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Savaitės
įvykiai
JAV spauda Europos saugumo
konferenciją įvertino nepalan
kiai ir ta proga daugelį kartų
iSkėlė Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos okupacijos problemas.
Kalbėdamas Helsinky, Sov. Sgos valdovas Brežnevas pažy
mėjo, kad deklaracija draudžia
valstybėms įsakinėti, kaip kitos
valstybės turi tvarkyti savo vi
daus reikalus. Ar tai reiškia ne
sikišti į kitų valstybių reikalus,
kaip buvo padaryta su Čekoslo
vakija ir Vengrija, ar kad kitos
valstybės neturėtų spausti ku
rios nors valstybės dėl autoritatyvinės visuomenės liberalizacijos, — komentatoriai nesuta
ria.
Portugalijos naujas ministerių kabinetas dar nesudarytas.
Trynimasis dėl ateities santvar
kos vyksta ne tik civilinių gy
ventojų tarpe, bet ir pačioj ka
riuomenėj.
JAV, įžeistos, kad Jungtinių
Tautų saugumo taryba nepriėmė
P. Korėjos į JT narius (Š. Ko
rėja nesiprašė priimama), nutarė
naudoti veto dėl P. ir Š. Viet
namo priėmimo į JT.
Europos saugumo konferenci
jos deklaracijoj buvo sutarta pa
lengvinti žmonių ir informacijos
pasikeitimus; bet Sov. S-ga ir
dabar nesutinka išduoti JAV žur
nalistams daugkartinių vizų.
Portugalijos opozicinės parti
jos, nepaisydamos oficialių įspė
jimų laikytis tvarkos, demons
truoja miestuose prieš komunis
tus ir naikina jų būstines. Du
demonstrantai buvo nušauti.
Gynybos sekr. James R.
Schlesinger pareiškė, kad, Por
tugalijai virtus komunistine,
JAV Viduržemio jūros karo lai
vyno išlikimas karo atveju pa
sidarys labai abejotinas.
Sovietų spauda vėl puola Ki
niją už jos pastangas įsigalėti
Pietryčių Azijoj. Jai ypač nepa
tinka Kinijos sutartys su Filipi
nais ir Tailandu.
Prez. Fordas ir Japonijos min.
pirm. Takeo Miki kreipėsi į
pasaulio valstybes, kad sustab
dytų branduolinių ginklų pliti
mą. Prez. Fordas patikino, kad
Japonija ir P. Korėja bus gina
mos.
Sov. S-gos komunistų parti
jos ' centro komiteto politinis
biuras, aukšč. tarybos prezidiu
mas ir ministėrių taryba oficia
liai patvirtino, kad Sov. S-ga
vykdys Europos saugumo kon
ferencijos deklaracijos įsiparei
gojimus, ieškos būdų karinei
įtampai sumažinti ir suintensy
vins ideologinę indoktrinaciją.
Japonijos raudonosios armijos
teroristai įsibrovė į JAV konsula
tą Malaysia, paėmė įkaitų, už jų
paleidimą išvadavo iš Japonijos
kalėjimo 5 bendradarbius ir iš
skrido į Libiją.
Indijos parlamento abeji rū
mai priėmė įstatymą, kuris at
galine data atpalaiduoja min.
pirm. Indirą Gandhi nuo jos
nusikaltimų prieš rinkiminį
įstatymą.
Iš Prancūzijos iki šiol buvu
sios slaptos komunistų partijos
vado Georgės Marchais 1972
pasakytos kalbos paaiškėjo, kad
rinkimų metu tarp komunistų ir
socialistų sudaryta sąjunga buvo
tik taktinis žingsnis komunistų
veiklai stiprinti ir jai įsigalėti.
Prez. Fordui nepavyko pa
lenkti Turkijos min. pirm. Suleyman Demirel dėl JAV basių
Turkijoje atidarymo.
Portugalijos aukštoji karinė
tarnyba patvirtino trijų narių ka
rinės juntos įsteigimą. Juntą su
daro prezidentas, min. pirm, ir
saugumo v-kas, kurių du pasta
rieji yra palankūs komunistams.
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PRISIRAKINO PRIE PAMINKLO UŽ BALTŲ LAISVĘ
Dr. K. Valiūno, Vliko pirmininko, spaudos konferencija New Yorke
Grįžęs iš Helsinkio, Vliko
pirmininkas dr. K. Valiūnas rug
piūčio 7 Vliko būstinėje New
Yorke sukvietė spaudos konfe
renciją. Be įvairių laikraščių at
stovų, dalyvavo Vliko prezidiu
mas, Liet. Laisvės Komiteto at
stovas, Margučio radijo atstovas
P. Petrutis (iš Chicagos) ir Lie
tuvos Atsiminimų radijo direk
torius prof. dr. J. Stukas.
Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas pirma papasakojo įvykių
eigą, pridėdamas ir savo komen
tarus, padarydamas išvadas. Pas
kui buvo eilė klausimų.
Jis kalbėjo, kad Lietuvos byla
lieka ir toliau. Saugumo konfe
rencija turi didelę svarbą. Ji
vadinasi saugumo erzacu.
Vlikas laukė taikos konferen
cijos, kuri spręstų visus klausi
mus. Rusai mėgino taikos kon
ferenciją apeiti, ir jiem tai pa
sisekė. Todėl iš čia kyla ir šios
konferencijos svarba.
“Buvo sunkumų, bet darėm,
ką galėjom”, kalbėjo toliau dr.
K. Valiūnas. “Pačioje konferen
cijoje buvo mum darbymetis.
Vliko pasirodymas 1973 metais
Helsinky sudarė palankesnes
sąlygas mum pasirodyti dabar.
Daugiau laimėjome, negu ti
kėjomės. Dabar Helsinkio spau
da iš karto mum paskyrė didelį
dėmesį .
Dabar Vliko darbas įėjo į nau
ją etapą. Europa laukia geresnių
santykių su rytais. Po dvejų me
tų Belgrade vėl suvažiuos tų
valstybių atstovai ir patikrins
šios konferencijos rezultatus.

Su JAV delegacijos nariais
buvome
susitikę • restorane.
Amerikiečių delegatai įtikinėjo,
kad viskas labai gražu. Trys
delegacijos nariai (jų pavardžių
dr. K. Valiūnas neminėjo) paža
dėjo ateityje padėti.
Mūsų tikslas buvo atkreipti
dėmesį į Baltijos bylą. Tam bu
vo pasirinkta spauda ir demons
tracijos.
Demonstracijos

Didelių demonstracijų ne
buvo galima sutelkti, bet iš Šve
dijos į Suomiją buvo atvykę es
tų, latvių ir net keli švedai.
Jie pasiskirstė mažomis grupė
mis ir demonstravo. Vienas net
prisirakino grandinėmis prie
vieno paminklo Esplande parke.
Mažos demonstrantų grupelės
pasirodydavo įvairiose vietose.
Policija jų negalėjo pagauti. Su
ėmė tik du demonstrantus, ku
rie prie vieno viešbučio lipdė
plakatus.
Švedų laikraštis Suomijoje
pirmame puslapyje paminėjo
Baltijos atstovų atvykimą. Suo
miai prašė nedaryti ekscesų, bet
apskritai mum buvo labai pa
lankūs.

Spaudos konferencija

Spaudos konferencijos Hel
sinky sušaukti negalėjom. Ją sušaukėm grįždami Stockholme,
Švedijoj. Buvo Olandijos, Bel
gijos, Vokietijos, Suomijos žur
nalistai, iš viso 15. Pasakėm
jiem tai, kas buvo parašyta Vli
ko memorandume, o pati kon
ferencija buvusi tik laiko gai
šinimas .
-oIš pateiktų klausimų svarbes
ni buvo šie:
— Kodėl negalėjot pasima
tyti su Kissingeriu?
— Jis buvo labai užimtas.
— Ar nuvykimas buvo nau
dingas?
— Buvo tikrai naudingas.
— Ar prezidentas Fordas ar
kas nors kitas savo kalbose pa
minėjo Baltijos valstybes?
— Baltijos valstybių neminėjo
niekas, bet palankiausiai pasisa
kė Prancūzijos prezidentas.
-oKonferencijos pabaigoje dar
pasidalyta įspūdžiais iš Euro
pos, iš kelionių po okupuotą
Lietuvą.

ATEISTAI SPRENDŽIA
APIE JAUNUOLIO PASAUKIMĄ
IŠ LIET. KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 16
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1974 spalio 30 Jūs Skyrelienei sakėte: “Klebonas suagita
vo” (kad jos sūnus stotų į Ku
nigų seminariją — Red.).
' J. Skyrelis labai gerai supran
ta, kad šiandien būti kunigu “ne
pyragai”. Visiems, taip pat ir
jaunuoliui, žinoma, kad ateistai
kunigą visaip niekina — vadina
“bažnytininku”, į pasą įrašo
“kulto tarnautojas”. Iš beteisio
kunigo fanatiški ateistai drąsiai
tyčiojasi, be jokio pagrindo rašo
skundus ir protokolus, nes žino,
kad už tai tik bus pagirti ir pa
kils karjeros laipsnis. Jeigu jau
nuolis, matydamas kunigams
daromus nemalonumus, jau nuo
1970 bando stoti į kunigų se
minariją, tai jam jokios agi
tacijos nereikia. Jaunuoliui pra
šant, aš parašiau reikiamą liudi
jimą, o Jūs suradę “kliūtis”,
neleidote įstoti į seminariją.
1973 jaunuolio motinai pažadė
jote 1974-ais priimti, bet pa
žado neišpildėte.
Adutiškio parapiečiai pas ma
ne teiravosi, kodėl jaunuolis ne
priimtas. Pasiteirauti jie turi tei
sę, nes kasmet siunčia aukas se
minarijos išlaikymui. Nežino
damas, ką žmonėms atsakyti, pa
tariau nuvažiuoti ir pasiteirauti.
Girdime, kad kai kas džiū
gauja — nebėra norinčių stoti į
seminariją. Tai netiesa. Būtų
kam senelius klebonus pava
duoti ir užpildyti atsiradusias
spragas, bet Jūs daugeliui pastojate kelią. Apie jaunuolio

Du planai

Vykdami į Helsinkį, turėjome
du planus.
Jei Helsinky būtų neįmanoma
pasirodyti U. Gravai ir man,
tai veiks kita grupė incognito.
Gaila, iš Stockholmo lietuvių
nebuvo atvykę.
Rezervaciją į Helsinkį pasida
rėm iš New Yorko. Buvom nu
sileidę Amsterdame, o iš ten
jau tiesiai skridom į Helsinkį.
Helsinky išeinant iš lėktuvo,
tikrino mūsų pasus ir mus sulai
kė. Mum pareiškė: jūs nesat
areštuoti, bet mes nežinom, ar
jūs galit judėti po miestą.
(Čia dr. K. Valiūnas parodė
laikraštį su U. Gravos ir jo
nuotraukomis).
Po 4 vai. ir 20 minučių, JAV
ambasadai įsikišus, mus paleido
ir leido apsigyventi viešbuty
toliau nuo miesto centro.
Mudu latvio Freimanio kam
barį, turimą kitame viešbutyje,
pavertėm savo įstaiga. Spauda
jau žinojo apie mus ir mūsų
tikslą. Mus lankė JAV korespon
dentai. Žinios paplito per visą
Europą. Visur buvome sutikti
šiltai.
Valstybių delegacijos, kurios
gyveno ne ambasadose, o vieš
butyje, buvo izoliuotos. Jom
pasiekti reikėjo specialaus po
licijos leidimo. Toks leidimas
galiojo tik tris dienas, kaip ir
pati konferencija.

Spaudos konferencija su grįžusiu Vliko pirmininku dr. K. Valiūnų Vliko būstinėje.
Iš k. P. Petrutis, J. Audėnas, E. Čekienė, dr. K. Valiūnas, dr. J. Stukas, Pr. Nau
jokaitis, Il-je eilėje V. Nakas, J. Veblaitis, V. Vaitiekūnas, V. Radzivanas, P. Jurkus,
J. Valaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

ANAPUS VIRŠŪNIŲ
US News and World Report
redaktorius Howard Flieger
rugpiūčio 1 vedamajame kviečia
visus atsiminti, kad Helsinkio
konferencija uždėjo legališkumo antspaudą 182.000 kv. mylių
sovietų aneksijoms, įvykdytoms
prieš Lenkiją, Rumuniją ir Suo
miją, ir II pasauk karo metu
prarijusioms Estiją, Latviją ir
Lietuvą.
MASKVA YRA
PASKUTINĖ IMPERIJA

Laikais, kada visos kitos pa
saulio imperijos buvo likviduo
tos, tik Sov. S-ga primetė savo
imperinę valdžią visai rytų Eu
ropai, kuri iš tikrųjų pasidarė
Kremliaus kolonija, nes negali

nukrypti nuo Maskvos diri
guojamos ir kontroliuojamos
sistemos ir neturi savo pačios
užsienio politikos. Per pasku
tinius 22 m. Raudonoji armija
4 kartus užgniaužė šių valstybių
sukilimus, ir šiandien Sov. S-ga
rytų Europoje laiko 31 divizi
jos okupacinę armiją, nes bijo
sprogdinančios
nacionalizmo
jėgos, privertusios visas kitas
imperijas pasitraukti.

ma izoliuotis nuo užsieninių
idėjų. Slaptoji policija padvigu
bino spaudimą disidentams ir
žiauriai suvaržė emigraciją.
KDB v-kas Yuri Andropov nese
nai įspėjo, kad kiekvienas ban
dymas pasikeisti idėjomis bus
laikomas ideologiniu sabotažu,
kuris Sov. S-goje yra baisus
nusikaltimas.
KO ATOSLŪGIO
POLITIKA NEREIŠKIA?

Amerikiečiai turi įsitikinti,
kad atoslūgio politika nereiškia
nei mažiausio komunistinės im
perijos diktatūros palengvėjimo;
ji nereiškia, kad Rusija paliaus
POPULIARŪS TVIRTINIMAI
naudojusi vietines komunistų
YRA TIK ILIUZIJOS
Nepaisant populiaraus įsiti partijas valdžiai užgrobti, kaip
kinimo, kad Sov. S-gos užsienio Portugalijoje, ir taip pat nereiš
politika švelnėja, jos vidaus po kia, kad sumažės nepaliauja
litika ne tik nešvelnėja, bet vis mas sovietų veržirtiasis palabiau didina represijas, norėda "l«rnžti iš JAV strateginių jėgų
balansą.

ĮVILKTUVĖS
Prel. Jono Balkūno, P. A.,
ir prel. Pranciškaus Juro, P.A.,
įvilktuvės į pranciškonų ordino
garbės narius bus rugpiūčio
21 pranciškonų vienuolyne Ken
nebunkporte, Me.
Suomijos policija nušovė du
asmenis, bandžiusius laivu pri
artėti prie pastato, kur konfe
rencijos dalyviams buvo suruoš
tas priėmimas.

Kardinolas H. Medeiros lietuvių dienoje seserų sodyboje Putname

Prez. Fordui nepavyko susi
tarti su Brežnevu dėl strategi
nių ginklų apribojimo, ir dėl to
Brežnevo numatytas vizitas šį
rudenį į JAV pakibo ore.

pašaukimą sprendžia ne tie, ku
rie turėtų spręsti, bet ateistai.
Kaip mes kunigai neturime tei
sės rekomenduoti kandidatus į
komjaunimą ar komunistų parti
ją, taip ir Jūs neturite teisės
spręsti apie jaunuolio tinkamu
mą į kunigų luomą. Bažnyčios
istorijoje negirdėta, kad ateistai
spręstų apie kandidatų tinkamu
mą į kunigus.
Jūs adutiškiečiams atsakėte:
“Jaunuolis pats žino, kodėl jo'
nepriima”. Jūs vengiate aiškaus
atsakymo, todėl suprantama,
kad kažką slepiate.
1974 lapkričio 27 Kunigų se
minarijos atstovas adutiškie
čiams aiškino, jog jaunuolis ne
priimamas į Seminariją, nes bai
gęs žemės ūkio technikumą, ne
atidirbo valstybei dviejų metų,
susipyko su ūkio vadovais, susi
kivirčijo su viršininkais, be to,
reikalavo, kad jį išleistų į už
sienį.
Seminarijos vadovai, nepa
tikrinę
šmeižtų,
neišklausę
priešingos pusės, negali padary
ti teisingos išvados. Krikščio
niškoji moralė mane įpareigoja
skriaudžiamąjį ginti.
Jaunuolis galėjo ir norėjo ati
dirbti dvejus metus, bet už tai,
kad eidavo į bažnyčią, iš darbo
buvo pašalintas. Atleistas iš
agronomo pareigų, jaunuolis
nuvyko į “Liudo Giros” kolūkį
ir buvo pasiryžęs gražinti vals
tybei skolą, bedirbdamas eiliniu
darbininku, tačiau atvykęs iš
rajono kažkoks pareigūnas įsakė
jį pašalinti iš darbo.
Ūkio vadovai nuolatos pyko,
tyčiojosi iš jo ir išmetinėjo:
“Kokį pavyzdį duodi moki
niams, jei būdamas agronomu,
eini į bažnyčią?” J. Aničas ir
J. Rimaitis “Tarybiniuose įstatymuose apie religinius kul
tus” (V. 1970, p. 31) rašo: “At
sakomybę užtraukia taip pat at
sisakymas priimti piliečius į
darbą . . . atleidimas iš darbo . ..
priklausomai nuo jų pažiūros į
religiją”.
Jaunuolį atleido iš darbo tik
už tai, kad jis eidavo į bažny
čią. Ne ūkio vadovai liko kalti,
kad jaunuolį neteisėtai pašalino
iš darbo, bet jaunuolis. Tai kam
parašyti gražūs įstatymai? Jie
parašyti ne tam, kad gintų ne
kaltai skriaudžiamuosius, bet
dėl propagandos: štai kokie gra
žūs mūsų įstatymai — net ir
tikinčiųjų teisės įstatymų ap
saugotos! Tai tik pasityčiojimas
iš tikinčiųjų.
Jaunuolis kaltinamas, kad su
sikivirčijo su viršininkais. Šitie,
norėdami, kad jaunuolis praras
tų pašaukimą, pasiryžo padaryti
jį brigadininku. Jaunuolis nesu
tiko, nes buvo įsitikinęs, kad
1974 bus priimtas į seminariją.
Atsisakymas vykti į brigadi
ninkų kursus nebuvo pilietinių
pareigų vengimas, nes specialy
bę kiekvienas pasirenka laisvai.
Jaunuolis kaltinamas, kad
“reikalavo išleisti jį į užsienį”.
Tai šmeižtas — apie užsienį
jis net nebuvo užsiminęs.
Seminarijos atstovas patarė
kur nors išvykti, kad ir į Lat
viją ir ten bent trejus metus pa
laukti. Laukė nuo 1970 ir dar ne
žinia kiek laukti!. Kas liks iš
jaunuolio tiek metų laukus? O
šmeižtai nesudūlės! Jaunuolis
neturi malonės ir užsitraukė rūs
tybę pas tuos, kurie nepripa
žįsta atlaidumo ir priešą spardo,
kurie turi tik visiško sunaikini
mo sąvoką. Bažnyčios priešų
tikslas suprantamas — jie nori’,
kad seminariją baigtų pasenę ir
ligoti asmenys.
Jūs sakėte: “Klebonas suagi
tavo!” O kaip suprasti jūsų pa
siūlymą jaunuolio motinai, kad
jaunuolis stotų į mediciną? No
rinčiais stotį į mediciną Jūs ne
sirūpinate, o tik jaunuoliu, kuris
pasiryžo tapti kunigu. Taip ilgai
nepriimdami, norite atšaldyti jo
pašaukimą ir išgauti “paklusnu
mą”. Kam tokie reikalavimai,
kurie nieko bendro neturi su ku
nigo pašaukimu ir net nesude
rinami su doro žmogaus sąžine?

(Bus daugiau)
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Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)
Afrikos vienybės organizaci
jos konferencija atmetė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Izraelis
būtų pašalintas iš JT.
Kipro turkų vadas Rauf Denktash ir graikų vadas Glafkos
Clerides sutarė perkelti 9.000
turkų iš graikų į turkų valdomas
sritis, o per 10.000 graikų pa
likti turkų valdomoj srity.
Prie Angolos esanti ir Portu
galijos valdoma Cabinda sritis
pasiskelbė nepriklausoma. Čia
yra aliejaus, aukso, fosfatų ir
miškų.

RYŽTINGON VEIKLON LEMTINGOMIS DIENOMIS
\

Lietuviškoji išeivija lemtingo
mis Lietuvai dienomis parodė
gilų padėties supratimą ir aktvvumą. Washingtonan pasiųstų
laiškų ir telegramų skaičius toli
pralenkė 100,000.
Amerikos Lietuvių Taryba,
vadovavusi laiškų ir telegramų
siuntimo vajui dėl Lietuvos in
korporavimo nepripažinimo, da
bar imasi iniciatyvos budėti dėl
Helsinkio susitarimais garantuo-

tų žmogaus teisių įgyvendi
nimo. Todėl visi yra prašomi
tuojau pranešti Amerikos Lietu
vių Tarybai (2606 W. 63 St.,
Chicago, 111. 60629) šiuos at
vejus:
Jei kam dabar po Helsinkio
susitarimų nebus leidžiama at
vykti iš Lietuvos pas savuosius
i TAV.
Jei kam vykstant į Lietuvą,

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA INFORMUOJA

Posėdžiavo Amerikos
Chicago, III. 60629, taip pat ir
Lietuvių Taryba
pas platintojus.
Prez. Fordas apkaltino Sov.
Savo būstinėj Chicagoj Ame
S-gą remiant Portugalijos komu
rikos Lietuvių Taryba rugpiū
Registruokim Helsinkio
nistus ir apgailestavo, kad JAV
čio 1 buvo sušaukusi posėdį.
susitarimo laužymus
dėl vykdomų ČIA veiklos tyri
Pirmininkas dr. K. Bobelis pra
Helsinkio susitarimu Sovietų
nėjimų padėties negali pataisy
nešė apie tautybių vadovų pa Sąjunga įsipareigojo gerbti žmo
ti.
simatymą su prezidentu G. R. gaus teises ir laisves. To kaip
Žydų šalpos organizacijų vyk Fordu, kur lietuviam atstovavo
tik labai laukia Lietuvos žmo
domoji taryba nutarė siekti grei Altos pirm. dr. K. Bobelis ir
nės. Šio punkto vykdymu labai
to su Sov. S-ga susitarimo, kad vicepirm. P. Dargis. Toliau bu
interesuojasi JAV vyriausybės
organizacijos oficialiems atsto vo svarstoma Lietuvos laisvi
nariai, senatoriai ir kongreso at
vams būtų leista susisiekti ir nimo veiksnių susikonsolidavistovai. Pasitaikančius susita
užmegzti glaudesnius ryšius su mo klausimas, plėtimas ryšių
rimo laužymus mes turim re
Sov. S-gos žydais.
su valdžios žmonėmis ir įtakin gistruoti ir apie tai painformuo
Nuvertus Nigerijos prez. Ga- gaisiais partijų vadovais bei uni ti Washingtoną, taip pat, kiek
won, čia buvo sudaryta 22 na jų vadais, aptartas Helsinkio galima, ir spaudą.
rių aukšč. karinė taryba.
susitarimų klausimas ir priemo
JAV kongreso delegacija pa nės prieš komunistų vykdomą
Jei iš kurio nors asmens, vyks
reiškė Kinijos aukštiems parei žmogaus teisių laužymą. Taip
tančio į Lietuvą aplankyti savo
gūnams, kad JAV gins P. Ko pat aptarti paruošiamieji darbai
artimųjų, būtų įvažiuojant atimti
rėją, ir ragino juos, kad Kinija Altos metinio suvažiavimo, ku
pristabdytų Š. Korėjo veiks ris įvyksta lapkričio 22 Chica kokie spaudiniai, prašom tuojau
pranešti Amerikos Lietuvių
mus.
goj. Atsistojimu pagerbta Al
Angoloj susirėmimai tarp kon tos narė Ona Ivinskaitė, mi Tarybai, nurodant kada, kur ir
kas tai padarė.
kuruojančių išlaisvinimo orga rusi Chicagoj.
nizacijų auga. Jiems sutaikinti
Posėdy dalyvavo: dr. K. Šid
Skatinam registruotu paštu
Portugalija pasiuntė specialią lauskas, dr. V. Šimaitis, dr. J. siųsti į Lietuvą įvairius leidikomisiją.
Valaitis, kun. A. Stašys, J. Sko- nius. Jei jie būtų konfiskuoti
Gynybos sekr. J. R. Schlesin- rubskas, E. Smilgys, A. Pakal ar atimti iš adresatų, tuojau
ger pareiškė, kad dėl ČIA veik niškis, A. Jonikas, T. Kuzienė, prašom pranešti Amerikos Lie
los tyrinėjimų ir dėl jos paslap E. Vilimaitė, I. Blinstrubienė, tuvių Tarybai.
čių atskleidinėjimo sąjunginin M. Kupcikevičiūtė ir kun. J.
kų žvalgybos organai vengia Prunskis. Posėdžiui vadovavo
Helsinkio susitarimuose nu
keistis informacijomis su ČIA. pirm. dr. K. Bobelis.
matyta ir žmonių judėjimo lais
Lenkija sutiko leisti per ket
vė. Jei dabar nebūtų leidžiama
verius metus į Vokietiją iš
JAV kongreso darbų knyga
iš Lietuvos kviečiamiem arti
emigruoti 125,000 vokiečių. Už
Jau išėjo iš spaudos “Aštun miesiem atvykti pas savuosius
tai iš Vokietijos gaus 500 mil. tasis Amerikos lietuvių kongre į JAV, tuojau prašom pranešti
dol. Vokietijoj per karą dirbu sas”. Knyga turi 118 psl. Joj Amerikos Lietuvių Tarybai:
sių lenkų pensijoms patenkinti yra aprašyta 1974 rugsėjo 28- 2606 W. 63 St, Chicago, 111.
ir 400 mil. dol. paskolą lengvo 29 Chicagoj vykusio lietuvių 60629.
mis sąlygomis.
kongreso eiga, įdėtos paskaitos
Apie šitokius Helsinkio susi
JAV pardavė lengvomis sąly ar jų santraukos, pateikiami re tarimų laužymus Altą painfor
gomis Čilei kviečių už 45.7 zoliucijų tekstai. Gausiai ilius
muos JAV kongreso, senato ir
mil. dol.
truota. Išleido Amerikos Lietu vyriausybės žmones, o taip pat
Buv. Sov. S-gos užs. reik. min. vių Taryba. Kaina 2 dol. 50 ct. ir spaudos atstovus.
Maksim Litvinov duktė Tatjana Platintojam nuolaida. Gaunama
piketavo Helsinkio konferenciją Altos būstinėj, 2606 W. 63 St.,
už tai, kad Sov. S-ga nedavė
Nevv York Times
jos dukrai vizos lankytis Sov.
susidomėjo lietuviais
S-goj.
Neseniai pasiskelbusiose ne
Indijos kalėjimuose laikoma priklausomomis
Gerai informuotas ir plačiai
Prancūzijos
apie 60,000 areštuotųjų pagal valdytose Comoro salose (tarp skaitomas dienraštis Nevv York
paskelbtos išimties būklės nuo ryt. Afrikos ir Madagaskaro) Ali Times liepos 31 telefonu Ame
status.
Soilih įvykdė perversmą ir nu rikos Lietuvių Tarybai pranešė,
Izraelis lėktuvais ir artilerija vertė Admed Abdullah sudarytą kad į Altos būstinę Chicagoj
puolė palestiniečių gyvenvietes vysiaurybę.
rugpiūčio 1 atvyksta jų redakci
Libane ir užmušė 16 žmonių.
jos
žmogus. Atvyko James T.
Boston Globė tvirtina, kad
JAV žemės ūkio sekreto Izraelis turi 10 branduolinių Wooten ir su Altos žmonėmis
riui Earl L. Butz nepavyko įti raketų.
buvo nuo 9 vai. ryto iki 5 vai.
kinti laivų krovėjų unijos prez.
Lockhead Aircraft korporaci vakaro. Jis buvo plačiai pain
Thomas W. Gleason, kad Sov. ja prisipažino išmokėjusi užsie formuotas apie Lietuvą ir lietu
S-gai parduodami javai neturės nio valstybių pareigūnams 22 vių rūpesčius. Buvo atvykęs su
įtakos vidaus kainoms.
mil. dol. ir konsultantams — NYT fotografu Gary Settle. Ly
Prez. Fordas pratęsė balsa 202 mil. dol.
dimi I. Blinstrubienės ir kun.
vimo teisių įstatymą 7 metams.
2300 JAV mokslininkų krei J. Prunskio, jie aplankė gen.
Kolumbijoj buvo pagrobtas pėsi į prezidentą ir kongresą, konsulę J. Daužvardienę ir ap
JAV Sears and Roebuck firmos kad neplėstų branduolinės ener žiūrėjo kai kurias lietuvių įstai
atstovas.
gijos įrengimų ir rūpestingai gas Marąuette Parke. Grįžęs
Amerikos išvežiotojų unijos tirtų jų naudojimo ir atmatų J. Wooten keletą valandų dirbo
buv. prez. James R. Hoffa din saugumą.
Altos įstaigoj ir iš jos telefonu
go be žinios Michigan valsti
Hong Konge, Singapūre, Mal- perdavė savo reportažą į New
joj.
aysia, P. Korėjoj ir Tailande York Times. Jo straipsnis apie
Izraelio vyr. rabinas Goren dar tebėra apie 18,000 P. Viet lietuvius buvo išspausdintas
ekskomunikavo kraštutinės de namo, Laos ir Kambodijos pabė rugpiūčio 2. Didelė jo dalis
šinės partijos atstovą pralamente gėlių, bet JAV negali jų pritimti,
ir rabiną Lorincz už tai, kad nes jiems skirta kvota yra jau
jis parlamente kritikavo vyr. ra išsemta.
bino elgesį, parenkant religi
40 JAV senatorių, pasirąšiusių
nius teisėjus. Joks žydas negali rezoliuciją remti Izraelį, kongre
su ekskomunikuotu kartu valgy se nuolat balsuoja už ginklavi
Į JAV kongresą jau yra įneš
ti, gerti, kalbėti ar melstis.
mosi išlaidų sumažinimą.
tos kelios naujos rezoliucijos,
reikalaujančios Lietuvai pilnos
laisvės ir nepriklausomybės. Ak
cija už jų pravedimą bus pra
dėta rugsėjo mėnesį, kai JAV
kongresas po atostogų vėl susi
rinks darbui.
Be kongresmano Joshua Eil
berg (H. Con. Res. 341), nau
jas rezoliucijas yra įnešę ir keli
kiti legislatoriai; jomis reika
laujama Lietuvai ir kitiem Bal
tijos kraštam pilnos laisvės ir
nepriklausomybės. Paminėtinos
šios rezoliucijos: H. Con. Res.
34:7 (kongresmano Gus Yatron,
Pa.), H. Con. Res. 365 (kon
Rugiapiūtė Lietuvoje 1938 metų vasarą Aukštaitijoje. Į
gresmano Henry Helstoski, N.J.)
darbą įsitraukia ir atostogų parvažiavęs vienuolis pranciškonas.

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.)

būtų atimti vežami spaudiniai ar
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
kitos dovanos,
Jei būtų konfiskuoti arba iš P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
adresato atimti paštu siunčiami ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244...
spaudiniai ar kiti dalykai; kad
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alrbūtų tikra, tokias siuntas rei
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
kia siųsti registruotas.
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
Jei būtų vykdomi kokie kito
kie žmogaus teisių laužymai
TAISOMIRADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paorastus.
Pilnas patarnavimas jdėdanlnaujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy;
okupuotoj Lietuvoj.
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduddaTh. Kreiptis tel. 847-0887.
Visus tokius faktus prašom
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
nedelsiant pranešti Amerikos
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
Lietuvių Tarybai, pažymint, su
kuo taip atsitiko, kada, kur, koks
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
asmuo ar kokia okupantų įstai
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
ga tuo žmogaus teisių laužymu
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
nusikalto. Tuo reikalu intere
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
suojasi kongreso nariai ir val
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
džios žmonės Washingtone.
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica AveAmerikos Lietuvių Taryba,- pa
Jąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
laikydama su jais artimus ry
šius, painformuos juos ir spau
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
dos atstovus. Kėlimas protestų
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tąxs
dėl šitokių Helsinkio susitari
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
mų laužymų padės Lietuvos
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
laisvinimo reikalui. Šioj srityj
______________
būkim energingi, kaip ir laiškų
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St,
ir telegramų siuntime.
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Ne kartą patyrę mūsų visuo
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maks>
menės nuoširdų bendradarbia Tas prieinama kaina.
vimą su Amerikos Lietuvių
Taryba tokiuose mūsų tautai ir SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklna Co. Lietuviška ir
kraštui svarbiuose reikaluose, europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
reiškiam padėką ir tikim, kad tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.
ir šiuo kartu nepasiliksim ne
byliai okupantų savavaliavimo ir
pagrindinių žmogaus teisių lau MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, NivJ
žymo atvejais.
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems — Įn*'
Dr. Kazys Bobelis
perluotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir šūs
Amerikos Lietuvių nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
Tarybos pirmininkas nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
U ETŲ VIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dveatoJfMM^

įdėta net į pirmą puslapį su
Paramos savininko J. Janušaičio nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar Ilgos atveju.Duoda plakė
nuotrauka. Straipsny iškeliamas jas su žemu procentu, moka dividendus apsTdraudusiem. KreipCTT
lietuvių nepasitenkinimas Hel direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421.
sinkio susitarimu, suminimos Telef. MI 7-6637.
lietuvių mokyklos, milijoninis
NEVY YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
fonda’s, operų pastatymai ir daug
WEVD 1330 AM Ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30kitų dalykų.

Lietuvių memorandumas
Washingtono leidiny
JAV vyriausybės spaustuvė iš
leido apklausinėjimus apie sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferenciją Europoj, pavadintus
“Conference of Security and
Cooperation in Europe. Hearing
before the Subcommittee on
International Political and Military Affairs”. Šalia kitos me
džiagos čia yra išspausdintas
Amerikos Lietuvių Tarybos
pirm. dr. K. Bobelio memoran
dumas atstovų rūmų politiniam
ir kariniam reikalam pakomi
sės pirmininkui Dantei B. Fascell; painformuojama, kaip prie
vartos ir klastos keliu Sovietų
Sąjunga užgrobė Lietuvą, ir
prašoma, kad JAV vyriausybė
pareikštų, jog Helsinkio susi J
tarimas nepakeičia JAV politi
kos nepripažinti Lietuvos in
korporavimo.
Tame leidiny taip pat yra pa
reiškimai Baltų komiteto direk
toriaus E. J. Šumano, J. Gai
los, Los Angeles Ramovės at
stovų T. Sereikos ir K. Pažemėno, LB informacijos atsto
vo A. P. Gurecko, Kenoshos
Liet. Tarybos pirm. dr. V. Bal
čiūno ir sekr. K. Darbuto, liet,
respublikonų Cicero skyriaus
pirm. J. Breivės, Beverly Shores
liet, klubo pirm. J. Eigelio,
New Jersey Liet. Bendr. pirm.
K. Jankūno, Cicero Lietuvių
Tarybos pirm. dr. P. Atkočiū
no, Baltų komiteto vadovo dr.
J. Genio ir kitų.

8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVY YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tai.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mic
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., BrocktOn,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

[

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
šliintlnlam Į Lietuvą.

(Polyester-Knlts y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. j

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

♦
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fukuriami ir veltai i
mi į visa* kapine* "
New Jersey/ ir 'C
vaistuose

•A$ <

Juozas K

Fasolino

Memorials CO.
66-8680th Street (priei St. Jehn’» kapine*)
Middle Village, N. Y. Queena, N. Y.1UW
(212) DAvenport 6—-3150

— Tai yra mQ<ų vfefafatefc Yfetta
Gausi

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

AKCIJA UŽ NAUJAS
REZOLIUCIJAS
ir H. Con. Res. 368 (kongresrnano Alphonzo Bell, Calif.).

Pradžią visam tam žygiui pa
daro Rezoliucijom Remti Komi
tetas, kuris vieną rezoliuciją
jau yra pravedęs praeity ir turi
didelės patirties panašiame dar
be. Medžiaga rezoliucijų pravedimo reikalu bus pasiųsta to
vieneto darbuotojam. JAV LB
darbuotojam ir visiem kitiem
lietuviam, kurie tik nori jungtis
į tą darbą, rugpiūčio antroj pu
sėj. Medžiagos reikalu rašyti:
Rezoliucijom Remti Komitetas,
Post Office Box 75893, Los An
geles, Califomia 90075.
RRK

Ta

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
A

t

J
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Jaunimo stovyklos
Du karšti vasaros mėnesiai
mūsų jaunimą iš miestų išveda
į stovyklas, kurias rengia jauni
mo organizacijos, vienuolijos ar
kitos institucijos. Pastoviai sto
vyklos vyksta Dainavoje, Nerin
goje ir Wasagoje prie Toronto.
Skautai ir ateitininkai rengia
savo stovyklas. Jie bene bus di
džiausi stovyklautojai, sutraukiu
daugiausia jaunimo.
Sunku būtų pasakyti, kiek per
vieną vasaros sezoną vyksta
tokių jaunimo stovyklų. Gali
jų būti net keliolika.
Ir kas pasakys, kiek jaunimo
pereina per stovyklas? Nėra sta
tistikos, nėra skaičių. Peržvelgę
didžiąsias skautų stovyklas, su
dėję Dainavos, Neringos ir kitų
vietų stovyklas, tikrai nesutilp
sime dviejuose tūkstančiuose.
Čia ir turime mūsų ateities
branduolinę lietuvišką visuo
menę.
Kas pasakys, kiek naudos duo
da tokios stovyklos?
Pirmiausia jaunuolis turi pro
gos pagyventi gamtoje. Tai nėra
paprastas dalykas. Miesto vai
kas praranda gamtos ritmą ir
gamtos jausmą. Stovyklaudamas
jis gali pats savo rankom pa
liesti berželius, kuriuos mato
televizijoje, gali braidyti po žo
lę, maudytis upelyje. Čia jis gir
di paukščių čiulbėjimą, jaučia
žolės ir žemės kvapą, mato, kaip
saulė leidžiasi ir kaip rytais ky
la iš rūko. Ir tas sąlytis su gam
ta labai teigiamai veikia jauną
žmogų, šalina jo nervines įtam
pas, grąžina pusiausvyrą, pasiti
kėjimą savimi, sukelia ryžtą
siekti ir laimėti. O koks stovyk
lų oras, koks kvapus vėjelis,
koks lengvumas, kaip gera kvė
puoti! Čia atsigauna jauno žmo
gaus plaučiai, kuriuos didmies
čiai prirūko suodžių ir privaro
dulkių.
Stovyklose kuriama lietuviš
ka programa ir praplečiamas li
tuanistinis auklėjimas. Dažnai
stovyklos pavadinamos kokiais
svarbiais vardais, pvz. šiemet
— pavadinta daug kur Čiurlio

nio vardu, Valančiaus vardu,
knygnešių skautų stovykla. Su
daromos specialios programos,
kurios išryškina vardą, rengiami
laužai, pasirodymai, skatinami
nauji talentai. Ko mokyklos ru
tinoje negalima padaryti, tai yra
lengva stovykloje, nes čia kiek
vienas turi suktis, šokti ir dai
nuoti. Tokia yra vasara, tokia
stovykla. Taip kiekviena sto
vykla padidina ir pagilina li
tuanistinį išsilavinimą, praturti
na žodyną, išmokstama naujų
lietuviškų dainų ir šokių.
Stovykloje mokoma ir soli
darumo. Taip yra, esi daugumos
narys. Turi sugyventi su kitais,
būti mandagus, paslaugus. Rei
kia laikytis bendros nustatytos
tvarkos. Taip jaunuolis ir pagau
na bendrą sugyvenimo pulsą,
darosi socialesnis, paslauges
nis. Savaime darosi geresnis
visuomenės narys.
Stovyklaujant
užsimezga
draugystės. Ir kaip tai svarbu,
kad išsilaikytų tvirtas lietuviš
kas draugystės žiedas. Čia juk
visi draugai lietuviai, atsinešę
visi tas pačias žinias, tuos pa
čius
lietuviškus
rūpesčius.
Lengva pasikalbėti, išsikalbėti.
Iš stovyklų parsineša adresų ir
paskui pradeda rašyti vienas ki
tam laiškus. Tai tikrai geras
ženklas, kad lietuvių jaunimui
geriausi draugai yra lietuviai.
Tad stovyklų organizatoriam,
rengėjam priklauso visų nuošir
di padėka. Atskira padėka pri
klauso Putnamo seselėm, kurios
metų metus rengia mergaičių
stovyklas, dabar Neringoje turi
bendras stovyklas, dirba ir Dai
navoje. Tai labai gražus ir kon
kretus jaunimo auklėjimo dar
bas.
Kviečiame visus, kas gali ir
kuo gali, padėti stovyklaujan
čiam jaunimui. Raginkime, kad
stovyklautų, paremkime auka
mažiau pasiturinčius arba iš
gausesnių šeimų, padėkime ir
nuvažiuoti, nes tuo savo geriau
siam jaunimui suteiksime gra
žią, lietuvišką vasarą.

KISSINGERIO SMUKIMAS
_ DR. P. MAČIULIS ___________________________
Užsienio politikos vairuotojas
Washingtone gerai pažįstamas
Žurnalistas
viename
savo
straipsny, nusakydamas ryškiųjų
asmenų charakteristikas, išsireiškia taip:
“Saulė, kadaise savo garbin
gus spindulius plačiai žėrusi ant
Kissingerio aureolės, pamažėle
pradeda blėsti. Dr. H. Kissingeris buvo pasiekęs pačią viršū
nę, tačiau šiuo metu ji kelia
abejonę.”
Jo galimybių plati apimtis, di
dingumo atošvaistės, slaptumas
ir prasiveržimai, populiarumas
ir pagarbos ypatybės, kurias jis
sukurdavo kaip užsienio reikalų
jpolitikos vairuotojas nuo 1969,
sumažėjo arba dingo bei dingsta
kartu su Indokinijos praradimu.
Eidamas 53-iuosius metus,
gudrus, užsidaręs ir šviesų su
pamas, save ginąs, įkyrus ir
pragmatiškas, jis nenori pasi
traukti iš valstybės departamen
to šefo pareigų, nors jo draugai
ir jis pats mano, kad geriausia
proga pasitraukti jam buvo prieš
dvejus metus, kai buvo aukštai
iškilęs.
Bet vis tiek jis nusmuks,
prezidentui Fordui perėmus
krašto užsienio politikos vairą.

Skubūs reikalai
Kaip žinoma, prezidentas For

das susitiko Briusely su Atlanto
Santarvės kraštų viršūnėmis ir
su
Prancūzijos
Giscard
d’Estaign, Egipto Sadatu, Aust
rijos Kreisky, su popiežium Ro
moj
bei Izraelio Rabinu. Spe
cialiai pasimatė ir su Ispani
jos gen. Franco. Tuo metu mėgs
tąs rodytis šviesos akiraty Kissingeris buvo tik pranešėju, jo
asmuo nebefigūravo užsienio
svarbiosios politikos aptarimo
biuleteniuose.
Prezidentas vertina Kissinge
rio gabumus, tačiau ir jis prade
da įsitikinti tuo, ką jo artimieji
patarėjai jau seniai kalba apie
seržantą Heinz Alfred Kissinger, JAV armijos eilinį numerį
328167775, Nixono išrastą figū
rą, žinomą Amerikoj ir užsie
niuose . . .
Trūksta pasitikėjimo
Kissingeriu, būtent to pasitikėjimo,
kuris šiuo metu yra reikalingas
Fordui ir kurio stoką užsienio
politikoj jis jaučia. Jis nori, kad
jam,Tcaip prezidentui, būtų pri
pažįstama ir gerbiama valstybės
vadovybė, kad jis, o ne kas ki
tas ją apspręstų. Fordas gerai
nusimano, kad, kaip būsimas
kandidatas į prezidentus kitais,
1976, metais, jis turi pasirodyti
ne kokiu silpnuoliu, bet tikrai
gebančiu susidoroti su Brežne
vu rugsėjo mėnesį, Chou En-

Šių metų Lietuvių diena (lie
pos 27) Švč. Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno sodyboj,
Putnam, Conn., buvo nepapras
tai reikšminga ir įspūdinga.
Tą dieną mes čia išėjom į Ame
rikos katalikų gyvenimo viešu
mą — mus pagerbė savo atsi
lankymu ir tėvišku žodžiu Bos
tono kardinolas Humbertas Me
deiros.
Daugelis darbščių rankų, va
dovaujant viršininkei seselei
Margaritai, seselei Augustai, se
selei Konsulatai ir daugybei tal
kininkų, išpuošė, išgražino so
dybą, parengė vaišes.
-oKardinolui pagerbti buvo pa
statyti ąžuolų vainikais papuoš
ti gražūs vartai su lietuvišku
užrašu: “Sveikiname”. Vartų
puošimu ypač rūpinosi J. Vemb
rė ir Abelkienė, talkinami dau
gelio ponių. Kardinolo sutikti
nuvažiavo keliolika automobi
lių. Prie garbės vartų kardinolą
pasveikino seselė Margarita su
vienuolyno vadovybe. Mišias
koncelebravo prel. J. Balkūnas,
prel. P. Juras ir kiti aukšti
dvasininkai.
Nuoširdžiame pamoksle kar
dinolas pirmiausia padėkojo vir
šininkei seselei Margaritai už
pakvietimą. Šios šventės jis ne
kantriai laukęs, nes šis susirin
kimas — tai vilties, meilės ir
tikėjimo išreiškimas. Šios mišios
aukojamos sustiprinti pavergtų
jų brolių ir sesių vilčiai. Ragino
tiesti ranką sesėm ir broliam pa
vergtame krašte, kad jie nenu
stotų vilties. Teroras ir priespau
da žmonių dvasios nepalaužia,
kai vilties nenustoję žmonės
kreipiasi į Dievą. Lietuvių tauta

KARDINOLAS MADEIROS PUTNAMO
SESELIŲ LIETUVIŲ DIENOJE
ištverminga* Tegu ji būna pa
vyzdys visiem pavergtiem kraš
tam.
-oPo pamaldų žmonės ėjo apžiū
rėti Eleonoros ir Aleksandro
Marčiulionių bei Povilo Kaupo
dailės parodos. Paroda vyko A.
Galdiko galerijos patalpose.
Čia akį traukė kūrinys atminti
R. Kalantai, Paskutinė Vakarie
nė, lietuviškai traktuojama Ma
dona, keramikinė žuvis, lietu
vaitės, gėlės, žvakidės.
Pietūs buvo rožių sodely. Čia
pasirodė plačios apygardos se
selių talkininkai. Iš Pr. Kaladienės ir B. Stoškienės įsigiję pie
tų bilietėlius, prie didžiulio
stalo, tvarkomo seselės Apolinaros ir seselės Konsulatos,
ėmėsi savo patiekalus ir sėdo
prie pasirinkto stalo. Patiekalus
padavinėjo Ona Ulevičienė, S.
Valiukienė, L. Židonytė, S.
Šklėrienė, J. Jokūbaitė, E. Gudzevičiūtė ir panelė Ritutė. Prie
Worcesterio stalo dirbo: Spirauskienė, Marcinkevičienė, Jusienė, Daumantienė, Alytienė,
Sinkienė. Prie Waterburio: E.
Adomavičienė, Šidlauskienė, T.
Vaitkienė, J. Puodžiukaitienė,
B. Juraškienė, E. ir A. Skladaitytės, O. Kemežienė su dukte
rim Ramute, G. Kazlauskienė,
D. Uogintienė. Prie Worcesterio
Šv. Kazimiero skyriaus: M. Židžiūnienė, P. Gailiūnienė, L.
Stoškienė, M. Pauliukonienė, O.
Matuzaitė, Miliauskienė, T. Mi

liauskaitė. Prie Brocktono: I. Eivienė su šeima ir V. Skabeikienė. Prie Lavvrence: J. Šaukonienė, J. Kazlauskienė, O. Akstinienė, A. Korsakaitė, M. Šimukonienė, M. Neverecky, E.
Šimkienė, E. Brown ir J. Pranskienė.
Informacijos namely dirbo se
selė Augusta, R. Brazauskaitė
ir seselė Teresė. Garsiakalbio
įrengimai ir muzikos transliacija
— Jono Sluckaus. Pranešėjai
— dr. P. Kaladė ir A. Sau
laitis. Pobažnytinėj salėj didžiu
lę loteriją vedė A. Janiūnaitė,
O. Keršytė, A. Bachard su duk
terim ir M. bei S. Būdvyčiai.
Knygas pardavinėjo D. Sadūnaitė, seselė Palmira ir seselė
Teresė.
-o3 vai. vyko mergaičių stovyk
los programa (su šimtu mergai
čių stovyklautojų), labai origi
naliai paruošta seselės Ignės
Marijošiūtės. Dideliame sode iš
trijų pusių sėdėjo ir stovėjo ei
lių eilės žiūrovų. Priešaky vai
nikais apipintoj kėdėj sėdėjo
kardinolas; iš abiejų pusių —
prelatai, daktarai ir kiti žymieji
svečiai. Programa prasidėjo gra
žiomis mergaičių vaikštynėmis
pagerbti kardinolui; priėjo kojų
mergaitės sudėjo savo gėlių
puokštes.

didžiulėm sidabrinėm žirklėm
ir Geroji Onelė (Juzė — M.
Laniauskas iš Clevelando, One
lė — K. Gedrimaitė). Jie “at
vedė” Valančiaus knygų lenty
ną: Palangos Juzę, Vaikų knygelę, Antano tretininko pasako
jimus, Paaugusių žmonių knyge
lę, Gyvenimus šventųjų. Kiek
vieną knygą vaizdavo didžiulis
plakatas, o pavadinimų atski
ras raides nešė mažosios stovyk
lautojos.
Mergaitės pašoko kelis Valan
čiaus raštuose minimus seno
viškus lietuvių šokius: mažųjų
grupė — “Gražus mūsų jauni
mėlis čionai susirinko”, “Grybs,
grybs”, “Avietėlė”; vyresnio
sios — Žiogelį ir Rugučius; vy
riausiosios — Jonkelį (šimto fi
gūrų šokis, kurio, sakėsi, ir pa
rengėja seselė I. Marijošiūtė
be klaidos nebepašoktų; bet
mergaitės sušoko jį pasigėrėti
nai!) ir Čigonų šokį, tikrai baletinį dalyką. Tautiniais drabu
žiais apsirengusios mergaitės ta
riamai barė čigonus — valiūkus.
Žiūrovai labai plojo, — kas gra
žu, tai gražu! Ypač išsiskyrė
čigonas šokėjas (bet pavardės
nebesugavau). Akordeonu grojo
E. Lukoševičius.
Lietuvių Bendruomenės at
stovas A. Gečys jautriu žodžiu
kreipėsi į kardinolą, kviesda
mas Amerikos vyskupų konfe
Toliau vyko originalus vysk. renciją kelti balsą prieš katalikų
M.Valančiaus minėjimas. Čia
persekiojimą Sovietų Sąjungoj,
pasirodė pats Palangos Juzė su ypač Lietuvoj, kai Roma tyli. ..
Kardinolas pareiškė, kad vysku
pai rengia planą ir programą
pažadinti pasaulio sąžinei dėl
neteisybių čia ir svetur.
Kardinolo kalba, kurią jis bai
gė žodžiais “Tegyvuoja laisva
Lietuva”, keletą kartu buvo per
traukta gausiais plojimais. Abi jo
kalbas įrašė juostelėn Amerikos
Balso atstovas A. Petrutis.
Pranešėja dabar pakvietė pasi
rodyti kovotoją dėl laisvės —
kankinį Simą Kudirką (jis į šią
šventę atvyko su šeima). Labai
būtų tikę pakviesti čia pasirody
ti ir kitą Sibiro kankinę —
Eleną Juciūtę, knygos “Pėdos
mirties zonoje” autorę.
-oLiepos 25 prie A. Galdiko
galerijos įėjimo buvo vakaronė
susipažinti su neseniai išėjusia
kun. A. Grauslio knyga “Švie
sa tamsoje”, apdovanota Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos
premija. Vakaronei vadovavo D.
Augienė. Knygą plačiai aptarė
pats autorius. Susipažinimas su
Simas Kudirka su Nek. Pr. Marijos seserų kongregacijos vadove sesele M. Margarita
(nukelta į 4 psl.)
lietuvių šventės metu liepos 27 Putname, Conn.

lai spalio mėn. ir su mažesnių
valstybių galvomis, kurių Bal
tuosiuose Rūmuose nestinga kas
savaitę.

Kongresas atsargus
Prezidentas Fordas turi su
prasti, kad jis turės sunkumų
kongrese, svarbiausia dėl to, kad
kongrese daugumas įsitikinę,
jog priremtas prie sienos Kissingeris daug ko nepasako, kitaip
sakant, sąmoningai nuslepia.
Konservatyvus respublikonas
North Carolinos senatorius Jesse Helms, kuris pramintas 12
šimtmečio išsišokėliu, nori, jog
Kissingeris iš kabineto pasi
trauktų tokiais motyvais, kad jo
patarnavimai baigėsi, jo diplo
matija virto griuvėsiais, jo pati
kimumas su Izraelio ir Ara
bų pusėm sugniužo. Derybos tu
rėtų prasidėti su kitu asmeniu
iš naujo.
Demokratas senatorius Adlai
Stevenson sako: “Kongresas
nori užsienio reikalų ministerio,
kuriuo galėtų tikėti.”
Nepaisant to, jog senatorių
daugumos lūpomis respubliko
nas šen. Charles Mathias (Md.)
yra pasakęs, kad kraštas turi būti
ypatingai dėkingas Kissingeriui
už jo atliktus žygius, tačiau,
kad jis nepatikimas, jau spren
džiama iš jo žygių 1969 kovo
mėnesį. Tai tada Kissingerio
skatinamas Nixonas su gynybos
komiteto pritarimu leido bom
bonešių B-52 serijai bombar
duoti Šiaurės Vietnamą ir Kam
bodžos parinktas vietas. Pagal

konstituciją tik kongresas turi bodijos neutralumą. Kissingeris be abejonės, bus prisidėjęs prie
teisę skelbti karą. Dabar neabe
gerai žinojo, kad tas pareiški Nixono administracijos slėpi
jojama, kodėl Nixonas įsakė pa mas neteisingas, tačiau, neatsi ningumo.
neigti Kambodijos bombarda žvelgęs į tai, ir toliau laikėsi
“Būtų buvę geriau”, sako se
vimus, iškreipdamas paskly- tos pačios linijos, nors kai kurie
dusias žinias arba kitais būdais jo bendradarbiai su tuo nesutiko natorius Henry “Scoop” Jackson, demokratas, “gauti žinias
stengdamasis tai paslėpti nuo ir atsistatydino.
apie mūsų slaptą susitarimą su
kongreso.
Š.m. vasario mėn. grupė kong- buvusiu Vietnamo prezidentu
Garbė ir bombos
resmanų
ragino prezidentą For Thieu iš mūsų valstybės sekre
Nuo 1969 kovo iki 1970 ge
dą
aplankyti
Kambodiją ir P. toriaus, negu iš kurio buvusio
gužės buvo įvykdyta daugiau
Vietnamą.
Ten
nuvyko respubli Vietnamo pareigūno pabėgė
negu 3500 įskridimų, išmesta
konas
Paul
McCloskey.
Kambo lio.”
daugiau kaip 100,000 tonų bom
dijos
sostinėj
Phnom
Penh
jis
bų ant to krašto, kai tuo pačiu
buvo
labai
nustebintas,
pamatęs
metu kongresui buvo kartojamas
Užuominos apie pasilikimą
melas, o Pentagonas, prasilenk ką Amerikos bombardavimai
padarė
tam
varganam
kraštui.
Šiemet
kovo 26 prezidentas
damas su karinės garbės nuosta
paprašė,
kad
Kissingeris pasilik
tais, suklastojo bei sunaikino
tų
savo
poste,
nors jo kancelia
tų.bombardavimų duomenis.
Didesnė niekšybė
rijos
bendradarbiai
nusistatę,
Kai William Beecher, New
“Pabuvojęs tame krašte, galiu • kad, pasilikdamas užsienio refkaYork Times, šiuo metu Boston papasakoti apie savo giliausią
Globė vienas bendradarbių, susijaudinimą”, tęsia savo pra lų šefu, jis turėtų pasitraukti iš
1969 gegužės mėn. atskleidė, nešimą minėtas kongresmanas. saugumo ir gynybos komiteto
kad Amerika faktiškai bombar “Jei tuomet būčiau sutikęs ka patarėjo pareigų. Jie griežtai
duoja Kambodiją, Nixonas taip rinį ar valstybės departamento priešingi tam,, kad Kissingeris
įsižeidė dėl šios “paslapties” viršininką, kuris tuos bombarda nešiotų dvi vykdomosios val
atskleidimo, kad per Kissingerį vimus sugalvojo ir politiškai į- džios skrybėles, nors jo galva ir
įsakė FBI apklausti kai kuriuos vykdė, savo instinkto vedamas, būtų pajėgi aprėpti abi pareigas.
Kissingerio bendradarbius sau būčiau jį pasmaugęs . . . Kokio
gumo bei gynybos komitete. masto niekšybę jie buvo padarę
Fordui kaskart plačiau susipa
Kissingeris begėdiškai vykdė šį tam kraštui, yra didesnė niekšy žįstant su užsienio politikos
nešvarų žaidimą. Dabar jis tai bė už mūsų kadaise pasauly pa klausimais, Kissingeris, kad ir
giliai apgaili. Tai aiškiai rodo jo darytąsias.”
nenoromis, pasitrauks iš tų pa
sąžinės lankstumą, prisitaikant
reigų, referuodamas naujam vir
prie pasitaikiusių aplinkybių,
Nixono administracija, kurioj šininkui klausimus, kaip kad jis
peršokant principus.
Kissingeris suvaidino pirmau darė Nixonui. Kissingerį lai
Kai Nixonas 1970 balandžio jančią rolę, iš tikrųjų buvo pil kydamas ypatingų gabumų, abe
30 per televizijos kanalus pra na nusivylimų, nepatikimiausių jotina, ar prezidentas sutiks at
nešė apie dalinius oro pajėgų į- slaptumų ir paranoiškų veiks leisti jį iš tunmo posto ir 1976
siveržimus į Kambodiją, jis kartu mų. Nors Watergato byloj Kissin metais.
pareiškė, kad ligi tos datos Ame
rika skrupulingai tausojo Kam

geris buvo ištausotas, tačiau, tos
įvykių aplinkos įtaka apsikrėtęs,

(Bus daugiau)
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JUBILIEJUS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLIJOJE

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM,
pranciškonų provincijolas, rug
piūčio 21 vyksta į St. Peters
burg, Fla., kur bus galutinai
perimta jų ten įsigyta nuosavybė
ir įsteigtas naujas skyrius.
— Kennebunkporto vienuo
lyne rugsėjo 8 prasidės visuo
tinis pranciškonų provincijos
susirinkimas. Ten suvažiuos visi
vienuolynų viršininkai ir įstaigų
vedėjai aptarti svarbiuosius
provincijos reikalus ir pasiruošti
ateinančių metų kapitulai.

— Raimundas J. Puknys atidarė
advokato įstaigą New Jersey. Jo
adresas: P.O. Box 397, Route
15, South, Lake Hopatcong, N.J.
07849. Jis dirba su amerikiečiu
advokatu Charles V. O’Connell.
Naujasis advokatas yra sūnus
a. a. Juozo Puknio, Lietuvos
kariuomenės generalinio štabo
kapitono, 1941 m. birželio 25
d. prie Labanoro karžygiškai
paaukojusio savo gyvybę už Lie
tuvą kovoje su bolševikų kariuo
mene (L. Enc. 24-225).
— Petras Augustinavičius žu
vo automobilio katastrofoje prie
Toronto. Jo žmona sunkiai su
žeista ir guli Toronto ligoninė
je. Velionis buvo gimęs Žemai
čių Kalvarijoje, buvo baigęs
tekstilės inžinerijos mokslus,
vadovavo savo tėvo audimo
fabrikui Masčiui Telšiuose. Jis
buvo brolis dailininko Pauliaus
Augiaus, kuris prieš keliolika
metų mirė Chicagoje, ir brolis
inž. Juozo Augustinavičiaus, gy
venančio Clevelande. Buvo
vedęs Jadvygą Gedvilaitę iš
Telšių. Palaidotas rugpiūčio 1
Toronte.
— Balfo centro valdyba ofi
cialiai praneša, kad Balfo dvimetinis seimas įvyksta lapkričio 8.
Seimo posėdžiai vyks Nekalto
Prasidėjimo Švč. Mergelės pa
rapijos salėj, o iškilminga va
karienė — mokyklos salėj. Cent
ro valdyba yra labai dėkinga
prel. D. Mozeriui už parodytą
malonų prielankumą, leidžiant
seimui pasinaudoti parapijos pa
talpomis. Seimą globoja Balfo
Chicagos apskritis.

Jubiliejinės Ateitininkų
Stovyklos vakarų
programa
. Pirmadienis, rugpiūčio 25.
Kun. Pugevičiaus pranešimas
apie Katalikų Tarnybą ir Eucha
ristinį Kongresą, kuris įvyks
1976 m. Philadelphijoje. Po pra
nešimo bus diskusijos.
Antradienis, rugpiūčio 26.
Laisvės kovotojų vakaras. Mon
tažą rengia Nijolė Gražulienė.
Trečiadienis, rugpiūčio 27.
Ateities žurnalo vakaras.
Ketvirtadienis, rugpiūčio 28.
Jaunųjų talentų vakaras. Daly
vauja moksleivių ir jaunesnių
jų studentų kūrybinės jėgos.
Penktadienis, rugpiūčio 29.
Vakaras Čiurlioniui prisiminti.
Rengia Teresė ir Jonas Bogutai.
Šeštadienis, rugpiūčio 30. Va
karas su mūsų rašytojais. Gir
dėsime savo kūrinius skaitant
Kazį Bradūną, Bernardą Brazdžionį ir Antaną Vaičiulaitį.
Sekmadienis, rugpiūčio 31.
Literatūros ir muzikos vakaras.
Dalyvauja Teresė Pautieniūtė,
Jurgis Bradūnas, Almis Kuolas,
Ramūnas Underys ir studentų
choras.

III PLJK išvyka Pietų Ameri
kon, organizuojama PLB val
dybos, įvyks 1975 gruodžio 20
- 1976 sausio 10. Bus aplan
kyta: Argentina, Urugvajus ir
Brazilija. Išvykai registruojami
jaunieji ir vyresnieji. Registra
cijos blankai ir informacijos apie
kelionės kainą gaunami šiuo
adresu:
III PLJK Išvyka
4428 S. Rockwell Avė.,
Chicago, III. 60632
arba vakarais skambinti —
(312) 476-0601.

Lietuvių ekskursijos dalyviai Romoje.

MALDININKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
(Tęsinys iš praeito nr.)

karą. Čia atsisveikinom su mūsų
vadove Heidi ir vairuotoju Antonio. Visą laiką p. Heidi turė
jo su mumis kalbėti, išskyrus
miestus, kur vadovais buvo
vietiniai gyventojai, todėl mes
su Heidi ir Antonio sugyve
nom ir susidraugavom.
Romoje dalis mūsų keleivių
buvo patalpinti lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijos Vilią Lituania,
kiti viešbutyje ar kitur vienuo
lyne. Vilią Lituania lietuviai ku
nigai mus vaišingai priėmė. Se
selės, kurios viloje šeiminin
kauja (jos ne lietuvaitės), mus
tuoj paskirstė į kambarius. Nuo
šios dienos mes esame globoja
mi prel. A. Jonušo. Įdomu, kad
po savaitės kelionės svetimoje
padangėje čia pasijutom lyg
savo namuose.

Šv. Pauliaus bazilikoje
Po skanių pusryčių viloje nu
vykome į Šv. Pauliaus baziliką,
kurios požemyje yra šventasis
palaidotas. Bažnyčia pilna šven
tųjų statulų, daug kolonų, grin
dys marmurinės, sienose mozai
ka, šv. Pauliaus statula išsiski
ria savo didumu.
Po pietų vyresni ilsėjosi savo
kambariuose ar vilos sodelyje,
kiti išvažiavo į Tivolį — fontanų
miestą. Ten pat aplankė kole
gijos ūkį, kur buvo pavaišinti
vaisiais.

Rugpiūčio 16 dieną Šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacijos
koplyčioje 10 valandą ryto mišios bus aukojamos jubiliačių
intencija.
Dievo ir tautos tarnyboje dei
mantinį jubiliejų mini šios vie
nuolijos narės:
Sės. M. Gabrielė iš Šv. Jur
gio par. Chicago, Iii. Įstojo į
vienuolyną iš Šv. Baltramie
jaus par., Waukegan, 111. Jubi
liatė mokė parapinėse mokyklo
se aukštesnių skyrių mokinius.
Nuo 1963 metų darbuojasi Šv.
Kryžiaus ligoninėje Chicagoje.
Sės. M. Joanna, kilus iš Bal
timorės, Md., įstojusi į Šv. Ka
zimiero seserų vienuoliją iš Šv.
Alfonso par., Baltimore, Md.
Seselė darbavosi ligoninėse ir
parapijų mokyklose, mokydama
žemesnių skyrių vaikučius. Nuo
1957 metų darbuojasi Motiniš
kame name.
Sės. Anna Mane atvyko į vie
nuolyną iš Šv. Baltramiejaus
par. Waukegan, III. Jubiliatė
kilusi iš Chicago, 111., Šv. Jur
gio parapijos. Ji mokė aukštes
nėse mokyklose, darbavosi ir
studijavo Lietuvoje, gyvendama
Pažaislyje. Redagavo Šv. Kazi
miero akademijos “Aidus”. Ėjo
slaugės pareigas ligoninėse.
Nuo 1970 metų seselė jubiliatė
darbuojasi Motiniškame name.
Iš jubiliačių laidos tarpo jau
mirusios yra šios seselės:
Sės. M. Dominika iš Lietuvos,
Įstojusi iš Šv. Petro par. So.
Boston, Mass.
Sės. M. Bronislova iš Lietu
vos. Įstojusi iš Dievo Apvaiz
dos par. Chicago, 111.
Sės. M. Domicėlė įstojo iš
Dievo Apvaizdos par. Chicago,
111. Gimusi Lietuvoje.
Sės. M. Krescencija gimusi
Lietuvoj, įstojusi į vienuolyną
iš Notre Dame par., Chicagoj,
III.
Sės. M. Bonaventūra iš Šv.
Trejybės par. Manticoke, Pa.
-pAuksinį jubiliejų minės aštuonios seselės, kurios vienuolinia
me gyvenime rūpestingai ir iš
tvermingai darbavosi:
Sės. M. Dionysia, kilusi iš
Lietuvos, atvyko į vienuolyną iš
Sugar Notch, Pa, Šv. Petro ir
Pauliaus par. Nuo 1963 eina pa
reigas Juozapo Marijos Viloje,
Holland, Pa.

Sės. Mary Aųuilline iš Wilkes
Barre, Pa., Švč. Trejybės par.
Darbuojasi Šv. Juozapo par.
Scranton, Pa., nuo 1972.
Sės. Helen Agnės atvyko į
vienuolyną iš Scranton, Pa., Šv.
Juozapo parapijos. Jubiliatė mo
ko aukštesnių skyrių mokinius
Nekalto Prasidėjimo parapijos
mokykloje, Chicago, 111.
Sės. M. Beata iš Cicero, Šv.
Antano parapijos, moko mažus
vaikučius. Ateinančiais mokslo
metais mokytojaus Šv. Kryžiaus
par. Chicago, III.
Sės. M. Ambrose iš Šv. Juo
zapo par., Waterbury, Conn. Se
selė eina prižiūrėtojos pareigas
Šv. Kryžiaus ligoninėje, Chica
goj.
Sės. M. Ernesta, kilusi iš
Westville, 111., Šv. Petro ir Povi
lo parapijos. Mokytojauja Švč.
Marijos parapijoje Plano, 111.
Sės. Mane Eulalija iš So.
Boston, Mass., Šv. Petro para
pijos. Moko aukštesnių skyrių
mokinius Nekalto Prasidėjimo
parapijoj, Chicago, 111.
Sės. M. Euphrasina, kilusi iš
Lietuvos, įstojo į vienuolyną iš
Šv. Antano parapijos Cicero, 111.
Jubiliatė nuo 1954 metų dar
buojasi Motiniškame name.
Iš šios jubiliačių laidos ketu
rios seselės jau yra mirusios:
Sės. M. Tarei si a iš Visų Šven
tų par. Chicago, 111.
Sės. M. Alphonsa iš Mt. Car
inei, Pa., Šv. Kryžiaus par.
Sės. M. Ona iš Wilkes-Barre,
Pa., Šv. Trejybės parapijos.
Sės. M. Morta atvyko iš Lie
tuvos ir įstojo į vienuolyną
iš Šv. Kazimiero par. Worcester,
Mass.
-oSidabrinį jubiliejų mini dvi
jubiliatės:
Sės. M. Salvatora, kilusi iš
Lietuvos, Vabalninko parapijos.
Baigusi mokytojų seminariją, at
vyko į Ameriką ir įstojo į Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną.
Nuo 1971 metų eina vyresnio
sios pareigas Šv. Antano par.
Cicero, III.
Sės. M. T rinitą iš Šv. Jurgio
par. Chicago, 111. Nuo 1969 me
tų darbavosi Motiniškame na
me. Ateinančiais metais dar
buosis Šv. Jurgio par. Chicago,
III.
S.K.K.

Šv. Pranciškaus mieste
Paskutinė mūsų sustojimo
vieta prieš įvažiuojant į Romą
buvo Assisi miestas, pranciš
konų vienuolijos centras. Čia
gimė šv. Pranciškus, čia palaido
tas jo kūnas. Pati bazilika yra
dviejų aukštų, t.y. maža bažny
tėlė, kurią šv. Pranciškus at
naujino, viršum jos vėliau šven
tojo garbei buvo pastatyta bazili
ka. Bažnyčia yra sujungta su šv.
Klaros vienuolynu, kurio pože
myje yra palaidotas šv. Pranciš
kaus kūnas. Kai kas vadina šią
bažnyčią trijų aukštų. Šalia tų
Romos kapinėse
pastatų yra “Rožių sodas”, jo
Kitą dieną, sekmadienį, bir
viduryje pastatyta meniška šv.
želio 29, visi atrodė jau pa
Pranciškaus statula. Sode rožių
ilsėję. Išklausę mišias Šv. Do- •
krūmai sudaro gražią dekoraciją.
rotėjos seselių koplyčioje, ku
Vienas krūmas, kaip pasakojo
rias koncelebravo kard. A. Savadovas, auga ir žydi nuo tų
more, dalyvaujant mūsų vysku
Šv. Sebastijono bazilika
laikų, kai šv. Pranciškus toje vie
Šeštadienį, birželio 28, pirmo pams ir kunigams, po pusryčių
toje meldėsi sunkiomis dvasinio ji mūsų kelionės Romoje vieta nuvykome į Romos kapus, kur
gyvenimo dienomis. To krūmo buvo Šv. Sebastijono bazilika. lietuvių koplyčioje palaidoti
atžalos prigyjančios tik tame Nors dar buvom po kelionės pa vysk. Brazys, kan. Končius, kan.
sode, bet pasodintos kitur, nie vargę, bet vėl visi susigrūdom Ignatavičius ir kiti. Mums va
kad neprigyja. Visi lankytojai autobusuose, tik čia mūsų pato dovavo jauni Romoje gyvenan
gavo mažą vokelį su rožių lape gumui buvo duoti patogesni au tieji lietuviai. Jie nebuvo susi
liais, kaip suvenyrą.
tobusai ir su oro vėsinimu. Šv. pažinę su kapų keliais, taip
Per Italiją
Sebastijono bažnyčioje dalyva lietuvių koplyčios nesuradom.
Važiuojam toliau gražiąja Ita vom mišiose, kurias vysk. A.
Labai gaila, nes ponios jau buvo
lija. Pakelėje žemės ūkis gražiai
Deksnys koncelebravo su visais nusipirkusios gėlių padėti prie
sutvarkytas, vietomis laistomas. lietuvių kunigais, tuo metu at mirusi*
(Bus daugiau)
Namai nedideli, švarūs, bet, vykusiais į Romą. Pamokslą sakė
A. R-nė
priešingai Vokietijai ir Šveicari vysk. Deksnys. Lietuvių susi
jai, čia jau užtinkame sulūžusių rinko jau keli šimtai, nes daug
lūšnelių, netaisomų namų. Bet jau buvo atvykę iš kitų kraštų:
^rantu ir noriu kitiem pa
gėlės visur žydi, ypač daug Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos
kišti mintį, kad jaunimo kon
parkuose ir pakelėse žydinčių ir kt.
gresas iš tikrųjų yra kasdieni
Maždaug prieš du su puse Brazilijai—*$1,090.00; M. Piešoleandrų.
Po pamaldų turėjom progos mėnesių, aprašydamas JAV ir kio vadovaujamas Ryšių Centro nis mūsų viso lietuviško jau
apžiūrėti bažnyčią. Šv. Sebasti Kanados jaunimo suvažiavimą. atstatymas — $1,100.00; R. Sa- nimo gyvenimas, o ne tik pus
Romoje
Romon atvykom apie va- jono bazilika pastatyta to vardo Londono mieste, Kanadoj, pa kadolškio vedama kongreso in antro šimto jaunuolių suvažiavi
kankiniui prisiminti, jis čia ir minėjau, kad vienas iš susirin formacijos tarnyba — $1,505.00; mas, kuris vyksta kelias savai
palaidotas požemyje — kata kusio lietuviško jaunimo pateik trečiojo PLJK biuletenis Kon- tes. Jaunimo delegatų susirin
kombose. Aplankėme katakom tų klausimų PLB pirmininkui gresienos — $500.00; įvairūs kimas trumpam laikui yra ne kas
bas. Tai ilgi siauri takai pože Broniui Nainiui buvo: “Kur yra spaudiniai trečiaiam PLJK — kita, kaip kasdieninio jaunuo
myje, kur pirmieji krikščionys tie antrojo pasaulio lietuvių $428.00; Rasos Šoliūnaitės ke menės gyvenimo kulminacinis
pasislėpdavo nuo persekiojimų, jaunimo kongreso likučiai?” Ga lionė Pietų Amerikon — $1,218. taškas.
Trečiojo jaunimo kongreso au
čia vedė pasitarimus, čia laidojo vau B. Nainio žadėtą praneši 60. Sudėję šias stambesnes iš
laidas,
matom,
kad
jos
viršija
kų
rinkėjam ir aukotojam reikė
savo mirusius. Vėliau buvo lai mą truputį po mėnesio, įvykus
(atkelta iš 3 psl.)
tų tai prisiminti. Lėšos, kurias
dojami ir popiežiai. Katakombų Londono suvažiavimui, o aš, mė idešimt tūkstančių dolerių.
knyga praėjo įdomiai ir atsidėju- sienose randami įvairūs įrašai, nesį jį palaikęs, dabar pateikiu
Pirma mintis, kuri dingtelėjo renkam šiandien jaunimo kon
siem klausytojam buvo tikrai raidės, nišos, kur buvo laidoja jį skaitytojam.
man į galvą, kai pamačiau mi gresui, nebus skirtos vien tik
naudingas.
nėtą PLB apyskaitą, buvo, kad mažai jaunimo grupei. Jos pa
mi kūnai, vietomis maži alto
Iš antrojo pasaulio lietuvių antrojo pasaulio lietuvių jau dės atnaujinti visos Pietų Ame
Liepos 26 buvo kita vakaronė rėliai. Tai vis pirmųjų krikščio
— Onų pagerbimas. Tai ne vien nių, persekiojamų Romos valdo jaunimo kongreso liko $34,000. nimo kongreso likučiai buvo rikos jaunuomenės lietuvišką
Tie pinigai priklauso kongreso skiriami ne vien kongresiniam dvasią, ugdys tokius jaunimo an
“Ilgiausių metų” ar šampano vų, liudijimo vietos.
rengėjo, t. y. Pasaulio Lietuvių reikalam (pavyzdys — Aido ke samblius, kaip Aidą, ir skleis
reikalas, bet ir kultūrinė progra
Bendruomenės, iždui. Iš jų lionė Europon). Aš nieko blo jaunimo žodį aplink pasaulį to
ma — Chicagos svečio Br. Kvik
Bendruomenė investavo $30,000 go čia neįžiūriu. Tiktai buvau kiuose leidiniuose, kaip Pasaulio rodomos skaidrės iš Lie
PADĖKA
specialion taupymo sąskaiton, nustebintas, nes vis galvojau,
tuvos gyvenimo ir gerai atrinktų
io Lietuvių Jaunimas.
Didžiai dėkojam Viešpačiui
naujųjų Lietuvos autorių ištrau
kurios
terminas
baigiasi
rugpiū

kad
jaunimo
kongreso
likučiai
Prisimindama šiuos faktus,
už gražų orą ir per mūsų rė
čio 15. Šios sąskaitos procentai skirti tik kongresam. Faktas, kad regu mūsų visuomenė prisime
kų skaitymas! Vakarui vadovavo
mėjus ištiestą pagalbos ranką,
yra didesni už normalius.
E. Masaitienė.
rpes kongreso likučiais šelpiam na, kad, pagal vėliausias žinias,
ruošiantis lietuvių susitikimų
-onekongresinius projektus, pa tiktai dešimt nuošimčių nusta
Kiti
$4.000
buvo
skirti
trečia

šventei — piknikui ir ją šven
Mūsų visuomenė turi būti
deda išaiškinti, kodėl jaunimo tytos trečiojo PLJK $75 tūks
jam
jaunimo
kongresui
ir
kitiem
čiant.
didžiai dėkinga seselėm ir jų
kongreso pajamos ir išlaidos turi tančių kvotos yra surinkta.
jaunimo
reikalam.
Nuo
1973
Visų džiaugsmui dalyvavo ir
talkai už tokias dienas su aukš
Viktoras Nakas
būti tokios didelės. Aš dabar
spalio
ligi
1975
metų
birželio
Jo Eminencija H. Madeiros,
tais svečiais ir su gražia pro
Pasaulio
Lietuvių
Bendruome

Bostono kardinolas.
grama, kurią parengdamos sto
Mūsų didi padėka priklauso nės išlaidos jaunimui buvo
vyklautojos stiprina savo lietu
prel. J. Balkūnui, prel. K. Ge- $13,704.90. Taigi, neįskaitant
višką dvasią (duok, Dieve, dau
čiui ir prel. P. Jurui, šventės uždirbtų procentų, šių metų bir
giau tokių seselių Ignių!), gilina
metu aukojusiem mišias. Nemi želio pradžioj iš antrojo pasau
kultūrines žinias. Turim būti
nėsiu visų vardų, nes jų sąra lio lietuvių jaunimo kongreso
dėkingi už meno parodas, už
šas, kuo nors prisidėjusių prie liko $20,295.10.
knygų platinimą ir dar — už
Be abejo, įdomu pamatyti šių
šios šventės, būtų labai ilgas.
puikią progą susitikti su senais
trylikos
su viršum tūkstančių do
Dievas laimina bendrą mūsų
draugais (aš pats susitikau gim
lerių
apyskaitą.
Aušros kvarte
rūpestį ir Jūsų veiksmingą mei
nazijos laikų pažįstamą, nema
to
kelionė
po
Pietų
Ameriką
lę. Tikimės, kad ir toliau Jo
tytą 50 metų!). Tokios šventės
atsiėjo
2,533.08;
Aido
choro
ke
palaima lydės mūsų bendrą
sutraukia vos paskaitantį darbi
lionė
į
Europą
—
$200.00;
Gydarbą.
ninką ir žilagalvį profesorių, ma
Visiem tariam nuoširdų lie vataro tautinių šokių grupės iš
žylį vaiką ir aštuoniasdešimtalaidos Kolumbijoje — $500.00;
tuvišką ačiū!
metį pensininką. O ką jau kal
J. Jasaitytės vedamas Ryšių
Kristuje,
bėti apie šaunųjį jaunimą, —
Nekaltai Pradėtosios Centras (įskaitant Pasaulio Lie
gražų, paslaugų lietuvišką!
Marijos Seserys tuvių Jaunimą) — $764.83; pa
Jie parengė sąlygas Londone sušaukti Š. Amerikos lietuvių
V. Kulbokas
Sės. M. Margarita rama kongresui besiruošiančiai
jaunimo suvažiavimą gegužės 17-18 d. Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės
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KARDINOLAS
MEDEIROS
PUTNAM E

1975 rugpiūčio 15, nr. 33

JAV LB darbuotojai
amerikiečių spaudoj
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vadovybė pranešė JAV
LB krašto valdybai, kad jos
įteiktas raštas lietuvių kalinių
sovietų kalėjimuose reikalu ir
prijungtasis kalinių sąrašas bu
vęs įteiktas Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus vykdomajam
komitetui. “Nors mes negalim
garantuoti rezultatų, tikėkit, mes
jus informuosim”, rašo ARK tei
sinė patarėja M.M. Goodvvin.
JAV LB krašto valdybos vice
pirm. Rimui Česoniui tenka
rūpintis kalinių gelbėjimo ak
cija.
Pennsylvanijos viešosios tele
vizijos tinklas, apimąs septynias
televizijos stotis, ruošia penkias
pusvalandines programas tema
“Pennsylvania — etninis por
tretas”. Kalbinę programos dalį
rašo žinomas autorius Arthur
Lewis, kilęs iš lietuviais gau
saus Mahanoy City miestelio.
JAV LB pareigūnai rūpinasi, kad
lietuvių įnašas programose bū
tų tinkamai pristatytas. Trans
liavimo data dar nenumatyta.
Glenside News, Philadelphi
jos priemiesčio savaitraštis, lie
pos 3 ilgu straipsniu pristatė
savo apylinkės gyventoją, JAV
LB krašto valdybos vicepirm.
Aušrą Mačiulaitytę-Zerr. Skai
tytojai supažindinami su jos
vaikyste Lietuvoj, šeimos bė
gimu nuo okupanto, veikla LB
organizacijoj. Plačiai aprašoma
Lietuvos praeitis, kalbos senu
mas, Lietuvos pavergimas, iške
liama svarba Washingtone išlai
kyti Lietuvos diplomatinės tarnybos tęstinumą. Įdomus A.
Zerr atsakymas į klausimą dėl
vykimo į pavergtą Lietuvą:
“Nuvykus negalima susitikti su
giminėmis jų namuose. Privalai
apsistoti nurodytam viešbuty ir
juos ten priimti. Lietuvoj teleidžiama būti tik 5 dienas. Kai
aš apsvarstau kelionės brangu
mą ir kiek mažai tai tereikštų,
nutariu nevykti ir tuos neišleis
tus pinigus panaudoti čia, dir
bant Lietuvos gerovei”.
Ethnic American News, Pittsburghe leidžiamo mėnraščio re
dakcija kreipėsi į JAV LB kraš
to valdybą, kviesdama lietu
vius jame bendradarbiauti. Re
dakcija mielai spausdina straips
nius, liečiančius tiek JAV lie
tuvių veiklą, tiek pavergtos Lie
tuvos gyvenimą. Norintieji gau
ti platesnių informacijų ar pa
geidaujantieji LB tarpininkavi
mo prašomi kreiptis į JAV LB
krašto valdybą.
Rugpiūčio 1, Helsinkio kon
ferencijos nutarimų pasirašymo

PAGALBA
ARGENTINOS JAUNIMUI
Rasa Šoliūnaitė iš Chicagos
nuvyko į Argentiną ten padėti
ruoštis jaunimo kongresui. Pie
tų Amerikon ją pasiuntė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dyba, kuri dabar telkia lėšas
Trečiajam Jaunimo Kongre
sui.
Rasa laisvalaikiu groja akor
deonu su Ostende orkestru. Ar
gentinos Lietuvių Centre buvo
surengtas pokylis birželio mė
nesio varduvininkams: Anta
nams, Jonams, Petrams, Pauliams, Vladams. Pietuose ir šo
kiuose dalyvavo 500 lietuvių iš
Buenos Airės ir apylinkių. Po
kylyje gražiai pasirodė Rasa,
grodama akordeonu ir laimėda
ma visų simpatijas.

dieną, plačiai skaitomas Pieti
nės New Jersey dienraštis Camden Courier - Post išspausdino
pokalbį su LB darbuotoje, Phi
ladelphijos lituanistinės mo
kyklos mokytoja Roma Česoniene. Straipsnis pavadintas “For
das apvilia seną draugę”. Už
simenama, kad, gyvendama
Grand Rapids, R. Česonienė ak
tyviai darbavosi jos tuometinio
kongresmano G. R. Ford perrin
kimui. Iškeliama JAV nepripaži
nimo politikos svarba Baltijos
tautom. Reiškiama nuomonė,
kad prez. Fordas per daug pa
sitiki rusais. Atpasakojama R.
Česonienės gyvenimo odisėja.
Straipsnis paįvairintas nuotrau
ka. R. Česonienė yra JAV LB
krašto valdybos vicepirm. Rimo
Česonio žmona.
LB darbuotojai sėkmingai yra
įsijungę į amerikiečių informa
vimo darbą. Paskutiniuoju metu
eilė laiškų redakcijom Europos
saugumo konferencijos reikalu
buvo išspausdinta įvairiuose
laikraščiuose. Rašiusiųjų tarpe
yra LB Bostono apylinkės pirm.
Antanas Matjoška (Christian
Science Monitor), Phoenixo LB
pirm. Emilija Jose (Arizona Republic), LB Vakarų apygardos
pirm. Jonas Činga (Los Ange
les Times), Santa Monicos LB
pirm. Arvydas Gricius (Evening
Outlook), vicepirm. M. Lembertienė (Los Angeles Herald
Examines) ir kiti.

Prie Minnesotos universiteto
veikiąs
imigracijos
istorijos
tyrimo centras, kuriame yra su
kaupta nemaža medžiagos, lie
čiančios JAV lietuvius, teikia
stipendijas ir tyrinėjimo asistentūras (research assistantships).
Pageidaujami pirminius kolegi
jos mokslus išėję asmenys. No
rintieji gauti platesnių infor
macijų prašomi rašyti direkto
riui prof. Rudolph J. Vecoli,
Immigration History Research
Center, University of Minnesota, 826 Berry St., St. Paul, Minn.
55114. JAV LB krašto valdyba
mielai tarpininkaus suintere
suotiem lietuviam.
The Philadelphia Inųuirer,
milijoninio tiražo dienraštis,
liepos 30 išspausdino straipsnį,
liečiantį lietuvių nuotaikas Hel
sinkio
konferencijos
proga.
Straipsnio pagrinde — amerikie
čio žurnalisto pokalbis su JAV
LB krašto valdybos nariais J.
Gaila, R. Česoniu, Alg. Gėčių,
Aušra Zerr ir dr. Ant. Novasičiu. Jų įdomesni pareiškimai
cituojami. Straipsnis paįvai
rintas dviejų LB krašto valdy
bos narių nuotrauka ir Baltijos
valstybių žemėlapiu, jame pažy
mint vietoves, iš kur pokalby
dalyvavę LB krašto valdybos na
riai yra kilę.
JAV LB kasmetinis leidinys
The Violations of Human Rights
in Soviet Occupied Lithuania
skina sau kelią į bibliotekas
ir kelia susidomėjimą moksli
ninkų tarpe. Paskutiniuoju laiku
jį užsisakė Pennsylvanijos, Jacksonville Statė, Aarhus (Danijo
je) universitetai, Nevv Yorko
viešoji biblioteka ir kitos įstai
gos.

VVORCESTER, MASS
Kultūrinį savaitgalį rugpiū
čio 30-31 Maironio parke ren
gia Naujosios Anglijos šaulių
rinktinė. Prasideda šeštadienį
10 vai. registracija, vėliavų pa
kėlimu, užkandžiais, paskaita.
Vakare vakarienė ir programa.
Dainuoja sol. Daiva Mongirdaitė - Richardson. Akomponuoja
Saulius Cibas. Po programos šo
kiai. Sekmadienį 10 vai. mišios
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, 12 vai. Maironio parke
pietūs, 1:30 v. prizinis šaudy
mas, 6 v. vakarienė, vėliau tro
fėjų įteikimas, atsisveikinimo
laužas. Programą atlieka šauliai.
Dalyvauja ir Elena Juciūtė,
knygos “Pėdos mirties zonoje”
autorė. Ji surengs parodėlę rank
darbių, kurie padaryti Sibire.
Šaulių rinktinės valdyba kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šia
me kultūriniame savaitgaly.
Šv. Kazimiero parapijos me
tinė gegužinė bus rugsėjo 7
gražioje Reinikaičių vasarvietė
je, Point Rock, prie ežero.
Lietuvių dieną rugsėjo 14
Maironio parke rengia LB Bos
tono apygarda.
Putnamo seselių šv. Kazimie
ro parapijos rėmėjai rugsėjo 21,
sekmadienį, 1 vai. Maironio par
ke rengia koncertą ir pietus.
Koncertą atliks Birutė Ona Alek
saitė, akomponuoja Vytenis Va
syliūnas. Bus paminėta Eglutės
25 metų sukaktis. Rengėjos
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į šį koncertą ir pietus.

Išvyko savanoriu į JAV
kariuomenę
Algirdas Šarkauskas liepos
mėn. pradžioj išvyko savanoriu
ketveriem metam į karinę tar
nybą JAV laivyne.

Rasa Šoliūnaitė groja akordeonu Buenos Aires mieste su
Ostende orkestru Argentinos Lietuvių Centre. Nuotr. Pr.
Ožinsko

Algirdas Šarkauskas
Algirdas yra sūnus Alfonso
ir Onos Šarkauskų, atvykusių
į šį kraštą po antrojo pasauli
nio karo. Gimė Worcestery, lan
kė Šv. Kazimiero pradžios mo
kyklą, daugelį metų buvo al
toriaus patarnautojas. Gabus
sportininkas, uolus skautas.
Baigė North aukštesniąją mo
kyklą Worcestery ir pasirinko
JAV laivyną.
Šiuo metu JAV laivyno ba
zėj Grayslake, Illinois, atlieka
apmokymą. Tėvam laiškuose ra
šo, kad savo pasirinkta tarnyba
yra patenkintas.
Algirdo tėvai yra uolūs Šv.
Kazimiero parapiečiai ir susi
pratę lietuviai. Jo brolis Vytau
tas ir sesuo Aldona yra jaunes
ni už jį; abu mokosi.
Sėkmės Algirdui!
J.M.
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[WSH3
— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos I tomas jau iš
verstas į anglų kalbą ir netru
kus bus išleistas. Į ispanų kalbą
verčia N. Diminskytė, į portu
galų — inž. Audėnas, poetas
P. Babickas ir prel. Z. Ignata
vičius.
— Lietuvių Religinės Šalpos "
rėmėjų suvažiavimas pramatomas sušaukti šį rudenį Chicagoj. Pagrindinę Tcalbą pasakys
Simas Kudirka.
— Dr. Antano Kučo paruoš
tą Amerikos Lietuvių Istoriją
anglų kalba — Lithuanians in
America — leidžia Lietuvių
Enciklopedijos leidykla. Knyga
bus iliustruota, 320 puslapių.

Baltimore County išleido pavergtų tautų savaitės prokla
maciją. Iš k. Mrs. Ann Deklau, estė, Mrs. Kęst. Česonis,
LB atstovė, vykdomasis pirmininkas Theodore G. Venetoulis,
Bohdan Salamacha, Ukrainiečių Kongreso pirmininkas Baltimorėje, prof. S. Hayuk, ukrainietis.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Nepaprasti vasaros karščiai
vargina Baltimorės gyventojus.
Tie, kurie turi vasarvietes prie
Chesapeake Bay vandenų, bėga
tenai iš miesto atsivėdinti ir
praleisti savaitgalių. Tie, kurie
negali to daryti, nakties metu
sėdi ant laiptų iki po vidur
nakčio, kol atvėsta oras. Tada tik
gali savo namuose praleisti nak
tis.

Prel. Liudvikas J. Mendelis,
Šv. Alfonso parapijos energingas
klebonas ir visoj Baltimorėj ge
rai žinomas, liepos 15 laimingai
grįžo iš Europos į Oakville,
Conn., pas savo sesę Ievą Va
siliauskienę. Tenai prelatas su
sirgo burnos paralyžiumi. Pas
sesę jis sveiksta. Nežinia, kada
grįš j Baltimorę. Linkime jam
skubiai pasveikti. Kun. Antanas
Dranginis šiuo metu tvarko pa
rapijos reikalus.
Jonas Obelinis

Lietuvių Bendruomenės pik
nike rugpiūčio 10, sekmadienį,
Conrad Ruth Vilią parke daly
vavo didis skaičius žmonių. Bal
timorės lietuvių sportininkų
klubo tinklinio rungtynėse da
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
lyvavo komandos iš WashingtoBALTIMORĖJE
no ir Philadelphijos. Žmonės
Baltimore County pirmą kartą
linksmai praleido laiką. Rengė-; paskelbė pavergtų tautų savaitę
jai dėkoja visiems, kurie daly
liepos 13 - 19 dienomis. Vyk
vavo.
domasis pirmininkas Theodore
Šv. Alfonso suaugusių klubas
G. Venetoulis, graikas, išleido
surengė vakarienę ir šokių va proklamaciją. Ją įteikdamas, pa
karą rugpiūčio 10, sekmadienį,
reiškė, kad į pavergtų tautų są
gražiame Max Blobs vokiečių
rašą reikia įrašyti ir Kipro salą,
parke. Klubo nariai su savo
nes ir ten graikų kilmės žmonės
draugais praleido linksmą po
yra pavergti.
pietę ir vakarą šiame parke
Proklamacija rūpinasi East
Jessups Marylande. Pirmininkė
European Academic Assn. of
Grace Palumbo dėkoja visiems,
Maryland.
kurie atsilankė.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių parodėlė
Lietuvos vyčių 141-oji kuopa,
drauge su LB Bridgeporto apy
linke, Connecticut tarptauti
niame festivaly,
vykusiame
birželio 20-22, suorganizavo lie
tuvių tautinio meno ir gintarų
kioską. Šį tris dienas trukusį
festivalį — mugę lankė didelės
minios žmonių.
Lietuvių parodėlė buvo laiko
ma viena iš skoningiausiai pa
ruoštų. Ji buvo bene pati turtin
giausia tikrai meniškais ekspo
natais. Apspitę lietuvių stalus,
žmonės gėrėjosi audiniais, dro
žiniais, klausinėjo apie margu
čius ir šiaudinukus, žavėjosi
dideliu gintarų rinkiniu ir teira
vosi, kur galima viso to nusi
pirkti.
Gintarai šiemet buvo ekspo
nuojami ypatingai sumaniai. S.
Marcavage pastangomis buvo

HARTFORD, CONN.
Ramovėnų išvyka

Hartfordo ir apylinkių Ramo
vės Hartfordo skyrius birželio
1 buvo surengęs įdomią išvyką
į Glastonburį, Conn., kur poli
cijos šaudykloj turėjo gerą progą
pašaudyti į taikinius. Tai buvo
prizinis šaudymas.
Dalyvavo per 50 žmonių iš
Hartfordo, New Britaino, New
Haveno, Manchesterio, Waterburio ir iš kitur.
Pirmą vietą laimėjo Vaclovas
Nenortas iš Hartfordo, Conn.,
antrą — Vladas Butrimas iš New
Britaino, Conn., trečią — Vaške
lis iš Waterburio.
Po to buvo pasivaišinimas ir
pasilinksminimas.
Jonas Bernotas
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Anelė Stankienė iš Hartfor
do, Conn., mirusi liepos 13.
Buvo gimusi 1910 gegužės
4 Rakėnų kaime, Salako
valsč., Zarasų apskr. Į Ame
riką atvyko 1950 ir apsigy
veno Hartforde. Buvo uoli
lietuviškų darbų rėmėja.

gautas didžiulis' stiklinis ak
variumas. Jame — grakštaus jū
ros išskalauto medžio gabalas.
Ant jo ir smėly, tarp jūros kriauk
lių — įvairiai išdėlioti ginta
ro papuošalai. Vienos žiūrovės
žodžiais — tai buvo gražu, kaip
svajonė.
Šeštadienio vakarą atvyko
Waterburio Ratelio tautinių špkių grupė, kuri, nors ir didelia
me vasaros karšty, grakščiai ir
smagia nuotaika sušoko penkis
tautinius šokius. Žiūrovai stip
riais plojimais išsiprašė ir š.eštojo — Malūno.
Ši lietuvių parodėlė buvo to
kia sėkminga tik todėl, kad
Bridgeporto apylinkės lietuviai
taip dosniai skolino savo vertin
gus lietuviško meno kūrinius.
Ištisas dvi dienas, nuo ryto iki
vakaro, joj budėjo vyčių kuopos
pirmininkė Teresa Trainis. Prie
parodėlės
sustatymo
daug
darbavosi ir Aldona su Syl;
vestrer Marcavage, Alfortsas.
Trainis, G. Ivaškieriė. Eilėmoterų ir merginų, vyčių ir
Bendruomenės narių, budėjo
paskirtomis valandomis.
T. Trainis pastangomis ir šiais
metais buvo vedama lietuvių
kilmės svečių knyga. Ja ir vėl
bus pasinaudota, rudenį prade
dant vyčių kuopos veiklą.
G.I.

— Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų suvažiavimas ruo
šiamas lapkričio 28-29 Montrealy. Atidarymas bus penktadienio
vakarą su “rock” šokiais. Šešta
dienio rytą miesto apžiūrėjimas.
Po bendrų pietų naujos centro
valdybos rinkimai. Balius Ritz
Carlton viešbuty. Daugiau in
formacijų — vėliau.

— Akademija a.a. prof. Juo
zui Brazaičiui pagerbti Chicagoj, Jaunimo Centre, rengiama
lapkričio 30.
— Akademinio skautų sąjū
džio stovykla Rako stovyklavie
tėj, Custer, Mich., šiemet įvyks
rugpiūčio 27 -rugsėjo 1.
— Solistės Anitos Pakalnišky
tės ir pianisto Vytauto Smeto
nos koncertas Jaunimo Centre,
Chicagoj, įvyks rugsėjo 14. Ren
gia Margutis.
— Solistės Dalios Kučėnienės
koncertas, ruošiamas Giedros
Jaunimo Centre, Chicagoj, įvyks
spalio 5.
— M. K. Čiurlionio mirties
šimtmečio minėjimas, ruošia
mas Margučio, Chicagoj, Jau
nimo Centre, įvyks spalio 12.
— Vaikų piešinių parodos ati
darymas Chicagoj, Jaunimo
Centro apatinėj salėj įvyks spa
lio 17.
-rEglutės žurnalo šventė
Chicagoj, Jaunimo Centre vyks
spalio 17-19.
— Pasaulinis latvių jaunimo
kongresas ir latvių kultūros se
minaras įvyks rugpiūčio 15-21
Belgijoj, Liežo mieste. Kong
reso programoj numatyti refera
tai, koncertai, poezijos vakarai,
teatro vaidinimai, meno paroda,
filmai, sportas, pasilinksmi
nimo vakarai.
— Brazilijos lietuvių. savait
raštį “Mūsų Lietuva” redaguoti
perėmė naujai sudaryta redakci
nė komisija. 11 metų redaga
vęs kun. Jonas Kidykas išvyko
dirbti lietuvių parapijoj Cleveland, Ohio. Redakcinės komisi
jos nariai — kun. Pranas Gavė
nas, redaguojąs laikraštį nuo
1974 spalio mėn., administrato
rius kun. Petras Daugintis, kun.
A. Saulaitis ir Brazilijos LB ta
rybos vicepirm. Alfonsas D.
Petraitis.
— JAV Lietuvių Bendruomeaštuntosios tarybos rinkimai įvyks 1976 balandžio 24-25. Aš
tuntosios tarybos narių skaičius
padidintas iki šešiasdešimt
— JAV Lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas įeina “ex officio” į JAV LB krašto valdybą
jaunimo reikalam, skyrių pirmi
ninkai į atitinkamų apygardų
ar apylinkių valdybas.
— Inž. Donatas Šatas, PLB
valdybos vicepirmininkas, tiria
galimybes ir sąlygas suruošti pa
saulio lietuvių išeivijos kultūros
kongresą. Kongreso reikalais jis
tarsis su JAV LB kultūros tary
bos pirm. Anatolijum Kairiu ir
Kanados LB kultūros komisijos
pirmininke Elena Kudabiene.
— East St. Louis LB apylin
kės valdyba jaunimo kongreso
komiteto neorganizavo. Kongre
so reikalam lėšas telkia patys
valdybos nariai. Kvotą numato
išpildyti iki rugsėjo pradžios.

— Lietuvių akademikų suva
žiavimą Melboume, Australijoj,
rugpiūčio 30-31 organizuoja
Australijos LB krašto valdybos
švietimo vadovas P. Sungaila.
Kviečiami dalyvauti visi akade
mikai, universitetus baigę Lie
tuvoj ir Australijoj. Programoj
siūlomas susipažinimo vakaras,
prof. Algio Kabailos paskaita
“Lietuvių akademikų paskirtis
Lietuvių Bendruomenėj”, posė
dis su kitataučiais akademikais,
iškilminga vakarienė su diskusi
jom, dalyvavimas sekmadienio
pamaldose, profesinių grupių
posėdžiai. Suvažiavimo pir
mininku sutiko būti prof. Vytau
tas Doniela.
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Monzoj, Italijoj, gyvenusių lietuvių būrelis po 30 metų susi
tinka su savo globėju Tėv. Petru Baniūnu, OFM, Chicagoj.

NAUJAI IŠLEISTOS
KNYGOS

PADĖKA

914 454-3080

1
i

Parant-Chlld Resort
$U0perLY
Efficienoy Units Avillablo l«<JC0UpLE
Chitdren under 12 Iros In um« room

" 4nn 3 S* Ftf Ynntg
SNACK BAR OPEN ALL
DAY. BUYERS $1.00
PER CAR-LOAD. SELLEP.S SPAGE $5.00.
ARE CODE 617

CABINS hT. 96 MOTEL
Linekin Village on
Unekin Bay ■ E. Boofhbay 04544
Efficiency Unitą - 2 to 4 persona
per unit - Peaceful & Beautiful Oock & Moorings. (207)
633-3681.
ATLANTIC CITY, NJ

SAM’S

Utptenumeruok
Darbininką
sėvo draugam gimtadienių,
vardinių irkltų švenčių proga.
.

BEACH
HOUSE

BATH

201 S, Virginia Avė., opposite
Steel Pier. Hot & eolo showers.
Ladies & mens privalė dressing
rooms & lockers. Also can
shower & change off the beach.
Can handle charter buses - call
for reservations. 609-344-8164.

LOW MID WEEK RATES
RATES BEGIN AT $90 WEEKLY

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

SUMMER CLEANING

WEDDING LINE INVITATIONS

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

AMAZINC MELIOGRAVED, RAISED LETTERING
EiaUlSITE PAPERS A WORKMANSHIP
AT A PRICE TO FIT YOUR IUDGET

(212) YU 2-3410; Days

'

WATERPROOFING

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

fHEf ESTIMA TE — FULL Y INSURED

OCEAN FRONT RENTALS

723-2733

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

POCONOC MILFORD

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

DEXTER PARK
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\BnUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

The Complete CATSKILL MOUNTAIN Family Resort"

Mountaindale
Lodge

New lakevlew efficiency apts. Color TV, A/C.
Prlvate bath. Also housekeeping cottages ava II.
Restaurant lounge. On 180 acre eatate. Swlmmlng. Tennla. Plūs manu other recr. facll. Wkly.
rate from $150. Dally rates avaII. (717) 2968502

►

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

SPECIAL MID-WEEK RATES
Lecal L.l. #516-379-2822 for free color Brochure, Rates and tceservations.

SCHRAGER’S

SPECIAL GROUP AND BUS TOURS
■-

■ 1500 acre forest preserve
ARESORT
k
in the Adirondacks
flk
• 9 clay. 2-all vveather
PRESERVE INTHE
championship tenriis courts
MAGNIFICENT
EeJaL
■ Chef’s cuisine
ADIRONDACKS..J
I
■ Private spring-fcd lake
■ Folk, sočiai dancing
AND BETTER /
\
activities...and
THAH EVER! Jllllllllllll laMMMMk ...alldelighlful
people

(

)

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

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.

VVrite lor brochure
ancl ra,GS or cal’,or

—
reservations.
)( —J— Chestertovvn;
y|_ 518/494-2229

Box CD Chestertown, N.Y. 12817
I

NOEL'S

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

Air Conditioning Specialists
Wall & Window Installation

Service & Repairs 212-326-1975

OUEENS GENERAL SERVICES
THE EUROPEAN PAINTER
Inslde and Outside
Ouality Workmanship
1221 Astoria Blvd. Astoria, N.Y.
Call 212 545-3112
An Unforgetlible Experienw

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:

Italtan - Amerlcan Cutslns

Americon or European Plan
Pool on Premises
Write or Phone
(201) 774-9655 - 776-7658

DOOR TO DOOR SERVICE
C & S MOUNTAIN LINE
Mt. phone (914) 434-4820

;n’BE 2-1160 " 2200

WASH.

Hand Cas(; Heirloom Quality, Sculptured
Antique Pevvter Finish or Black, Statė Preference, Size — approximately 10 x 7". Sėt
of 3 — $27.00 or $10.00 each. Prepaid —
Add $1.00 West of Mississinoi.

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9064
A. ir E. Bacevlčiaf, Sav.

THE ARTCASTEK DEPT C
Harleysville, Pa. 19438
(215) 256-8459

’l

CONN. LICENSED RĘST HOME, scenlc Cornwal
Bridge has sulte bedroom, llv. rm. tolletfacllltlea,
no age barrler, llmited nurslng care.$175 per wk.
includes all expenses except doctor and Medlcal
b III s. 203 672-6224

Enjoy a family fun vacation on 60
acres*in the White Mts. MotelHousekeeping Cottages. Pool, small
farm animats, pony ridės.
L$w RiIm. Don’t forgit ytur cunira.

J

CaH 603-726-3318

or write
#1,*
. ;
Thornlon, N.H. 03223-

CARUSO ITALIAN
RESTAURANT
We Serve Great Food!
Come Try lt.
7715 Flfth Avė.
Bklyn, N.Y.

RFD

AL BROCCO
4414 Baychester Avė. Bronx
FREE ESTIMATES FOR T.V. STEREO TAPĖ DECK
REPAIRS ANTENNAS INSTALLED COLOR OUR
SPECIALTY. ALL WORK GUARANTEED.
CALL 212 994-0098 or 994-2435

CRYSTAL BROOK HOUSE
Box 18L Round Top, N.Y. 12473 518 622-3751
Informal, friendly Reaort wlth apacloua grounda
and plcturesque waterfalls. Alr cond. Din. Rm.,
motei & maln house rms w/pvt bath*. Pool,
sports, recreatlon rm. Good Home Cooklng, 3
meals dally. Nr. Catakill Game Farm. Horaeback
rldlng. Reasonable. Call or wrlte. Open thru Oct.

ED DENMARK
Commerclal Resldentlal Interior & Exterlor
Fuly Insured—Dapendable Varnlah and Staln,
For Free estlmate call

L

(201) 846-2530

SENIOR CITIZENS
BE HAPlPY IN OUR NEW ŠENIOR CITIZENS ROME
SS. I. ACCEPTED CATHOLIC CHURCH IN AREA

DISCOUNT TILE INSTALLERS
1182 E. 82nd St. Bklyn.
Kitchen, Dlnlng Room, Basementft
Foyer & Kemtlle & Stiek Tile
Call Now 212 968-1927

i

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

į

NEED A KOMI IMPROVHMM!
Basements, Atttcs, Bolhroentsį j <
-Aluminum Sidlno, Home Extensitm
Free Ėst i matės, Lic. 697755 ,,L

Call Randy, (21 Z) 429-641#

Steam train or antlque rali car ridės dally 105:40 p.m. 24 mlles Board downtown Wolfeboro,
New Hampshlre or Rte. 16 Wakefleld, or Rte. 109,
Sanbornvllle. Connects wlth Winnlpesaukee

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

Belmar
SUPER STUDIOS
From $179
Heat Incl
HARBOR HOUSE
On the Ocean at Ninth Avė.
201 681-1666

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiutarial, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irflr1 mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
1 Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149.
107-04 Jamalca Avė., Rlchmond 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.
Matinės

Matlnla

Grynais

Mortgaga

Pajamos

Pelnas

įmokama

liduodamas

$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

$384,000

PARK TERRACE

OFFICE BLOG.

408 - 7 AVĖ.
ASBURY JARK, N. J.

cars;lmts

1

1

JAMAICA APTS.

TIDES HOTEL

LIBERTY BELL

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

at Blake Mt. farm Resort

44 butai

ABE LINCOLN

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

J

63 butai

GREEK ART BOUTIOUE
30-29 Stelnway St
Astoria
Open 6 days a Week
Bridal Dresses & Veils
Custom Fit
Call 212-274-9119

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE

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

VASAROS IŠPARDAVIMAS

Box 37 CD Round Top. Greene County, NY 12473 (518) 622-9316

CRYSTAL

; or

•

.

SILVER WANTED PAYING 300% - 400% 4 UP
CALL FOR OUOTES ALSO WANTED: PROOF SETS
TYPE GOLD 4 FOREIGN COINS
WE SELL JEWELRY OPEN DAILY EXCEPT
SUNDAY

Superb Itallan-American resort including 3 gourmet meals
daily. Huse tiltered pool All sports and tournaments, Sočiai
Director, Child Counselor. Danclng and Entertninment nightly in
our Beautiful Cocktail Lounge. Free Movies, Sunday Cocktall
Party. Huge Air-Conditioned Dining Room witt Beautiful Mountain Views. Golf and Horseback Riding. including a weektv
Rodeo, Nearby. Located lust 5 minutes from Catst iii Game Farm.

/\l/r~

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

VVOLFEBORO RAIL ROAD

101 BOAR0WMK, AlfaMK^CITY, N J.
PHONE 609 348-0782

Į
Į

M O VI NG
Furnlture — Appllances 1 Piece or
Whole Apartment
Reasonable, Dependable
Call Ben for Free Estlmate
(201) 772-0591

1

(212) 779-1714; Evai.

ALLEGRETTA MOTEL &
RESTAURANT HAMPTON BAYS

MASON WORK, POINT1NG,
STUCCO &CONCRETE. Also Painttng.

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

G&R RĘST HOME

PEC ENTERPRISE

WATERPROOFING

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

—------------------------------------------------------------------------ Į
' !

—
........................... PRINTING ■

Special Group Rates

. ‘

Caterlng for all occaslons, weddlngs, showers,
chrlstenlng, buslness meetlng* ate. Dlnlng Dally
apeclalizlng In Sauerbraten. Danclng every Sat
and Sun. Nitą In Our Dellghtful Ratskeller Room
44-01 BROADWAY For complate Into. CaN
932-9274 Astoria
______

M & K CLEANERS INC.
RUG AND UPHOLSTERY CLEANING
10 C A SQUARE FOOT
STEAM AND FOAM DRY CLEANING
ALL WORK GUARANTEED
CALL (201) 939-4511

Free Color Brochure, Rates & Sample Menu

-

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS

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

WRITE OR CALL

maiRET DmVE4M
R0ITFE6,
—FMJKU
fa* *
CKBm
nImBNI M

home-l'ike family resort

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

«ccom. Summer Soecials, Large Pool,
Dancing, Barbeoues, Sports.
Horseback ridina & aoif nearbv
1

349-2520

$

’

Fol?l“$22-S26!“li“-.!...•'

AT NEW EKUMTS
FINEST MIVE-IN

Heated deluxe motels • Prlvate Bath
TV » Pool • Patio • Movies • Ali
Outdoor Sports on Premises • New
Cocktail Lounge • Live Entertaining
Dance Band • 3 Tasty Meals Daily

85-03 JAMAICA AVĖ.

SPECIAL WEEKEND VACATION

EVHIY SUNDAY

ACRA 9, N.Y. Tel. 518 622 9802
N.Y. City Tel (1) (212) 849-9756

CLAM BAR

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

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
4
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y.
TELE:(51 6) 643-9610
ASK FOR JOE

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

Ask for Mr. Ernst

NEIGHBORHOOD
849-8930

HOUSE

1WIN WIU0WS RESORT

Oombined 10 acres. Swimming pool.
games. Walking distance to Lake,
churches. store; also dancing & nightly
entertainment. Home cooked meals. Pnvate baths. $70. to $80 weekly. adults.
Family rates.
i
Mrs. Eanice Billard. Mgr.
K P. 4. Honesdale, Pa. 717 - 729-7615 I

9 A.M. — 5 P M.

Reduced Fall Rates
Excellent Accomodations

J. & J. FISH MARKET
INC.

(Under new Management)
Housekeeping cabins, fully equipt. $85. 4
.up weekly.
Also

MWMn4UFTS

TRAKENSEE HOTEL

FREE DELIVERY IN

TOWN & COUNIRlf
CABINS
Beach Lake. Pa.

GIANT
FLEA
MARKET

Lake Bomoseen, Vt. 05732
Open Year Round
Excellent Food. Write for Folder:
Mr. & Mrs. Bernard Poremski
(802) 468-2403

Tėv. Petras Baniūnas, OFM

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER

■ti

CAPECOD-maiFLEET

1

I

3 1/2 AND 4 1/2 ROOM LUXURY APARTMENTS
APPLIANCES, HEAT, HOT WATER, CARPETING,
DISPOSAL,
LAUNDRY
ROOM,
SECURITY
INTERCOM, PARKING. MINUTES TO SHIPPING 4
1-84 1-621-4805 1-628-7184

■>

Raudonojo arklio vasara, E.
Cinzo — 6 dol.
Pagairė, J. Gliaudos, prem.
romanas — 4.50 dol.
Dienų vitražai, S. Oželienės
5 dol.
Vienas mažas gyvenimas, H.
Lukaševičiaus linksmi ir liūdni
prisiminimai — 5 dol.

S. ir Z. Krasauskai taip pat
surengė gražias veišes ir įtei
kė 100 dol. auką. Dėkoju jiems
už pobūvį ir auką.
Dėkoju ir kitiems, kadaise
Italijoje gyvenusiems lietu
viams, už prisidėjimą prie gra
žaus pobūvio.

120 beautiful acres at the foot of the Mt. BorderIng on stata landa. Excellent German Amerlcan
„ cufsina. Alr cond. 4 heated dlnlng room, motels
4 guest rooma. Tennla 4 all sportą. Heated pool
prlvate lake. Caslno, cocktall lounge. Dance
band dally 4 nltely acttvitie*. Reasonabte rates,
Colorful brochure.

j

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

Kai buvo Monzoje, Italijoje,
gyvenusių lietuvių susitikimas
Chicagoje, mane nuoširdžiai
globojo R. ir E. Čepavičiai. Jie
sudarė galimybes porą savaičių
prabūti jų vasarnamyje ir dar
paaukojo 100 dol. Už globą,
pragyvenimą vasarnamyje ir už
auką nuoširdžiai dėkoju.

Tel. 518 622-3157
Friendly Family Resort

Mes grįžtame, A. Pakalniškio
5 dol.
Tos pačios motinos sūnūs, P.
Girdžiaus — 4 dol.
Pėdos mirties zonoje, E. Juciūtės — 10 dol.
Fragmentai iš praeities miglų,
A. Ryliškio, minkštais viršeliais
— 12.50 dol., kietais — 15
l
dol.
Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

SOUTHINGTON
KENMORE LUXURY APTS.

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

BLACKHEAD
MT. LODGE
Round Top 5, N.Y. 12473

Aidai—
kultūros žurnalas —
šiemet švenčia 25 metų i
sukakti, kai jie leidžiami'
Amerikoj.
Ar juos prenumeruoji?

Oi

$116,000

$109,000

$30,000

$500,000

$100,000

Pirkėjui pageidaujant LITAS gali administruoti
;
šias nuosavybes garan— .y
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
Rlchmond HIII, New York 11418
USA. Telefonas (212) 441-6799

PRAŠOME
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KAZYS JANKŪNAS — JUBILIATAS
Kazys Jankūnas, New Jersey
lietuvių visuomenininkas, buvo
pagerbtas koncertu ir banketu
birželio 21 Lietuvių Laisvės sa
lėj, Elizabeth, N.J. Apie tai bu
vo rašyta Darbininko Nr. 26.
Bankete K. Jankūno asmeni
apibūdino
Antanas
Rugys
Čia spausdinamos tos kalbos pa
grindinės mintys.
-o65 m. sukaktį minįs Kazys Jan
kūnas gimė ir augo vidutinių
ūkininkų
Šeimoj
Ukmergės
apskr., Širvintos upės pakran
tėse. Augdamas labai patriotiš
kai nusiteikusio kaimo ir religin
gos šeimos aplinkoj ir vaiko aki
mis stebėdamas atsikuriančios
Lietuvos sunkias kovas už jos iš
likimą, sukaktuvininkas į Uk
mergės valstybinę gimnaziją
atėjo jausdamas, kad jo tolimes
nis kelias gali būti sujungtas tik
su katalikiškai ir tautiškai nusi
teikusia moksleivija.
Todėl
gimnazijoj įsijungė į ateitininkų
eiles ir dalyvavo jų veikloj iki
ideologinių moksleivių organi
zacijų uždarymo. Taip pat pri
klausė ir prie gimnazijoj veiku
sios skautų organizacijos. Būda
mas vyresnėse klasėse, uždar
biavo
privačiomis
pamoko
mis ir, susitaupęs kiek pinigų, į-

stojo į Kauno universitetą, kur
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą, ruošdamasis mokytojo
darbui.
1931 baigęs atsargos karinin
kų kursus karo mokykloj, pra
dėjo dirbti krašto apsaugos mi
nisterijos įstaigose ir tęsė studi
jas universitete. Aplinkybėm
susiklosčius, ir toliau dirbo ka
riuomenės įstaigose iki pat bol
ševikų okupacijos, o mokytoju
taip ir nepasidarė. Nuo 1931
pradėjo bendradarbiauti karinėj
spaudoj (Mūsų Žinyne, Kary ir
Karde), parūpindamas straips
nių ir svetimomis kalbomis lei
džiamų knygų bei žurnalų ap
žvalgų. Keletą literatūrinių ver
timų paskelbė ir kultūrinis žur
nalas Naujoji Romuva.
Studijuodamas priklausė prie
studentų atsargos karininkų Ra
movės korporacijos. Su pirmai
siais kariuomenės daliniais atsi
dūrė Vilniuj, kurio universitete
įsigijo diplomą ir iš kurio kar
tu su žmona Liucija pasitrankė
į Vokietiją.
Keletą mėnesių krovęs vago
nus, iki stovyklų atsiradimo dau
giausia laiko praleido kelionėse
vis tolyn į vakarus, kol pagaliau
atsidūrė stovykloj prie Detmoldo, Vestfalijoj. Stovykloj tuoj

N. Y. assemblyman Frederick Schmidt (kairėje) Apreiš
kimo parapijos piknike su Sibiro tremtine E. Juočepiene
ir kleb. kun; Pr. Raugalu.

ŽINIOS

rt
1B V mn

JUOZUI ŠILKUI
mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnui EDVARDUI su
šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems reiš
kiame širdingiausią užuojautą.

t i k $679

1

Ml -'v .

1

Naujas moterų kvartetas “Vilija”, kuriam vadovauja muz. Liudas Stukas. Iš k.: Lo
reta Stukienė, Regina Malakienė, Aldona Pitkunigienė, Edna Rinkevičienė, Liudas Stukas.
Kvartetas dalyvauja Lietuvos vyčių linksmavakaryje rugpiūčio 22 Atsimainymo parapijos
salėje Maspethe. Nuotr. R. Kisieliaus

pat įsijungė į organizacinį gyve
nimą ir dirbo centriniame britų
zonos lietuvių komitete. Be to,
kurį laiką vadovavo stovyklai,
dirbo ir bendradarbiavo Detmolde leidžiamame Lietuvių
Žody ir mokytojavo Augustdorfo lietuvių gimnazijoj.
Atvykęs 1949 į JAV, sustojo
Elizabethe, N.J., ir įsijungė
į Tremtinių draugijos, o vėliau ir
į Lietuvių Bendruomenės veik
la. Per suaugusiojo gyvenimą
nutolęs nuo ideologinių partijų
ir sambūrių gyvenimo, jis visa
širdim įsijungė į bendruomeni
nę veiklą, nes Lietuvių Bend
ruomenėj matė pagrindinę ir lie
tuvybės išlaikymo išeivijoj, ir
kovos už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą atsparą. Ne
skirstydamas žmonių pagal pa
žiūras, jis sugebėjo sugyventi su
įvairių įsitikinimų žmonėmis.
Nuo 1968 pirmininkauda
mas New Jersey LB apygardai,
artimesniųjų bendradarbių pa
dedamas, pagyvino vietos LB
veiklą tiek, kad ji pasidarė žino
mesnė ne tik lietuvių, bet ir
kitataučių tarpe.
Be organizacinės veiklos,
kuriai sukaktuvininkas nešykš
tėjo nei laiko, nei pinigų, jis
beveik kiekvieną žymesnį vie
tos įvykį aptaria Darbininko ir
kartais Draugo puslapiuose
spausdinamose korespondenci-

L.B. APYLINKĖS VALDYBA
ir BENDRUOMENĖS NARIAI

PIGIAUSIA KELIONĖ J GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
savaitės ekskursija Lietuvoje

m

B

Mielam L. B-nės New Haveno apylinkės nartui

A. A.

s<
<'■

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE
IEŠKOMI ASMENYS

Baranauskaitė,
Edita,
iš
tekėjusios pavardė nežinoma, į
JAV atvykusi prieš I pasaulinį
karą, gyvenusi Chicagoj.
Baranauskas, Pranas, į JAV
atvykęs prieš I pasaulinį karą,
gyvenęs Chicagoj.
Bubnienė, Josephine.
Čekanauskas, Jonas.
Derenčius, Albinas, Kazio sū
nus, kil. iš Graužinių km., Gra
žiškių vi., Vilkaviškio apsk.,
į į JAV išvykęs 1911, gyvenęs
Kansas City, Mo.
Juodytė, Liucija, Juozo duktė,
gimusi Mokilių km., Aluntos vi.,
Utenos apsk., į JAV atvykusi
1925.
Naginonis, Tadas, buvęs stu
dentas.
Nevienė, Marija.
Rastauskas, Valerijus, 1937
dirbo Kiauklių apylinkėj kultūrtechniku, atvykęs į JAV.
Simatonis, Juozas, Juozo sū
nus, kil. iš Vainiūnų km., Nosetos vi., Kėdainių raj., išvykęs
į JAV apie 1911, gyvenęs Chi
cagoj.
jose. Be to, Kario redakcijos pa
prašytas, 1955-56 išvertė H. Sen
kevičiaus istorinį trijų tomų
romaną Kryžiuočius, kuriuos tas
pats Karys ir išleido.
R.

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp,
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restoring natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650.
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart,
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J,
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N.
Milwaukee Avė.; 1147 N". A'shland Avė.

Slonskienė, Elena.
Stuksius, Antanas ir Edvardas.
Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of
Lithuania, 41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024.

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

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

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

(lėktuvas, viešbutis, maistas)
Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko

Pabaltiečiai
Bicentennial minėjime
Bostono miesto įstaiga kultū
riniam reikalam Pabaltiečių pa
sirodymui yra paskyrusi rugsė
jo mėnesį. Programa numatoma:
Rugsėjo 4 atidarymas ir pri
ėmimas rotušėje su trumpa me
nine programa.
Rugsėjo 13 popiet festivalis mugė po atviru dangumi Fenway parke. Bus parodyti Pabal
tiečių medžiaginės kultūros da
lykai. Vėliau tautinių šokių ir
dainų koncertas English High
School salėje.
Rusėjo 28 latvių pianistės
koncertas First and Second
Church, Arlington gatvėje.
Rugsėjo 30 lietuvių koncer
tas. Programą atliks smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, čelistė
Joyce Irons, pianistai dr. Vy
tenis Vasyliūnas ir Saulius Ci
bas atliks lietuvių kompozitorių
Čiurlionio, Gaidelio, Kačinsko
ir Bražinsko kūrinius.
Rugsėjo 2-29 dienomis rotu
šės (City Hali) patalpose bus
net penkios įvairios pabaltiečių
istorinės, etnografinės ir kito
kios parodos.
LB Bostono apygardos diena
bus rugsėjo 14 Maironio parke
Worcestery, Mass.
Tautos šventės minėjimas
rengiamas rugsėjo 20. Jis bus
sujungtas su dail. M. K. Čiur
lionio ir vysk. M. Valančiaus
minėjimais. Rengia LB apylin
kė.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

RUGSĖJO 25 D. ir SPALIO 16 D.

460 Wes+ Broadvvay, South Boston Massachusetts

"Kur Jūkstančiar taupo milijonus
Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų —
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, Philadelphijos, Los Angeles ir kitur. Norintieji gauti daugiau
informacijų prašomi kreiptis į

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.

• Regula* a/c — 5Į4 %
• Special Notice a/c — 5%

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

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

8 White Oak Road
Nevvton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos metu
Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po 4 valan
dos po pietų.

Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai
Lietuvą aplankyti

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo $739.—
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

CURRENT DIVIDEND RATES

ALGIRDĄ MITKŲ,

arba
Galaxy Tours & Travels
141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

c,.
HtAMCY

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS

UBB MOTEL

d635 C o re y Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 360-9513

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

rugsėjo 3

lapkričio 21

rugsėjo 19

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 —
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) 268-5764 _
Savininkė: Aldona Adomonienė

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.
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SĖKMĖS KAZIUI BRAZAUSKUI!

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

Dr. A. Starkus, ilgesnį laiką
išgulėjęs ligoninėj, dabar gydo
mas dr. Tūlos namuose, kur
uoliai prižiūri ligonio žmona
Elena Starkienė.
Tėv. Tarcizijus Garbukas,
OFM, kuris gyvena pranciško
nų vienuolyne Jeruzalėje, yra
atvykęs į Šiaurės Ameriką. Pir
ma sustojo Montrealyje, paskui
Toronte. Iš ten atvyko į Brookvyno vienuolyną pasisvečiuoti.
Apžiūrėjo
Kultūros
Židinį,
spaustuvę, lankėsi Darbininko
redakcijoje ir papasakojo apie
gyvenimą Izraelyje. Iš čia iš
važiavo į Kennebunkportą, kur
praleis kelias dienas. Paskui
keliauja į Chicagą, Torontą ir
vėl išskris į Jeruzalę.
Baltų festivalis, rengiamas
BATUNo, bus rugpiūčio 16, šeš
tadienį, Plattdeutsche Parke,
Franklin Sq., L.l. (Žiūr. skel
bimą).
Darbininko spaudos kioskas
veiks lietuvių dienoje Lakewood, Pa. Į šią lietuvių dieną
suvažiuoja labai daug žmonių iš
visos Pennsylvanijos.
Povilas Dargis, Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje preziden
tas, atvykęs į Pildomosios Ta
rybos posėdžius New Yorke,
rugpiūčio 6 lankėsi Kultūros
Židinyje, apžiūrėjo patalpas, su
sipažino su spaustuve, su Dar
bininko administracija, kur įsi
gijo naujų plokštelių, apsilankė
ir Darbininko redakcijoje. Jį
palydėjo SLA sekretorė Geno
vaitė Meili ūnie nė.

Lietuvos vyčių seimas prasi
deda rugpiūčio 22, penktadienį,
9 v. v. linksmavakariu Maspetho parapijos salėje. Iškilmin
gas banketas bus rugpiūčio 23,
7:30 v. v. Kultūros Židinyje,
iškilmingos pamaldos rugpiūčio
24, sekmadienį, 11 vai. Maspetho lietuvių bažnyčioje. (Plačiau
žiūr. skelbimą).
Praeitą savaitę Darbininko
pirmame puslapyje nebuvo sa
vaitės įvykių. Tos žinios buvo
siunčiamos paštu ir redakcijos
nepasiekė. Kažkur pakelėje din
go.
LKM S-gos 29 kuopos narės
visos susirenka rugpiūčio 17,
sekmadienį, 12 vai. Apreiškimo
parapijos salėje bendrai nuo
traukai.
Darbininko skaitytojai, siųs
dami prenumeratą, pridėjo po
10 dol. spaudai: J. Laitušis,
Union, N.J., V. Sabaliauskas,
Colonia, N.J., J. Jasinskas, Ventnor, N.J. Po 5 dol.: kun. J.
Bakšys, Rochester, N.Y., J. Butkiewicz, Bronx, N.Y., J. Sirutis,
B’klyn, N.Y., Z. Gorodeckas,
San Diego, Ca., ir A. Kapavidienė, Cambridge Mass. Visiem
aukotojam gili padėka. Darbi
ninko adnų
B. Nemickas iš Wethersfield,
Conn., lankėsi Darbininko ad
ministracijoj, apmokėjo prenu
meratą ir spaudai paremti pri
dėjo 10 dol. auką. Taip pat
apžiūrėjo ir Kultūros Židinio
pastatus. Jis lankė savo gimi
naičius Kreivėnus Woodhavene.

Povilas Dargis, iš Pittsburgho, Pa., SLA prezidentas, atvykęs
į
pildomosios tarybos posėdžius, su SLA sekretore Geno
vaite Meiliūniene apsilankė Darbininko redakcijoje.

BATUNO
ŠEŠTASIS
TRADICINIS

BALTIJOS FESTIVALIS
GEGUŽINĖ
įvyksta
rugpiūčio 16, šeštadienį,

nuo 2 vai. popiet iki vidurnakčio
PLATTDEUTSCHE PARK,
1132 Hempstead Tumpike, Franklin Square, L.I., N.Y.

Programoje:
4:30 vai. — Festivalio koncertas

Lietuviškąją programos dalį atliks Waterburio
tautinių šokių grupė “Ratelis”, vad.
Antaninos Bulotienės

Po programos pasilinksminimas ir šokiai

Veiks pabaltiečių maisto bufetas ir spaudos knygynai
Bus didelė loterija — Specialios pramogos vaikams
Festivalis įvyks bet kokiam orui esant
Įėjimo auka:

$3 suauguslem
$2 moksleiviam
Vaikai iki 12 m. nemokamai

Liucija ir Kazys Jankūnai
operos solisto a. a. Vlado Baltru
šaičio atminimui pagerbti Kul
Pranciškonų
spaustuvėj
tūros Židinio reikalams paauko
Brooklyne
gegužės
23
buvo ne
jo 10 dol.
eilinė šventė. Spaustuvės kie
Petronėlė Gagienė vėl pagul
me, tarp žydinčių tulpių ir aly
dyta ligoninėj, nes gavo para
vų, buvo sustatyti gražiai pa
lyžių. Palengva sveiksta. Ją uo
puošti stalai su įvairiais valgiais.
liai slaugo duktė Francis.
Tai buvo ruošiamas atsisveiki
I. ir A. Lubai, ilgą laiką gy
nimas su ilgamečiu spaustuvės
venę Brooklyne, šiomis dieno
tarnautoju Kaziu Brazausku,
mis įsigijo nuosavybę ir apsigy
žinomu lietuvių sportininku
veno su šeima Seaford, L.L
veteranu. Jis, nors prieš metus
Dr. G. Skučas, kurį laiką gy
laiko buvo išėjęs į pensiją, pa
venęs New Yorke ir persikėlęs
laikė artimus ryšius su buvu
į Hilton, N.Y., rugpiūčio 21
sia darboviete. Kai buvo suži
švenčia 10 m. vedybinio gy
nota, kad jis išvyksta nuolati
venimo sukaktį. Ta proga dak
niam apsigyvenimui į Los An
taro tėvai iš Lake Worth, Fla.,
geles, Calif., spaustuvės vado
pas pranciškonus Brooklyne už
vybė surengė jam išleistuves.
prašė mišias jubiliatų intencija.
Be spaustuvės vadovybės ir
Kazys Brazauskas
tarnautojų, vaišėse dalyvavo
išleistuvių dieną
Darbininko redaktoriai, Brook
lyno pranciškonų vienuolyno
Kaune. Per jo rankas perėjo
viršininkas T. Paulius Baltakis
daugumas spaustuvėj atliktų
ir visi Brooklyne gyveną pran darbų. K. Brazauskas buvo ge
ciškonai. Buvo atvykę ir buvę
ras savo srities žinovas, kruopš
bendradarbiai, dabar pastoviai
tus ir pareigingas tarnautojas,
gyveną Kennebunkporte, Me.: malonus ir sugyvenamas, visų
T. Klemensas Žalalis, T. Rafabendradarbių mėgstamas. T.
elis Šakalys ir Br. Jurgis Pet
P. Giedgaudas savo kalbą bai
kevičius. Vaišių dalyviai turėjo gė padėkodamas K. Brazauskui
progos pabendrauti ir atsisvei už ilgametį puikų darbą ir bend
kinti su išvykstančiu K. Bra radarbiavimą ir įteikė dovaną
zausku.
— lagaminą.
T. Pranciškus Giedgaudas,
Visi dalyviai sugiedojo Ilgiau
OFM, spaustuvės vedėjas, pasa sių metų ir linkėjo jam laimėsi
kė atsisveikinimo kalbą, iš ku Amerikos vakaruose. K. Bra
rios paaiškėjo, kad K. Brazaus zauskas savo kalba dėkojo už
kas pranciškonų spaustuvėj dir
suruoštą šventę ir reiškė viltį
Dalia Bagdžiūnaitė
bo nuo 1951 metų. Tada jis dar daug kartų susitikti.
buvo neseniai atvykęs iš Pran
Vaišių metu buvo padaryta
BAIGĖ KOLEGIJĄ
cūzijos. Visą laiką dirbo pagrin daug nuotraukų ir susuktas fil
dinio laužytojo darbą, kurį bu mas.
Dalia Bagdžiūnaitė cum laude
vo išmokęs dar Lietuvoj, dirb
Gražias vaišes paruošė ir kie
baigė Hunters kolegiją. Studi
damas Spindulio spaustuvėj mą tautinėmis spalvomis papuo
javo meną ir pedagogiką.
šė Pranciškonų spaustuvės tar
Ji yra dukra Antano ir Bi
nautojos — buv. K. Brazausko
rutės Bagdžiūnų. Mokėsi Mairo
LONG ISLAND, N.Y.
bendradarbės.
nio lituanistinėje mokykloje ir
K. Brazauskas su žmona Si
baigė tos mokyklos 13-tąją lai
Amerikos
Lietuvių
Piliečių
mone
birželio 28 išvyko į Ka
dą. Baigė Art and Design aukš
Klubo
Suffolk
apskrities
rudens
liforniją
ir apsigyveno Hollytesniąją mokyklą - gimnaziją
gegužinė - piknikas įvyks š. m. woode. Jų naujas adresas: 1800
Manhattane. Visą laiką akty
viai reiškiasi lietuviškame jau rugpiūčio 24, 2 vai. popiet, gra No. Harvard Blvd., Apt. 16,
nimo gyvenime, priklauso aka žioje A. Antanaičio sodyboje, Hollywood, Ca. 90027.
a.d.
demikų skautų sąjūdžiui, aštuo 454 Meadow Road, Kings Park,
nerius metus šoka Jadvygos Ma L.L, N.Y. 11754, tel. (516) 269Ekskursija Į
tulaitienės vadovaujamoje tau 9417. Maisto bus galima gauti
ir vietoje. Klubas kviečia lie
tinių šokių grupėje.
Kennebunkport, Maine
tuvius iš visur ir visus praleisti
Tradicinė rudens ekskursija
popietę gražioje gamtoje, susi
Valerija Kazlauskienė liepos
autobusu pas T. Pranciškonus
tinkant senus pažįstamus ir už
įvyks rugpiūčio 30 — rugsėjo 1.
21 susilaužė koją per riešą ir
mezgant naujas pažintis. Baikim
Autobusas išeina nuo Kultū
išgulėjo 10 dienų Queens Ge
vasarą gražioje lietuviškoje nuo
ros Židinio, 341 Highland Blvd.,
neral ligoninėje. Koja įdėta į
taikoje. (A.M.)
gipsą, dabar gydosi namie, pri
Brooklyne, rugpiūčio 30 d., 9
žiūrima dukters ir kitų giminių.
vai ryto ir pakeliui sustos prie
— BATUNo įstaigai Bronxe Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
Konstancija Botyrienė, mo
yra
reikalingas nuolatinis rašti maica
kytojo Juliaus Botyriaus žmona,
Avė.,
Woodhavene.
nės
vedėjas ar vedėja. Sąlyga Grįžtama rugsėjo 1 d. vakare.
staiga mirė rugpiūčio 5 ryte.
Kelionė, nakvynė ir 5 kartus
Palaidota rugpiūčio 7 iš Angelų — geras anglų kalbos žinojimas
Karalienės parapijos bažnyčios ir mokėjimas rašyti rašomąja ma valgis — asmeniui 58 dol. Ke
Cypress Hills kapinėse. Buvo šinėle. Mokamas geras atlygi lionės reikalais skambinti T.
kilusi iš Kubiūno kaimo, Grin nimas. Kreiptis į Kęstutį Miklą, Petrui (212) 827-1351, Marytei
kiškio valsčiaus, Kėdainių aps 71 Farmers Avenue, Plainview, Šalinskienei 296-2244. Gautas
krities. Mokėsi Šiluvoje, Baiso tN.Y. 11803 — Telefonas dienos patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
galoje, Kėdainiuose, Kaune. Bu metu (212) 243-3822, vakarais
tas.
vo mokytoja. Nuliūdime liko (516) 935-0896.
vyras Julius, sūnus Gražvydas
Botyrius ir dukra Daina Kulie
KVIEČI AM E Į Ll ETUVOS VYČIŲ 62-TRO
nė.
A. a. Hildai Kacinkevičienei
SEIMO PARENGIMUS!
mirus, JAV LB Great Necko
apylinkė jos vyrui Mečiui reiš
RUGPIŪČIO 22, PENKTADIENI, LIETUVIŠKAS
kia nuoširdžią užuojautą ir vie
LINKSMA VAKARIS
Pradžia 9 v. v.
toje gėlių aukoja 15 dol. Kul
tūros Židiniui.
V. Atsimainymo parapijos salėj, Maspeth, N.Y.
Programoj dalyvauja:
N. Y. lietuvių vyrų choras
Perkūnas aukoja 25 dol. Kul
Naujas moterų kvartetas “Vilija” — vad. LIUDAS
tūros Židiniui, prisimindamas ir
STUKAS, Kearny N. J. jaunųjų vyčių šokėjų grupė
pagerbdamas savo buvusį diri
— vad. E. NAKROSIS
gentą a. a. Vladą Baltrušaitį.
Programą praves ir visus linksmai nuteiks plačiai
K. Židinio administracija už
žinomas VITALIS ŽUKAUSKAS
Bus paminėtos Valančiaus ir Čiurlionio sukaktys
auką nuoširdžiai dėkoja.
Bilietų kaina 4 dol.
Kelionėj į Lietuvą rugsėjo 18
dar yra vietų. Informacijai skam
RUGPIŪČIO 23, ŠEŠTADIENĮ, IŠKILMINGAS SEIMO
binti agentūrai “Vytis”, tel. 769BANKETAS
IR ŠOKIAI
KULTŪROS ŽIDINYJE.
3300.
BROOKLYN, N.Y.
Pradžia 7:30 v. v.

Antanas Vasiliauskas

ĮGIJO MAGISTRO
LAIPSNĮ
Antanas Vasiliauskas, gyvenąs
Richmond Hill, N.Y., Petro ir
Onos Vasiliauskų sūnus, įsigijo
magistro laipsnį “Summa Cum
Laude” filosofijos srity. Studi
javo Queens College of the Ci
ty University of New York. Nuo
šių metų rudens yra priimtas
į Cambridge universitetą Ang
lijoj. Savo studijas tęs įsigyti
filosofijos daktaro laipsniui.
Cambridge universitetas yra
vienas iš seniausių (įkurtas 13tam šimtmety)Air garsiausių pa
sauly. Savo profesorių gretose
turėjo tokius pasaulinio masto
filosofus, kaip Russell, Moore,
Wittgenstein ir kitus.
Studijuodamas tik vakarais, A.
Vasiliauskas baigė visą “undergraduate” ir “graduate” progra
mą per ketverius metus aukš
čiausiais pažymiais. Studijų me
tu jis parašė keletą aukšto lygio
straipsnių apie filosofus Hume,
Wittgenstein ir Dewey. Šių dar
bų kopijų yra paprašę keli pro
fesoriai, kurie įvertino tas studi
jas kaip labai originalias, pri
statančias tuos filosofus iš visai
naujos perspektyvos.
A. Vasiliauskas tame pačiame
City University of N.Y. yra įsi
gijęs laipsnį iš civilinės inži
nerijos. Devynerius su viršum
metų dirba savo srity Grumman
Aerospace Corporation, Long
Island, N.Y. Vadovauja Ameri
kos laivynui statomo F-14 lėk
tuvo bandymam. Anksčiau buvo
Grumman
siunčiamas
kaip
“chief structural tęst” inžinie
rius į Texas ir Michigan vals
tijas, kur vedė pirmuosius ir
svarbiausius bandymus šiam
lėktuvui.
Nors ir pasiekęs aukštą po
ziciją inžinerijoj, A. Vasiliauskas
yra gimęs filosofu. Turi tikrą
pašaukimą sukurti ką nors nau
ja ar atskleisti naujas perspekty
vas šio šimtmečio filosofijoj,
ypač amerikietiškoj. Jo daktara
to tema būsianti “Britų filoso
fai apie Amerikos pragma
tizmą”. Baigęs studijas, jis keti
na ir lietuvių spaudai parašyti
filosofijos klausimais.
A. Vasiliauskas yra vedęs clevelandietę Mariją Gailiušytę,
kuri baigia disertaciją iš prancū
zų literatūros daktaratui įsigyti
Sorbonos universitete, Paryžiuj.
— BATUNo festivalyje po
koncertinės programos bus šo
kiai iki gilaus vidurnakčio. Šo
kiams gros pupuliarus Long Is
lando Amour orkestras. Festiva
lis įvyks bet kokiam orui esant,
nes Plattdeutsche parkas turi
puikias sales ne tik programai
atlikti, bet ir linksmintis.
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.

Išnuomojamas
kambarys
Maple Shade, N.J., 10 mylių
nuo Philadelphijos. Atsiras na
mas su visais patogumais. Ga
lima naudotis pusės akro daržu.
Prie autobusų stoties. Arti baž
nyčia ir krautuvės. Namas yra
iš trijų miegamųjų. Todėl gali
nuomoti trys vyrai. Mėnesiui
125 dol. Tel. (609) 667-1124.
Arba rašyti: Mrs. J. James, 121
Elm Avė., Maple Shade, N.J.
08052.

Dail. Adomo Galdiko mono
grafijos lietuvių ir anglų kal
bomis gaunamos Darbininko
administracijoj. Lietuviškoji su
siunta 25 dol., angliška — 16
dol. Kreiptis Darbininkas, 341
Highland Blvd., Blooklyn, N.Y.
11207.
Vysk. M. Valančiaus metais
Darbininko
administracijoje
galima gauti prof. Vaclovo Bir>
žiškos studiją apie Valančių ir
Valančiaus Vaikų knygelę. Kny
gos po 1 dol.

Darbininkas šiemet švenčia
60 metų darbo sukaktį. Ta proga
planuojamas minėjimas ir kon
certas lapkričio 22 Kultūros Ži
dinyje.

Bus pagerbtas Simas Kudirka ir Robert Hanrahan
Meninę programą atliks Liudas Stukas ir
Genovaitė Mazur
Šokiam gros Jc-: Thomas orkestras
Bilietų kaina 12.50 dol.

RUGPIŪČIO 24, SEKMADIENĮ 11 VAL..
IŠKILMINGOS SEIMO MIŠIOS
IR PIETŪS V. 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) DA6-2236 ‘
Loretta Stukas, 1467 Force Drive, Mountainside, N.J. (201) 232-5565
Anthony J. Mažeika, 146-31120 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 Mi*d-Atlantic Dlatrict, adresu: Mrs. Jeanne Janonis, 2124 Ellis Avė., Bronx, N.Y. 10462

