojo apie Šveicariją, Ketu
rių Kantonų ežerą, upes ir kal
nus. Saulei leidžiantis, pasie
kėm Lucemos miestą. Čia ap
sistojom nakvynei, tik sustojimo
vieta buvo žemesnio lygio.

vų ir įvairaus dydžio uolų ske
veldrų, priešistorinių paukščių
bei gyvių griaučius, žvėrių iš
kamšas, senovės papuošalus it
daug kitų įvairių eksponatų.
30 pėdų Mirštantis Liūtas,
arba Lucernos Liūtas, iškaltas
uolų nišoj, įeinant į parką. Su
kurtas 19 a. ir dedikuotas švei
carų kariam, žuvusiem Pran
cūzijos revoliucijos metu. Tie
kariai buvo sargyboj Paryžiuj
prie karališkos rezidencijos Tuilery. Paminklo liūtas išreiškia
drąsą ir stiprybę; pervertas
ietim, laiko savo leteną virš sky
do su Burbonų dinastijos emb
lema. Virš paminklo įrašyta loty
niškai “Narsiem kariam”, že
miau paminklo — data ir 26
žuvusių karių pavardės.
Netoli ežero stovi su gotikos
bokštais Hofkirche — šventųjų
Leger ir Maurice bažnyčia.
Greit praeinant, sunku viską pa
stebėti. Paskubom sustojom ties
didžiuoju altorium. Ten pa
veikslas — Kristus agonijoj. Prie
didžiojo altoriaus šonuose — ei
lė meniškai išdrožinėtų suolų
chorui. Gale bažnyčios — dideli
vargonai. Kairėj pusėj — altorius
su paveikslu, kurio tema retai
kur užtinkama — tai mirštančios
Švč. Margelės Marijos gotikos
reljefas.

Lucernoj
Lucernoj yra daugiau gražių
Lucernos miestas, ant vieno bažnyčių, kaip Jėzuitų, Pran
iš Keturių Kantonų ežero krantų, ciškonų ir kitos, bet dėl laiko
yra senas istorinis miestas. Daug stokos jų viduj neteko būti.
muziejų ir įvairių turistam įdo Miesto centre matyti iškilioji se
mių vietų. Tai yra pramonės ir na rotušė, kurioj, kaip vadovė
mokslo židinys.
pasakojo, yra sukabinta eilė bu
Lucerna labai didžiuojasi savo vusių miesto burmistrų paveiks
Gletscher Garten muziejum, ku lųriame yra Mirštančio Liūto pa
Lucerna didžiuojasi savo se
minklas. Pats parkas yra ant uolų nais tiltais. Vienas iš jų yra
kalno, aiškiai rodo ledynų am Kapellbruecke su VVasserturm
žiaus žymes. Kalne šuliniai su — per upę Reuss medinis til
vandeniu, egzotiška augmenija. tas, padengtas mediniu stogu,
Muziejuj matėm įvairių spal- pastatytas 1333. Tilto vidaus sie
nos dekoruotos meniškais pa
veikslais. Kitas tiltas — Spreuerbruecke, taip pat medinis, medi
niu stogu; jame yra maža kop
lyčia. Tilto vidaus sienos deko
ruotos “Mirties šokio” tapyba.
Šveicarijos Alpėse
Lucernos miestas iš vienos
pusės apsuptas aukštais šveicarų
Alpių kalnais, kurių aukščiau
sieji čia yra Pilatus ir Rigi.
Pasikėlėm traukinėliu iki Pila
tus viršūnės —- 7,000 pėdų aukš
tumos. Traukinėlis kėlėsi apie
1/2 valandos, vietomis labai
stačiai.

Dalis lietuvių Šv. Patriko katedroj liepos 13 Pavergtų Tautų pamaldose. Iš k.: A. Balsys,
P. Ąžuolas, Balsienė, P. Ąžuolienė, B. Radzivanienė ir kt. Nuotr. C. Binkius
tęs manymas, kad tremtis tesan
ti laukimas, tuščias tarpas, kur
čias periodas, per kurį mūsų jė
gos priverstos tylėti, kol grįži
mas į seną aplinką jas vėl
prikels naujiems užsimojimams.
Tai perdėm klaidingas many
mas, nes tremtis yra esmingas
tarpsnis mūsų kelyje, kuriame
negali būti sustojimo, laukimo,
tuščio blaškymosi. Ji yra orga
niška mūsų buities dalis. To
dėl mes ir dabar turime ženg
ti, veikti, kurti. Tuo tremtis gali
tapti nepaprastai naudinga, kūrybiška.

ti įtampa, nes tik tokia, o ne pa
sidavimas sudaro šio santykiavi
mo vertę. Mes turėtume stiprin
ti savąjį polių ir gerbti svetimą
jį. Iš to aišku, kad ir priešin
gam mums poliui tebus naudos,
jei jis sutiks mumyse lygiavertį
partnerį. Iš pasidavėlio dvasinių
laimėjimų nebūna. Tą romėnai
gerai suprato. Jie pasirinko grai
kus savo mokytojais; jiems ta
čiau nepasidavė. To nesuprato
netolimos praeities vokiečių
dauguma, nes jų Deutschland
ueber alles tevedė prie jokio
priešingo poliaus nepripažįstan
čio išpuikėjimo. Tačiau toks sa
Ir tai pirmiausia tuo, ką emi vimi pasitenkinimas visuomet
grantas gali semti iš viso to nau bus tik nevaisingas, kiek jis iš
jo, kurį sutinka neįprastame didus.
savo kelyje. Visa tai jį paaki
Gaila, jei tie, kurie galėtų bū
na, ragina, sukelia aibę reakcijų.
Protingas pabėgėlis stengsis pa ti mūsų partneriai, to poliasinaudoti naudingais paskatini riškumo kartais nesupranta.
mais, nes svetimi elementai Taip pat liūdna, jei mes jo ne
mums nebebus svetimi, jei su vertiname. Čia mums pavojus
gebėsime juos taip pasisavinti, gresia iš kitų pervertinimo, ypač
kad jie mus praturtingų. Taigi: jei jie yra tiek skaitlingi, kiek
nesitraukime baimingai į sa kultūringi. Kiek dėl to žalos mes
ve, kaip šliužas į savo kiautą, matome savo istorijoje! Jos bė
neužsimūrykime aklinai kokia gyje kaikurios vakarinės dalys
me nors gete. Tai būtų pradžia pasidavė vokiškumui, o pietinės
tik dvasinio skurdumo, vedančio lenkiškumui. Toks pasidavi
mas yra paremtas klaidingu ma
tiesiog į nevaisingumą.
Bet pasinaudoti nereiškia' nymu, jog kultūrų srityje egzis
pasiduoti.
Šis praturtėjimas tuojanti kokia nors hierarchija,
neturėtų mus užlieti, pridengti. rikiuojanti kultūras pagal jų
Jis tegali būti priedas, papildy “vertę”. Tačiau taip nėra. Kul
mas. Mus supančios svetimybės tūra yra tobuliausias tautų pasi
tegali būti mūsų priešpolis. Vi reiškimas ir, kaip toks, su kito
sas mūsų dvasinis darbas turėtų mis kultūromis susitinka toje pa
būti kūrybiškas su juo išsiaiš čioje aukštumoje. Dvasinis tad
kinimas. Tuos du polius turi riš- pasidavimas nėra kultūringumo

ženklas. Kas kitam pasiduoda,
tas jo nepraturtina, tik save iš
tuština.
Iš to galima suprasti, kaip ne
protinga yra nekritiškai susiža
vėti kitoniškumu. Vienintelė
protinga (ir garbinga) laikysena:
būti partneriu. Jei tą supranta
me, tai tremtis mums nebus
skausmingo lūkuriavimo arba
net
dvasinės
kapituliacijos
tarpsnis, bet laiptai į dar aukš
tesnį laipsnį.

Pritaikydami šią tiesą šian
dien mums statomam uždavi
niui, mes turime įsisąmoninti,
jog naujojo humanizmo kūrime
tebūsime vaisingi tada, jei suge
bėsime būti partneriais tiems
kitoniškumams, kuriuos sutinka
me savo kelyje. Įsidėmėkime:
tik ugdydami savitumą, būsime
naudingi kitiems; pasiduodami
— tik tręšime kitų kultūrų lau
kus. Būti kitiems trąša — nėra
mūsų paskirtis.
Kitas gal paabejos, ar emigra
cinė tautos skeveldra turi tiek
gabumų bei energijos, kad pa
jėgtų užkopti į tokį partneriškumą. Vienok gabumų mums
netrūksta ir jiems ugdyti turime
berods, pakankamai pasiryžimo.
Tam įrodyti turime apsčiai pa
gaunančių pavyzdžių iš keleto
kontinentų ir daugelio sričių.
Juk mūsų emigracija jau turi sa
vo kultūros istoriją. — Bet ka
dangi mūsų patirtis dar menka,
daugelis egziliečiu dar nesu
spėjo suvokti, kad viena vienin
telė asmenybė gali net kalnus

Pakelėj graži gamta, kalnų
upeliūkščiai, net ir kelios karvu
tės ganosi, už kelių žingsnių
sniego lopai. Net ir baltos ramu
nėlės ir geltonos gėlytės, eglės
ir pušys rodo gyvą gamtą taip
aukštai uolų kalnuose. Nedi
delėj lygumoj keli nameliai tu
ristam. Čia mūsų traukinėlis su
stojo. Mus pasveikino įvairaus
dydžio varpij dūžiais tą dieną
ten susirinkę senesnio amžiaus
turistai. Traukinėlis vėl kilo į
viršų.
Išlipom didokoj lygumoj. Jos
vidury stovėjo apskritimo for
mos modernus restoranas. Jame
mes ir papietavom.

Iš tokio aukščio žiūrint že
myn, namai atrodė lyg mažutė
lės dėžutės. Tą dieną pro mūsų
galvas slinko gana tiršti debesys.
Jutom šaltą dvelkimą, kurio ir
žiemos metu nepajusim “že
mėj”. Aplink kalnų paviršius
apklotas sniegu. Mūsų aikštėj
nuo anksčiau buvo krūvos snie
go, kuriuo vaikai čia pat mėtė
si.
Žemyn leidomės kitu keliu —
kabančiu “krepšiu”.
(Bus daugiau)
A. R-nė

nuversti, jei ji visas savo jėgas
besąlyginiu atsidavimu pašvęs
emigracinei savo užduočiai. Tai
pavyzdžiui, čekas Jan Amos Komensky
(Comenius,
15921670) iškalbingiausiai paliudija.
(Bus daugiau)
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BRAZILIJA RUOŠIASI LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESUI
Kaip jau esam ne sykį girdėję,
trečiasis pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas įvyks Argentinoj,
Urugvajuj ir Brazilijoj nuo 1975
gruodžio 20 iki 1976 sausio 6.
Nors Brazilijoj kongreso daly
— Pasaulio Lietuvių Katalikų viam teks būti paskutinėmis
Bendrija Romoj išsirinko naują kongreso dienomis (sausio 1valdybą, kurion įeina prel. J. 6), tačiau Brazilijos lietuviai ne
Tadarauskas, kun. V. Bagdanavi- laukia paskutinės minutės. Tu
čius, dr. J. Sungaila, dr. V. Vy rimomis žiniomis, jie labai gerai
gantas, K. Kleiva, Povilaitis, L. organizuojasi jaunimo delegatų
Sidrys, dr. J. Jerome, A. Kižienė ir kitų ekskursantų priėmimui,
ir A. Zailskaitė. Valdyba pa kai pastarieji suplauks į jų kraš
reigomis pasiskirstys pirmame tą.
posėdy Amerikoj.
Brazilijos atstovai Pasaulio
Sąjungos
— Lietuvos Katalikų Baž Lietuvių Jaunimo
nyčios Kronika Nr. 16, išleista (PLJS) valdyboj yra Emantė Mi1975, pradedama, kaip pa kuckytė-Jūraitienė, Živilė Jūprastai, šūkiu: “Perskaitęs duok raitytė, Willy Ambrozevičius ir
kitam!” Kronikos šis numeris kun. Antanas Saulaitis (PLJS
pirmininkas). Yra sudarytas Bra
baigiamas informacija: “LKB
Kronika” laukia tikslios ir išsa zilijos jaunimo kongreso komi
mios informacijos apie Lietuvos tetas, kuris rūpinsis Brazilijoj
tikinčiųjų
diskriminaciją
ir vyksiančiomis jaunimo kongre
priešinimąsi prieš nutautinimą so programos dalimis. Į minimą
komitetą įeina šios organizacijos
bei subedievinimą.”
ir
jų atstovai: Lietuvių Sąjunga
Washington, D.C., prie Bal
Brazilijoj
— Jonas Antanaitis;
tųjų Rūmų Washingtono, BaltiLietuvių
Katalikų
Šv. Juozapo
morės ir apylinkių lietuviai,
Bendruomenė
—
Jonas
Tatarūlatviai ir estai rengia 72 valan
nas;
skautai
—
Antanas
Alek
dų budėjimą — demonstracijas
navičius;
ateitininkai
—
Lidia
ir
ryšium su prezidento Fordo
Eunice Rubliauskaitės; BLB
dalyvavimu saugumo konfe
akademinis sambūris — Gražvy
rencijoj Helsinky. Budėjimas
das
Bačelis; Nemuno tautinių
pradedamas liepos 30 d. 11 vai.
šokių
grupė — Jonas Lukoševi
nakties.
čius; BLB literatūros ratelis —
— PLB valdybos posėdis
Julija ir Elena Ąžuolaitės; se
įvyko liepos 17 pirm. B. Nai
serys pranciškietės — sesuo
nio namuose. Posėdis svarstė
Julija; tėvai jėzuitai — kun.
jaunimo kongreso organiza
Petras Daugintis; Rio de Janeiro
cinius reikalus, ypač lėšų telki
lietuviai — prel. Pijus Ragažins
mo klausimą, nes kol kas į kong
kas.
reso iždą teįplaukė tik apie 10
Brazilijos jaunimo kongreso
procentų kongresui numatytos
komitetas
rūpinsis studijų dienų
sąmatos. Išsamų pranešimą apie i programa, ekskursijomis Brazili
kongreso ruošą Argentinoj bei
joj, foto ir kito meno paroda,
finansinius sunkumus padarė
tautinių šokių ir muzikos kon
viešnia iš Buenos Aires Eugeni i certais, Naujųjų Metų sutikimu
ja Rudytė.
ir kongreso uždarymu. Šiom
programos dalim sėkmingai at
— Marija Saulaitytė, Connecticuto universitete Storrs
likti komitetas įsteigė eilę ko
studijuojanti literatūrą ir besi
misijų.
ruošianti gauti doktoratą, rū
Finansų komisijai pirmininpinasi, kad universiteto vadovy
bė pripažintų jai lietuvių kal
bą, kaip šalia anglų kalbos sveti
mą kalbą, kurios reikalaujama
siekiant literatūros doktorato. I
Mokslo metų pabaigoj pranešta,
kad jos prašymas patenkintas. Ji
gal nebūtų turėjusi ypatingų
IX mokytojų ir jaunimo studi
sunkumų, kad jai pripažintų,
jų savaitė vyks Dainavoj rugpiū
pav., prancūzų ar lotynų kalbas,
čio 10-17.
kuriomis ji gali naudotis moksli
Bus gera proga mokytojam pa
niam reikalam, nes tų kalbų mo
sidalinti mokyklos praktinio dar
kėsi gimnazijoj ir studijavo ko bo patyrimais, išgirsti referatų
legijoj. Lietuvių kalba buvo jau
ir pranešimų apie aktualiuosius
principo dalykas.
mokyklos klausimus, o jaunimui

kauja prel. P. Ragažinskas. Ši
komisija dabar įtemptai dirba,
rinkdama pinigus aukų lape
liais, loterijos bilietais, automo
bilių lipinukais, raktinukais, lie
tuviškomis juostomis, audi
niais bei kitais meno dirbiniais.
Iki šiol ji surinko $4,000. Tačiau
dar daug pinigų teks rinkti, nes
vien studijų dienų numatyta kai
na bus $6,000.
Kongreso būstinės komisija
yra kongreso ruošos techninis
centras
Brazilijoj.
Raštinės
darbai, korespondencijų vedi
mas, ryšių palaikymas — tai būs
tinės komisijos darbai. Tarp kit
ko būstinės komisija yra paruo
šus 600 Brazilijos lietuvių šeimų
kartoteką, kuri bus naudojama
telkiant lėšas iš vietinių gy
ventojų ir padedant nakvynių
komisijai parūpinti nakvynes.
Studijų dienų komisijos dar
bas yra tokio didelio masto,
kad ją net reikėjo padalinti į ke
lias dalis. Viena grupė tvarko va
karines programas. Iki šiol nu
matytos vakarinės programos
yra tokios: kraštų pasirodymų
vakaras, linksmavakaris, litera-'
tūros vakaras su Pietų Amerikos
lietuviais rašytojais, laužas ir
kaukių balius. Antra grupė rūpi
nasi • studijų dienų akademine
programa. Ji nusprendžia, ku
rios temos bus nagrinėjamos, su
daro dienotvarkę, kviečia pa
skaitininkus ir t.t. Taip pat dar
yra grupė, kuri užtikrins, kad
studijų dienos gerai pavyktų
techniškai.
Turizmo ir transporto komisija
turi tris pagrindines užduotis.
Pirma, ji prižiūri, kad Brazilijos
jaunimas nuvyktų į Argentiną
kongreso atidarymui. Antra, ji
tvarko kongreso dalyvių kelionę
iš Montevideo į Sao Paulo. Tre
čia, ji rengia ekskursijas tiem
lietuviam svečiam, kurie neda
lyvaus studijų dienų programoj.
Spaudos ir informacijos komi
sija veda jaunimo kongreso sky
rių Pietų Amerikos “Mūsų Lie-

Studijų savaitė
mokytojam ir jaunimui

— Waterburio lietuvių tauti
nių šokių grupė “Ratelis”, vado
vaujama Antaninos Bulotienės,
atliks lietuviškąją programos
dalį
UBA-BATUNo
6-tame
metiniame Baltijos festivaly, ku
ris įvyks šeštadienį, rugpiūčio
16, Plattdeutsche Parke, Frank
lin Sąuare, Long Island, Nevv
Yorko užmiesty.

— Jersey City, St. Petersburg
ir Lemonto LB apylinkės išpil
dė kvotas ir surinko jom skirtas
lėšas jaunimo kongresui. Jersey
City apylinkei pirmininkauja Al
binas Žukauskas. Lėšas telkė
pati apylinkės valdyba. St. Petersburgo apylinkėj, kuriai va
dovauja Pranas Stanelis, buvo
sudarytas jaunimo kongreso ko
mitetas iš Jadvygos Pupelienės
(pirm.), Irenos Jurgėlienės ir
Stasės Stanelienės. Lemonto
apylinkės pirm. Kazio Laukaičio
komitetą sudarė jaunimas: J.
Ivanauskas (pirm.), R. Šoliūnaitė, A. Kateliškytė, R. Kronas, R.
Kamantas, P. Varnaitis, K. Lau
kaitis, V. Morkevičiūtė, Reda ir
Rasa Ardytės, R. Jovarauskaitė ir
R. Kavaliūnaitė.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Vaitonis, Rochester, N.Y.,
M. Petkus, N. Plainfield, N.J.
Užsakė kitiem: E. Skobeika,
Richmond Hill, N.Y. — A. Tozzi, Lindenhurst, N.Y., S.P. Kronis, Elizabeth, N.J. — J.P. Lutwinui, Woodridge, N.J. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Darbininko
prenumerata naujiem skaityto
jam pirmiem metam tik 8 dol.
Atnaujinant visiem 10 dol. me
tam.

i

i
l
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— sustiprinti savo “lituanistiką”
ir patobulinti lietuvių kalbos
žinias. Tautinių šokių kursas
esamiem ir busimiem jų instruk
toriam, kanklių muzikos kursas,
dainavimas, simpoziumai, vaka
rinės programos paįvairins stu
dijų savaitės dienas.
Yra mažų pakeitimų anksčiau
paskelbtoj programoj. Mkt. A.
Balašaitienė turės pašnekesį
apie literatūrą tik su jaunimo
grupe. Mkt. V. Augulytė jauni
mo grupėj dėstys literatūrą, o
mokytojų grupėj turės pašneke
sį tema “Ar galima lituanistinėj
mokykloj naudoti anglų kalbą?”
Simpoziumą apie lietuvių kal
bos vartojimą jaunuomenės tar
pusavio bendravime siūloma
pravesti visiem studijų savaitės
dalyviam.
Primenama, kad lietuvių kal
bos kursas šioj studijų savaitėj
jaunimui bus privalomas, o į
tautinių šokių kursus bus pri
imami tik nuo 18 m. amžiaus
jaunuoliai — jaunuolės, kurie
bus pasiryžę būti tautinių šokių
instruktoriais
mokyklose
ar
organizacijose.
Stovyklos mokesčiai: pirmam

— Argentinoj, Buenos Aires
mieste, yra gatvė Lituania
vardu. Su tuo vardu jau yra pa
gaminta 40 gatvės lentelių. Ap
mokėta 296,000 pezų. Viso aukų
surinkta 429.000 pezų. Iš liku
sių pinigų reikalinga padaryti
bronzinę lentą, kuri gali nema
žai kainuoti. Senoji lenta pa
naudojimui netinka, nes reikia
pakeisti burmistro pavardę, o tai
galima padaryti išliedinant visą
lentą.

suaugusiam šeimos nariui — 60
dol., kitiem suaugusiem tos šei
mos nariam — 30 dol., studen
tam ir aukštesniųjų mokyklų
moksleiviam — 30 dol., vaikam
iki 12 metų — 15 dol.
Atvykstant į stovyklą, reikia
atsivežti savo miegmaišius arba
reikalingas patalynes (paklodes,
pagalvėm užvalkalus ir antklo
des) bei kitus asmeninio naudo
jimo daiktus.
Kambarių paskirstymas įvyks
Baltųjų namų salėj rugpiūčio 10
nuo 12 vai. (vidudienio). Prog
rama prasidės pamaldomis ir
atidarymo posėdžiu apie 5 vai.
popiet.
Registracija iki rugpiūčio 6
adresu: Pr. Karalius, 12470
Snow Rd., S. Newbury, P.O.
Burton, Ohio 44021. Tel. 216
834-4259.

MIRĖ V. BABARSKAS
Vytautas Babarskas, Lietu
vos prekybos laivyno kapitonas,
liepos 5 mirė okupuotoj Lietu
voj. Palaidotas Marijampolės ka
pinėse, prie a.a. tėvelių ir sesu
tės, Babarskų šeimos rūsyje.
Praradęs savo sveikatą Sibiro
tremtinių kasyklose, pusiau pa
ralyžuotas, sunkiai kalbąs, po
10 metų sunkaus darbo ir var
gingo gyvenimo velionis buvo
grąžintas į Lietuvą.
Tolimojo plaukiojimo jūrų
kapitonas Vytautas Babarskas
buvo vienas iš jo mažo būrelio
mokslo draugų, prisidėjusių prie
Lietuvos
prekybos
laivyno
įkūrimo.
Nuliūdime liko okupuotoj
Lietuvoj jo broliai: gusarų ka
pitonas ir gimnazijų sporto mo
kytojas Simas Babarskas ir Vie
nos tarptautinės prekybos ko
mersantas Alfonsas Babarskas.
Trečias jo brolis — Vienos dip
lomuotas bankininkas Bronius
Babarskas gyvena Floridoj. —B.

tuvos” laikrašty. Kadangi bend
rame Pietų Amerikos jaunimo
posėdy buvo nutarta kiekvie
nam kraštui išleisti savo atskirą
kongreso leidinį, tai Brazilijos
lietuvių spaudos ir informacijos
komisija paruoš Brazilijos leidi
nį, kuriame bus rėmėjų sąrašai,
skelbimai, nuotraukos ir kongre
so studijų dienų programa.
Palaikyti ryšį su Brazilijos vi
suomene ir ją aprūpinti informa
cijomis yra ryšių komisijos dar
bas. Taip pat ryšių komisija turi
atitinkamai paruošti kongresui
Brazilijos jaunimą ir garantuoti,
kad jis jame pilnai dalyvaus.
Viktoras Nakas

Posėdžiauja Jaunimo Kongreso finansų komisija Sao Paulyje. Iš k. Pranas Šukys, Norbertas Stasiulionis, Brazilijos
LB pirmininkas Algirdas Sliesoraitis, nugarą atsukęs — Ant.
Aleknavičius.

JAV LB VEIKĖJŲ KRONIKA
JAV LB krašto valdybos vice
pirm. dr. Antanas W. Novasitis
gegužės mėnesį Washingtone
įvykusioj respublikonų partijos
tautybių vadovų metinėj konfe
rencijoj buvo išrinktas pirmuoju
generaliniu
vicepirmininku.
Esant šiose pareigose, jam teks
ateinančių dvejų metų laiko
tarpy artimai bendradarbiauti su
respublikonų tautybių tarybos
pirmininku kongr. Edward J.
Derwinski. Pažymėtina, kad dr.
Novasitis šį rudenį respubliko
nų partijos sąraše kandidatuoja į
Philadelphijos miesto aukštes
niojo teismo teisėjus.
Algimantas Gureckas birželio
15 anglų kalba leidžiamo lenkų

MIRĖDR. A.SPUDAS
Dr. Aleksandras Spudas, Ka
nados Lietuvių Gydytojų Drau
gijos garbės narys, uolus Dar
bininko skaitytojas, mirė liepos
11. Palaidotas liepos 14 Toronto
lietuvių kapinėse. Atsisveiki
nimo žodį tarė dr. Antanas Pacevičius,
Gydytojų
draugijos
vardu.
-oDr. Aleksandras Spudas buvo
gimęs 1889 lapkričio 1 Gataučių
kaime, Linkuvos valsč., Pane
vėžio apskrity.
Mokslą pradėjo slaptoj kaimo
mokykloj. Vėliau mokėsi Šiau
liuose, Liepojos gimnazijoj.
Mintaujos gimnaziją baigė
1909. Odesos universitetą baigė
1914.
Mobilizuotas į kariuomenę,
dirbo karo ligoninėj Rusijoj,
fronto ligoninėse, vėliau aviaci
joj. Už atsižymėjimus pulke,
tarp kitų ordinų, gavo “Šv. Onos
su kardais ir raudonu kaspinu”.
1918 rudenį grįžo į Lietuvą,
kaip gydytojas, adydėdamas iš
Rusijos pirmą lietuvių pabėgė
lių ešaloną (apie 500 žmonių).
Atsikūrus nepriklausomai Lietu
vai, buvo Lietuvos kariuomenės
III pulko vyr. gydytojas Rasei
niuose, Šiauliuose, Eglaitėj ir
Panevėžy.
Privačią praktiką pradėjo Lie
tuvoj Vaškuose Biržų apskri
tyje , o 1931 persikėlė į Kur
šėnus (Šiaulių apskr.). Prie Kur
šėnų įsigijo Steponiškio dvaro
centrą su didžiausiu vaisių sodu
visuose Baltijos kraštuose.
1940 su šeima pasitraukė į
Lenkiją, kur praktikavo Kališo
mieste iki 1945. Artinantis ko
munistam, pasitraukė į V. Vo
kietiją.
1945-1948 ėjo gydytojo parei
gas įvairiose pabėgėlių stovyk
lose netoli Hanau, kur gyveno jo
šeima. Išėjęs iš stovyklų, vertė
si privačia gydytojo praktika
Fuldoje (Hessen), V. Vokietijoj,
1949-1962.
Jaunesniam sūnui Aleksand
rui baigus medicinos studijas,
1962 gegužės mėn. kartu su juo
atsikėlė į Kanadą pas vyres
nį sūnų Eugenijų, jau gyvenu
sį Toronte.
Dr. Aleksandras Spudas buvo
stipriai įsitikinęs lietuvis patrio
tas, labai susirūpinęs nutautė
jimo ženklais jaunimo tarpe.
Jam labai patiko Kanados (bei
Amerikos) Lietuvių Fondo idėja
ir tikslai. Buvo giliai tikintis ka
talikas. Turėdamas daug laisvo
laiko, paskutiniu metu daug
skaitydavo, ypač religinio ir filo
sofinio turinio knygas. — S.A.

žurnalo Perspectives Washingtone suruoštame seminare at
stovavo JAV LB visuomeninių
reikalų tarybai. Seminare, be
lietuvių, taip pat buvo atstovau
jamos vengrų ir ukrainiečių or
ganizacijos.
\
Pennsylvanijos valstijos švie
timo departamentas laišku padekjojo JAV LB krašto valdybos vi
cepirm. Mačiulaitytei-Zerr už
jos suteiktą pagalbą ruošiant
projektą, skirtą etninių studijų
įstatymu suteiktai finansinei pa
ramai gauti.
JAV darbo departamentas yra
paprašęs JAV LB krašto valdybą
atsiųsti savo atstovus į jo orga
nizuojamą konferenciją. Konfe
rencija įvyks Washingtone rug
sėjo 11-13. Ji šaukiama tarptau
tinių moters metų proga. Tiki
masi, kad susidarys galimybė
pristatyti pavergtos
Lietuvos
ir jos moterų problemas.
Marytė Vizgirdienė, LB Auro
ros apylinkės kopirmininkė, yra
viena iš sėkmingiausių paverg
tos Lietuvos reikalų išeivijoj
kėlėjų. Jos pastangomis Vasario
16-osios ir tragiškųjų birželio įvykių sukakčių progomis Auro
ros miesto spaudoj spausdinami
išsamūs straipsniai Lietuvos
klausimu. Šiais metais Aurora
Beacon-News birželio 12 iš
spausdino ilgą straipsnį, kuris
vykusiai pristatė okupacijos ap
linkybes, deportacijas, tikėjimo
persekiojimą, susovietintą auk
lėjimą,
JAV
tebevykdomą
okupacijos nepripažinimo poli
tiką ir Lietuvos diplomatų
veiklą. Straipsniu taip pat krei
piamasi į amerikiečius, kvie
čiant talkinti pavergtom vals
tybėm ir jų žmonėm.
LB Colorado apylinkės val
dybai prašant, JAV LB krašto
valdybos vicepirm. Rimas Česonis laišku kreipėsi į Colorado
valstijos Jefferson County mo
kyklų superintendentą, kad iš
mokyklų bibliotekų būtų pa
šalinta okupantui parsidavusio
M. Šumausko brošiūra apie so
vietinę Lietuvą. Laiške iš
reiškiamas nusistebėjimas dėl
priežasčių bibliotekose laikyti
melu pagristą sovietinę propa
gandą, ir siūloma parūpinti tiks
lią informaciją apie Lietuvą.
Taip pat, LB apylinkės pirm. Al
bertui Vaitaičiui pageidaujant,
LB krašto valdybos vardu padė
kota Colorado respublikonų ta
rybos pirmininkui F.J. Borrego
už prieš daugiau kaip ketverius
metus priimtą rezoliuciją, pa
smerkiančią pakrančių sargybos
įvykdytą Simo Kudirkos išda
vimą sovietam.

Juozas Navakas, Omahos LB
apylinkės valdybos sekretorius,
daug pastangų yra padėjęs, kad
rezoliucijom kongrese, siekianČiom nepripažinti Baltijos vals
tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, būtų skubiai suteikta eiga.
Atsiekimai teikia vilties — abu
Nebraskos valstijos senatoriai ir
du iš trijų atstovų rūmų narių
yra įnešę šiuo klausimu palan
kias rezoliucijas. Talkon anga
žuojama ir amerikietiškoji spau
da. Neseniai Omaha World
Herald išspausdino J. Navako
laišką redakcijai, kuriuo pata
riama dr. H. Kissingeriui at
sistatydinti ryšium su jo nesėk
mėmis Vidurio Rytuose ir prag
matiška politika Baltijos valsty
bių atžvilgiu.

Dr. Adolfas Damušis, buvęs
1941 Lietuvos sukiliminės vy
riausybės ministerių kabineto
narys, laišku padėkojo JAV LB
visuomeninių reikalų tarybos
pirm. Algimantui Gečiui už tary
bos darbuotojų pastangas aiški
nant ir apginant 1941 sukilimi
nės vyriausybės narius prieš ne
pagrįstus kongreso atstovės Eli
zabeth Holtzman kaltinimus.
“Esu Jums labai dėkingas”, rašo
dr. Damušis, “už išteisinančių
dokumentų paskelbimą ir Jūsų
asmeniškas pastabas, kurios taip
taikliai ir aiškiai yra pasakytos.
Prisiųstoji dokumentacija yra
aiškus įrodymas, kad 1941 metų
sukilimas buvo lietuvių tautos
siekimas nusikratyti sovietine
okupacija, o jos vadovai ir lai
kinoji vyriausybė buvo vykdy
toja tautos valios Lietuvai vėl
būti nepriklausomai.”
Radio Liberty vadovybė infor
muoja JAV LB visuomeninių
reikalų tarybą, kad nuo liepos
5 pradėtos savaitinės, radijo
transliacijos estų ir latvių kalbo
mis į šias dvi Baltijos valsty
bes. Nuo rugsėjo mėnesio šios
transliacijos taps kasdieninėmis.
Estų skyriui vadovauja iš JAV į
Muencheną nuvykęs dr. Jaan
Pennar, latvių — Valdemars
Kreicbergs, buvęs Amerikos
Balso korespondentas. JAV LB
krašto valdybai ypač artimai
teko bendradarbiauti su Ameri
kos Latvių Sąjunga, rūpinantis
transliacijų per Radio Liberty
gavimu. Lietuvių kalba translia
cijos į pavergtą Lietuvą buvo
pradėtos š.m. sausio 5.
New Haven LB apylinkės
pirm. Antano Gruzdžio pastan
gomis, Nevv Haven Register
birželio 13 išspausdino Lietuvą
liečiantį vedamąjį straipsnį
“Pavergtieji tebesiekia laisvės”.
Suminėjus tragiškųjų birželio
įvykių sukakties reikšmę, pa
grindinis dėmesys skiriamas
būsimai Europos saugumo kon
ferencijai ir sovietų užma
čiom įteisinti smurtu įvykdytą
Baltijos valstybių aneksiją. Pa
žymima, kad aneksijos nepripa
žinimas turi didelės reikšmės
Baltijos valstybių žmonėm ir
yra jiems lyg siūlas, juos rišąs su
laisvuoju pasauliu. Nepripažini
mo politika žadina jų ryžtą, kai
aneksijos pripažinimas suteiktų
jiem žiaurų smūgį. To pat laik
raščio birželio 19 buvo išspaus
dintas A. Gruzdžio laiškas re
dakcijai, kuriame keliama Eu
ropos saugumo konferencijos
nutarimų grėsmė Baltijos klausi
mui. JAV vyriausybė raginama
intensyviomis diplomatinėmis
priemonėmis paveikti Sov. Są
jungą, jos vadovus įtikinant,
kad grąžinimas nepriklausomy
bės Baltijos valstybėm pasi
tarnautų pasaulio taikai ir pačios
Sov. Sąjungos saugumui.
-oBostono LB apygardos valdy
ba sėkmingai veda laiškų rašy
mo kongreso nariam akciją, kad
Baltijos
valstybių
inkorpo
racija į Sov. Sąjungą Europos
saugumo konferencijoj nebūtų
pripažinta. Šiuo klausimu apy
gardos valdyba yra paruošusi
atsišaukimus su pavyzdinių
laiškų angliškais tekstais, juos
paskleidžiant įvairiomis progo
mis. Apygardos pirm. Ant.
Škudzinskas yra asmeniškai iš
siuntęs dešimtis laiškų ir sulau
kęs atsakymų iš šen. Goldwater,
Humphrey, Kennedy, Hartke ir
kitų.
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PHILADELPHIA, PA.
LB apylinkės susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės visuotinis metinis susi
rinkimas buvo sušauktas birže
lio 27, penktadienį, 7:30 vai.
vak. Lietuvių Namuose.
Apylinkės pirm. J. Stelmokas,
atidaręs susirinkimą, pakvietė
jam pirmininkauti A. Gečį ir
sekretoriauti G. Dragūną.
Glaustus pranešimus padarė
pirmininkas,
iždininkas
ir
Bendruomenės Balso radijo va
landos iždininkas.
Po keleto klausimų prane
šimai buvo patvirtinti ir valdy
bai padėkota už atliktą darbą.
Iš pranešimų išryškėjo, kad
buvo išvystyta plati laiškų rašy
mo akcija. Tragiškieji birželio
įvykiai buvo paminėti paskleidžiant amerikiečių tarpe tų įvy
kių informacinius lapelius —
atsišaukimus.
Apylinkės pirmininkas bir
želio 27 dalyvavo baptistų krikš
čionių bažnyčių centro pamal
dose. Pastorius A.F. Vasųues
vedė pamaldas ir pasakė tikrai
šiltą ir mum palankų pamokslą.
Šių pamaldų iniciatyva iš
plaukė iš pastoriaus ir mūsų
apylinkę pasiekė per mūsų
atstovybę Washingtone. Prie šio
centro priklauso daugiau kaip
120 bažnyčių (visuose žemynuo
se). Jo nariai leidžia tarptauti
nės apimties biuletenį, turi pla
čius ir artimus ryšius su kitų
kraštų valdžios pareigūnais,
politikais, intelektualais. Jų
pareiškimu, mūsų reikalu bus
plačiai pasisakyta jų biuleteny.
Pirmininkas gausiai juos aprūpi

IŠVAŽIAVO
PASIRAŠYTI. . .
(atkelta iš 3 psl.)
rėjo to priimti ir ratifikuoti, —
komentuoja dienraštis.
LIEPOS 25 prezidentas For
das priėmė Rytų Europos tautų
atstovus (iš lietuvių dalyvavo
dr. Kazys Bobelis ir Povilas Dargis). Kaip Eltos biuletenis pra
neša, prezidentas tarp kitko pa
reiškė:
“There are those who fear the
Conference will put a seal of approval on the political division
of Europe that has existed
since the Soviet Union incorporated the Baltic nations and sėt
new boundaries elswhere in
Europe by military action in
World War II. These critics
contend that participation by
the United Statės in the Helsin
ki understandings amount to
tacit recognition of a status quo
which favors the Soviet Union
and perpetuates its control over
countries alied vvith it.
If I seriously shared these
reservations I would not be
going, būt I certainly understand the historical reasons for
them and, especially, the
anxiety of Americans vvhose ancestral homelands, families and
friends have been and štili are
profoundly affected by EastWest political developments in
Europe.
Specifically addressing the
understandable concem about
the effect of the Helsinki declaracions on the Baltic nations,
I can assure you as one who has
long been interested in this
ąuestion that the United Statės
has never recognized the Soviet
incorporation of Lithuania, Latvia and Estonia and is not doing
so now. Our official policy on
non-recognition is not affected
by the results of the European
Security Conference.
There is included in the declaration of principles on territorial integrity the provision
that no occupatįon or acąuisition of territory in violation
of international lavv will be re
cognized as legal. This is not to
raiše the hope that there will be
any immediate change in the
map of Europe, būt the United
Statės has not abandoned and
will not compromise this longstanding principle.”

Elta pastebi: “Čia cituotas
JAV prezidento pasisakymas yra

no literatūra ir įteikė 50 dol.
auką.
Revizijos komisijos aktą skaitė
prezidiumo pirmininkas.
Kai prieita prie naujų organų
rinkimo, susirinkimas nepajėgė
sudaryti reikiamo skaičiaus kan
didatų.
Po nevaisingų bandymų šį
klausimą išspręsti nutarta su
daryti nominacijų komisiją, ku
rios pareiga rasti reikiamą skai
čių kandidatų iki rugsėjo 15
ir jį pateikti visuotiniam susi
rinkimui. Priėmus šį nutarimą,
susirinkimas buvo baigtas. At
rodo, kad atostogausim iki
rugsėjo 15.
Neieškant kaltininkų, realybė
vis dėlto verčia mus apmąstyti,
kodėl taip įvyko. Keletą prie
žasčių ir noriu čia iškelti.
1. Susirinkimui turi būti pa
rinktas tinkamas laikas. Ne vi
durvasaris, ne darbo diena, ne
vėlus vakaras.
2. Kalta visuomenė dėl pasy
vumo, bet ne mažiau kalta ir
valdyba, kuri sušaukė susirinki
mą jam nepasiruošusi. Tokie
susirinkimai, kurie savo turiny
neturi nieko svaresnio, kaip tuš
čias diskusijas, atbaido žmones.
3. Jau kelerius metus kartoja
si bėdos su kandidatų sąrašo
sudarymu, o vis dėlto kasmet iš
renkama valdyba. Vadinas, yra
galimybės sąrašą sudaryti. Tai
kodėl to neatliekama prieš susi
rinkimą, jam paliekant tik pa
tvirtinimo funkcijas?
4. Visus pranešimus ir apy
skaitas galima būtų paruošti raš
tu. Tai sutaunvtų daug laiko, į-

d*
— Marijonų vienuolijos kapi
tula Romoj pasibaigė. Vyriau
siu vienuolijos vadovu šešeriem
metam perrinktas kun. J. Sielski,
MIC, pirmuoju pavaduotoju iš
rinktas kun. Donaldas Petraitis,
MIC,
generaliniu prokurato
rium ir postuliatorium išrinktas
kun. Juozas Vaišnora, MIC.
— Pennsylvanijos Lietuvių
diena, šiemet jau 61-oji, įvyks
rugpiūčio 17, sekmadienį, Lakewood Parke, Bamesville, Pa.
Specialiu svečiu bus Simas Ku
dirka. Programos tvarkytojas šie
met bus kun. Kazimieras Pu
gevičius. Komiteto pirmininku
yra kun. Juozas Neverauskas,
Shenandoah, Pa., vicepirm. ir
ižd. — kun. A. Bartkus, St. Clair,
Pa., sekr. — H. Ambrose, Ashland, Pa., koresp. — A. Klizas
Wargo, St Clair, Pa.

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras. Viduryje klebonas Tėv. J. Kubilius, SJ, choro
globėjas, dirigentė Mme Madeleine D. Roch, kairėje choro akompaniatorė Mile Colombe Pelletier ir dešinėje choro vadovas sol. Antanas Keblys.

neštų deramą rimtumą į jų svars
tymą, ir diskusijos dėl jų būtų
daug svaresnės ir konkretesnės.
5. Susirinkimo reikalą reikia
pristatyti visuomenei plačiai ir
iš anksto.
Visi šie pasiūlymai yra realūs
ir mūsų galimybių ribose gali
būti įvykdyti. Tik lieka klausi
mas, ar atsiras noras tai padary
ti. Tikėkim, kad taip.
Balfo atstovų suvažiavimas
Šv. Andriejaus parapijos sa
lėj birželio 29 vykusiame Balfo
atstovų suvažiavime, dalyvavo
vietos, Washingtono ir Balti
ni o rėš atstovai.
Suvažiavimo tikslas buvo
steigti Philadelphijos Balfo ap
skritį, apimančią Washingtono,
Marylando, Delaware ir New
Jersey apylinkes.
Suvažiavimą atidarė Balfo
direktorių tarybos narys dr. F.
Andriūnas. Kun. K. Sakalauskui
sukalbėjus invokaciją, buvo su
daryti garbės ir darbo prezidiu
mai. Į garbės prezidiumą buvo
pakviesti: kun. K. Sakalauskas,
LB krašto valdybos atstovas A.
Gečys, Baltimorės atstovas C.
Surdokas, vietos LB apylinkės
atstovas J. Gečiauskas, jaunimo
atstovas Virg. Volertas, J. Augaitytė, Z. Ramanauskienė ir vietos
Balfo skyriaus pirm. J. Lukas.
Darbo prezidiumą sudarė pirm.
A. Gaigalas ir sekretorė Špakauskienė.

MONTREALIO
AUŠROS VARTŲ
CHORAS

Daug pasidarbavo, organizuo
damas šį suvažiavimą, dr. F.
Andriūnas. Jis tarė ir baigiamą
jį žodį. Visiem padėkojo už da
lyvavimą ir už nuoširdų reikalų
svarstymą. Ta proga suvažiavi
mo atstovam jis dovanojo dail.
A. Staneikos paveikslą, kurį
loterijos keliu laimėjo Vyt. Šuopys.
Suvažiavime dalyvavo 22 at
stovai, o su svečiais dalyvių
skaičius prašoko 50.
Atstovai visą laiką buvo vai
šinami kavute, sumuštiniais, sal
dumynais, o norintieji galėjo
troškulį nuraminti ir stipres
niais gėrimais.
Suvažiavimui talkino vietos
Balfo skyrius, ypač jo pirminin
kas J. Lukas.
Ad. G.

Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras mini savo darbo 25
metų sukaktį. Vienas choro su
kaktuvinis koncertas buvo ba
landžio 26, gi rugsėjo 7 bus pa
minėta ir parapijos ribose. Šio
sukaktuvinio koncerto programą
sudarė įvairios dainos. Buvo dvi
ištraukos iš Mozarto ir Čaikovs
kio operų. Visa kita buvo lietu
viška.
Chorui diriguoja prancūzė
Mme Madeleine D. Roch, kuri
gerai pažįsta lietuvišką muziką
ir moka ją puikiai interpretuoti.
Choro vadovu yra solistas Anta
nas Keblys.
Kas sekmadienį choras gieda
bažnyčioje ir rengia savo kon
certus, važiuoja kitur koncertuo
ti. Lankėsi ir Nevv Yorke ir kon
certavo Kultūros Židinyje.
Ateinančiais metais choras
Parapijos organizacijų atsto
vai liepos 25 dalyvavo susirin ruošiasi išleisti religinių gies
kime, kuriam pirmininkavo kun. mių plokštelę.
A. Dranginis. Buvo aptarta pa
rapijos ateities veikimo planai ir
išrinkti komitetai, kurie ruoš pa sekmadienį, gražiame Conrad
rengimus Šv. Alfonso parapijos Ruth Vilią parke. Čia kiekvie
nais metais turi savo piknikus,
ir mokyklos naudai.
Šv. Alfonso suaugusių klubas nes yra gražių aikščių ir geras
rengia pietus ir šokius rugpiū pavėsys, kur galima sėdėti prie
čio 10, sekmadienį, Max Blobs stalų ir maloniai praleisti laiką.
Parke Jessups, Marylande. Pie Pradžia 12 vai. Piknikas baigsis
tūs prasidės 4 vai. Geras or 6 v.v. Šokiam gros geras or
kestras gros šokiam 5 v.v. Šiam kestras. Baltimorės lietuvių
linksmam parengimui pirminin sportininkų klubas turės rinklikauja Grace Palumbo. Kurie gal nio rungtynės. Šeimininkės
voja dalyvauti, raginami iš anks pagamins skanių valgių. Rengėto įsigyti bilietus iš Grace Pa jai kviečia visus atsilankyti.
Prel. L. Mendelis grįžo iš
lumbo. Paskutinė diena įgyti bi
atostogų, kurias praleido Eurolietus yra rugpiūčio 4.
Paulius Rėkus, kuris tarnauja poj. Kun. A. Dranginis, kuris
kariuomenėj Vokietijoj, šiomis tvarkė Šv. Alfonso parapijos reidienomis su savo šeima atosto kalus klebonui atostogaujant,
gauja pas savo tėvus Feliksą ir pradės savo atostogas rugpiūčio
3. Linkime kunigui Antanui
Oną Rėkus.
Lietuvių Bendruomenės me gero poilsio ir malonių atostogų.
Jonas Obelinis
tinė gegužinė bus rugpiūčio 10,

reikšmingas. Mes šiais prezi
dento pareiškimais turime rem
tis ir juos panaudoti kur tik
galime. Iš kitos pusės prez.
G. Fordo pareiškimas pradedant
kelionę į Europą, kelia neaiš
kumų. Dagelis politinių įvykių
vertintojų laisvuose Vakaruose,
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos iš
davoj mato sovietų laimėjimą
be apčiuopiamos naudos vaka
ram. Su pagrindu ir lietuviai,
latviai bei estai šios konferenci
jos pareiškimų pasirašymą viršū
nių susitikime laiko viena stam
biausių vakarų valstybių politi
nių klaidų. Aplamai, Helsinkio
konferencijos dienos mum yra
Po to Balfo direktorius dr.
gedulo ir protesto dienos. Pra
F. Andriūnas pasakė gerai ar
rasti viltį pagrindo nėra. Pavo
gumentuotą kalbą. Ją, rodos,
jaus akivaizdoj suglauskime gre
galima būtų glaustai išreikšti
tas”, — baigia savo komentarą
šiais sakiniais: 1) apskritis su
Elta.
LIEPOS 26, prieš pat iš stiprintų veiklą ir ryšius tarp
skrisdamas į Europą, preziden centro ir skyrių, 2) rūpintųsi
tas Fordas davė dar vieną naujų skyrių steigimu, 3) stip
rintų silpnus ir atkurtų nebe
viešą pareiškimą. Prieš jam kal
veikiančius skyrius, 4) bendrau
bant buvo prieinamas jo kalbos
dami pasinaudotume vieni kitų
tekstas. Tad buvo žymu , kad
laimėjimais bei patirtim ir 5)
prezidentas kalbėdamas išleido
teigiamai atsilieptume į centro
iš rašyto teksto sakinį: “The
valdybos sugestijas.
United Statės has never re
Po šios kalbos vyko diskusi
cognized the Soviet incorpora
jos. Jose dalyvavo 12 atstovų.
tion of Lithuania, Latvi a and Es
Visų kalbos buvo konstrukty
tonia and is not going to do so
vios, su giliu rūpesčiu, kaip tin
Vasara Kennebunkporte tik
in Helsinki”.
Toj pačioj kalboj prez. Fordas kamiau išspręsti šį klausimą. įpusėjo. Vasarvietėje žmonių ga
Atstovų iškeltom mintim dr. F. na daug, ypač savaitgaliais. Lie
pastebėjo: “The provisions of
Andriūnas davė išsamius pa pos 26 savaitgalį buvo net 160
the Helsinki declaration repreaiškinimus.
svečių. Oras puikus, sausas ir
sent political as well as moral
Kadangi
dauguma
diskusijose
saulėtas. Galima maudytis jūroje
— not legal — committments.
dalyvavusių atstovų pasisakė, ir baseine, kuris turi šiltą jū
Our official policy of nonkad šiuo metu steigti apskritį ros vandenį.
recognition is not affected by
nėra realybės iššauktas reika
conference. We are not commitlas, teko šį klausimą spręsti
Studijų savaitės
ting ourselves to anything bebalsavimo keliu. Už apskrities
Liepos
pradžioje čia buvo
yond what we are already comsteigimą pasisakė 8 atstovai, o Lietuvių Fronto Bičiulių Stu
mitted to by our own moral and
kad šiuo tarpu ne steigti — 14 dijų savaitė. Kiekvieną dieną
legal standards.”
atstovų.
vyko organizaciniai posėdžiai,
LIEPOS 27 Nevv York Times
Nors tuo tarpu apskrities svarstybos, vakare paskaitos.
vėl parašė ilgą vedamąjį, labai
steigimas atidėtas, bet jis lieka
Rugpiūčio 16-24 čia bus atei
palankų okupuotiem Baltijos
Balfo rūpesčių sąraše.
tininkų
sendraugių studijų sa
kraštam. Gi laiškų skyriuj tam
Šį Balfo suvažiavimą reikia vaitė, arba stovykla. Šiai savaitei
pačiam puslapy įdėtas U. Grava
vertinti pozityviai, nes jis įnešė dar yra vietų. Galima registruo
laiškas, kuriame jis primena bal
daugiau gyvumo, suartino Bal tis vasarvietės administracijo
tų delegacijos areštą Helsinky
fo darbuotojus ir akivaizdžiai je.
1973. Jis taip pat pareiškia, kad
parodė, kad ši šalpos organiza
ir šiemet Baltijos tautų atstovai
cija stovi ant stiprių kojų, re
Parodos
vyks į Helsinkį.
miama
gausaus
būrio
bendra

Liepos
pradžioje
buvo ketu
LIEPOS 28 į Helsinkį išvyko
darbių.
rių
moterų
dailės
paroda.
Iš Chi
Vliko pirmininkas dr. K. J. Va
Po trumpos pertraukos buvo cagos buvo Marija Ambrazaitie
liūnas ir Baltų Saltalkos bei Lat
išklausytas prpf. dr. B. Kaslo nė ir Ona Baužienė, iš Detroi
vių Tarybos pirmininkas Uldis
turiningas ir įdomus praneši to — Stasė Smalinskienė, iš
Grava. Prieš keletą dienų ten iš
mas apie dabartinę politinę pa Bostono — Eugenija Raste
vyko ir Estų Tarybos pirminin
dėtį, kiek ji liečia mūsų reika nienė.
kas Ilmar Pleer.
LIEPOS 29 dr. K.J. Valiūnas, lus. Nors su visais profesoriaus
Liepos viduryje vyko dail.
Uldis Grava ir Ilmar Pleer areš teigimais ne visi sutiks (tai pa
Viktoro Vizgirdos tapybos kūri
aiškėjo
iš
diskusijų),
bet
prane

tuoti Helsinkio aerodrome, vos
šimas buvo labai naudingas; jis nių paroda. Rugpiūčio pradžioje
nusileidus jų lėktuvui.
praplėtė mūsų politinio galvoji — dail. Kazimiero Žoromskio
Tai pareiškimai ir faktai.
kūrinių paroda.
mo akiračius.

— Minnesotos Universitetas
turi Imigracijos Istorijos Tyrinė
jimų centrą, kuris renka medžia
gą apie JAV etninių grupių isto
riją. Šis centras siūlo stipendi
jas ateinantiem mokslo metam.
Stipendijas gali gauti tie, kurie
siekia magistro, daktaro laipsnio
arba tęsia podaktaratinius moks
lus.
Žinoma, stipendijom
gauti pirmenybė atiduodama
tiem,
kurie
specializuojasi
Amerikos emigracinėj ir etninėj
srity. Norį gauti smulkesnių in
formacijų prašomi kreiptis į Immigration History Research
Center, 826 Berry St., St. Paul,
Minnesota 55114. (E)
— Skulptoriaus Antano Mončio kūrinių parodą surengė
CREP organizacija Paryžiuj. Pa
roda vyksta nuo liepos 8 iki rug
sėjo pabaigos. Parodos proga iš
spausdintame informaciniame
lapely pažymėta, kad A. Mončys
yra lietuvis, sukūręs apie 40
kūrinių įvairiom bažnyčiom. Jo
kūrinių yra įvairiuose muziejuo
se. Šiuo metu skulptorius kuria
dvi granitines 3 metrų aukščio
figūras Rhodes St. Genes prie
Briuselio Belgijoj.
— Ateitininkų jubiliejus yra
“Ateities” žurnalo jubiliejus. Ju
biliejinei ateitininkų stovyklai
Dainavoj ruošiamas “multimedia” montažas apie “Atei
ties” žurnalo nueitą kelią —
“Ateities” ir ateitininkų sąjū
džio gairės, idėjos-idealai, asme
nybės, kūryba ir veikla. Tekstas
ir iliustracijos skaidrėmis ruo
šiamos iš praėjusių 65 metų
“Ateities” žurnalo komplektų.
— Kun. Albertas Zanavičius,
Nevv Haven, Conn., lietuvių
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, gimęs JAV, prie kiekvienos
progos pamoksluose ir biulete
niuose randa galimybę priminti
tikintiesiem pavergtos Lietuvos
ir lietuvių reikalus.
— PLB valdyba praneša, kad
aukas jaunimo kongresui telkti
yra pakvietusi JAV LB apylinkių
valdybas ir tam reikalui jom yra
įteikti specialūs numeruoti aukų
lapai. Tik tuos aukų lapus turį
LB apylinkių įgalioti asmenys
yra teisėti aukų teikėjai.

BALTIMORE, MD
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KAS DEDASI ŠIĄ VASARĄ

KENNEBUNKPORTE
Literatūros vakarai
Pradedant Liet. Fronto Bičiu
lių stovyklą buvo pirmasis vakaras. Programą atliko Leonardas Andriekus ir Paulius Jurkus.
Antrame literatūros vakare
liepos 21 savo kūrybą skaitė:
Leonardas Andriekus, Paulius
Jurkus, Nelė Mazalaitė, Stasys
Santvaras.
Trečiame literatūros vakare,
kuris bus rugpiūčio 23, dalyvauja: Leonardas Andriekus,
Jurgis Jankus, Aleksandras Radžius, Algirdas Landsbergis,
Antanas Vaičiulaitis, Pranas
Naujokaitis.
Minėjimai ir paskaitos
Liet. Fronto Bičiuliai savo sa
vaitėje paminėjo M. K. Čiur
lionį. Kalbėjo kun. St. Yla, jo
kūrinius skambino Saulius Ci
bas.
Apie Valančių liepos 18 kal
bėjo Paulius Jurkus. Rugpiūčio
9 numatomas Čiurlionio minėji
mas. Kalba dail. K. Žoromskis,
pianu skambina Saulius Cibas.
Dail. V. Vizgirda kalbėjo apie
lietuvius dailininkus ir rodė
skaidres. >

Koncertai
Daug dėmesio skiriama muzi
kai. Izidorius Vasyliūnas ir Vy-
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— Petro Rudoko sukurta in
dėnų vado statula 16 pėdų aukš
čio, sverianti 2,400 svarų, bus
pastatyta Sioux City, Iovva. Sta
tulą pagamino Armce Steel
bendrovė, Middletovvn, Ohio,
kurioj kaip menininkas P. Ru
i dokas darbuojasi.

l

tenis Vasyliūnas surengė sonatų
vakarą, Izidorius Vasyliūnas
suorganizavo
stovyklautojų
chorelį ir surengė koncertą. Vy
tenis Vasyliūnas koplyčioje at
grojo vargonų koncertą.
Dail. V. Vizgirda kalbėjo apie
lietuvius dailininkus ir rodė
skaidres.
Iš Bostono buvo atvykęs vyrų
sekstetas, vadovaujamas Juliaus
Gaidelio. (Liepos 20-26 buvo
net keturi koncertai.
Rugpiūčio 3 — koncertuoja
Gina Čapkauskienė, rugp. 10 —
Vaclovas Verikaitis, rugp. 17 —
Violeta Čižauskaitė-Balčiūnienė.
Renginių datos kartais pakei
čiamos dėl vienų ar kitų ap
linkybių. Atsiranda ir nenu
matytų paskaitų. Taip Kenne
bunkporte eina graži ir labai
kultūringa vasara (p.j.)
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COME STAY WITH US ON THE OCEAN!
Spend seven nights on the beautlrul Atlantic
and get the lašt nlght free! Accomodations startIng at $12.00 double occupancy. All units are
ocean vlew, color tv., pool, shuffleboard, puttlng
green. Close to shopplng and restaurants. Send
today for free brochure and information:

>

MONTICELLO, N.Y. Exclusive area near
Concord Hotel, 8 prime aeres $3,000 a n aere.
10% down 6% mortgage for 15 years. Excellent
investment opportunity. ALSO
WINTERIZED 3 bedroo>n home with swlmmlng
pool and 5 aeres 35,000 $7,000 down, 15 years
6% Mortgage. (914) 434-7704 (914) 434-9159 (201)
,
871-3451

VVATERPROOFING

WATERPROOFING

MASON WORK, PO1NT1NG,
STUCCO & CONCRETE. Also Painting.
£R£E ESTIMATE — FULLY INSURED

POMFRET SOCCER CLINIC

728-2733

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

BOYS 9-18 —GIRLS 14-18
LEARN VVORLD’S MOST POPULAR SPORT
BOYS AND GIRLS 9 thru 13
START AUG. 10 FOR 6 FULL DAYS
BOYS ANDGIRLS14-18 STARTAUG.17THRU 23
FOR DETAILS AND BROCHURE CONTACT

ED DENMARK

ADULTS!

JM

Free Collte • Eltviltr
U, |er ten. t in roent

Wrilt ar Ph. 609-345-7742 • 344-5215
VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

5% CASH SAVINGS on first 8 units sold.
♦ 5% TAXCREDIT AVAILABLE
PRICES START at $28,500 to $32,000
BUY or LEASE

tl

AL BROCCO
4414 Baychester Avė. Bronx

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

LIVE ON THE SEACOAST OF N.H.’s N£WE5T
CONDOMINIUMS AT EMBASSY SOUTH
1Minutes from
____
_____________
________
Manchester, right off
the _________
beautiful salt
marshet wlthin hearing distance of waves breaking on the
shores of Hampton, "Tho Playground of N.H."

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

45

N0W TAKING APPLlCATIONS FOR THE CARE
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

603 926-3615 or 603 964-8992

EMBASSY SOUTH CONDOMINIUMS
4*1 HIGH ST.. HAMPTON, N.H. 038*2

VACATION FU N FOR
THE ENTIRE FAMILY
ON THE
VVATEITS
EDGE

HICHLAV»S V..f.

1 Hr NYC, Direct Bus
Tudor Mansard, 4 Lg Bdrms, 2
Baths Spectacular View, Walking
dist. Sandy Hook Beaches, Fishing, boating Walt to wall carpet,
wood panelling 2 car gar. Ig
basement, steam heat Imm occ.
A steal at $65,000

i

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

OCEAN WOODWORKS
GREAT FUND RAISERS
FREE BROCHURE DEPT F.

B

VVOLFEBORO RAIL ROAD

PAINTING, DECORATING,
CARPENTRY AND HANDY MAN
SERVICE
COMMERCIAL, INDUSTRIAL, RESIDENTIAL
INTERIOR AND EXTERIOR ALL SANDING DONE
WITH ELECTRIC MACHINE WE ALSO SPECIALIZE
IN CHURCH WORK. FAST AND RELIABLE
CALL ANYTIME (201) 963-6989

118 So. Tennessee Ava.

Church. ROSE McGUIGAN/Monager.

I

348-6917

SPECIAL WEEKEND YACATIOH

FREE

Dbl. ooo. per nito
2 nite min.
Paluit
accom. S'ummer Svečiais, Larae Pool,

VYKITE OR CALL

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

OU8I
MOTEL MARINA
On Great Egg Harbor Bay, 2nd Bay Avė.
Ocean City, N.J. 08226, Boat owners, Flshermen, Famlly Funseekers. Ask about our
“Nlght of Venlce” weekend July 25 to 28. f
Reserve: wrlte or call 609 399-8585

SILVER WANTED PAYING 300% - 400% & UP
CALLFOR OUOTES ALSO WANTED: PROOFSETS
TYPE GOLD & FOREIGN COINS
WE SELL JEWELRY OPEN DAILY EXCEPT
SUNDAY

-

-

VVHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
4
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.
TELE: (516) 643-9610
ASK FOR JOE

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

ii-

DAN AND EDIE’S
BUNGALOVV COLONY

NOEL'S

Air Conditioning Specialists

i

NEIGHBORHOOD
849-8930

POCONOC MILFORD
New lakeview efflclency apts. Color TV, A/C.
Private bath. Also housekeeplng cottages avail.
Reetaurant lounge. On 180 aere estate. Swlmmlng. Tennis. Plūs manu other recr. facil. Wkly.
rate from $150. Daily rates avail. (717) 2968502

LIVE IN COMPANION

M & K CLEANERS INC.

COTTAGES — $95 WEEK & UP. FOR THE ENTIRE
FAMILY 1-2-3 BEDROOMS WITH FULL KITCHENS
By Week Month or Season. We furnish Dlshes,
Pots, Pans, Sllvervvare, everythlng except Llnens.
Flltered Pool. Private Lake. Rowing, Fishlng
Bingo Movies
BROOK LAKE MOTEL & COTTAGES
Ulster Hts. Ellenville NY 90 mln. from NYC
Dept CD 212 924-8402 or 914 647-7254

&

J. & J. FISH MARKET,
INC.

|M

CLAM BAR

NOVICK’S

DEXTER PARK
PHARMACY

MILLIS, MASS 02054 7 DAYS 6 NITES $118.00
4 DAYS, 3 NITES $59.50
HOSP1TABLE FRIENDLY WARM ALL SPORTS
AND ACTIVITIES LOUNGE, DANCING
ENTERTAINMENT
Great Sightseeing, Cape Cod, Nantucket, Martha
Vineyard, Provincetown, The Berkshires. New and
Old Boston, Lexington, Concord, Newport, R.l. *
Tours Plūs all the famous places In N.H., Maine.
Tel. 617-376-8456. Speclal Group Rate Dletary
Laws

Wm. Anastasi, B. S.

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

85-03 JAMAICA AVĖ.

WE DELIVER

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

Mlchigan 2-4130
■J

ITALIAN-AMERICAN CUISINE

SPECIAL
LOWMIDWEEK RATES

SCHRAGER’S

Rates $95 to $150 Weekly

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

New Tennis Court

3 Meals daily • Lower for Children
Wrrto for booklof ar coli

*~BLUB WATIR MOTU."
Fomily R«sort 1 OO yerd* from *ach
8600 Atlantic Avė., Wlldwood Cre»t, N..

DEEP HOLLOV PIRK

MONTAUK —
ROD & REEL MOTEL

t

10% —40% NUOLAIDOS ant visų baldų,
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų
su baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų,
lempų, taip pat ir ant naujausių modelių, im
portuotų ir vietinių baldų.

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

CARS

MTS

DOOR TO DOOR SEPVICE
C & S MOUNTAIN LINE
Mt. phone (9?«) 434-4S20

BE 2-1160,r 2200

l

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

i

Aru I
>

Į

I

premlses. Great trout and bass fishlng. Excellent Culslne, Cocktail lounge, gama room. Rooms
w/TW & private bath. Try us for your neit
buslness meetlng or semlnar. Accom. 200. Open
POLSTER
’S FARM
RESORT
all year.
Speclal mld-week
rates.
MargaretviMe,
CALLICOON.
12723
N.Y. 12455. (914)
586-9844 N.Y.
or (914)
586-4841.
RĘST RELAX HOME COOKING SWIM FISH
$80 WK. $16 DAY. B’KLET. TEL. 914 482-4335
NEAR ST. GEORGĖS ROMAN CATHOLIC CHURCH
IN JEFFERSONVILLE

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

•

Iį NEED A HOME IMPROVEMEHT?
i

Basements, Atties, Bathrooms,
Aluminum Siding, Home Extensions

I

Call Kandy, (212) 429-6429

Free Estimates, Lic. 697755

SACRIFICEII!
CATSKILL PRESERVE AREA
gas station Main Hlghway, 35 mlles from Klnston,
heart of skl, huntlng, trout flshing. 5 minutes
from Belleayre Statė skl slope. High volume,
repairs. Fine elementary and high school. Owner
raised famlly here, now wants to retlre. Call
George Bedell (914) 254-5216 for additlonel
information

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

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 veikia Darbininko spau
dos kioskas.

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

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

Metinis

Grynais

Mortgage

Pajamos

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

JAMAICA APTS.

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

44 butai

OFFICE BLDG.

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

201 938-2233

inn...for

Q6LF4
FISHING

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

63 butai

WRITE OR CALL

O-sS
j

VASAROS IŠPARDAVIMAS
LEEDS, N.Y. 1245I

Free cockfail party • B'way entertainment • Nite club • Swim pooi •
Recreation room • Deluxe poolside •
Air cond. • dining room • Cocktail
lounge • Planned activities • Orch. &
dancing • Masquerade & Bar-B Cue
parties • Counselors for children •
Kiddie pool • AAini-golf course.

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

HOUSEKEEPING

i

VISIT THE NEW

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.

Call (201) 775-9462

WITH NURSING EXPERIENCE FOR AN ELDERLY
LADY IN FOREST HILLS. FULL TIME, 5 DAYS,
NO HOUSEVVORK, WE HAVE OTHER HELP. OWN
ROOM, T.V. SPEAK SOME ENGLISH WITH
KNOVVLEDGE OF GERMAN

SCHRAGER’S
WINDJAMMER MOTOR INN

IINTIMATE, INFORMAL
COUNTRY

j

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

(212) BO 8-4871

Wall&Window Installation

Service & Repairs 212-326-1975

HYE HOTEL
307 — 6 AVĖ

AIR CONDITIONED SWIMMING POOL TV NEAR
BEACHES FISHING OPEN ALL YEAR ROUND
320 W. MONTAUK HWY., HAMPTON BAYS
516 728-6192

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

FREE DELIVERY IN

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

18-hoiie golf course (eiectrlc carte) and Tennis on

181 S. NEW YORK AVĖ ATLANTIC CITY
SPECIAL FAMILY RATE SUN. TO FRI AM. $4UP
$19. Children Sharlng Room 1/2 Price per pers. 2
in rm. VVeekends Hlgher. Communlty Kitchen,
Apts. Efftc lene les, Elevator, Spaclous Porches.
Few steps to Beach and Boardwalk. Free
Parking Write or call 609 344-6448

ALLEGRETTA MOTEL &
RESTAURANT HAMPTON BAYS

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

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

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

INNI
I

Asbury Park’s Popular

BROWN & SONS CONTRACTORS

DAIRYLAND, N.Y.

MOVING
Furnlture — Appllances 1 Plece or
Whole Apartment
Reasonable, Dependable
Call Ben for Free Estimate
(201) 772-0591

Kass'

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

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

SUMMER CLEANING

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

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

i

SPRUCE

Parent-Child Resort
$1£0pcrLY
Efficiency Unite Available ’&Vcouple
_Children under 12 free in esme room
-

i

•U

Belmar
SUPER STUDIOS
From $179
Heat Incl

914 454-3080

ARBOR

Į

i

Darbininką
Užprenumeruok
sėvo draugam gimtadienių
vardinių ir kitų švenčių proga.

Dancing, Barbegues, Sports.
Horseback ridinq & aolf nearby

BY BOAT OR CAR1

-U

EFFICIENCY UNITS APR. 1 TO DEC. 1
Cable
TV (some color), alr/cond, pool &
wading pool. Fishlng stream on premisos. Koch’s
Restaurantadjolnlng premisos. Reasonable rates
1/4 mile form NY Thruway exit 21 on Rte. 23B

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

516 728-1488

r—McGUIGAN HOUSE—
ATLANTIC CITY, N.J.
BEACH BLOCK ROOMS $6-7 day.
Al«o APTS.
blk. fr. St. Nlcnolo*

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

Resort • Motei • Marina

r"

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

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

Rampasture Rd. Hampton Bay, N.Y. 11945

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

MOHEGAN MANOR

ATTENTION TOUR COMPANIES
AND ORGANIZATIONS

Bau

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

-4.

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

fįmniKR.
Steam traln or antique rali car ridės daily 105:40 p.m. 24 mlles Board downtown Wolfeboro,
New Hampshlre or Rte. 16 Wakefield, or Rte. 109,
Sanbornville. Connects with VVinhipesaukee

ILLNESS — Mušt sėli beautlful home, 6 rooms,
3 bedrooms, 11/2 tlle baths. Hardwood floors,
perfect condltlon, very expenslve stove, new refrlgerator, large modern kitchen, bargaln. Best loca
tion. Reduced for quick sale. $35,000. Cal. Tom
Wasson, ALVIN BILLS AGENCY, Ocean Grove,
N.J. 78 Maln Avė., 201 774-2124.

CANOE ISLAND LODGE

Coffee Shop — Swimmlng Pool — Game Room
Water Sports — Sauna — Sun Deck 80 Deluxe
Units many w/kitchenettes Supervlsed Chlldren’s
Activlties Attractive Spring
Weekends & Vacation Rates now available
Send for free brochure

OWNER

Caterlng for all occaslons, vveddlngs, showers,
chrlstenlng, buslness meetlngs etc. Dining Daily
speciallzlng In Sauerbraten. Dancing every Sat.
and Sun. Nite In Our Delightful Ratskeller Room
44-01 BROADWAY For complete Info. Call
932-9274 Astoria

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 VVORSHIP
NEARBY
BILL & JANE BUSCH, JR.

Reserve for July-Aug. Vacation

201-872-1979

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS

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

G&R RĘST HOME

Daily Except Mon. 10-5

BICENTENNIAL
BREAD BOARDS

Special Day Cllnlc: Sunday, August 17, 9AM TO 9
PM Includes 6 hrs. instructlon, Lunch,
after tennis swlm
FOR FREE BROCHURE WRITE OR CALL
BRENNAN’S TENNIS CAMP, HILL SCHOOL
Pottstown, Pa. 19464 Telephone 215 326-1007

124 S. Tennessee 1 20 S. Kentucky
ATLANTIC CITY. N. J. 08401
170Modern Rooms. ColorTV

(201) 846-2530

At the H III School Dlrector:
Jeff Brennan
JUNIORS!
Openings Available Fourth Session: Starting ,
August 3

ADD THIS UP . . .

Open Sat. & Sun. 10*5

i

The FRIENDLY HOTELS
BORTON ★ BYRON

Commercial Residential Interior 4 Exterior
Fully Insured—Dependable Varnlsh and Stain
For Free estimate call

JIM KUHLMANN 203-255 3617 OR WRITE
265 ALMA DR. FAIRFIELD CONN. 06430

WHY PAY
SOMEBODY ELSE’S MORTGAGE?

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

f

BRENNAN’S
TENNIS
CAMP

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

HOLIDAY HOUSE
“The Complete Resort”
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) 6685580

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

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

-

$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

PRAŠOME
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DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO:

BUDGET 9 DAY TOURS TO VILNIUS

Departure September 21
Return September 29
Plan Family visit for the Holydays
Departure November 16 Return November 24
Departure December 14 Return December 22
$735.00 per person base on double occupancy of First

Class land accomodations in USSR. Overnight in
Copenhagen
For details contact Horton Simpson
UNION TOURS
6 East 36 STREET
NEW YORK, N.Y. 10016
212 679-7878

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETE
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.
I
I

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.
INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas —? nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

BE AL INFORMAL RESORT FOR YOUNG & 010
Motei and main lodge accom. 50 Acres beautiful Mtn. scenery. Swimming pool, putting green,
lawn sports. steak barbecue wkly. Seiman Amer. cooking & baking. No Rrsing bells, 2 meals
daily.. . . Air Cond. casmo t din. room
CMdMp^piaygreund. Churches. Reasonable rates.
TAD
•MMHCAnm^ Jack4HenrietaDausend.
KUUINU IVr

MB T< NiY. 12473. Tel. 518 622-3773
U/tTCI
Ii Ckjbs Amrifed.rlV I CL
”Tli« Complete CATSK1LL MOUNTAIN Family Resort

Mountaindale
Lodge

r

Superb Itallan-Amerlcan resort including i gourmet meals
daily. Huge filtered pool All sports and tournaments, Sočiai
Director, Child Counselor. Dancing and Entertainment nightly in
our, Beautiful Cocktail Lounge. Free Movies, Sunday Cocktail
Pąrty. Huge Air-Conditioned Dining Room witl Beautiful Moun
tain Views. Golf and Horseback Riding. including a weektv
Rodeo, Nearby. Located lust 5 minutes from Catsi iii Game Farm.

SPECIAL MID-VVEEK RATES
Lecnl L.l. #814-379-2822 for free color Brochure, Kares ana Keservarions.

SPECIAL GROUP AND BUS TOURS

Box 37 CD Rouhd Top. Greene County, N Y 12473 (518) 622-9316

OREGON

hill

RESORT

Located just 20 mHes east of Pa. Grand Canyon
High in the Allegheny Mtrts.

THE PERFECT FAMILY RESORT
Activities Indude:

• TEHHIS • BOATIHG • FISHING • POOL
• CAMPIHG • HIKING • GAME ROOM
• HORSE BACK RIDIHG
Sensational Entertainment Nightly
And UMM! The Good Home Cooking
in our Restaurant & Lounge
Beautiful Family Apts. Sleeps 8 people
"SPECIAL SUMMER RATE 5 HIGHTS"
(Includes Pool, Boating, Tennis)

OHLY $100 Complete
Eaeh Unit has fully eęuipped kitchen

OREGON HIL1 RESORT
Call 717-353-7521

CLUB
OLYMPIC SIZE POOL
KIDDIE POOL
SPACIOUS LANDSCAPED
GROUNDS
LADIES & MEN'S
LOCKER ROOMS
CONVENIENT DINING
& BEACH CHAIRS
• LUNCHEON SERVED DA LY
• COCKTAIL LOUNGE
DAILY RATES • SEASON RATES AVAILABLE

CHRIS ANN MOTOR INN
1300 TONNELLE AVĖ., NORTH BER6EN (201) 863-8300

OCEAN MAN0R
OCEAN FRONT RENTALS
• 24 Hour Desk Service
• Centrai Heat, air conditioning
and all utilities included in rentai
• Studios from $118
• 1 Bedroom from $160
• 2 bedrooms from $200
101 BOARDWALK, ATLANTIC CITY, NJ.

PHONE 609 348-0782

Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai parem
ti:
15 dol. — K.G. Ambrozaitis,
M.D., Chesterton, Ind.
Po 10 dol. — kun. J. B akanas,
Worcester, Mass., R. Frankas,
Catonsville, Md., A. Grushnys,
M.D., Wichita, Kans., A. Lingis,
Great Neck, N.Y., R. Moore,
Forest Heights, Md.
Po 5 dol. — kun. J. Svirskas,
Haverhill, Mass., C. LeBlanc,
P. Mikšys, Z. Snarskis, A. Venclauskas, A. Wackell, Worcester,
Mass., J. Baužys, B. Giovannoni,
J. Jankauskas, P. Miliauskas,
Chicago, 111., Globė Parcel Ser
vice, A. Juškys, J. Naruševi
čius, Elizabeth, N.J., J. Yonaitis,
L. Mathews, Brooklyn, N.Y., M.
Bichnevičius, S. Griežė, Dor
chester, Mass., F. Sprindys,
Franklin, Sq., N.Y., A. Eiduke
vičius, Richmond Hill, N.Y., Z.
Raulinaitis, Ridgevvood, N.Y.,
M. Kerbelis, Amsterdam, N.Y.,
dr. L. Kriaučeliūnas, Palos
Park, III. V.P. Lalas, So. Boston,
Mass., A. Bertulis, Hot Springs,
Ark., O. Kubilienė, Easton, Pa.,
A. Kavaliūnas, Cleveland, Ohio.
Po 2 dol. — Z. Adomaitis, J.
Rudis, J. Snieška, Brooklyn,
N. Y., A. Dubinskas, M. Yucis,
C. Machulis, Baltimore, Md., V.
Katinas, A. Žudžius, Richmond
Hill, N.Y., L. Kačinskas, P. Karalunas, St. Petersburg, Fla., kun.
A. Pupšys, Middletown, Conn.,
B. Mickūnas, K. Šimėnas, Dor
chester, Mass., J.M. Pauliukonis, K. Vačekauskas, Worcester,
Mass., M. Buividienė, F. Ja
nonis, Brockton, Mass., O. Linartas, A. Pocius, J. Švedas,
Elizabeth, N.J., A. Ūselis,
Ridgevvood, N.Y., P. Ežerskis,
Cleveland, Ohio, P. Švitra,
Woodhaven, N.Y., J. Lapšys,
Dedham, Mass., A. Nenios,
Gary, Ind., kun. M. Čyvas, Albany, N.Y.

<imos__

Bostono lietuvių tautinių šokių grupė šoks Valentinos ir
Stepono Minkų radijo gegužinėj rugpiūčio 11 Romuvos
Parke Brocktone. Tuo bus atžymėta šios radijo progra
mos 41 metų sukaktis.

SUVENYRAI
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

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

YAKUTIS. Tai naujausia lietuviška plokštelė, ką tik išėjusi
iš gamyklos. Plokštelėj užrašy
tas solisto baritono Kazio R. Yakučio balsas. Vienoj pusėj,
akomponuojant Mary Lynch, K.
Yakutis
dainuoja Jakubėno,
Gruodžio, Vanagaičio, Petraus
ko, Šimkaus sukurtas lietuviš
kas dainas. Antroj pusėj, akom
ponuojant Jacąuelyne Silver (ji
Visiem aukotojam nuoširdžiai
akomponavo
Maralin Niska kon
dėkoja Darbininko administ
certe
Kultūros
Židiny gegužės
racija.
31), K. Yakutis dainuoja arijas iš
Mozarto,
Wagner,
Gounod,
Handel ir Verdi operų. Kaina 6
MONTAUK HOLIDAY MOTEL & APTS.
dol.
Directly on Lake Montauk Harbor 2 1/2 Room
Apartments Motei Suites (2-5 persons per unlt)
KELIAUJAME SU DAINA.
Sundecks on Lakeslde Fishing Fleet Walk to
Tai Hamiltono mergaičių Aido
everythlng West Lake Drive Montauk (516) 6682905
choro antroji plokštelė. Choras,
vadovaujamas sol. Vaclovo Verikaičio, talkinant ir pačiam vadoSANS MOTEL
vui-solistui, šioj plokštelėj įdai18 MOTEL UNITS AND 4 APTS
Kaina
AIR CONDITIONED CABLE TV 2 BLOCKS FROM 1 navo 12 dainų. Stereo.
BEACH
I 6 dol.
23RD STREET NORTH WILDWOOD, N.J. 609i
Šios ir kitos lietuviškos plokš
522-5553 o r 215 279-7447
telės, knygos ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
THE IRISH PAVILION
joj. Persiuntimas 50 c.
LUNCHEON COCKTAILS DINNER
Po 1 dol. — M. Balčiūnas,
Edison, N.J., J. Stankus, Los
Angeles, Calif., V. Brown, Pasadena, Calif., O. Apalianskas, St.
Petersburg, Beach, Fla., V. Viz
girda, Dorchester, Mass., Vilią
Maria Ręst Home, Thompson,
Conn., J. Karpus, R. Valinskas,
Brooklyn, N.Y.

ENTERTAINMENTWED.THURS.FRI. NITESAND
GIFT SHOP ALL PRODUCTS IMPORTED FROM
IRELAND
130 E. 57 ST. 759-9041 NEVY YORK, N.Y. 10022

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

FIRE ISLAND HOUSER HOTEL
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
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Veda Kazys Merkis

Okupuotos Lietuvos rinktinė
dalyvaudama VI Spartakiados
šachmatų varžybose Rygoj, bai
gė trečia ir pateko į antrąjį
baigminį šešetuką. Spartakiadoj
dalyvavo viso 17 šachmatų komandų trijose grupėse. Lietuva
įveikė Azerbaidžianą 5.5-3.5,
pirmame rate, antrame — Armė
niją 5-4, bet trečiame pralaimė
jo prieš Latviją 2.5-6.5 ir ket
virtame prieš Maskvą 3-6. Mask
vos komandoj žaidė keturi did
meistriai.
A. Butnorius pelnė po pustaškį iš pirmųjų dviejų rungty
nių, bet suklupo prieš didmeisterius M. Talį ir T. Petrosianą.
Lietuvos šachmatų veteranas,
tarptautinis meisteris Vladas
Mikėnas, pralaimėjęs pirmame
rate, kitas tris partijas sužaidė
lygiomis, tame skaičiuje prieš
didmeistrius Gipslį (Latvija) ir
Bronšteiną (Maskva). Lygiomis
prieš didmeistrius dar sužaidė
K. Kaunas ir P. Lapienis, bū
tent, prieš Vasiukovą ir J. Balašovą.

Lietuvos komanda surinko 16
taškų ir kvalifikavosi į antrąjį
baigminį šešetuką dėl VII-XII
vietos. Į pirmąjį šešetuką paten
ka šios grupės laimėtojas Latvi
ja — 21.5 tš. ir II v. — Mask
va 21 tš. Latvija įveikė Maskvą
5-4, Armėniją 5.5-3.5 ir Lietuvą,
o su Arzebaidžianu 4.5-4.5 ly
giomis. Į pirmąjį šešetuką dar
pateko Leningradas, RSFSR iš
II grupės ir Ukraina su Gruzija
iš III grupės.
. ...

Jaunimo Kongresui Bostone ir
apylinkėse iki šiol jau surinkta
915 dol. Aukos renkamos ir to
liau. Jas prašom siųsti adresu:
Asta Danasas, 29 Welles Avė.,
Dorchester, Mass. 02124. Čekius
rašyti: Third Lithuanian World
Youth Congress.
Komp. Dariaus Lapinsko mo
tinai buvo padaryta sunki ope
racija. Dabar jau grįžo į na
mus ir stiprėja vyro priežiūroj.
Stepono ir Valentinos Minkų
vadovaujama radijo programa,
seniausia Naujojoj Anglijoj, rug
piūčio 10 rengia 41 metinę ge
gužinę lietuviškam Romuvos
Parke,
Brockton-Montelloj.
Įdomi programa prasidės 4 vai.
po pietų Onos Ivaškienės tauti
nių šokių ansamblio pasi
rodymu. Svečiai šokėjai šiemet
bus latviai šokėjai, vadovauja
mi E. Abolins. Išrinkta iškilio
ji lietuvaitė bus apdovanota gro
žio žymeniu, kurį įteiks pereitų
metų laimėtoja Rūta Volkavičiūtė. Šiemet išrinktoji gaus gra
žią Rep. Ray Flynn iš South
Bostono grožio statulą, raudonų
rožių puokštę iš Baltic Florist
gėlių ir dovanų krautuvės, mo
terišką sportinį laikrodėlį iš Ket
virčio brangenybių krautuvės.
Iškiliąją lietuvaitę ir geriausius
šokėjus rinks komisija: Ona
Ivaškienė, Laima Kontautienė,
Juozas
Kasperas,
Henrikas
Čepas, Povilas Jančauskas. Ge
riausi šokėjai bus apdovanoti
Bostono miesto councilwoman
Louise Day Hicks iš So. Bosto
no. Loterijoj bus galima laimėti
automobilį, dovanotą Fitzmaurice Motor Sales iš . Brocktono, 100 dol. taupą S.B. Savings
Banke, kelionę lėktuvu į Nevv
Yorką ir atgal, dovanotą kongresmano J.J. Moakely, ir kitas
geras dovanas. Bus taip pat su
teikiamos septynios įžangos
dovanos. Lietuvaitės, vyresnės
negu 16 metų, kviečiamos daly
vauti iškiliosios lietuvaitės rin
kimuose, ir iš anksto užsiregist
ruoti pas Valentiną Minkienę,
502 E. Broadvvay, S o. Boston,
Mass. 02127. Pranešti savo var
dą, pavardę, amžių. Šokiam gros
Mickey Haberek orkestras. Pik
niko šeimininkė Monika Plevokienė ir jos pagelbininkės ga
mins lietuviškus valgius. Auto
busai nuo S. Bostono Lietuvių
Piliečių klubo išeis 1:30 vai. po
pietų.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo $739.—

i

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 3

rugsėjo 19

lapkričio 21
gruodžio 19

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

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —

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

b i am

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
I
i

I
i

L

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkornoruotas 1863

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS
MOTEL
635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti Drie Gult of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

460 Wesf Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur „tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident
Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas-—Assets
virš $213,000,000.
CURRENT DIVIDEND RATES

• Regulai* a/c — 5 % %
• Special Notice a/c — 5¥2

• 1 year Term Deposit, - • 5 % %
• 2 year Term Deposit - 6%

-------- All Accounts Compounded Daily --------

. ..X'.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

NEW
YORKE®

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Ateitininkų sendraugių sto
vykla bus rugpiūčio 16-24 pran
ciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. Vasarvietėje
dar yra daug vietų. Ateitinin
kai prašomi registruotis. Rašyti:
Rev.
Superior,
Franciscan
Monastery,
Kennebunkporte,
Maine 04046. Telefonas (207)
967-2011.
Dr. Vaclovo Paprocko gydymo
kabinetas bus uždarytas rugpiū
čio 7-21.
Kultūros Židinio patalpos
vasaros metu nedaug tenaudoja
mos. Kartais treniruojasi kokia
sportininkų
grupė.
Vasaros
stambiausias parengimas — tai
Lietuvos vyčių seimo banketas
rugpiūčio 23, šeštadienį.
Kunigų Vienybės
seimas
buvo
pramatytas
sušaukti
rugpiūčio 19-21. Dabar jis nu
keltas į spalio 29. Seimas vyks
Commodore viešbuty, New Yor
ke, Park Avenue ir 42 Street. Re
gistracija pradedama 11 vai. ry
to. Spalio 30-31 tame pačiame
viešbuty vyks tarptautinė konfe
rencija, pavadinta Catholic Conference on Ethnic and Neighborhood Affairs.

Putnamo seserų sodyboje lie
pos 27 buvo lietuvių diena su
traukusi labai daug žmonių iš
visų apylinkių. Tai galėjo būti
viena iš didžiausių šios rūšies
dienų. Buvo pamaldos, kuriose
dalyvavo Bostono kardinolas
Madeiros ir pasakė pamokslą.
Po pamaldų buvo susitikimas
su kardinolu. Ten kardinolą pa
sveikino dr. Vytautas Vygantas,
pasakydamas kalbą ir supažin
dindamas svečią su lietuvių rū
pesčiais. Su kardinolu galėjo ir
kiti pasikalbėti, pasisveikinti.
Buvo jam pristatyta visa eilė lie
tuvių. Po pietų ir pokalbių buvo
stovyklavusių mergaičių progra
ma, kurią taip pat aplankė kar
dinolas ir pasakė kalbą. Iš New
Yorko į šią dieną važiavo Dar
bininko suorganizuotas specia
lus autobusas ir daug važiavo
lengvom mašinom.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Neringoj įvyks rugpiūčio
17-23. Registracijos blankai gau
nami pas Rasą Razgaitienę, 2932
Beach Channel Dr., Apt. 2 L,
Far Rockaway, N.Y. 11691. Tel.
212 327-2019.

Draugo redaktorius Br. Kviklys ir dr. J. Lenktaitis Dar
bininko redakcijoje.

APREIŠKIMO

Jūratė Veblaitytė-Litchfield
pakviesta dalyvauti Liudviko
Beethoveno C. Dur mišių pa
statyme, kur su choru ir simfo
niniu orkestru atliks soprano
solo partiją. Tai įvyks Sarah
Florence kolegijoj, Bronxville,
N.Y., liepos 31, ateinantį ketvirtadieną, 8 vai. vak. Diriguoja
Harold Aks.
Muzikas
Algirdas
Kačanauskas buvo išvykęs dviejų
savaičių atostotų į Kennebunkportą, Maine, Pas tėvus pran
ciškonus. Į Brooklyną grįžo lie
pos 27.
Pranciškonų spaustuvė liepos
28 pradėjo darbą po atostogų.
Bronius Kviklys, Draugo re
daktorius, atostogaudamas lie
pos 19 atskrido į New Yorką
pas savo draugą dr. Joną Lenktaitį. Su juo jis tuoj išvyko į
Scrantoną, kur aplankė rašytoją
Liudą Dovydėną. Iš ten kelia
vo į Wilkes-Barre, kur aplankė
muziką vargonininką V. Romaną
ir Garso redaktorių Matą Zujų.
Pittstone lankėsi pas vietinę
veikėją p. Bajorienę. Shenandoah aplankė prel. J. Karalių,
kleb. Neverauską, St. Claire —
kun. A. Bartkų ir ten pavaduo
jantį kleboną kun. K. Pugevičių.
Iš ten nukeliavo pas bičiulį
Matą Brazauską į Baltimorę,
Md. Grįžę atgal į New Yorką,
lankėsi pas Petrą Jurgėlą, Teo
dorą Šlapšį, Petrą Montvilą. Ta
da iškeliavo į Kennebunkportą,
Maine, kur turėjo progos susipa
žinti su gražia pranciškonų so
dyba, jos bibliotekom. Trumpai
pasisvečiavę, nukeliavo į Bosto
ną, kur aplankė Eleną Juciutę,
knygos “Pėdos mirties zonoje”
autorę, Keleivio redakciją, A.
Puskepalaitį. Pasiekę Putnamą,
apžiūrėjo Alkos archyvą, kun. St.
Ylos pastatytą Mindaugo pilį,
Marianapolio biblioteką, sve
čiavosi Giraitėje pas V. Alksni
nį, norėjo aplankyti dail. V.
Igną, kuris tuo metu buvo iš
vykęs. Praleidę pikniką Putname, vakare grįžo į New Yorką.
Liepos 28, pirmadienį, sve
čiavosi Darbininko redakcijoje,
apžiūrėjo spaustuvę. Liepos 29
išskrido atgal į namus, į Chicagą. Br. Kviklys yra kolekcijonierius, renka medžiagą, kuri
yra surišta su Lietuvos kultūra
ir praeitimi. Ir šioje kelionėje
jis surado gana daug senų kny
gų, įvairių leidinių, medalių,
pinigų. Jis yra išleidęs stambų,
keturių tomų veikalą “Mūsų
Lietuva.”

PARAPIJOS

LIETUVIŲ DIENA
1975 m- rugpiučio 5 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 ligi 9 vai. vak.)

VAIKAMS SPORTINĖS VARŽYBOS
LAIMĖJIMAI — ĮĖJIMO DOVANOS
BUS ATŽYMĖTAS GRAŽIAUSIAI PARENGTAS STALAS

Šventė Įvyksta bet kokiam orui esant.

Autobusąs veš 1 vai. nuo Apreiškimo parap. bažnyčios,
1:30 vai. nuo M. Shalins įstaigos, 84-02 Jamaica Avė.

Vienintelė proga visiems pabendrauti lietuvių iš
kiloje — piknike!
Įėjimo auka $3 suaug.

$2 moksleiviams

APREIŠKIMO PARAPIJOS RENGIMO KOM.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija praneša, kad Chicagos lie
tuvių operos solistės Danos
Stankaitytės koncertas spalio 4
Kultūros Židiny neįvyks, nes
atidėtas iki kitų metų pavasario.
Prel. J. Balkūno pamokslą,
pasakytą Šv. Patriko katedroj,
New Yorke, liepos 13 Pavergtų
tautų savaitės pamaldose, per
davė JAV katalikų žinių agentū
ra. Pamokslą plačiai atpasakoja
“National Catholic Register” sa
vaitraštis, plačiai skaitomas visoj
Amerikoj ^liepos 27. Prel. Balkū
nas iškėlė pavergtųjų sunkumus
ir skatino tikinčiuosius ir kitus
tvirčiau kelti balsą prieš prie
spaudą.
Už a.a. Onos Kaunienės vėlę
ketvirtų mirties metinių proga
mišios bus aukojamos liepos 31,
ketvirtadienį, 8:30 vai. ryto An
gelų Karalienės parapijos baž
nyčioj, Brooklyne. Giminės ir
artimieji kviečiami dalyvauti
mišiose ir pasimelsti už velionę.
Darbininko įstaigose lankėsi,
o taip pat apžiūrėjo Kultūros Ži
dinį svečiai iš įvairių vietovių:
Algis Raulinaitis su šeima iš Los
Angeles, Calif., kun. J. Kardauskas iš Chicagos, prof. A. Šešplaukis iš S. Bend, Ind., P. Ja
ras iš Norwood, Mass., M.
Scharf-Tumosionienė iš Crowle,
Texas.

Vladas Baltrušaitis repeticijos metu su New Yorko vyrų choru.

MIRĖ SOLISTAS
VLADAS BALTRUŠAITIS

Chicagoje liepos 27 d. 7:30 bingeno lietuvių choro ir vyrų
v.v. savo bute rastas miręs solis balsų okteto vadovas, Oldentas ir chorų dirigentas Vladas burgo choro vadovas, 1951-1953
Baltrušaitis, paskutiniu laiku St. Šimkaus vardo choro dirigen
buvęs Marąuette Parko lietuvių tas Los Angeles, Calif., 19531958 — Šv. Jurgio parapijos var
parapijos vargonininkas.
gonininkas
ir choro vadovas
-oKoncertai New Yorko par
Chicagoje.
Drauge
Chicagoje
Velionis buvo gimęs 1912 lie
kuose vyksta ir šią vasarą. Įėji pos 14 Žindaičių kaime, Jurbar 1954-1958 vadovavo Vyties cho
mas visiem laisvas. Antroj prog ko valsčiuje. Mokėsi Jurbarko rui ir pastatė dvi operas, tuo da
ramoj New Yorko Philharmoni- gimnazijoje ir Kauno konserva vė pradžią lietuviškai operai.
jos orkestras, diriguojamas Lorin torijoje. Baigė dainavimo ir
1956 dirigavo jungtiniam cho
Maazel, atliks Weber, Mozart, chorvedybos klases.
rui JAV ir Kanados lietuvių dai
Sibelius ir Debussy kūrinius.
Jis reiškėsi kaip operos solis nų šventei.
Koncertų vietos: rugpiūčio 5 tas ir kaip dirigentas.
1958-1966
vargonininkavo
— Sheep Meadow, Centrai Park,
Brooklyno
Apreiškimo
parapi
Nuo 1937 iki 1942 dainavo
rugpiūčio 6 — Crockeron Park, Kauno operoje, nuo 1942 iki jos bažnyčioje ir vadovavo cho
Queens, rugpiūčio 7 — Marine 1944 — buvo Vilniaus teatro rui. 1963 suorganizavo New Yor
Park, Brooklyn, rugpiūčio 9 — operos solistas. Žymesni jo su ko vyrų chorą, kuris dabar yra
Botanic Garden — Bronx. Visi kurti vaidmenys buvo: Rigolet pasivadinęs Perkūno vardu.
koncertai prasidės 8:30 v.v.
to, Figaro, Traviatoje Germont, Chorą sugebėjo taip suburti ir
sucementuoti, kad choras ne
Vasaros metu New Yorke Fauste Valentinas ir k.
Būdamas Vokietijoje, Det- iširo ir dirigentui persikėlus į
Centrai Park Mali Bandshell
Chicagą.
įrengimuose bus statomos kelios molde dalyvavo Sevilijos kirpė
1967 vėl grįžo į Chicagą ir
operos, kurias bus galima išklau jo statyme, atlikdamas Figaro vaogonininkavo Marąuette Par
syti nemokamai. New York vaidmenį. Chicagoje jis buvo ko lietuvių bažnyčioje, vado
Grand Opera Co. liepos 31 sta lietuviškos operos pradininkas. vavo chorui. Ir ten buvo suor
to “Rigoletto”, rugpiūčio 14 — Su lietuvių vyrų choru Vytis pa
ganizavęs vyrų chorą.
“Cavalleria Rusticana” ir “I statė Rigoletto 1957 ir Faustą
Teko jam ir mokytojauti. 19381958.
Pagliacci”, rugpiūčio 21 — “Tu1939
dėstė muziką Marijam
Kaip operos solistas Baltrušai
randot”, rugpiūčio 28 “11 Matripolės
mergaičių gimnazijoje,
monio Segreto”’. Spektaklių tis buvo žinomas savo veidyba ir
dėstė muziką ir Augustdorfe lie
muzikos
kultūra.
pradžia 8 vai. vak., o rugpiūčio
tuvių gimnazijoje drauge tuo
Pasižymėjęs dirigentas
28 7:30 vai. vak.
Šalia
operos
Baltrušaitis metu vargonininkavo stovyklos
reiškėsi kaip sumanus ir gabus bažnyčioje.
Ekskursija Į
Dirbdamas su chorais, jis rū
chorų dirigentas. 1938-40 vado
Kennebunkport, Maine
vavo jėzuitų bažnyčios chorui, pinosi pakelti choristų muzikinę
Tradicinė rudens ekskursija 1939-1940 Vytauto Didžiojo kultūrą, kiek galima geriau įsi
autobusu pas T. Pranciškonus Universiteto studentų ateiti skverbti į dainą ir ją perduoti
įvyks rugpiūčio'30 — rugsėjo 1. ninkų chorui, 1945-1946 Tue- visam jos grožy. Ir ši jo veik
Autobusas išeina nuo Kultū
la yra didelė ir neužmirštama.
ros Židinio, 341 Highland Blvd.,
Velionis buvo linksmaus būdo
Parduodamas vienos šeimos
Brooklyne, rugpiūčio 30 d., 9 9 kambarių namas; atskiras; su žmogus, draugiškas, mėgęs gam
vai ryto ir pakeliui sustos prie dideliu . garažu; Woodhavene, tą, meškeriojimą. Paliko žmoną
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja netoli Jamaica Avė. Skambinti Eleną, dukrą Karilę ir sūnų
maica
Avė.,
Woodhavene. 847-5522.
Putiną.
Grįžtama rugsėjo 1 d. vakare.
Kelionė, nakvynė ir 5 kartus
KVIEČIAM EI Ll ETUVOS VYČIŲ 62-TRO
valgis — asmeniui 58 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T.
SEIMO PARENGIMUS!
Petrui (212) 827-1351, Marytei
Šalinskienei 296-2244. Gautas
RUGPIŪČIO 22, PENKTADIENĮ, LIETUVIŠKAS
patogus autobusas. Anksčiau už
LINKSMAVAKARIS
siregistravę gali pasirinkti vie
V. Atsimainymo parapijos salėj, Maspeth, N:Y.
tas.
Programoj dalyvauja:

Juno Beach, Floridoj, parduo
damas prie pat vandenyno, mo
derniškai įrengtas namas su 3
miegamais, 2 voniom. Florida
kambarys, garažas ir kiti patogu
mai. Viskas padaryta prieš dve
jus metus ir galima tuoj pat
apsigyventi. Kaina 55.000 dol.
Rašyt sav. Mrs. A. Ugone, 500
S.W. 2 nd Avė., Boca Raton,
Fla. 33432. Tel. 305 392-4724.

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.

Išnuomojamas butas iš 4 kam
barių prie gero susisiekimo. Pri
einama kaina. Skambinti EV 46139.
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.

Naujas moterų kvartetas ‘Vilija’’ — vad. LIUDAS
STUKAS, Kearny N. J. jaunųjų vyčių šokėjų grupė
— vad. E. NAKROSIS
Programą praves ir visus linksmai nuteiks plačiai
žinomas VITALIS ŽUKAUSKAS
Bus paminėtos Valančiaus ir Čiurlionio sukaktys
Bilietų kaina 4 dol.
RUGPIŪČIO 23, ŠEŠTADIENĮ, IŠKILMINGAS SEIMO
BANKETAS
IR
ŠOKIAI
KULTŪROS
ŽIDINYJE,
BROOKLYN, N.Y.

Bus pagerbtas Simas Kudirka ir Robert Hanrahan
Meninę programą atliks Liudas Stukas ir
Genovaitė Mazur
Šokiam gros Joe Thomas orkestras
Bilietų kaina 12.50 dol.
RUGPIŪČIO 24, SEKMADIENĮ, IŠKILMINGOS SEIMO MIŠIOS

IR PIETŪSV. ATSIMAINYMO BAŽNYČIOJ IR SALĖJ,
MASPETH, N.Y.
Bilietų kaina 8 dol.
Bilietus galima įsigyti iš anksto šiais adresais:

Transfiguration Rectory, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. (212) DA 6-2236
Loretta Stukas, 1467 Force Drive, Mountainside, N.J. (201) 232-5565
Anthony J. Mažeika, 146-31 120 St. Ozone Park, N.Y. (212) VI3-0667
Kazys Sipaila, 281 Gertrude St., Hillside, N.J. (201) 923-3975
Paštu: siųskit čekį, išrašyta: Knights of Lithuania Mid-Atlantic District, adresu: Mrs. Jeanne Janonis, 2124 Eitis Avė., Bronx, N.Y. 10462

