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Pro Istoriką dėl 
Wotergate herojų 
s. - -
, Išvažiavus Brežnevui, savaitė 
vėl priklausė Watergate. Birže
lio 25 liudijus prezidento buv. 
teisiniam patarėjui John Dean 
III, kad prezidentas apie įvy
kusį įsilaužimo skandalą patyrė 
ir pritarė jį nuslėpti, Monitor ve
damasis reikalavo iš prezidento 
vėl aiškintis; N.Y. Times ve
damasis prezidento charakterį ir 
jo adminitravimo metodus ėmė 
“maliavoti” tokiom spalvom, lyg 
norėdamas sudaryti įspūdį, kad 
jis išrinktas ne į Baltuosius Rū
mus, o į psichiatrinius namus. 
Ir demokratai ėmė jausti, kad 
nueita iki to, jog piliečiai ims 
nebepasitikėti tiek vienais, tiek 
kitais politikais; jog užsieny nu
kenčia ne Nixonas, bet visa 
Amerika. Demokratų vadas se
nate šen. Mansfieldaš ėmė kal
bėti apie prezidentą palankes
nius Žodžius: esą jis netikįs, 
kad prezidentas būtų buvęs afe
ros dalyvis; žmogus nesąs kaltas, 
kol kaltė nėra įrodyta.

Paliekant Watergate istorijos 
smulkmenas kriminalinių istori
jų mėgėjam, dėmesys nukreipti
nas į dalykus, kuriuos tyčia ar 
netyčia užtemdo Watergate dū
meliai ... Dėmesys —

| tarptautinius

erdvėj

Europos erdvėje šiuo metu 
susibėga visų didžiųjų valsty
bių interesai. Čia politiniame 
žaidime dalyvauja trijų konti
nentų didieji: Sovietai, Ameri
ka, Kinija. Jų interesai iškyla la
biausiai konferencijose — Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo — Helsinky, bendro ir ba
lansuoto karinių pajėgų mažini
mo — Vienoje, Nato ministerių

(nukelta į 2 psl.)

JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE: 
Vyr. teismas už diskriminaciją 
tėvų, kurie leidžia vaikus į pri
vatines mokyklas. Birželio 25 
išsprendė, kad bet kokios for
mos parama, susįjusi su vaikų 
mokymu parapinėse mokyklose, 
esanti priešinga konstitucijai. 
Sprendimas lietė New Yorko, 
Pennsylvanijos, Mississippi 
numatytas paramas — atleidimą 
nuo tam tikros dalies mokes
čių, vadovėlių skolinimą.

Privatinėse mokyklose mo
kosi 5 mil. vaikų. Jų 80 proc. 
katalikų mokyklose, kurių yra 
10,500. Išsilaikyti parapijų ir 
vyskupijų lėšom daros neįmano
ma, kada didėja mokytojų pa
sauliečių skaičius, o jiem atly
ginimas turi artėti prie valdinių 
mokyklų atlyginimo. 1950 m. 
iš 94,295 mokytojų buvo pasau
liečių tik 9370; 1965 iš 177,219 
mokytojų buvo pasauliečių jau 
63,000; 1971 m. pasauliečių jau 
buvo 55 proc.

Didėja mokestis už mokslą, 
mažėja mokinių skaičius: iš 
1965 m. 5,6 mil. iki dabar nu
krito į 33 mil. Su šių metų 
mokslo pabaiga 300 mokyklų už
darytos, Brooklyno vyskupijo
je 10.

Kongresas birželio 30 sutiko 
pratęsti mokėjimus ir Cambo- 
dijoa karo reikalam iki rūgpie
nio 15. Tai kompromisas po ilgų 
darybų tarp Baltųjų Rūmų ir 
Kongreso.

Naujokų savanorių kariuo
menei trokšta. Naujoku privalo
mas stojimas į karinę tarnybą 
nuo gruodžio mėn. panaikintas. 
Pentagonas susirūpinęs, kad sa-

PLJK FINANSŲ KOMITETAS 
PERDAVĖ PLB VALDYBAI

Birželio 26 dr. Juozo Kazic- Pakvietė revizijos sekretorių 
t------------- ---- x----------------------re.ko namuose New Rochelle, N.Y., J“02* P«žemėną perskaityti 

buvo sukviesta spaudos ir in- 'dzijosaktą. :; 
formacijos atstovai ir Jaunimo 
kongreso finansų komitetas į 
paskutinį posėdį, kur buvo pa
daryta apyskaitiniai pranešimai 
ir kongrese gautas pelnas per
duotas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai. Į šį posėdį 
buvo atvykęs ir PLB valdybos 
vicepirmininkas finansiniam 
reikalam dr. Vytautas Majaus
kas iš Detroito, Mich.

Pradžioje finansų komiteto 
pirmininkas dr. J. Kazickas vi
sus pasveikino ir supažindino 
su posėdžio programa. Posėdžio 
tikslas — peržvelgti apyskaitas 
ir likutį perduoti PLB valdybai. 
Jis pakvietė revizijos komisijos 
pirmininką Antaną Reventą tar
ti žodį. Pirmininkas trumpai ap
žvelgė puikią kongreso atskaito
mybę, kruopštų sutvarkymą ir

vanorių nepakanka, norint išlai
kyti būtiną Amerikos saugumui 
skaičių — 3 mil. kariuomenės. 
Gegužės mėn. tebuvo savanorių 
tik 69 proc. reikiamo skaičiaus.

Kongresas nutarė padidinti 
soc. draudimo išmokėjimus 5.6 
proc. nuo 1974 birželio 1. Tai 
pabrangimo priedas. Liečia 30 
mil. pensininkų.

Pašto rinkliavos numatoma 
nuo 1974 10 cn. laiškui.

Vyriausybė uždraudė išvežti 

rims grūdus, kad nepritrūktų 
vietos gyvulių augintojam ir ne
pabrangintų maisto. Draudimas 
labiausiai liečia Japoniją, kuri 
beveik visą sojos pupelių impor
tą gabeno iš Amerikos.

Vyriausybė atmetė šen. Ful- 
brighto siūlymą keisti santykius 
su Graikija, kai ji atsisakė mo
narchijos.

Naujosios Anglijos žvejai 
siūlo per 200 mylių laikyti Ame
rikos teritoriniais vandenim, nes 
N. Anglijos pakrantėse svetimi 
laivai išgaudo žuvis ir parduo
da jas Amerikai. Žuvies impor
tas davė per metus 1.3 bil. 
deficito.

Washingtone liepos 1 nušau
tas Izraelio karo attache.

Kongreso komisija tiria gazo
lino ir aliejaus trūkumo priežas
tis, ar čia nėra aliejaus bendro
vių sąmokslo. Teigiama, kad 
bendrovės per šių metų pirmą 
ketvirtį, pakėlus kainas, padarė 
pelno 16-48 proc. Vyriausy
bės atstovai siūlo vartotojam 
mažinti gazolino vartojimą: jei 
sumažins kiekvienas tik 5 proc., 
trūkumo nebūsią. Tai reikštų 
važiuoti per savaitę 15 mylių 
mažiau. Patariama sumažinti 
greitį, nes 50 mylių greitis rei
kalauja 11 proc. gazolino ma
žiau nei 60 mylių. Gazolino kai
nos pakilo vidutiniškai 3.5 cn. 
galonui. Connecticut net 8 cn. 
per metus. Tai reiškia 100 mil. 
pajamų daugiau vien iš Connec
ticut važiuotojų.

EUROPOJE:
Helsinky Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo konferencija 
pradėta liepos 3. Dalyvauja 35 
valstybių ministeriai.

Vienoje Nato ir Varšuvos pak
to valstybių konferencija sutarta 
pradėti spalio 30. Bus 19 vals
tybių: 11 narių ir 8 stebėtojai. 
Sovietų reikalavimai paren
giamuosiuose pasitarimuos bu
vo patenkinti: kad Vengrija te
būtų tik stebėtojas; kad iš kon
ferencijos pavadinimo būtų iš
brauktas žodis “balansuotas”.

Sovietų Sąjungos rašytojo 
Amalriko žmona įteikė Europos 
saugumo konferencijai atvirą 
laišką dėl vyro likimo. Jis te
belaikomas Sibire už knygą “Ar

te
su

Apyskaitos duomenys
J. Pažemėnas perskaitė 

vizijos komisijos protokolą 
visais priedais, paaiškindamas, 
išryškindamas kai kurias įdo
mesnes vietas.

Apyskaita sudaryta pagal fi
nansų komisijos New Yorke 
ir Jaunimo kongreso kontrolie- 
žiaus - iždininko Sauliaus Mi
kaliuko Chicagoj pateiktus paja
mų ir išlaidų duomenis.

Pajamų kongresas turėjo — 
157,923.43 dol. Procentų iš ban
ko už laikomus pinigus gauta 
1.286,87 dol. Viso pajamų — 
159,210.30 dol.

Išlaidų padaryta 116,762.12 
dol.

Antrojo Pasaulio Lietuvių

' Sąjunga išgyvens iki

Pompidou pasikal- 
su Brežnevu nesutiko

Sovietų 
1984?”.

Prez.
bėjime
dalyvauti karinių jėgų mažinimo 
konferencijoje nei priimti ato
minės sutarties, sutiko betgi 
duoti Sovietam kreditus.

Vokietija birželio 29 pakėlė 
markės vertę 5.5 proc. Už do
lerį dabar yra 2.5 markės. Pa
žymėtina, kad ir 1930 m. buvo 
2.48 markės.

Urugvajaus prezidentas birž. 
27 paleido parlamentą, kai par
lamentas atsisakė atšaukti nelie
čiamybę vienam senatoriui, pa
laikančiam ryšius su teroristais 
marksistais. Prezidentą pa
spaudė kariuomenė. Urugvajus 
yra mažiausia P. Amerikos vals
tybė — 2.8 mil., tarp Brazili
jos ir Argentinos.

Argentinoje teroristai birž. 26 
vėl pagrobė 6, nepaisydami 
prez. Campora įspėjimo veiklą 
sustabdyti. Teroristų skaičius 
padidėjo, kai Campora paskelbė 
amnestiją.

Čilėje kariuomenės dalinys 
birž. 29 mėgino perversmą. Ne
pavyko, ir prez. Allende jaučiasi 
dabar stipresnis.

AFRIKOJE:
Afrikos centre, apie ekvatorių, 

birž. 30 buvo matomas pilnas 
saulės užtemimas, trukęs per 7 
minutes. Kitas toks užtemimas 
numatomas 2150 m.

Afrikoje nuo Saharos į pietus 
didelės sausros, kokių nebuvo 
60 metų. Šešiem milijonam 
žmonių gresia badas. Maisto pri
statyti mėginama lėktuvais. 
Sausros taip pat Š. Vietname ir 
Kinijoje.

Baltiečių demonstracija prie Jungtinių Tautų New Yorke birielio 23. Nuotr. L. TamoUičio

m

Jaunimo kongreso likutis — pel
nas yra 42,448.18 dol.

Pinigai buvo laikomi banke. 
Tai po liepos 1 dar padidėjo 
procentai apie 500 dol.

Pradedama vakariene
Buvo išryškinta kai kurie įdo

mesni vajaus momentai. Dr. J 
Kazickas jaunimo kongreso vajų 
pradėjo vakariene Chicagoj. J 
vakarienę sukvietė per 100 žmo
nių, pats sumokėjo visas vaka- 
reinės išlaidas. Vakarienėje gau
ta aukų — 33,127 dol. „

Kur surinkta daugiausia 
ir kur mažiausia

Dr. Vytautas Vygantas išanali
zavo atskiras Lietuvių Bendruo
menės apylinkes ir apygardas, 
kur surinkta daugiausia ir kur 
mažiausia.

Pradžioje buvo nustatyta kvo
ta, kiek kuri vietovė turi surink
ti aukų kongresui. Pagal tą nu
statytą kvotą ir padaryti visi skai
čiavimai.

LB apylinkėse daugiausia su
rinko: Wahsington,D.C.—177%, 
Melrose Park — 169%, Milvvau- 
kee — 112%, Bostonas — 106%, 
East St. Louis — 100%, Brock- 
tonas — 100 %.

LB apygardos daugiausia su
rinko: Ohio apygarda — 136 
% (buvo nustatyta 6,300 dol., 
surinkta 8,537 dol.), toliau Bos
tono apygarda — 90%, Vakarų 
apygarda — 83% ir t. t. Visos 
ąpygardos surinko per 50% -nu-

'suSyfos' kvotos*
Mažiausiai surinko LB New

Yorko apygarda — tik 37%. Bu
vo nustatyta 12,600 dol., surink
ta 4,674 dol.

Iš nustatytų kvotų buvo nu
matyta surinkti 90,000 dol., su
rinkta 67,016 dol., t. y. 74%. jaunuolio Romo Kalantos, kuris 
Kaip minėta, per vajaus vakarie
nę surinkta 33,127 dol. Viso su
rinkta 100,143 dol. Čia nėra į- 
traukta kongreso metu gautos 
pajamos.

Mecenatų rėmėjai
Antanas Sabalis padarė prane

šimą, kaip buvo ieškoma stam
besnių aukotojų — kongreso 
garbės mecenatų — 1,000 dol., 
garbės rėmėjų — 500 dol.

Buvo išsiuntinėta 284 laiškai, 
prašant pasidaryti mecenatu ar 
rėmėju. Iš jų atsiliepė 200. Iš 
atsiliepusių paaukojo tik 68, tai 
sudaro 24 procentus. Šie suau
kojo 15,665.33 dol. Aukos vidur
kis yra 230.37 dol.

Įteikiama banko knygutė
Peržvelgus vajaus įdomesnes 

vietas, pirmininkas dr. J. Ka
zickas svečiui dr. V. Majauskui 
įteikė banko knygutę, reikiamus 
dokumentus ir apyskaitų bylą.

moj, niekas kitas tuo nepasirū
pins.

Todėl Vlikas kviečia visus 
lietuvius jo darbus, liečiančius 
minėtą konferenciją, - paremti: 
paremti svarbiausia skubia pini
gine auka.

: Delegacijas į Helsinkį pa- 
ti, nežiūrint kainos ir dėtinų siu“te ir latviai’ Jos Bal- 
pastangų dydžio. - i Saukos sutarimu veiks iš

Helsinky vykstant Europos ^en sU lietuviais. Lietuvių ten 
taikos ir bendradarbiavimo kon
ferencijai, mes privalome dary
ti viską, kad Lietuvos balsas 
būtų ten išgirstas. Didžiosios 
valstybės be mūsų visų sutelk
tinių pastangų neprisimins Bal
tijos tautų, nors jų likimas kon
ferencijos dalyviam nėra ne
žinomas. Jei mes patys nereika
lausime laisvės ir deramos vie
tos Europos laisvųjų tautų Sei

Lietuviai,
Lietuvių tauta, pavergtame 

krašte nepailstamai kovodama 
su okupantu, laukia iŠ mūsų 
konkrečių žygių, kurių ji pati 
atlikti negali. Dėl to mūsų, gy
venančių laisvajame pasaulyje, 
pareiga yra tuos darbus vykdy-

Vliko Valdyba

n
Vliko atstovai išlydi išvykstančius į Helsinkį. Iš V. dr. 
J. Genys, A. Vakselis — Vliko atstovas, E. Žilionytė, 
J. Valaitis — Vliko atstovas.

Jis savo kalboj palinkėjo, kad 
šie pinigai būtų naudojami jau
nimo reikalam, kad tai būtų pa
grindas jaunimo kongresui, ku
ris bus 1976 metais Sao Paulo 
Brazilijoj.

Siūloma R. Kalantos vardo 
stipendija

Dr. Juozas Kazickas siūlė į- 
kurti Romo Kalantos vardo sti
pendiją, kad jaunimas galėtų iš
simokslinti ir baigęs įsijungtų 
į Lietuvos laisvinimo darbą. To
kia stipendija pavadinta vardu 

pats susidegino, šaukdamas 
Lietuvai laisvės.

Dr. V. Majauskas dėkoja
Dr. V. Majauskas, dėkodamas 

komitetui ir visiem, kurie pri
sidėjo prie sėkmingo vajaus, grį
žo į praeitį, prisiminė, kaip 
buvo pasirinktas šiam komitetui 
pirmininkauti dr. J. Kazickas. 
Pasidžiaugė komiteto gražiu 
tvarkingu ir planingu darbu, pa
dėkojo spaudai, aukotojam ir vi
siem darbuotojam. Jis žadėjo, 
kad šie pinigai bus naudojami 
tik jaunimo reikalam, kad tai bus 
pagrindas trečiam jaunimo kon
gresui rengti.

Apskaičiavimo tikslumai
Iš tolimesnių pokalbių paaiš

kėjo, kaip komitetas dirbo tiks
liai ir tvarkingai. Pradžioj vajaus 
buvo suplanuota, kad kongresui 
reikia surinkti 160,000 dol. Iš 
padarytis apyskaitos aiškėja, kad 

išvyko dr. J. K. Valiūnas, dr. 
J. Genys, dr. P. Vileišis ir Eglė 
Žilionytė. Iš jų šis žygis parei
kalaus didelių pastangų ir dar
bo. Šio uždavinio vykdymas ne
mažai kainuos.

Kreipiamės todėl į Jus, mieli 
lietuviai, tegindami' dosniai at
siliepti į Tautos Fondo prašy
mą. Neatidėliodami siųskite sa
vo auką.

159,210.30pajamų gauta 
dol.

Revizijos komisija pabrėžė 
gražų kontrolieriaus Sauliaus 
Mikaliuko darbą. Jis prižiūrėjo, 
kad tiksliai būtų laikomasi nu
statyto biųdžęto, kąd pębūtų 
švaištymosiį šaji*.Jbatskaito- 
mybė padaryta gražiaiirtvar- 
Idngai. Revizijos komisija prašo, 
kad PLB valdyba jam išreikštų 
padėką.

Jam padėkojo iš savo pusės ir 
dr. J. Kazickas. Jis S. Mikaliu- 
kui ir kongreso pirmininkui R. 
Sakadolskiui nupirko bilietus į 
Europos kraštus, kad ten galėtų 
susipažinti su senuoju konti
nentu.
Jie abu ir aplankė Europą, daug 
patirdami, daug ko gero pasimo
kydami.

Darbštussis finansų komitetas
Dr. J. Kazickas kartą pabrėžė, 

kad visas šis vajus buvo gali- 
mat tik dėl to, kad gražiai ir 
kruopščiai dirbo visas komite
tas, Komitete dirbo šie žmonės:

Pirmininkas — dr. Juozas Ka
zickas.

Organizacija: dr. Vytautas Vy
gantas, Saulius Arūnas. Vajus — 
Antanas Sabalis, Renata Alins- 
kienė. Jonas Ulėnas. Iždas — 
Vytautas Vebeliflnas, Laima Ši- 
leikytė. Informacija — Rima 
Čerkeliūnienė, Jurgis Oniflnas. 
Sekretoriatas — Gintarė Ivaškie- 
nė, Giedrė Kumpikaitė, Nijolė 
Žukauskienė. Įgaliotinis Chi- 
cagoj — dr. Povilas Žumbakis.

— Dr. J.K. Valiūnui, Vliko pir
mininkui, birželio 20 išvykus į 
Europą, šiuo metu jį pavaduo
ja vicepirm. A. Vakselis. (E)

— Juozas Petrėnas, buvęs 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktorius, laikinai redagavęs šį 
savaitraštį, išvyko į New Y orką, 
kur gyveno anksčiau. Savaitraš
tį laikinai redaguoja dr. H. Na- 
gys, “Lietuvos Pajūrio” redakto
rius A. Lymantas ir kiti.

— Batun, Baltic Appeal To 
The United Nations, organizaci
jos metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, kuri parei
gom pasiskirstė taip: Ints Rup- 
ners — prezidentas, Kęstutis 
Miklas — vykdomasis pirminin
kas, Rein Virkmaa — iždinin
kas, Andrės Juriado ir Helen 
Kulber — viceprezidentai, dr. 
Uldis Blukis — sekretorius, Max 
ri Linriamaa, Olgerts Balodis ir 
Benius Budrevičius — direkto
riai specialiem projektam.
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DU MOMENTAI SU DR. J. PAJAUJU tos sudėtomis kraujo aukomis 

Iš K. Škirpos kalbos atsįspeikiuant 
dr. J. Pajaujį birželio IŽ * ’

pašoktas.,. _.

Su a.a. Juozu Pajauju buvau 
pirmą kartą susipažinęs prieš 55 
metus Vilniuje, kuris tada tebu
vo vokiečių okupacijoje.

Buvau į tą istorinę Lietuvos 
sostinę prasiveržęs per rusų vo
kiečių frontą 1918 m. koyo mėn., 
su misija painformuoti ten jau 
veikusią Lietuvos Tarybą apie

siekti Kauną, ir jis galėjo stoti į 
talką prof. J. Ambrazevičiui, lai
kinai perėmusiam sukiliminės 
vyriausybės vadovavimą, kai aš 
buvau nacių sukliudytas vykti į 
savo kraštą perimti laik. vyriau
sybės ministerio pirmininko pa
reigas, kuriom buvau pačios tau-

AJtsjskubinimas į Kauną suki- 
liminės-vyriausybės nario parei- 
jon tokiomis desperatiškomis 
aplinkybėmis buvo tikras iš Juo
zo Pajaujo pusės pasiaukojimas 
Lietuvai svarbiausiu momentu. 
Visu savo intelektualiniu pajė
gumu jis padėjo sakytai vyriau
sybei atsispirti net pusantro mė
nesio prieš nacių kėslą ją 
tyoj nušalinti ...

Esu tikras, jog atitiksiu savo

kolegų, Lietuvos laik. vyriau
sybės narių jausmus jų vardu pa
reikšdamas gilią padėką velio
niui, o gyvenimo palydovei, po
niai Pąjaujienei, jos dukrom, 
anūkėm ir visai giminei nuošir
džiausią vyriausybės užuojautą.

Velionies idealizmui pa
gerbti buvau ponios Kajec- 
kienės, irgi buvusios vilnietės, 
paprašytas prisegti prie velio
nies Juozo krūtinės štai šią rau
doną rožę nuo dar išlikusio lais
vos Lietuvos diplomatinio sim
bolio VVashingtone. "

SPARTA — Rąžomai mašinėle iv. kalbant radto, apaiv. TV, cooiptato- 
risi, |v. Manio maštaoa — pigtanstat Fnnatttte kuo tatcr—mjatė- ir fir
mų autentiškus katalogus gausite i* SPARTA aav.: J. L. Gtedraitia, 1# 
Bany Dr. B. Northport, N.Y. 1173L Tat (514) 757-0055.

ANTANAS J. 4AVELSKIS — Uetuvta advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tek 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 8 v.)

J. B. 8HALIN8-4ALIN8KA8 — Laidotevtų direktortas. 84-08 Jamaica Ava 
(prie Foreet P*way Bta.), Woodhavcn, N.Y. 11481. suteikia garbingas laido- 
teves. Koplyacs parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 388-2844.

JO8EPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAB. 8 modernins 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; BV 8-9770.

lietuvių karių sąjūdį Rusijoje 
per rusų revoliuciją ir dėti pa
stangų ginkluotai pajėgai suda
ryti, kai tik ims grįžti iš Rusi
jos mūsų vyrai, kuriuos caro val
džia buvo sumobilizavusi rusų 
karo reikalam.

Juozas tada buvo jaunas, kaip 
ir aš pats. Jis degė lietuviškuo
ju patriotizmu, kaip dauguma 
lietuviškojo jaunimo Vilniuje. 
Pilnas jaunatviškos energijos jis 
ieškojo, kaip galėtų prasmingiau 
pasitarnauti Lietuvai.

Matydamas, kaip okupacinė 
vokiečių valdžia beatodairiškai 
alino kraštą ir laikė kietai pri
spaudusi jo gyventojus, Pajaujis 
laikėsi įsitikinimo, jog be kovos 
ir kraujo aukų idealas atkurti 
savo valstybę nepasiekiamas.

Todėl nebuvau nustebintas, 
kai pirmajai Vilniaus karo ko
mendantūrai susidarius, Pajau
jis atvyko į ją pasisiūlydamas, 
kuo galėtų būti naudingas. Tai 
buvo dar prieš savanorių šauki
mo paskelbimą.

Komendantūra jau buvo apsi
sprendusi imtis pastangų kuo 
skubiausiai sudaryti ginkluotą 
vienetą Vilniui ginti. Tam buvo 
reikalinga kviesti sostinės vyrus 
registruotis komendantūroje. 
Tada ėjęs komendanto parei
gas, aš pakviečiau Pajaujį į talką 
pirmam debiutui, kuris buvo 
toksai:

Tą ar sekančią po to dieną 
Vilniaus miesto teatro salėje bu
vo kažkoks vaidinimas. Jis buvo 
sutraukęs sostinės lietuviškąjį 
elitą. Mintis blykstelėjo panau
doti tą progą pašaukti vyram 
prie ginklo. Paprašiau Juozą, 
kad pasakytų tai rinktinei publi
kai karštesnį žodį. Po to viešai 
perskaičiau komendantūros atsi
šaukimą į sostinės gyventojus, 
kad stotų į organizuojamos kraš
to apsaugos eiles.

Po pirmo apstulbimo dėl mu
dviejų iššokimo į sceną publika 
palydėjo mūsų tą debiutą dide
lėmis ovacijomis, sugiedodama 
tautos himną pakilusia nuotaika. 
Sekančią dieną iš pat ryto jau 
rinkosi prie komendantūros 
vyrų eilės.

Šis taip įspūpingai užsimez- 
gęs dviejų pirmųjų savanorių 
kooperavimas buvo nutrauktas 
dar svarbesnio reikalo: Juozas 
buvo M. Sleževičiaus pakvies
tas išvystyti gynimosi propagan
dą ir savanorių šaukimą prie 
ginklo visame krašte . . .

Kada 1940 Lietuvą ištiko di
džioji jos nelaimė ir pogrindyje 
buvo paruoštas lietuvių sukili
mas prieš okupantą bei sudary
ta Lietuvos laikinoji vyriausybė, 
J. Pajaujis buvo numatytas jos 
nariu. Vyriausybės paskelbimas 
jį užklupo Šauliuose, kurie be
matant atsidūrė tarp dviejų ug
nių— puolančių vokiečių ir be
siginančių rusų.

Apie tai Juozas man buvo ra
šęs:

“Eidamas kažkuria siaura gat
vele netoli gelžkelio stoties, aš 
staiga išgirdau, kaip iš vieno 
nedidelio vienaaukščio name
lio sklinda — Lietuvos himno 
garsai! Sustojau, kaip įdiegtas. 
Įsižiūrėjęs pamačiau per langus, 
kad tame namely jau buvo susi
rinkę nemaža žmonių. Įsidrąsi
nęs įžengiau ir aš į triobą. Su
sirinkusieji buvo paprasti žmo 
nės, darbininko rūbais: himno 
garsam skambant, daugelis 
šluostėsi ašaras. Netrukus radi- 
jofono kalbėtojas perskaitė Lie
tuvos suverenumo atstatymo ak
tą ir paskelbė sudarymą Laiki
nosios Vyriausybės, kurios są
state ir mano pavardė, kaip dar
bo ir socialinių reikalų minis
terio” .;.

Nors visos susisiekimo prie
monės karo įvykių buvo nu
trauktos, jam vistik pavyko pa-

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

(atkelta iš 1 psl.) 
konferencijose Briusely ir Ko
penhagoje. šia prasme teisingas 
yra prez. Nixonp žodis, kad da
bartiniai metai yra “Europos 
metai”.

Ko siekia atskiri politiniai žai- 
dikai Europos erdvėje?

1. SOVIETAI: “Saugumo, 
saugumo — pirmiausia!” So
vietai skubino Europos sau
gumo konferenciją. Ir priešingai 
— karinių jėgų mažinimo konfe
renciją Sovietai stengėsi nudels
ti. Siūlė: pirma baikim “saugu
mo” konferenciją, paskiau “ma
žinimo”. Nato valstybės siūlė, 
kad abi konferencijos eitų lygia
grečiai.. Kompromisas: Helsin
kio konferencija pradėta liepos 
3, o Vienos konferencija bus pra
dėta spalio pabaigoje.

Europos saugumo konferenci
jos Sovietai laukia: “Tai būsiąs 
antspaudas sienom po antrojo 
pasaulinio karo, paliekančiom 
Sovietų dominavimą visoje rytų 
Europoje į rytus nuo Oderio- 
Neissės linijos” (Monitor).

Sovietų norai dar didesni. 
Prancūzų spauda pernai rašė, 
o šiemet ir amerikiečių spauda 
rašo, kad Sovietai siekia Euro
pos kraštus neutralizuoti. Neu
tralizuota yra Suomija, neutrali
zuota Austrija. Neutralioj Suo- 

' mija yra,Sovietų įtakoje. Suomi
jos pavyzdį Sovietai norėtų tai
kyti ir visai Europai — Euro
pą “finlandizuoti”.

2. AMERIKA: “Karinių jėgų 
balanso — taip pat!” Karinių pa
jėgų Europoje mažinimas Ame
rikai labai aktualus. Pagal Vo
kietijos apsaugos ministerio 
Leber informacijas erdvėje tarp 
Sovietų vakarinių sienų ir Pran
cūzijos rytinės sienos Nato turi 
apie 2 mil. kariuomenės. Jos iš
laikymas atsieina metam 45 bil. 
Iš jų 30 bil. moka europiečiai. 
Kongrese į izoliaciją linkę sena
toriai Fulbright ir Mansfield jau 
seniai reikalauja Amerikos ka
riuomenę (300,000) iš Europos 
atšaukti. Vyriausybei ypačiai 
sunku jų spaudimą atlaikyti 
dabar. Ji verčiama bent dalį 
atitraukti. Dėl to jai svarbu grei
čiau susitarti Vienoje, kad ka
riuomenės būtų sumažintos iš 
abiejų pusių.

Amerika kalba apie “balan
suotą” mažinimą. Sovietai tą žo
dį ir iš konferencijos pavadi
nimo išbraukia. Amerikai tas 
žodis brangus, nes Amerika ka
riuomenę turės atitraukti už 
3000 mylių, o Sovietai tik už 500 
Dėl to Nato generolai siūlo, kad 
už vieną Amerikos karį Sovie

tai atitrauktų savo bent du ka
rius . Tada bus šioks toks balan
sas. Sovietai tesutinka tik vieną 
už vrieną.
Mato generolai, kaip in

formuoja Monitor, argumentuoja, tad Sovietai turėtų atitraukti 
iariuomenę ir iš Baltijos valstybių, Bielorusijos, Ukrainos da- lies-
Tie siūlymai ir kontrsiūlymai 

nelengvai suderinami. Sovietai ir nesiskubina derintis, nes nu
delstas laikas yra jų naudai. 
Nixonas bus vis labiau spaudžiamas. Kongreso ir bus priverstas eiti į didesnes nuolaidas. Jau ir 
parengiamosiose derybose 
Amerikos - delegacija nusileido 
klapsimais, dėl kurių kiti Nato nari ai buvo kietesni.

3. EUROPA: nepasitiki dides
niais už save, spaudžia mažes
nius už save. Nato užsienių rei- kaliį ninisterių konferencijoje 
(birželio vidury) Kopenhagoje 
Rogers turėjo nukrypti nuo savo 
pasirašytos kalbos ir aiškinti, kad derybose su Brežnevu nieku nebuvo paliesti Europo 
valstybių interesai. Turėjo tai 
aiškinti, nes Europoje esama 
nepasitikėjimo ir įtarimo, kad 
didieji tariasi mažųjų sąskai
ta. Taip buvo derybose tarp Sta
lino ir Hitlerio, taip galį būti 
ir dabar. Įtarimą stiprino iš Na
to Stabo išėjusi žinia, kad Kis- singeris Maskvoje susitaręs su
mažinti Europoje kariuomenes 
po 26,(XX). Washingtonas tai paneigė, bet pripažino, kad buvo 
kalt>aniasi apie neriboto skaičiams mažinimą. ... - 5
Aj Rogers aiškinimas įtarimus 

iislclaidė? Neatrodo. Tik grąžęs ik konferencijos Prancūzijos mi- 
nisteris Michel Jobert kalbėjo 
apie “supergalybių gundymąsi 
pasidalyti atsakomybe už pa
saulio likimą”. Apgailestavo Eu
ropos priklausomybę nuo Amerikos atominio skėčio. Apgailestavo Amerikos reikalavimą, kad 
už tai Europa mokėtų ekonomi
nėm nuolaidom.
Po Nixono-Brežnevo sutarimo vengti atominių ginklų vartojimo Europos įtarimai dar labiau 

padidėjo, nes Europos saugumą ir garantavo tik Amerikos atominio ginklo persvara, kai Nato re
guliarios kariuomenės pajėgumas dvigubai silpnesnis nei Sovietų.

Įtarinėjimas Europoje yra pagimdęs ne norą savas jėgas stip
rinti, bet defetizmą: jei.Nixonas 
ir Brežnevas sutaria taiką, tai be
prasmis esąs Nato, sukurtas kaip 
tik Europos apsaugai. Ir Nato 
apsaugos ministerių konferenci
joje Briusely apsaugos sekr. 
Schlesingeris turėjo įtikinėti, 
bei susitarimai nėra jokia garantija. saugumui: šiandien Sovietai 
laikosi detente, o rytoj jie gali 
pasikeisti. Net ir Kissingeris jau 
po Brežnevo-Nixono susitikimo

aiškino, kad susitarimas nevar
toti atominių ginklų reiškia sie
kimą. Bet jei Sovietai norės ka
ro, tai visada suras pasiaiškini
mą, kodėl susitarimo nesilaiko. 
Esą pačios Europos pajėgų stip
rinimo reikalauja Europos sau
gumas.

Prancūzija labiausiai iš Euro
pos valstybių stengiasi išlaikyti 
savo nepriklausomybę nuo 
Amerikos jau iš de Gaulle lai
kų. Ji atitraukė savo kariuomenę 
iš priklausomybės Nato. Ji orga
nizuoja savo atominę jėgą. Ji 
boikotuoja karinių jėgų mažini
mo konferenciją. Dėl to ir Brež
nevas iš Nixono tiesiai nuvyko 
pas Pompidou, kad jį palenktų.

Europos saugumą mažina ir 
tai, kad Nato nariai ima karpy
ti savo sparnus. Šiaurės sparne 
yra Islandija. Tarp Islandijos ir 
Anglijos eina kone karas dėl 
žuvų. Kai Islandija paskelbė 
savo teritoriniais vandenim 50 
mylių pakraštį, Anglija siuntė 
savo žvejybos laivus, lydimus 
karo laivų. Islandija atsakė į- 
spėjimu pakeisti sutartį dėl Na
to aviacijos bazės Islandijoje. 
O komunistai, kurie turi įtakos 
Islandijos vyriausybei, reikalau
ja pasitraukti iš Nato, jei Nato 
didieji nariai prievartauja ma
žuosius.

Kopenhagos konferencijoje 
Danija pasisakė prieš Graikijos 
buvimą Nato, nes joje nede
mokratinė santvarka. Ir Ame
rikos senate pasiskardeno ragi
nimas vyriausybei peržiūrėti 
santykius su Graikija, kai ji atsi
sakė monarchijos. Taip mėgina- 
rąas pakirpti Nato rytinis spar
nas.. Ir tai daro patys Nato na
riai. O to Sovietam ir reikia.

4. KINIJA: drąsina drąsą pra
radusią Europą. Kinija suintere
suota Europa, atsparia So
vietam. Entuziastingai pasisa
kė už Persijos pastangas išlai
kyti Persijos įlanką savo įtakoje. 
Atšaukė paramą arabų revoliuci
niam sąjūdžiam, siekiantiem nu
versti valdžias. Kinų spauda kar
toja, kad Rusija “pavergė” rytų 
Europos kraštus, primesdama 
“negarbingas” prekybos sutar
tis, iš kurių naudojasi tik Ru
sija.

Kinų spaudoje Sovietai ir 
Amerika vadinami “imperialis
tais” mažųjų valstybių kaina. 
Kinija dedasi esanti mažųjų šali
ninkė. Tačiau rusai susilaukia 
ciniškos ironijos: esą jei Tupo- 
lev lėktuvas Paryžiuje sprogo, 
tai gal dėl to, kad buvo “pa
vogtos” jam netinkamos dalys . .. 
O apie Ameriką: Amerika dir
banti taikai Europoje, remdama 
Nato ir Cento . . .

Šis Kinijos dėmesys Europai 
prasidėjo nuo 1964 metų Mao 
susirūpinimo, pareikšto japonų 
spaudai: “Yra vietų, kurias yra 
okupavę Sovietai . . . Yra beveik 
laikas padaryti galą tam išparce- 
liavimui”.

Žemaičių Kalvarijoje, kuri dabar pavadinta Varduva, Šią 
savaitę vyksta didieji atlaidai, į kuriuos suvažiuoja žmonės 
iš visos Žemiitijos. Nuotraukoje — vaizdas nuo kapinių 
kalno.

MATTHEW P. BALLA8 FUNKRAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-0— 
dttiooed. A. J. Baitan-Baltritaas, Ucenaed Manager and Notary Public. W 
Grand BL* Brooklyn, N. Y. 11211; 8T 2-6043.

TA'SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir pdprastus. 
Pf as patarnavimas {dedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apyHri- 
zfo lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas: 
MT. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). —

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

BUYU8 FUNERAL HOMk, Mario Tetaetra, JT. laMotavtų direktorius. 488 
lafayette St, Neverk, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingom laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNKRAL HOME. Notary PubUe. 187 Webster Avė. Cambridge 
-M-ss. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčią šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 8-8484.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Dėdelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 84-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU4I0 Real Estats, Insurance. Apraudimas gyvybės, namu 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Punde—pinigų investadjos. Kasdien nuo 8 iki 8 vak; 8(8La- *- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Winter Garden Tavern. 1888 Madlson SU 
Rldgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be' 
' j, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūHes Uetuviėkas maistas prie* 
narna kaina-

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baklng Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-*64 Junctkm Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y, 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėme. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pataraąvimaą 
paruošiant pakietus j Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

LietuviSkam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Oi Jamaica Avė. Richmond HiU, N. Y.

-------- Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
e Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vtauoM 
kelionių relkaluoM: 
LĖKTUVAI v 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Crutaeat 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymo -

Spcctalloc iMMtaMcat

INDIVIDAMS 
(ekakurslniąla bUictala)

ORUPEM8
JAUNIMUI
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Liepos 4: tėvai ir vaikai
Treji metai iki Amerikos ne

priklausomybės 200 metų su
kakties. Per tuos metus kokia pa
žanga! Valstybė, pradėta nuo 
trylikos kolonijų, išaugo iki 50 
valstijų sąjungos. Pradėta su ri
zika būti ar nebūti nepriklauso
mai išaugo iki pirmaujančios pa
saulio likimui supervalstybės ir 
žmonijos technologinių laimėji
mų viršūnės.

Nepriklausomybės skelbėjai 
galėtų pasididžiuoti savo ir savo 
vaikų vaikaičių pasiekta pažan
ga. Galėtų jie ir nustebti, kaip 
tie vaikų vaikaičiai nutolo nuo 
Tėvų kūrėjų dvasios.

1. Tėvai kūrėjai savo dekla
racijos žodžius pradėjo nuo Die
vo. Jie tikėjo, kad Kūrėjas yra 
suteikęs žmogui tam tikrasneat- 
siejamas teises — teisę Gyventi, 
teisę būti Laisvam, teisę siekti 
Laimės. Tikėjo, kad keldami 
maištą prieš Anglijos karūną, jie 
gina žmogaus teises, taigi vykdo 
Dievo tvarką. Tikėjo taip pat, 
kad kurdami savo nepriklau
somą valstybę, sulauks Dieviš
kosios Apvaizdos globos.

Deklaraciją pradėjo ir baigė 
savo ryšiais su Dievu.

Pernai Liepos 4 proga šioje 
vietoje buvo susimąstyta ties 
faktu, kaip vaikų vaikaičiai pasi
traukė nuo deklaracijos skelbėjų 
religinės dvasios. Dievo įstaty
mus pašalino iš apyvartos. Jų 
vietoj prisiėmė.. Žmogaus be 
Dievo sugalvotą tvarką moralei 
ir visom kitom gyvenimo ša
kom. John Dewey su savo filoso
fija (vadinama kartais pragmatiz
mu, kartais reliatyvizmu) buvo 
tapęs Amerikai dvasios vadovu, 
naujuoju Moze, skelbiančiu ne 
Dievo, o Žmogaus dėsnius, ne
pastovius, kintančius kaip ir pats 
žmogus, kintančią moralę žmo
gaus santykiuose su žmogum ir 
su valstybe.

Ar Amerika nuo to jautėsi 
laimingesnė? Šiemetiniuose 
įvykiuose vis dažniau negerovių 
kaltininkai pavadinami “prag- 
matikais” f esąs Nixonas “prag
matikas”; esąs Magruder “prag

matikas”!). Toks neigiama 
prasme “pragmatiko” žodžio 
vartojimas gali būti suprastas, 
kaip tylus pripažinimas, kad 
Žmogaus be Dievo įpiršta mo- 

* ralė atvedė į skaudžią nelaimę 
asmeniui, nelaimę visuomenei.

Nutolimas nuo Tėvų pagrin
dų, ant kurių jie statė naują val
stybę, davė karčius vaisius.

2. Tarp Vaikų vaikaičių ima 
blankti ir Tėvų tikėjimas žmo
gaus teisėm. Tėvų skelbtą dek
laracijoje teisę, Gyventi susiau
rino įstatymais, atimdami teisę 
Gimti, leisdami šią negimusią 
gyvybę žudyti masiškai. Ir žu
dymas plečiamas.

Teisę būti Laisvam ima nu
stelbti naujesnė vizija — vizi
ja būti “pasaulio taikos eros” 
pionierium. Vizija žavinti, vilio
janti. Vardan jos vyriausybės 
atstovai tarptautiniuose foru
muose yra priversti būti kurti ir 
nebyliai, kai ateina skundo 
šauksmas iš žmonių, kuriem 
atimta teisė būti laisviem.

Kita vertus, tuo pačiu metu 
tautos rinktoje atstovybėje ne
nutrūksta paveldėta tradicija 
prabilti ir rodyti simpatijas lais
vės netekusiem, dėl laisvės ko- 
vojantiem. Net ir šiemet, kada 
Amerikos opiniją mėgino už
gožti kūjo ir pjautuvo, priespau
dos ir naikinimo svečias, Ame
rikos tautos atstovybėje kelios 
dešimtys balsų skelbė teisę būti 
laisviem žmonėm, laisvom tau
tom, kuriom anas svečias laisvę 
yra atėmęs. Ir vyriausybės skel
biamą viziją “pasaulio taikos 
erą” jie papildė priedu: taika su 
laisve.

Tyla dėl žmogaus teisės būti 
laisvam ir balsai už laisvę tebe
rado Amerikos pluralistinį veidą 
ir rungtyniavimą tarp “taikos” 
ir “laisvės”.

Jeigu laimėtų “taika” be “lais
vės”, būtų ženklas, kad Ameri
kos Tėvai statė savo valstybę 
ant uolos, o Vaikų vaikaičiai ims 
statyti “pasaulio taikos erą” ant 
smėlio.

Notre Dantie universitete In
dianoj birželio 1-3 įvyko kariz- 
matinio sąjūdžio tarptautinis 
kongresas. Dalyvavo apie 
25,000 atstovų ne tik iš įvairių 
Šiaurės ir Pietų Amerikos vals
tybių, bet taip pat iš Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos. 
Pirmame šio sąjūdžio suvažiavi
me 1967, taip pat N. Dame uni
versitete, dalyvavo tik apie 90 
asmenų, o pernai jau virš 10 
tūkstančių. Tai rodo šio judėji
mo stiprumą ir gąjumą. Iš hie
rarchijos šiemet, be kardinolo 
Leono Suenens, dalyvavo apie 
tuzinas vyskupų. Daugumas iš 
JAy ir Kanados, taip pat po vie- 
nąiš Korėjos ir Australijos.

Įspūdingiausias momentas 
buvo sekmadienio popietė, kai 
sporto stadione kongreso daly
viai giedodami giesmes, ruošėsi 
mišiom. Pro vartus, iš kurių 
rungtynių metu išbėga futbolo 
žaidėjai, pradėjo eiti procesija. 
Pryšaky pasauliečiai su vėlia

ŠV. DVASIOS VEIKIMAS MŪSŲ 
LAIKAIS
Karizmatinio sąjūdžio tarptautinis kongresas

vom. Už jų albom ir stulom 
apsirengę kunigai, kurių buvo 
arti 700. Nors jie ėjo gretomis 
po keturis, abiem stadiono pu
sėm artėdami prie altoriaus, pro
cesija buvo tokia ilga ir įspū
dinga, kad minia ją pasitiko plo
jimu. Gale procesijos, apsirengę 
raudonais arnotais, ėjo aštuoni 
vy skupai (tarp jų ir lietuvis vysk. 
Karolis Salatka) ir kard. L. Su
enens. Kardinolas, vyskupai ir 
visi kunigai kartu koncelebravo 
mišias.

Kardinolo pamokslas
' Pamokslą sakė kard. Suenens. 
Jis kelis kartus buvo pertrauk
tas entuziastiškų mišių dalyvių 

plojimų. Pamoksle kardinolas 
patvirtino, kad Vatikano II susi
rinkimas, pripažindamas šv. 
Dvasios dovanų veikimą nesiri- 
bojant tik pirmaisiais krikščio
nybės šimtmečiais, kartu buvo 
šio sąjūdžio pažadintojo. Sakė 
nenorįs šio judėjimo vadinti są
jūdžiu Bažnyčioj, o verčiau šv. 
Dvasios vadovaujama Bažnyčios 
atsinaujinimo kibirkštim, kuri 
turinti įsiliepsnoti ir apimti visą 
Bažnyčią.

Atsinaujinimas nesiriboja tik 
liturgijos atgaivinimu ar viena 
kita išorine reforma. Bažnyčios 
atsinaujinimas turi būti kiek
vieno jos nario atsivėrimas Kris
tui ir Šv. Dvasios veikimui, — 
sakė kardinolas. Šio sąjūdžio 
tikslas yra vesti žmones, kad jie 
atsivertų šv. Dvasios veikimui, 
taptų gyvais Kristaus Mistinio 
Kūno nariais ir aktyviais jo Džiu
gios Naujienos skleidėjais, šį 
Judėjimą jis surišo su švč. 
Mergelės Marijos pavyzdžiu. 
Tik nuoširdžiai ir atvirai atsida
vęs Dievo valiai asmuo tampa 
šv. Dvasios veikimo lauku.

Programinė kalba
Besąlyginis paklusnumas Baž

nyčios autoritetui buvo šios kal
bos tema. Stadione jos klausėsi 
visi kongreso dalyviai. Kalbėjo 
jėzuitas kun. Harold Cohen, 
Loyola universiteto, New Or- 
leans, La., kapelionas.

— Jei mano vyskupas lieptų 
man nutraukti darbą su kariz- 
matiniu sąjūdžiu, aš tai padary
čiau šiandien, — sakė jis. — 
Mes esam ir būsim klusnūs 
Bažnyčios vaikai ir seksim apaš
talų įpėdinių nurodymais. Mes 
reiškiam jum, vyskupai, klus
numą, ištikimybę ir pagarbą. Bet 
taip pat turim ir prašymą. Mes 
žiūrim į jus ne tik kaip į savo 
vadus ir mokytojus, bet taip pat 
ir kaip į brolius. Mes meldžia
mės už jus. Bet daug labiau no
rėtume melstis su jumis. Mes 
norėtume, kad jūs nežiūrėtumėt 
į mus iš aukšto ir abejingai, 
o patys imtumėtės aktyviau va
dovauti šiam veikimui. Ar yra 
buvę Bažnyčioj paskutiniais lai
kais kas nors panašaus, kas taip 
greit augtų ir per tokį trum
pą laiką tiek žmonių patrauktų? 
Ar yra buvę kas nors panašaus, 
kur taip ryškiai būtų matomas 
Šv. Dvasios veikimas? Tačiau 
šis judėjimas nueis tokia kryp
tim, kokie bus jo vadovai. O jūs, 
vyskupai, esat Šv. Dvasios pa
tepti vadovauti jos veikimui 
Bažnyčioj.

Kalbėtojui baigus kalbėti, 
vyskupai atsistoję plojo.

Seminarai
Be šių bendrinių programos 

punktų, kongreso metu vyko 
virš 90 įvairių seminarų ir 10 
vienos valandos konferencijų. 
Tai apėmė kone visas krikščio-. 
niško gyvenimo ir dvasinio for
mavimo sritis. Nuo švč. Trejy
bės iki Marijos ir šventųjų, nuo 
kontempliatyvinės maldos iki 
apaštalavimo jaunimo tarpe. 
Nuo kunigo rolės Bažnyčioj ir 
vienuolių savo bendruomenėse 
iki vedusiųjų šeimoj ir savo ap
linkoj. Nuo Vatikano II susirin
kimo iki parapijos veiklos su- 
gyvinimo ir individualaus krikš
čionio dvasinio atsinaujinimo.

Įvairių rūšių maldai (nuo kon
templiatyvinės iki bendruome
ninės) buvo skirta net 15 semi
narų, moterystės gyvenimo į- 
prasminimui ir pašventinimui 
— 7, kunigų ir vienuolių (vy
rų ir moterų) klausimam — 9. 
Vieną specialų seminarą kuni
gam vedė vysk. J. McKinney. 
Iš dviejų kitų specialių semina
rų vienas nagrinėjo karizmų pa
sireiškimą cistersų, o kitas — 
pranciškonų vienuolynuose. 
Seminarą apie apaštalavimą stu
dentų tarpe vedė lietuvis A. 
Domarskis. Ypatingai daug klau
sytojų sutraukė Marijos von 
Trapp konferencija apie jos pa
čios įsijungimą į karizmatinį są
jūdį ir jos asmeninį santykį su 
Kristum.

Sąjūdžio pradžia ir tikslas
Šis sąjūdis vadinamas kariz- 

matiniu arba katalikų sekminin- 
kų sąjūdžiu. Tuo norima pa
brėžti, kad Šv. Dvasios dovanų 
(karizmų) pirmasis pasireiški
mas Sekminių dieną tebėra gy
vas ir dabar. Kaip anuomet Šv. 
Dvasios dovanos išorių būdu pa
sireiškė ne tik apaštaluose, bet 
taip pat ir pasauliečiuose (1 
Kor. 12 ir 14), taip vyksta ir 
šiandien.

Bažnyčios istorijos eigoj 
Šv. Dvasios dovanų (karizmų) 
apraiškos buvo dažnai pastebi
mos įvairių šventųjų gyveni
muose. Bet į tokias apraiškas bu
vo žiūrima labiau kaip į išim
tis, o ne kaip į visiem priei
namas, per Sutvirtinimo sak
ramentą gaunamas, Šv. Dvasios 
dovanas.

Šio šimtmečio pradžioj jos

(nukelta į 4 psl.)

Apie Joną Aistį

Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot?

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

Buvo birželio 13. Vakaro prie
blanda. Čia New Yorke nėra tų 
birželio vakarų, kaip Lietuvo
je, kai ilgai ilgai švyti vakaris 
dangus ir sukelia ilgesį, atneša 
svajonę. Čia prieblanda trumpa, 
nes atskuba naktis, neleisdama 
žmogui nei svajoti, nei ilgėtis. 
— Toje prieblandoje suskambė
jo telefonas ir atnešė žinią, kad 
šiandien, birželio 13, 1:30 v. po
piet Washingtone mirė poetas 
Jonas Aistis .. .

Taip ir stovėjau prieblandoje, 
žiūrėjau pr langą. Už to lango 
yra eglutė. Ji tokia rami, rami, 
nors pro šalį skuba gatvė. Ta 
eglutė yra lyg kokia draugė, 
kuriai gali pasakyti tai, ko kitiem 
nepasakytum.

Ir jai tariu žodžius: išėjo toks 
žmogus, kuris buvo didis poetas 
ir kurį pažinojau. Ar tu girdi, 
eglute, nebėra dainiaus, kuris 
dainuotų apie žmogaus didį var
gą, ilgesį, sielvartą.

Tenai, Lietuvoje, kai dar bu
vome gimnazistai, studentai 
Katine ir Vilniuje, mokėjome jo 
eiles mintinai. Štai ateina eilė
raščių nuolaužos, ateina posmai, 
gyvi poeto žodžiai: Dažnai pasi

remiu ant savo nuobodaus gyve
nimo . . . Vėliakos peizažą ūka
nos apvilko . . . Eikit, mano gū
džios, mano nykios eilės .. . Nu
mirė karaliaus šuo, šunelis ge
ras ... O kaip tavęs man nemi
nėti, o kaip tavęs man nekar
tot .. . Iš ūkanoto rūškano ru
dens . . . Sesute N. už lango 
staugė .. . Gyvenimas tai kaip 
graži kelionė . .. O jeigu kartais, 
po daugel metų, sueisim vėl, 
mieli draugai . . .

Grįžta ir grįžta poezijos pos
mai, kuriuos deklamavome savo 
rateliuose, kuriuos pavertėm į 
dainas. Grįžta ir toji eilutė — 
Ko jūs, atminimai, šitą naktį 
keliatės . . .

Taip, prisimenu visa, kada su
tikau šį dainių, prisimenu pokal
bius, jo mostus ir girdžiu žo
džius, išdaigius juokus. Mielasis 
Jonas, nesulaukęs Joninių, švie
siųjų vakaro pazarėlių, išėjo ir 
pats liko pažaru visiem. Poetai 
nemiršta. Jie išeina, palikę savo 
knygas, iš kurių nuolatos kyla ir 
kyla giesmės apie žmogų ir jo 
gyvenimą.

Kadaise Jono bičiulis, poetas

Antanas Miškinis, dainavo: Ta
ve papuošt žadėjom kaip savo 
tikrą seserį . . . Toji sesuo yra 
Lietuva. Ir Jonas Aistis tą se
serį, tą Lietuvą, papuošė pačiais 
gražiausiais poezijos posmais, 
ištisais vainikais, kurie niekada 
ne n u vys.

-o-
Jonas Aistis mėgo ir pasirinko 

tik literatų draugystę. Tai gink
lo draugai ... Su jais mielai bi
čiuliavosi, jų aplinkoje jautėsi 
laisvas, išdaigus ir linksmas. Ir 
visai kitoks buvo, kai ateidavo 
žmonės “iš kitų pasaulių”. Tada 
poetas lyg išsigąsdavo, grįždavo 
į savo vidų, pasidarydavo bailus.

Jo didieji draugai Lietuvoje 
buvo poetas Antanas Miškinis, 
dabar tebegyvenąs Lietuvoje, 
poetas Kazys Binkis, didelių 
polėkių poetas, jau miręs. Inty
miu draugu visą laiką buvo ir 
Antanas Rimydis, dabar gyvenąs 
čia, VVoodhavene. Šiuos visus 
draugus jis mini net savo eilė
raščiuose.

Vėliau į šią draugystę įsijungė 
Jurgis Savickis, Bernardas Braz
džionis, Antanas Vaičiulaitis ir 
kiti. Visiem šiem draugam jis yra 
skyręs eilėraščių.

Mano draugystė su šiuo dai
nium buvo nedidelė, bet ji bu
vo graži ir nuostabi. Ir daug pri
kalbėta, prisvajota. Dar praeitą 
vasarą Kennebunkporte prie jū
ros jis tarė man tiesiai ir atvirai: 

aš turiu sunkią ligą, turiu vėžį, ir 
mano dienos baigtos . . .

Dabar visa prisimenu ir rašau. 
Tegu tai būna lyg gėlių puokštė, 
skirta atžymėti jo išėjimui. Štai 
ir kalbu apie poetą ir žmogų, 
apie jo poezijos gylį ir spalvą.

Anuo metu Kaune
Kai atsiradau Kaune studijuo

ti, Jonas Aistis jau buvo išvy
kęs į Prancūziją. Tiesa, jis 
tuo metu vadinosi Jonas Kossu- 
Aleksandravičius. Buvo gavęs 
Švietimo Ministerijos stipendiją 
ir buvo išvykęs į Grenoblį studi
juoti. Studijavo užsidaręs ir kie
tai save privertęs. Studijavo 
prancūzų kalbą ir savo ranka 
net keturis kartus perrašė šv. Jo
no evangelijos senuosius verti
mus į prancūzų kalbą. Iš čia 
išaugo jo disertacija. Už tai jis 
gavo daktaro laipsnį (1944).

Iki savo kelionės užsienin jis 
buvo išleidęs tris eilėraščių rin
kinius: Eilėraščiai— 1932, Ima
go mortis — 1933, Intymios 
giesmės — 1935. Jis jau buvo ži
nomas kaip pirmojo rango poe
tas.

Štai 1937 jis išleido eilėraščių 
rinkinį, pavadinęs jį “Užgesę 
chimeros akys”. Dėl to pavadi
nimo buvo šiek tiek triukšmo. 
Buvo prikaišiojama, kad poetas 
nemoka lietuviškai ir nesude
rina giminių, turi būti — užge
susios chimeros akys.

Ir šis rinkinys atėjo su tokia 
pat nuostaba ir pagavimu. Jį 
nešiojosi studentai ir greit min
tinai citavo posmus.

Už tą rinkinį jam buvo pa
skirta valstybinė premija. Tai 
buvo pati didžiausia tuo metu 
premija — 5000 litų! Premiją 
skyrė Švietimo Ministerija. Ji 
sudarydavo vertinimo komisiją, 
ir toji komisija atrinkdavo ge
riausią metų knygą. Premijos pa
skyrimas buvo dienraščių pir
mųjų puslapių žinios. Trenkian
čios naujienos.

Kai būdavo paskirta didžioji 
premija, savo premijas skirdavo 
ir knygų leidyklos, organizaci
jos ir kartais net miestai. To
kios premijos buvo: Sakalo lei
dyklos, Spaudos Fondo, Raudo
nojo Kryžiaus, Katalikų veikimo 
Centro ir k.

Premijų šventė
Gyriaus verti visi premijų or

ganizatoriai, sumanytojai, nes 
tai pagyvino literatūrinį gy
venimą, suartino rašytojus su 
skaitytojais, davė naujų impulsų 
visai literatūrai.

Premijom įteikti buvo pa
sirenkama Vasario 16 išvakarės. 
Tai buvo labai prasminga. Lite
ratūrinės kūrybos pagerbimas, 
jos iškėlimas buvo lyg koks vai
nikas tai mūsų tautos dienai.

Premijom įteikti buvo pasi
rinkta ir gera vieta — Valsty
binis Teatras Kaune. Teatras bū
davo papuošiamas, iš balkonų 
būdavo nuleidžiami iškilmių ki

limai, uždegami visi vestibiulių 
sietynai. Visa blizgėdavo ir švy
tėdavo didžiajam literatūros 
paradui.

Į tokį teatrą skubėjo žmonės ir 
anais metais. Tai buvo 1938 
vasario 14, pirmadienio vakarą. 
Žmonės pasipuošę, žmonės 
džiaugsmingi. Toks buvo ir vi
sas teatras. Tą vakarą premiją ir 
įteikė poetui Jonui Kossu- 
Aleksandravičiui.

Valstybiniame teatre Kaune 
buvo keturios tokios literatūros 
šventės. Premijos buvo suorga
nizuotos 1935. Jų pirmas įteiki
mas buvo 1936 vasario 15. Pati 
pirmoji premija buvo ir didelė 
sensacija, nes ji teko vos pradė
jusiai rašyti, pirmą knygą išlei
dusiai klaipėdietei Ievai Simo
naitytei už knygą “Aukštųjų Ši
monių likimas”.

Toliau — 1936 metų premiją 
gavo Liudas Dovydėnas už savo 
romaną “Broliai Domeikos”. 
1937 metų premija tame teatre 
buvo įteikta poetui Jonui Kos- 
su-Aleksandravičiui, 1938 metų 
premija teko poetei Salomėjai 
Nėriai už knygą “Diemedžiu žy
dėsiu.”

Atgavus Vilnių, 1939 metų 
premija buvo su didelėm iškil
mėm įteikta Vilniaus universite
to kolonų, arba aktų, salėje. Čia 
premija buvo atžymėtas poetas 
Bernardas Brazdžionis už knygą 
“Kunigaikščių miestas”. Tai bu
vo paskutinė laisvosios respub
likos premija.

(Bus daugiau)
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VtĖNERI MĖTAI BE DR. VLADO VILIAMO
. f

Geografijos moksliniam dar
bui Lietuvoj vadovavo prof. K. 
Pakštas, geografijos katedros ve
dėjas universitete ir Lietuvos 
geografinės draugijos pirminin
kas. Savo moksliniam darbui jis 
paruošė du talkininkus: Vladą 
Viliamą ir Antaną Benderių. Visi 
trys, nors ir gana skirtingi cha
rakteriais, buvo panašūs savo fi
losofinėm, visuomeninėm bei 
politinėm pažiūrom.

Pakšto ir Bendoriaus netekom 
jau kiek anksčiau, o dabar, liepos 
12, jau sueina vieneri metai, 
kai nebeturim ir Viliamo.

Geografijos mokslas Lietuvoj, 
aa. dr. Vlado Viliamo pareiški
mu, teturėjęs posūnio teises; 
jam* buvę skiriama mažiausia lė
šų. Tačiau su jo paties neteki- 
tnu Lietuvos geografija liko naš
laitė. Jau nebeturim laisvo geo
grafo, galinčio kalbėti krašto sie- 
nų ir kitomis problemomis: Lie
tuvoj geografijai nėra laisvės, o 
šičia jai nėra Lietuvos. Todėl

politinės laisvės atgavimas Lie
tuvos geografijos moksliniam 
vystymuisi yra žymiai didesnės 
reikšmės negu daugeliui kitų 
mokslų.

Vienerių metų sukaktį minint 
už

A. A. Dr. Vlado Viliamo 
sielą Šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Pilypo bažnyčioje Washing- 
tone liepos 14 d. 10 vai. ryto.

Maloniai kviečiame draugus, 
gimines ir pažįstamus pamal

dose dalyvauti.
Po šv. Mišių, Prisikėlimo ka

pinėse Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 
pašventins paminklą.

Žmona Regina 
sūnus Virgilijus 
seserys Ona ir Antanina

Lietuvos nepriklausomybė ir 
valstybinio > gyvenimo organi
zavimas demokratinėj santvar
koj formavo Vlado Viliamo as
menybę jaunystėj ir buvo jo 
idealai Lietuvai netekus laisvės. 
Prie jo ramaus ir švelnaus būdo 
išugdymo prisidėjo aukštaitiš
koji jo gimtinės aplinka. Ta
čiau šalia šių bendrosios reikš
mės veiksnių jo gyvenime žy
maus poveikio turėjo dvi ryš
kios asmenybės. Tai jo profeso
rius’ dr. Kazys Pakštas ir visuo
menininkas politikas prel. My
kolas Krupavičius.

1926 rudenį atvykęs Kau
nan studijuoti geografijos, Vla
das susipažino su čia tuo pačiu 
tikslu atsiradusiu dzūku Antanu 
Bendorium. Abu jie tapo Pakšto 
studentais, paskui padėjėjais, o 
vėliau draugais. Baigę studijas 
pas Pakštą, jo rūpesčiu jie galė
jo toliau jas tęsti Vokietijoj. To
dėl suprantama, kad Pakšto įta
ka jiem buvo didelė. Tačiau la
biausiai gerbtina ir neprilygs
tama asmenybe Viliamo akyse 
buvo prel. Mykolas Krupavičius. 
Jis buvo jam krikščioniško vi
suomenininko politiko idealas.

Dr. VI. Viliamas sąmoningai 
laikėsi savo principų, bet gerbė 
ir kito pažiūras bei asmenį. Bu
vo religingas, teisingas ir sąži
ningas asmuo. Mėgo privatumą 
ir ramybę. Galėjo sugyventi su 
skirtingiausių įsitikinimų as- 

- menimis.

Tėv. Augustinas Simanavičius, O.F.M., ir Frank Mockevičius vakarienės metu.

Dr. Vladas Viliamas su žmona Regina ir sūnumi Virgilijumi.

Buvo gimęs 1904 spalio 15, 
Norkūnėlių km., Obelių vis., 
Rokiškio aps. Gimnaziją baigė 
1926 Rokiškyje. Geografiją stu
dijavo Kauno, Karaliaučiaus ir 
Berlyno universitetuose. Dokto
rato studijom buvo gavęs Rocke- 
fellerio fundacijos stipendiją. 
Daktaro laipsnį gavo parašęs di
sertaciją apie Baltijos valstybių 
erdvę ir jų rytines sienas. Aka
deminę karjerą pradėjo kaip 
prof Pakšto asistentas 1937. 
Pirmaisiais metais jis taip pat 
mokė jėzuitų gimnazijoj. 1941- 
44 dėstė Vilniaus universitete ir 
pedagoginiame institute. Vokie
tijoj buvo Augsburgo lietuvių 
gimnazijos vicedirektorium 
(1945-49) ir Pabaltijo universi
teto Pinneberge profesorium 
(1946-47).

1943 spalio 9 Vladas vedė 
Reginą Norvainytę iš Ukmergės. 
Jungtuvės įvyko Aušros Vartų 
koplyčioj, Vilniuj. 1947 gruo
džio 11 Augsburge, Vokietijoj, 
jiems gimė sūnus Virgilijus. Vi- 
liamienė yra meniškos sielos, 
pažengusi tapytoja. Ji yra daly
vavusi keliose meno parodose. 
Sūnus yra baigęs chemiją Mary- 
lando universitete.

Atvykę Amerikon, Viliamai 
gyveno New Yorke. Čia gyve
nant, Vladas buvo lituanistinės 
mokyklos mokytojas (1953-58). 
Vasaras jie praleisdavo pas pran
ciškonus Kennebunkporte. 1958 
šeima persikėlė į Washingtoną. 
Vladas gavo tarnybą Arctic In
stitute of North America, kur jis 
ir tarnavo iki mirties. Tarnyboj 
jis turėjo sekti literatūrą ir pa
ruošti santraukas iš geografijos, 
geomorfologijos ir geologijos 
sričių. Tos santraukos buvo 
spausdinamos The Arctic Bi- 
bliography žurnale. Jis sekė lite
ratūrą rusų, vokiečių ir anglų 
kalbomis.

1939, Lietuvos delegacijai de
rantis su Sovietų Sąjunga, dr. VI.
Viliamas buvo delegacijoj kaip kito pažinimas ir bendravimas 
sienų ekspertas. 1937-44 jis laimėj ir nelaimėj. «
buvo Lietuvos geografinės drau- Tų tikslų siekdamas, Roches- 
gijos generalinis sekretorius. 
Dalyvavo įvairiuose geografų 
suvažiavimuose ir diskusijose. 
(Kemptene, Vokietijoj, 1946 
vasario 20 lietuvių tremtinių sto
vykloj suorganizavom diskusijas 
Lietuvos sienų problemomis. 
Problemų referentu buvo prof.
S. Kolupaila, o koreferentu pasi
kvietėm iš Augsburgo dr. VI. 
Viliamą.)

ROCHESTER, N. Y
Parapijos atsinaujinimo 

vakarienė
Lietuvių parapija čia Ame

rikoj gali išsilaikyti, kol visi pa
rapijos nariai sudaro gy vą, judrų, 
vieningą vienetą. Dar daugiau: 
parapijų gyvumas dar smarkiau 
padidėtų, jei išmoktume džiaug
tis ne vien savo, bet ir kiekvie
no kito parapiečio laimėjimais, 
nesvarbu, kokie jie būtų — šei
myniniai, materialiniai ar kultū
riniai. Neatsižvelgiant, kieno jie 
pasiekti — vaikų ar tėvų, ar tų 
pasiekimų riba eina toliau už pa
rapijos ribų, ar reikšminga tik 
parapijoj, ar ir net tik šeimoj. 
Mūsų parapijų gyvumas taip pat d^S^behnkan^Jjietuvišką 
daug padidėtų, jei kentėdami sa
vo nelaimes, sugebėtume išties
ti ranką, atverti širdį ir kitam. 
Niekas kitas neišlaikys parapijų 
gyvų, kaip atviras, širdingas, pil
nas krikščioniškos meilės vienas

tuvių parapijos tarybos visuome
ninių reikalų komitetas, vado
vaujamas Bronio Krokio, birže
lio 9 parapijos patalpose su
rengė parapijos atsinaujinimo 
vakarienę su plačia ir turininga 
programa.

Vakarienė prasidėjo mišiomis, 
kurias koncelebravo klebonas 
tėvas Augustinas Simanavičius, 
OFM, ir tėvas Eugenijus Jurgu
tis, OFM. Po mišių visi sugužė
jo į parapijos salę. Kaip reta, 
čia susirinko visos parapiečių 
kartos — nuo pačių seniausių, 
aktyviai dalyvavusių parapijos 
augime, ligi pačių jauniausių,

venimas verčia dalintis tarp 
dviejų tėvynių — Lietuvos, ku
rioj tebėra mūsų šaknys, ir Ame
rikos, kurios kultūroj jis auga ir 
bręsta, tai klebono kalba buvo 
apie šios dienos parapijos būse
ną. Savo kalboj klebonas pa
brėžė, kad parapija yra ne kle
bonas, ne kunigai, bet patys pa- 
rapiečiai, jų susipratimas, jų 
noras ir ryžtas išsilaikyti būry 
ir išlaikyti parapijos centrą tokį, 
kokio patys nori, ir ten, kur patys 
nori. Klebonas ir kunigai tegali 
tik padėti jų pasiryžimam ir no
ram tapti realybe.

Be jų, dar kalbėjo John Slicks, 
kuris vedė ir pačią vakarienę, 
tėvas Eugenijus Jurgutis, pa
rapijos tarybos pirmininkas 
Frank Mockevičius, Laima Le- 
lienė, prieš pusantrų metų mirų-

Karizmatinio sąjūdžio 
tarptautinis kongresas 
(atkelta iš 3 psl. )

pradėjo reikštis didesnėse gru
pėse tarp protestantų. Jie pama- 
ru susigrupavo į atskirus bažny
tinius vienetus ir pasivadino 
sekini nininkais (Pentecostals).

Tarp katalikų šis sąjūdis prasi
dėjo kone spontaniškai. 1967 
JAV Šv. Dvasios vienuolių vado
vaujamame Duąuesne universi
tete, Pittsburgh, Pa., apie 20 
asmenų (profesorių ir studentų) 
susirinko savaitgalio rekolekci
jom. Jie meldėsi į Šv. Dvasią, 
kad pirmųjų krikščionių užside
gimas ir pasišventimas būtų at
gaivintas juose. Pirmiausia jie 
pajuto artumą ir realų ryšį su 
Kristum. Po to pradėjo išoriniu 
būdu reikštis Šv. Dvasios dova
nos — glosalia (meldimasis sve
timomis kalbomis), dvasių išsky
rimo, pranašavimo, ligonių gy
dymo ir kitos, kurios yra mini
mos Apaštalų Darbuose ir šv. 
Pauliaus laiškuose. Iš rekolek
cijų dalyvių susiformavo grupė, 
kuri pradėjo kas savaitę rinktis 
bendrai maldai. Mėnesio laiko
tarpy panašios maldos grupės 
susidarė Notre Dame ir Michi- 
gan universitetuose. Rezultatai 
ir čia buvo panašūs — išorinės 
šv. Dvasios dovanų apraiškos. 
Netrukus iš šių trijų grupių ži
nia ir mintis pasiekė Clevelan- 
do, Iowos ir Oregono universite
tus. Tuo pačiu laiku savaimin
gai panašios maldos grupės su 
panašiais rezultatais karėsi Bos
tone, Floridoj, Los Angeles, St. 
Louis, New Yorke ir kitur. Jos

pasivadino karizmatiniu, arba 
Šv. Dvasios sąjūdžiu, arba kata
likais sekminininkais.

Šios grupės palaiko artimus 
ryšius su protestantais sekmini
ninkais. Daug kur savaitiniuose 
maldos vakaruose dalyvauja į- 
vairių krikščionių bažnyčių na
riai. Tačiau principuose kata
likai sekminininkai yra tiek skir
tingi nuo protestantiškųjų, kiek 
apskritai katalikų Bažnyčia ski
riasi nuo protestantų.

JAV hierarchija nuo pat pra
džios labai stropiai seka šio są
jūdžio eigą. Jau keleri metai jo 
veikimo apžvalga yra įtraukta į 
JAV vyskupų suvažiavimo die
notvarkę. Vysk. J. McKinney 
yra paskirtas specialiu šio klau
simo referentu. Pradžioj vysku
pai nei gyrė, nei peikė — laukė, 
kas iš to sąjūdžio išaugs. Dabar 
jau vis daugiau vyskupų ne tik 
patys aktyviai į jį įsijungia, bet 
ir oficialiai jį įveda į savo vys
kupijų 
planą.

dvasinio atsinaujinimo

Kiek lietuvių? 
lietuvių yra aktyviaiKiek 

įsijungusių į šį sąjūdį, neturim 
statistikų. Mūsų žiniomis, iki 
šiol tik Toronte yra atskira lie
tuvių maldos grupė. JAV lietu
viai daugiausia, atrodo, yra įsi
jungę į jų apylinkėse veikian
čius kitataučių maldos būrelius.

Šiame kopgrese, be vysk. K. 
Salatkos, dalyvavo keletas lietu
vių kunigų, apie tuzinas seselių 
ir didokas skaičius pasauliečių.

Sės. V.

terio (N.Y.) Švento Jurgio lie-

laisvės varpas sugaus, tada vi
suose keliuose ir kryžkeliuose 
susivoksime, kur veda mūsų 
tikrasis ir vienintelis kelias.”

Lietuvos laisvės varpas dar 
nesugaudė. Tik nuaidėjo bažny
čios varpas, palydint Vladą am
žinybėn. Mum paliko jo šviesus 
atminimas.

Cezaris Surdokas

šeštadieninę mokyklą.
Vakarienės rengimui vadova

vo ankstesnės kartos atstovas 
John Slicks ir jaunosios — dr. Jo
nas Dėdinas. Tokiam pirmam 
susibūrime norėta daug išsikal
bėti, daug pasirodyti, tai ir pro
grama pasidarė tokia tiršta, kad 
vakaro laikas nebeleido jos visos 
aprėpti ir dalį teko palikti kada 
nors kitam kartui.

Pagrindines kalbas pasakė 
kun. Domininkas Mockevičius, 
Rochestery gimęs, čia išėjęs ku
nigystės mokslus, kelerius me
tus vikaravęs parapijoj, ir tėvas 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
dabartinis parapijos klebonas. 
Jei pirmojo kalbėtojo kalba buvo 
ideologinė, apie žmogų, kurį gy-

sesuo Ann Valuk, Bronius Kro- 
kys ir miesto valdybos atstovas 
John Parrinello.

Po kalbų Jadvygos Reginienės 
vadovaujamas Lazdynas dar pa
šoko porą tautinių šokių, o po to 
prasidėjo pasilinksminimas, pa
sisvečiavimas, pasivaišinimas, 
senų pažinčių atnaujinimas ir 
naujų užmezgimas.

Pasilinksminimui smagiai 
grojo Šv. Jurgio Slibinas, jaunų
jų parapiečių orkestras.

Atsidėkodami už šiltą bendra
vimą ir didelį pasišventimą pa
rapijos reikalam, vakarienės 
metu tėvam Augustinui ir Euge
nijui parapiečiai padovanojo pa
tefoną ir plokštelių.

6)
Ateitininkų veikloj dalyvavo 

nuo gimnazijos laikų. Yra buvęs 
kuopos pirmininku, Moksleivių 
s-gos centro valdybos pirminin
ku (1927 ir 1928), Federaci
jos vyr. valdybos nariu ir Sen
draugių centro valdybos vicepir
mininku. 1931 buvo Vytauto Di
džiojo universiteto studentų at
stovybės pirmininku ir tuo pat 
metu pirmininkavo Pabaltijo 
studentų sąjungai SELL. 1951- 
58 buvo krikščionių demokratų 
partijos centro komiteto narys ir 
Vidurio Europos kr. dem. s-gos 
štabo narys. Tuo pat laiku jis 
buvo vienas iš Tėvynės Sargo 
redaktorių.

Bendradarbiavo periodinėj 
spaudoj, daugiausia rašydamas 
geografiniais, visuomeniniais 
politiniais ar ideologiniais klau
simais. Atskirais leidiniais yra 
išspausdinęs: Kuršių marių ke
liaujančios kopos ir įtaka sody
boms (1932), Vilniaus krašto 
geografinė apžvalga (1940), Įsi
kūrimo galimybės užjūrio kraš
tuose (1947) ir, drauge su C. Pa- 
kucku, Fizinės geografijos ir 
goelogijos pagrindai (1938).

Populiariausia dr. VI. Viliamo' 
knyga buvo apie įsikūrimo gali
mybes. Ją užbaigdamas, jis taip 
samprotavo: “Visi keliai, kurie 
mus veda nuo savo brangiosios 
Lietuvos, yra netikri, neaiškūs 
ir pavojingi. Prarastos tėvynės 
joks kitas kraštas mums nepa
vaduos. Bet kuris sprendimas 
yra tik laikinis būdas savo gyvy
bei gelbėti. Taiką mėgstančios 
tautos tremtinių saujelei teks pa
kelti dideli bandymai ir eiti erš
kėčiuotu keliu. Tačiau ne nusi
minimas ir neviltis turi lydėti, 
bet plieninis pasiryžimas kovai 
dėl Lietuvos laisvės. Ir kada jos

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

P ACKAGE EKPRESS * TRAVEL AGENCY, INC
(LJCENSED BY VNESHPOSYL/TORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 177G BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. 1M1»

Sluntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu laiku. Siuntinių, pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

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

PACKAGF EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Afflttated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, t6ievtri|a6 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenanti—a 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki G valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto M 
4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
ARentoįvn, Pa. — 126 Tilghman Street ..................—.........
Battlmore SI, Md. —• 1900 Fleet Street................. ...................—.........
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ---------------------
Btrffalo 12, N. Y. — 701 FUlmore Avenue___ ______ ___________
CMeago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue ..................... .............
CMeto, HL •0629 — 2608 West 69 Street ......................... ......... ..
CMragu, m. 60609 — 1855 West 47 Street .....................................
Cleveiand 13, Ohlo — 1028 Kf*nilworth Avenue .............................
Detrott 12, Midi. — 11601 Jos Campau Avenue ....... .................. ..
Fhnutagdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 0 ................ ......................
Raurtruhck, Midi. — 11339 Jos Campau Avenue ............ ....... ..........
Hartford 6, Conn. — 122-126 HHlside Avenue ......................... ..
Lee Angeles 4, Callf. — 159 So. Vermont Avenue ......................
Neumtfc, N. J. — 378 Market Street............................„........................
Nevy York J, N. Y. — 78 Seeond Avenue ............
Naw York 3, N. Y. — 141 Seeond Arenu* ...........
PMbMpHa 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue .... 
Rahway, N. J. — 47 Ert Milton Avenue ...... 
South Rfver. N. J. — 41 WhitcheM Avenue 
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 MurcoHu* Streef 
Treutou M, N. J. — 1152 Deutz Avenue ................
Vtteo, Ff. Y. — 963 Bkeker Street ........................
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IGNAS KAZLAUSKAS — 
KŽ STATYTOJAS

Į Kultūros Židinio statytojų ei
les įsijungė Ignas Kazlauskas, 
šiomis dienomis baigęs įnešti 
1000 dol. Siųsdamas savo įnašo 
antrąją dalį — 500 dol. čekį, 
savo laiške jis džiaugiasi, kad

Ignas Kazlauskas
i

svajonė apie Kultūros Židinį 
New Yorke jau realizuojasi, linki 
Tėvui Pauliui, komiteto pirmi
ninkui, ir visiem tėvam pranciš
konam kuo geriausios sėkmės ir 
ištvermės.

Savo kuklią auką jis skiria 
savo mirusio tėvo Jono Kazlaus
ko šviesiam atminimui. Jo tėvas 
carų priespaudos laikais, kada, 
anot vysk. A. Baranausko — 
“Anei rašto, anei druko mum tu
rėt neduoda“ — suorganizavo 
privačią, taip vadinamą “darak
torių” mokyklą ir toj mokykloj 
ilgus metus mokė kaimo vaikus 
lietuviškai skaityti, rašyti ir kiek 
skaičiavimo. Tr; buvo Trakšelių 
kaime, prie Kražių, Raseinių 
apskrityje.

Kaip žinome, po 1863 sukili
mo rusai buvo uždraudę visas 
vysk. M. Valančiaus įkurtas pa
rapines mokyklas. Taip spaudos 
draudimo laikais lietuviškos mo
kyklos buvo slaptos. Pagautą 
slaptos mokyklos mokytoją rusų 
valdžia bausdavo 300 rublių pi
nigine bauda arba 3 mėn. ka
lėjimu.
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ROMMIES 
CITGO 

General Auto Repairs 
Towing & Road Service 

291 WEST MOUNT PLEASANT AVĖ. 
LIVINGSTON, N. J. 

CALL 201 9949824

POST KEARNY TELEVISION 
SALES AND SERVICE 

Cotor and Black and Whlto 
Expsrt 24 Hour TV Sarvlca atoa Air CondRtonlng 

427 Kaarny Ava Kaaray, N J. CaO 201 007-0015

ROLLING AUTO 
Automotive Warehouse 

Distributors 
11-02 River Road 

Gali 201 796-3687 or 9650

TONY’S PIZZERIA
Finest of Italian Sandwiches and

Pizzeria
We Deliver Free from 4:30 P.M. to

1 A-M. 59 Pacific St. Newark, N.J.
Call 201 344-0590

JAMES J. HEWITT INC. REALTOR 
Member of Multiple Listing 

401 Park Avė. Scotch Plains, N.J. 
Call 201 Office 201 322-8500 

Res. 201 322-6116

FITTIPALDI MOVERS 
AND STORAGE 

235 Clark St. 
Westfield, N.J. 

Call 201233-8805

HEARING AID CENTER
Carl DiBartolomeo 

Certified Hearing Aid Audiologist at 
MARK OPTICIANS

1467 Route 1 Memlo Park, N.J. 
Call 201 494-1820 548-5783

S ANIT ATION TRUCK REPAIRS INC. 
Repair Ali Types of Trucks Quality 
Workmanship. 652 South Avė. Ganvood, 
N. J. Call 201 789-1224 ask for Tony or 

Phil

BARRY’SSUNOCO

Completo Auto Raputr*. Road Survlcu, Tiras, 
Battorleu and Accaaa oriai 24 Hour Touring. U.S. 
Hlgtnray No. a and Schoomolstor Road, Madlson 

Tournohfp OM Brldgo, NU. CM 201 721-0010

QUEEN CITY 
Decorating Center 

Open 6 Days a Week 
222 Watchung Avė. 

Plainfield, N. J. 
Call 201 756-0665 

Mr. David H. Miller, Pres.

DOREE LAMP COMPANY 
150 Atlantic St. 

Hackensack, N.J, 
Call 201 342-3344—

ROY ROGERS 
FAMILY RESTAURANT 

Open 7 Days a week 
325 Terrill Road 

Scotch Plains, N.J. 
Call 201 322-9865

FRANCESCO’S

RESTAURANT
7 Walnut St.
Passaic, N. J.

Call 201 799-9595

PETROCK’S GETTY SERVICE 
CENTER 

713 Plainfield Avė. 
Berkeley Htgs, N.J.

Open 7 Days a Week. General Auto
Repairs. Road Service. Tires Batteries 

and Accessories
Call 201 322-8668

TRLANGLE CITGO
Gunarai Auto Rapalra, Road Sarvlca, Tiras, 

Battortoe snd Accaasorlas. Wa hsve tounty of 
Gasotlne tor our Cuatomars. South Avo and Contral 

Ava. Wasf Md, NU. CM 201 232-0040

LAVINS BP 
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires and Batteries

378 West Passaic St. Rochelle Park, N.J. 
CALL 201 843-9618

HOWETS SIGNS 
Specialist in 

Illuminated Signs 
134 Broad Avė. Palisades Park, N.J. 

Call 201 461-7712

SAL’S AUTO BODY
Quality Workmanship 

315 Highway 22 
Green Brook, N.J. 
Call 201 968-2214

WAYNE PRINT
Short-Run Offsot Sorvlcna, Gunarai FrMtag, GBC.
BHtdlng ERvdopOBv Rtoc^m BrocfetirM.

Computor Orint Oats. 14 Ray Racs. FakflsM. NU. 
CaO 201 S7S-0800

ALBIGREALTY
Real Estate, Mortgages Insurance 

403 White Horse Pike Laure! Springs 
Call 783-8591

SMITH ORGAN SERVICE 
Sales of New and Used Organ* 

plūs Renta! Plan 
Call 201 7751 or 276-7106

DUN RITE AUTO 
SERVICE CENTER

Ouorantou) Comptoto Auto RnpMro dtal 7*l-M27 
Auk tor OM or Gino 

35-14 Bu k tol Folr Laton 57415

COMMUNITY SERVICE 
CENTER 

Complete Auto Repairs 
Road Service - Tires - 

Batteries & Accessories 
24 Hour Towing 

Next to Curtiss Wright Factory 
35 Terhume Avė. 

Lodi, N. J. 
CALL 201 473-9038 

Open 7 Days a Week

DA—B AL 

EQUIPMENT RENTALS

Tra etor s, Loaders Mack-Hoe

Finest of Eąuipment

475 Watchung Avenue 
Watchung, N.J.

Call 201 561-6032

Hartford, Conn.
Batuno>b«lti«čių 

demonstracijose New Yorke
Į Batuno — baltiečių sureng

tas- demonstracijos New Yorke 
prieš Brežnevą birželio 23 Hart
fordo LB apylinkės valdyba su
organizavo autobusą. Važiavo 
mūsiškiai, Waterburio lietuviai 
ir kitų tautybių atstovai. Autobu
sas atvažiavo laiku į 1 Avenue, 
iš kurios jaunimas su plakatais 
ir visi Įriti nuėjo į Dag Hammar- 
skjold P lažą, prie pat Jungtinių 
Tautų pastato. Ten sodely buvo 
pilna demonstrantų.

Po ugningų kalbų prieš Brež
nevą ir komunistinį režimą de
monstrantai su plakatais ir vėlia
vomis ilga eisena šaligatviais 
nužygiavo rusų komunistų am
basados Ifok. Jaunimas dalijo 
atsišaukimus. Buvo sugiedoti 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
himnai.

Jonas Kazlauskas nesibijojo 
nei baudų, nei kalėjimo, paga
liau — nei ištrėmimų. Jis mokė 
vaikus lietuviškai skaityti ir ra
šyti ir tuo pačiu didino lietuviš
kųjų kovotojų eiles.

Ignas Kazlauskas yra žemaitis 
nuo Kražių.“ Gimęs-'19O3 liepos 
31 Traškelių kaime, Kražių vals
čiuje, Raseinių apskrityje. Baigė 
Kražių Žiburio gimnaziją 1927, 
ir 1931 baigė Vytauto Didžiojo 
Universiteto gamtos fakulteto fi
zikos skyrių.

Kaip matematikos mokytojas 
dirbo jėzuitų gimnazijoj Kaune, 
nuo 1936 III Kauno gimnazijos 
mokytojas ir šios gimnazijos di
rektorius nuo 1941.

Atsidūręs Vokietijoj, Miun
cheno mieste, buvo vienas iš 
lietuviškos gimnazijos steigėjų 
ir pirmasis jos direktorius 1945- 
1947.

Į Ameriką atvyko 1949, Co- 
lumbijos universitete dar gilino 
savo studijas ir įsigijo inži
nieriaus specialybę.

Gyvena Great Necke. Čia 
buvo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės steigėjas ir pirmasis 
jos pirmininkas. Buvo suorgani
zavęs ir Great Necko sekma
dieninę mokyklą ir jai vadovavo. 
Mokyklėlė vėliau dėl mokinių 
stokos užsidarė. Čia pradžioj 
dirbo fizinį darbą, paskui perėjo 
dirbti į General Cable Co. Da
bar yra pensininkas.

Veikė ateitininkuose, šauliuo
se, priklausė Matematikos ir 
Fizikos Mokytojų draugijai, 
buvo vienas iš kurčių-nebylių 
draugijos steitėjų ir valdybos 
narys.

Pedagoginiais klausimais 
bendradarbiavo Gamtoje, Tau
tos Mokykloje, Ryte, Lietuvos 
Aide ir kt.

Ignas Kazlauskas, pensi
ninkas, atskubėjęs su savo au
ka, įrašęs į statytojų eiles ir savo 
tėvą liaudies švietėją, tegu pa
skatina ir kitus statyti visom 
išgalėm Kultūros Židinį, kad vi- 
’iem būtų šviesiau!

— Paremkite Šiaurės Ameri
kos lietuvių sportinę išvyką, nes 
kaina, su visu tuo kas atsiekia
ma ir tuo kas lieka ilgesniam 
laikui, nėra didelė. Siųskite 
aukas ir grąžinkite laimėjimų 
knygutes jau dabar išvykos iždi
ninkui A. Būgai, 842 W. 33 Pla- 
ce, Chicago, III. 60608. Laimėji
mų knygučių vajus yra pratęs
tas iki liepos 26.

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

Yorko — P. Ąžuolas, D. Kezienė, M. Žukauskienė. Nuo
trauką iš Hartfordo atsiuntė M. Petrauskienė.

Mes, Connecticut apygardos 
lietuviai, dalyvavusieji de
monstracijose, visi buvome pa
tenkinti, atlikdami svarbią pa
reigą pavergtos tėvynės labui.

Pranešimas
Pranešam, kad LB Hartfordo 

apylinkės rengtos išvykos į Ken- 
nebunkportą ir Ocean Beach

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

500 dol. — J. Gahninienė, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 520.

300 dol. — N.N. Brooklyn,
N.Y., anksč. 10.

Po 200 dol. — A.V. Arūnai, 
Woodhaven, N.Y., anksč. 300; 
VI. Ingelevičius, M.D., Great 
Neck, N.Y., anksč. 240.

Po 150 dol. — Ed. Kelkis, 
Bridgeport, Conn.; L.M. Klubų 
Federacijos New Yorko klubas, 
anksč. 550.

Po 100 dol. — P.J. Jurkuvė- 
nai, Brooklyn, N. Y., anksč. 10, 
pažad. 300; Eva Galiūnas, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 10; Skau
tam remti komitetas, anksč. 1863; 
A. Goeldnerienė, M.D., Flush- 
ing, N.Y., anksč. 1032; Ig. J. Ga- 
siliūnai, Jamaica Estates, N.Y., 
anksč. 650; T. Penikienė, Wood- 
haven, N .Y.,, anksč. 127; J. Šilei
kis, Woodhaven, N.Y., anksč. 
525; J. Normantas, Brooklyn, 
N.Y., anksč. 10, pažad. 300; A.A. 
Remeikai, Brooklyn, N.Y., anksč. 
25; P.N. Baltrulioniai, Jamaica, 
N.Y., anksč. 1205; J.R. Ceiliai, 
VVoodhaven, N.Y., anksč. 110; 
V. Lukas Kew Gardens, N.Y., 
anksč. 100.

75 dol. — D.L.K. Birutės Dr- 
jos New Yorko skyrius, anksč. 
210.

Po 50 dol. — A.B. Reventai, 
Woodhaven, N.Y., anksč. 907; J. 
Juozapavičius, Woodhaven, 
N. Y., anksč. 1435; E.L.. Valek, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 300; Ed: 
Pilis, Noank, Conn., anksč. 25; 
V. Damijonaitis, M.D., Pough- 
keepsie, N.Y., anksč. 50.

30 dol. — A.L. Sateikos, 
Brooklyn, N.Y.

Po 25 dol. — Ed. J. Misiū
nai, Brooklyn, N.Y.; V. Klevas, 

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

Building Fund 
Franciscan Monastery 
680 Bushwick Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

GERA NAUJIENA 
mūsų klijentams, norintiems pilieti 

BUTŲ
savo giminėms Lietuvoje ir USSR

Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių 
būtų statybos programa šiuose miestuose: 
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, LVOVE, 
MINSKE, RYGOJ, TALLINE, KIŠINIOVE, 
ODESOJ, VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE prie 
Dono, KRASNODARE, CHARKOVE, ALMA- 
ATOJ, TAŠKENTE ir kituose miestuose. Gali
ma gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kamba
rių butų (su virtuve, vonia ir podėlio kambariu) 
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 
išimtinę atstovybę Amerikoje.

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės)

NEW YORK, N.Y. 10001
TEL.: (212)685-4537

neįvyko dėl per mažo užsiregis
travusių skaičiaus. Nutartos iš
vykos į lietuvių šventę Putname 
liepos 22 ir į PLB seimą Wash- 
ingtone rugpiūčio 30 — rugsėjo 
3 yra organizuojamos. Registra
cija: O. Jusinienė, 524-5445 (į 
Putnamą) ir D. Grąjauskieną 
688-1552 (į Putnamą ir Washing- 
toną).

M.P.

R. Hill, N.Y., anksč. 25; Fr. Ku- 
dulis, Elizabeth, N.J., anksč. 5, 
pažad. 200; A. Virbickas, W. Pa- 
terson, N.J., anksč. 25.

Po 20 dol. — P. Galiūnas, 
Brooklyn,. N.Y., anksč. 40, pa
žad. 300; O. Budreckas, Brook
lyn, N.Y., anksč. 20, pažad. 100; 
Mary Mikolaitis, Cherry Hill, N. 
J., anksč. 110; V. Malakas, Wall- 
ington, N.J., anksč. 20, pažad. 
100; M. Kemzūra, Woodhaven,
N. Y., anksč. 170; A. Baltrušaitis, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 5; S. 
Žvirblis, Brooklyn, N.Y., anksč. 
10;

Po 10 dol. — J. Bačanskas, 
Jamaica, N.Y., anksč. 300; J.M. 
Sleder, Forest Hillsfahksč. 300; 
V. Stasiukynas, Brooklyn, N.Y., 
anksč. 10; Marta Lavinis, Great 
Neck, N.Y., anksč. 110; A. Kau
nas, Brooklyn, N.Y., anksč. 200;
O. Panitauskienė, Brooklyn, 
N. Y., anksč. 110; P. Gagienė, 
Brooklyn, N.Y., anksč. 15; E. 
Sandanavičienė, Brooklyn, N.Y., 
anksč. 203; L. Jankauskaitė 
Brooklyn, N.Y., anksč. 30; B. Ba- 
bušis, Brooklyn, N.Y., pažad. 
100; K. Lakickas, Woodhaven, 
N.Y., anksč. 1050, nauj. pažad. 
100; Z. Maurer, Brooklyn, N.Y., 
anksč. 30, pažad. 100; J. Antana- 
vich, Brooklyn, N.Y., anksč. 15, 
pažad. 30;

Po 5 dol. — L. Tiškus, Flu- 
shing, anksč. 100; P. Povilaitie- 
nė, Waterbury, Conn., anksč. 15; 
J. Kybartas, Brooklyn, N.Y., 
anksč. 20; J.A. Jonaitis, Brook
lyn, N.Y., anksč. 50, pažad. 550;

2 dol. — Arv. Baltrušaitis, 
Brooklyn, N.Y.

SPAUDAI PAREMTI —namų 
statybai 25 dol. aukojo L.M.
Klubų Federacijos N.Y. Klubas.

— J. Daley, Chicagos miesto 
burmistras, paskyrė St. Balzeką, 
Lietuvių Kultūros Muziejaus 
prezidentą, į komitetą, kuris rū
pinsis Chicagos miesto 200 me
tų įsteigimo iškilmėmis.

— Kęstutis Girnius skaitys 
paskaitą “Dabarties moralės są
vokos” ateitininkų sendraugių 
stovykloj, kuri bus Dainavoj lie
pos 29 — rugpiūčio 5.

— Viktoras Palūnas, Akron, 
Ohio, tvarkys LFB studijų ir po
ilsio savaitės ūkinius reikalus — 
bus stovyklos komendantas ir 
kartu ūkvedys. Visi LFB sąjū
džio nariai ir kiti lietuviai, kurie 
tik planuoja vykti į šią bendri
nę studijų ir poilsio savaitę (at
virą visiem lietuviam!), kviečia
mi kaip galima greičiau regist
ruotis pas Viktorą Palūną. Jo ad
resas yra šis: Mr. V. Palonas, 
518 Catalina Drive, Akron, Ohio 
44319. Telefonas: (216): 644-54 
81. Galima registruotis ir pas 
LFB centro valdybas pirngnįų- 
ką L. Valiuką, P.O Box 75893 
Los Angeles, Calif. 90075. -

— Lietuvių evangelikų refor
matų sinodas įvyko birželio £3- 
24 Chicagoj. Iš įvairių JAV ir Ka
nados vietovių buvo suvažiavę 
netoli 50 atstovų. Naujon kofegį- 
jon išrinkti: M. Tarnu lėnas pre
zidentu, gen. superintendentas 
kun. S. Neimanas vicepreziden
tu, taip pat kunigai P. Dilys ir 
Fr. Barnelis, P. Bružas, J. Kregž
dė, J. Dagys ir J. Variakojis.

— Vasario 16 gimnazijoj 
mokslo metai baigiasi liepos 7, o 
naujieji prasidės rugsėjo 10. Pra
šymai stoti gimnazijon priimami 
iki rugsėjo 1.

— Aušra, Windsoro mergaičių 
kvartetas, liepos 1 , dainavo 
Windsoro tautybių pasirodyme, 
liepos 15 dainuos Detroite etni
nių grupių festivaly, o rugsėjo 
9 Los Angeles, Calif., atliks pus
antros valandos programą. Taip 
pat netrukus meiįfitĮt^Jiliėls 
savo plokštelę.

—Vaikų vasaros stovykla visos 
Vakarų Vokietijos lietuvių ir 
mišrių šeimų vaikam nuo 8 iki 
13 metų amžiaus šiemet vyks 
nuo liepos 12 iki rugpiūčio 12 
Romuvoj, Huettenfelde. Stovyk
los vadovu pakviestas ir suti
ko būti L. Narkus iš Hamburgo.

— Nemunas, Brazilijos lietu
vių tautinių šokių grupė, šoku
si IV tautinių šokių šventėj 
Chicagoj, liepos 13 iškeliauja į 
Urugvajų ir Argentiną. Grįš 
liepos 29. Koncertų programose 
dalyvaus 25 šokėjai. Kartu su jais 
vyksta 15 kitų lietuvių. Vado
vauja grupės mokytojas Jonas
Lukoševičius.

— Studentė Rasa Kubiliūtė 
Australijoj ruošia studiją apie 
lietuvių liaudies dainas. Tai ji 
panaudos savo mokslo darbui 
Adelaidės universitete. Aplan
kiusi daugelį tautiečių, į magne
tofono juostą turi įrašiusi daug 
dainų.
—Lena Valaitytė, lietuvė ak

torė ir dainininkė, vis labiau 
garsėja filmų pasaulyje. Nese
niai susuktame filme “Šiandien 
mes mušame litaurus” ji vaidi
no pagrindinį Klaudijos vaid
menį. Vokiečių spaudoj apie ją 
gražiai atsiliepta. Primenama, 
kad Lena yra lietuviškos kil
mės (Saengerin litauischer Her- 
kunft) ir kad ji yra baigusi lie
tuvių gimnaziją Huettenfelde.

— Prašome nedelsti laimėji
mų knygutes platinant, nes lai
mėjimų traukinio diena jau ar
tėja. Knygučių vajus yra pratęs
tas iki liepos 26. Siųskite aukas 
jau dabar šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinės išvykos komite
to iždininkui A. Būgai, 842 W. 
33 Place, Chicago, III. 60608

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Chapulis, Newark, N.J.,
P. Stančius, E. Atton, 111., V. Ru
ginis, New York City,- A. Sar- 
cewicz, Phila., Pa. Užsakė ki
tiem: j. Taoras, Pgh., Pa. — 
A. Taorui, Silver Spring, Md., 
mirusio K. Alvytos prenume
ratą perėmė K. A Įvyta, Bayside, 
N. Y. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 7 dol.
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Atsiųsta paminėti
Antanas Liuima — EVAN

GELIJOS IR KRIKŠČIONIŠ
KOSIOS KULTŪROS SAN
TYKIO UŽDAVINIAI. Atspau
das iš L. K. M. Akademijos Suva
žiavimo Darbų VII t. Išleista 
Romoje 1972 m. 9 psl.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS SU
VAŽIAVIMO DARBAI. VII. 
Septintasis L.K.M. Akademijos 
Suvažiavimas 1967 ml rugpjū
čio mėn. 23-27 d. Vasario 16 
gimnazijos patalpose, Ro
muvoje, Huettenfelde, Vokieti
joje. Redagavo A. Liuima, SJ. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos leidinys. 1972. Roma. 
430 psl. Kaina nepažymėta.

Straipsnių (paskaitų) autoriai: 
Juozas Eretas, Zenonas Ivinskis, 
Ladas Tu laba, Jonas Jūraitis, 
Augustinas Rubikas, Paulius Ra
bikauskas, Paulius Jatulis, Juo
zas Vaišnora, Povilas Rėklai
tis, Kąjetonas Julius Čeginskas,

Vytautas Kazlauskas, Jonas Gri
nius, Vytautas Povilams, Domas 
Jasaitis, Balys Petkauskas, Rapo
las Krasauskas, Antanas Liuima.

MAŽOSIOS PASAKOS. Iš 
lietuvių liaudies pasakų lobyno 
mažiems vaitams parinko ir 
skaityti pamošfe A. Giedrius. 
Iliustravo D. Rėki ytė-Alek
nienė. Išleido JAV LB Švietimo 
Taryba 1972, Didelio formato. 
80 psl. Kainai dol.

EXP. OFEftATORS 
ON DRESSES 

Complete Garment 
Steady Work 

FELIC1A DRESS 
102-20 Cwt>na Avė., 

Corona.Tel. 271-2355

Dog and Cat Boarding 
Free Pici-up and Delivery 

SVPERPUP 
5010 Kings Higfriray Brooklyn, N.Y. 

Call 212 377 *400 or 376-9363

CORDEMS RIVER BEND 
OTTAGES 

Snack Bar, ’Cottage-s, Rooms, Table and 
Counter Service Ogjen 7 A. M.— 10P.M. 

Rt. 302 Bettilehem, N. H. 
(603)869-5709

Kultūros Židiniui aukoju, 
kad atsistotų jis ant kojų! BALBRANO window cleaning co. 

rt-T.fn CmMNMM Mr IUlMInM, OMcm. Fae- 
torM, KaM WwtM. M41 7Mh SMM MMdto 
VKafl*. L L 1197$ (ttt) 3M4E1E. Wa era Coaarad

— Sportinei išvykai į Europą 
sparčiai artėjant, laukiame para
mos. Dar tik trečdalis lėšų yra 
sutelkta. Dovanų laimėjimo 
knygučių vąjus yra pratęstas iki 
liepos 26. Laimėjimų traukimas 
įvyks liepos 29. Siųskite knygu
tes jau dabar išvykos iždinin
kui A. Būgai, 842 W. 33 Place, 
Chicago, III. 60608.

DEXTER PARK 
B pharmacy B 

Wta. S na atgal, B. 8.
77-01 J AM AIC A AVEttUB 

(Cer. 77th Otraat) 
Waadhavon, N.Y. 114Ž1 

WB DKJVZR 
Mlddgan 14130

~VHt EXP0—
"ManlHM WorM, 1973" 

inKontvaei, Caqad<
Stay at t» F rancHcon Fathars i 
50 room rttrtret houn, 30 minutes 
♦tom Expc?ound*.
8 ATES: Sietlo................$6.00

Doutolo.............$9.00
MWi Also Avsilable 

SPECIALI E E K. L Y RATES 
Daily Sut to Down-Town

Wrrto/Cil
FRAUCISCAN FATHERS 

ChataatĮMv Hats.J».Q£anada
(514) C91—5400

ONIIHOUSAND ONE 
TMINGSYOtl CAN GET FREE 

MrJlfr-ed Wiggins 
F. 0. Beilis* Bktyit, N.Y. 11205 

Nuaw *52-9215

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS
Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atostogų 

krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie At
lanto vandenyno Kennebunkporte.

Vasarvietė veikia nuo birželio 30 iki rugsėjo 3 
dienos.

Kambarius rezervuolis:
Franclrcan Monastery, 

Kennabunkport, Maine 04D4C 
Tai. (207) 967-2011

APLANKYKITE 
SCHRAGEBS

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą. 
čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS K0KY7BĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGERs
Salionų komplektai, miegamųjų bolda-4, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

SCHRAGERS
336 East 86th St. (tarp 1 i'2 .Avės.)

Neto York City Tel..- TR 9-0400

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

BEAITIUI.
From the tips ofycur 

rlNGERNAILS 
TO THE RNAA MCH OF TKTRAIN 

THAT RjOWS BEMNDTOU

Long Beaufiful Mals
• A nail $fructurod in a pure 

form oi art, contoured to your 
own nail, a$ natūrai ai your 
ayes can >ee.

• The positive way to correet 
nail bitinų, crackod nailt, and 
nailt that įu«t won*t grow.

• Individu*! Eyelashed Applied 
As Icng or as full as you wi$h.

e Does rot- restriet ne nal nail 
grotdl.

e To mūre an appoi ‘mr- 1 
malti your revervation;

NAIL Kl IlItl irS
Ine. lUMMeltaklMt'tttlM.KA.

FOR APPOF OMENĮ CKLL: 466-2483 
OHN ĮMURS. EVBftN® UU DAY SAT. 
MUrt.NMHT HnPMSMY EVENING 

flbovt ome c oadiftod ^rarantoM

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ I 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji-l 
mais jūsų giminės gali įsigyti,! 
ką tik nori, už dalelę regulia-l 
rios kainos. < ‘ ■

Tai yra panašu, lyg kadi 
eitumėte į krautuvę su 1001 
dolerių ir gautumėte prekių už I 
200 dol., 300 dol. ar net už j 
daugiau. Specialūs'rublių pažy-" I 
mėjimai taip pat gali būti iš-1 
keisti į reguliarius rublius, I 
naudojantis aukščiausiais tari-1 
fais.

Pilnai garantuota, . I
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi- I 
minėms maždaug per 3 savai-I 
tęs. Vieno specialaus rublio ver-1 
tė 2.60 dol. Si vertė yra I 
galutinė. Jokių kitų primokėji-Į 

•mų.

Prašykite mūsų nemokamo I 
iliustruoto katalogo J
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St 

Flfth Roor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas 1

ZHIGULI VAZ 2101 
$3653.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4186.00
FURGON STATTON 
WAGON $4025.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
$3703.00 -
MOSKVITCH 408 IE 
$3405.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2335.00

Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 24 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Before Moving We’ll Paint 
Your Kitchen, Bath or

Entire Apartment Call for 
Appointment 
Call 465-2640

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DEL’S FISHERMAN’S BAY

1000 Island Region. Only 1/2 hr. from 
Ferry Ride to Kingston, Canada. Trailer- 
ing Park and Boat Basin. For Family 
Fishing Fun. Shore or Boat Children as 
well as Adults. Really catch big Bass, 
Dozens of Big Perch. No Dancing Girls 
būt Beautiful Sunset!!! Free— a ąuick 
Fish Cleaning Lesson. Weekeud 
Vacations or Seasonal Variety of Hook 
ups. Hot Showers. Etc. Eųuipped play- 
ground. Big Play area. Lake Swimming. 
Clean Water!I! Boat/Motor rentals. 
Ramps, Bait, etc. Send for Free Fishing 
Chart Brochure. P. O. Three 
Mile Bay, N.Y. 13693 Ph. (315) 649- 

2420 or 5198

A moderate priced resort in the 
Northern Catskills featuring the finest 
Italian American cuisine. 3 meals, Fish
ing, Pool, Private Lake, Children’s 
Counselor, Driving Range, Movies, 
Entertainment, 130 Acres, Minutes to 18 
hole Golf Course. Write for rates and 
Brochure. Call Collect for Reserva- 
Hnns (518) 734-3444 Sunny Crest R J1.D.

Jewett, N. Y. 12444

SERVICE

KINGSWAY 
EXTERMINATINGCO. 
WEKILLWITHSKILL 

8PECIALISTS i N TERMITE 
CONTROL. ROACHES. R ATS 
MICE. FLEAS. TICKS. 
WATERBUGS. SOCIRRELS 4 
BEES.

859-6439, BKLYN

PAINTING — DECORATING

MARTIN COURT NORTH BEACH 
Sp«nd yoer vacattoa at Martin'* Medam N UNIT 
MOTEL. Accoainodatae 2-S Pamena. Šerne wMh 
Cooklng FacIUtlea. Swlmmlng Pool, Sliufllaboard, 
Badmlnton, Voaoybal. Ten Minute waK to Beech. 
Parfclng ■* Ooor. Stunrem, T.V. W/W CarpeC 
Ree. Mr. C.M.Martln (B03) 82«-27T1 454 Wln- 

nacunnet Road

Palotina. WaHpaperim, Plasterins Wood Paneling, 
Suap. Ceil. Carpentry, Very Itoasonable Ratas, Free 
Eat AMERICAN HOME IMPROVEMENT SERV. 
Mon-Fri. 212 MA 4-4970 9 A.M. - S P. M.

Boothbay Harbor, 
Maine 04538

Rustic Wooded Seclusion 
Beach and Pool, Tennis, 

European Plan

write for foider
Clare C. THORNTON, Manager
Open June 15th (207) 633-3600

PAINTER
Interior and Erterior, Free Estimates 

• Quality Workmanship. Many Referen- 
ces. Call 516-981-1814

Leede, N.Y. Your Hoet, Caredonne and Infranco 
Outatandlng Itailan-Amortcan Culelne. Where Even 
Meal Is an Adventam Free CocktaH Perty, En- 
tertalnment, Beray Stare. Inkapots June 23. "Tri- 
Tler” Nite Club. Sarlmming Pool and Recroatlon 
Room, Detuae Pooielde, Heated Motei. Air Condl- 
tloned InL Dlnlng Room, Ne* Cocktal Lounge. In- 
door ead Outdoor Ptenned Actlvltlee, Orcheatra, 
Denclng, Meequerede end Ber-B^ue Pertlee, Coun- 
eeiore for ChHdren end Klddle Pool end Ple, Area. 
Ratee: $75 to 120 WeeHy. Lower for children. 
15% Dlecount June 23 to 301h. Writo for color Bktt or 
Cal SIS 043-2900 — M3-M89 Local CaB EM 0-7406

N0W OPEN . . . n>9 uttimtft In Chlnta, PdyntUn, 
American CuMn*

4- Rettouronf • Cocktoil Lounge
>*’ tiotic South Soai Afmotphar*

R0U7E 4« o LODI o 773-2233
Open 7 day, 

W'kdays—I 1:30 A M. to Midn.ght - Fri. & Sat —11:30 A M. to 2 AM.
* Sunday & Holidoy* — Noon to Midnight

Hlander't Cocktoil Hour ... 4 to 6 P.M. Wa«kdayt

Pu-Pu Platter for 4 ... only $6.25 Full Course 
Lunch . . . $1.70 and up

Special Group Lunch (5 or more) $3.75 
incl. a cocktoil per per$on

Very reosonoble Luncheon and Dinner Prices 
. . . Take Out Orderi

Fresh Whole Live Lobster Cantonese . . .
Only $4.50

Your Host: Alfred Lai

EARLY BMO MIDWEEK SFf CIALS $ A C 
Any 3 Day*. 2 NtgMg Sun. to Thurs. “ W oomoccva.

WW«NO-3Dm.2Mignt.
Fri. to Sun.

(Children undrn 12 ytore of aga FREE IN ŠAME ROOM WITM RARENTS. 
Thare is a charja of U.ts P«r chiid for tood.

No Ertra Chargas. And The Abovo Rate toetudas: 
AU GRATUrr® S • 2 Sraaktaate * 2 Otenof* 

Heated indoor pool, haaMi etate, omtcIm rooraa, 
saunas • Game room«UnNmited God, oach dey 
1 S-hote chafenging coutob. just S minutes saroy. 

CONTMUOUS ENTIRTA1NMENT FROM 8 AM. TO 2 AM. 
FEATURING THE DIAMOND JU8AEE BANJO BANO 

MAGGIE BAKER • BILLY JOHNSON - LAS VEGAS 
SH0WR00M ENTERTAINMENT.

ENJOY A TOUR OF THE P1STURESGUE DUTCH 
AMISH PENNSYLVANIA COUNTRY. 
TNERES SO MUCH TO SEE * DO. 

Wrlto or caa for roooreatlono and brochure. 
Aito.: MIM CBtrch

Colony Motei 46 Ashworth St. Hamp- 
ton Beach, N Ji. Newest Motei in “Heart 
of Beach” Plūs Cottages, Ali with Private 
Baths. TV s W/W Carpet. Many with 
Kitchenettes. Free Continental Bread- 
fast. Reasonable Rates. Write or Call 

Elizabeth D. Oates. Own-Mgr. Tel.
(603) 926-5544

SeeUs onYour NertTriptoHershey 
Air Conditioned Color T.V. A.A.A.

CLOVERLEAF MOTEL
Half Mile from Junction Rt. 322 and 1-83
Pilone (717) 564-3876 Harrisburg, Pa.

17111

Work Near Home
Experienced Machine tool Operators. 
Day and Nite shifts. Steady work, Good 

Salary and Benefits.
STANDARD TOOL & MFG CO.

738 Schuyler Avė., Lyndenhurst, N J. 
No Phone Calls — Apply in Person

LATE MODEL A/C Cer 4r Drfver for hire. To 
4r from anyplaco. Call for aoy Information: T. L. 
Corp., Bronį, N. Y. (212) S8S-6964.

HOTEL STEVENSON 
on Beautiful Pennsylvania Avė. 
Family Owned and Operated, 

near Churches. Dining Room. - Elevator 
Rates from $6.00

Write or Call (609) 344-3204 
117 So. PENNSYLVANIA AVĖ.

> Atlantic City, N. J.

FAMILY 
VACATION FUN

Hm tprts. CMM't ptar au. ($ pat rv. 
«tk d atMtits. taktil La* t Mi 
< toto $75 t M « Britą 1< 
Maala fartf. ta* ntt mMte. ML 

I ______________

TWIN MTN. HOUS
EHca Park, N. Y. Tai 510-580-5107

MONTAUK
MARINE BASIN 

Complete Facilities for 200 Boats 
Marine Repairs Parts In & Out 

Dry Storage Available 
Bait & Tackel - ~ 

Cril 516 668-5900

CUT RATE PAINTING SERVICE
Any 12x12 Room $25 You Supply the
Paint Call: 941-1567 Mr. O’Grady or

Mr. La Monica

COUGHLIN FUNERAL HOME
For Integrity, Dependability St Ethics 
Califon, N. J. Call 201 832-2414 Daniel 
A. Coughlin, Douglas Martin, C. Gary 

Deckhut, Director

A.M.C. C«n4»vetton Co. Ine. Llconood by eoo- 
oumor affalre. A5 maaonry work. Drtvowayo, oMo- 
valka, patfo, ratatalng arai, ratoad porchoo, 
brtok and Mock *ork (212) 562-1449.

NEW YORK_  Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai.
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

«»«r TirMT — *>Mueio et LHtaranUT — BtiPiadlanlala, S:OB-»:00 vaL vai 

Dfr. f/vt. A>. Jototee Sferine, So. Onaf^ K J. <nVT9.

L TUOK — Lefevte Betanrtų fr anglų kalbOBris
vaL ryto WHBI 10M nt banga. VpdAjaa Bomaa Kaaya, TW 4-1M8 

«S-U «th FL, MMkDe VUlago, M-T. 12S7B.

W0RČK8TXR, BROČKTOM, Maaa. — VedAjaa P. VMMtita, 11> 
Artosr St, Brodtteo, Maaa* teL JU S-TtoS; nt bangooria 107J tne. 
MN ML Madtari, Mdaa. aelanadtanMto nuo 11-12 v^.

BOfNM, MAM. — VeriAjM Stap. Mtakua, WLTM 1M0 kfioeyelaa ir « 
toLT aekmadfanlala nuo 1-1; 30 vaL p.p. — 802 K. Broudway, 8m» 
M8teU,Mton«lST Tel. 2690489. .

LITAS
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V. VEBEUONAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service, 
87-18 Leffeits Blv., RichmondHill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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PUŠŲ KATEDROJE PRISIMINTI 
LIETUVOS KANKINIAI

Gegužės 20 Naųjosio Angli
jos L. vyčių apskritis suorganiza
vo pamaldas ir gintaro akmens 
dedikaciją Amerikos tautinėje 
šventovėje — Pušų katedroje, 
Rindge, New Hampshire.

Didysis ir Lietuvos reikalui 
kurčias Bostono laikraštis, The 
Boston Globė, sekmadienio lai
doję įsidėjo pranešimą, ,kad 
Lietuvos vyčiai prisimins Lietu
vos laisvės kovotojus ir kanki
nius ir turės pamaldas Pušų ka
tedroje, kur įvyks gintaro ak
mens dedikacija.

Diena pasitaikė tikrai lietinga. 
Nežiūrint to blogo oro, keli au
tobusai iš Bostono, Brocktono, 
Worcesterio, Providence ir New 
Britain, o taip pat apie porą šim
tų automobilių patraukė į tą 
Pušų katedrą. Mačiau ten Praną 
Vašką net iš New Jersey. Šioje 
lietuviškoje demonstracijoje ir 
pamaldose jungėsi visi lietuviai. 
Matei senuosius ir vėlesnius 
ateivius, matei vaikus ir pa
auglius.

Šios pamaldos ir dedikacija 
buvo skelbiama kaip malda į Vi
sagalį Dievą ir prisiminimas pa
sauliui, kad lietuviai niekada 
neužmirš savo tautos kankinių.

kun. Albertas Kontautas — Ku
nigų Vienybės centro valdybos 
pirmininkas, kun. Jonas Rikte- 
raitis — iš New Britain, Conn., 
ir Jonas Žuromskis — Šv. Juoza
po parapijos klebonas iš Lo- 
well, Mass.

Mišias aukojo
Mišias aukojo kunigai: Juo- 

Bucevičius — Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas iš Nashua, N. 
H., Adolfas Gradeckas — Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
New Britain, Conn., kun. Albi
nas Janiūnas — Šv. Petro para
pijos vikaras iš So. Bostono,

Persekiojimų apžvalga .
Nepaprastai tikslų ir labai ų 

rūpestingai paruoštą pamokslą 
pasakė anglų kalba kun. Albinas 
Janiūnas. . . .

Jis kalbėjo, kad mes negali/ , 
me pamiršti mūsų brolių ir sese
rų už geležinės uždangos bran
gioj tėvynėj Lietuvoj. Pagal 
Evangelijos žodžius, mes esame 
vienas kūnas. O jeigu kuri to 
kūno ląstelė paliečiama, visas 
kūnas jaučia tą skausmą. Šian-' 
dien mūsų broliai ir sesės už 
tikėjimo išpažinimą kenčia So
vietų pavergtoj tėvų žemėj Lie
tuvoj. Sovietų konstitucijos ga
rantuojama religijos laisvė ten 
neegzistuoja. Pagrindinės žmo
gaus teisės okupanto ten pa
neigtos. Mūsų brolių kančia ten, 
yra ir mūsų kančia. Sovietai, 
okupavę Lietuvą, uždarė ir už
draudė visų tikybų institucijas. 
Iš keturių Lietuvos kunigų se
minarijų yra palikta tik viena 
Kaune, bet ir tai tik keliolika 
naujų klierikų sovietų valdžios 
leidžiama priimti į tą seminariją. 
Visi vienuolynai uždaryti, kata
likiškos organizacijos uždary
tos, o kurios dar yra paliktos baž
nyčios, jos yra apdėtos labai 
aukštais mokesčiais. Ten kuni
gai persekiojami ir žudomi.

J.5

E'....

f
IAEL1

Bayonne, N. J. pradedama naujos klebonijos statyba. Iš k vargonininkas Al. Jakupčionis, My
kolas Grigalunas, Felix Mockus, vikaras Nestor Garino, Adele Degutis, France s Mockus 
ir klebonas kun. Albertas Matulis su būreliu vaikų. Statyba bus baigta prieš Kalėdas. Jei kas 
norėtų savo auka prisidėti prie statybos fondo, prašom auką siųsti: Rev. Albert Matulis, 15 E. 
23rd St., Bayonne, N. J. 07002. 1

Dievo Kūno šventės pamal
dos buvo surengtos birželio 24 
d. 2 v. popiet. Dabar visoj Bos
tono vyskupijoj nebėra 40 valan
dų atlaidų. Arkivysk. Madeiros 
išsiuntinėjo parapijom raštą, kad 
vietos. klebonai birželio. 24 ,sų- . 
ruoštų Dievų Kūno žventės.ęą-.;{ ,: .< 

i gerbimo pamaldas. Tokios; pa- ', / 
maldos ir buvo Šv. Petro bažny-..... . 
čioj. Susirinko nemaža žmonių. 
Klebonas kun- A. Baltrušūnas 
su vikaru kun. AL Janiūnu priet 
altoriaus paskaitė šy.. Rašto iš-... t 
traukų ir pasakė gražų pamoks
lą. Kleb. kun. - A. Baltrušūnas , 
gražiai pravedė lietuviškų gies
mių giedojimą. Pamaldos baig
tos Švč. Sakramento palaimini-: 
mū. .. . •

Penkerlų metų mirties sukaktis.

Ilsisi toli nuo brangios Tėvynės, 
Nesulaukęs grįžtant jai laisvės laiku, 
Kur amžina taika visad viešpatauja. 
Kur nebėra klastos, nei jokių skriaudų.

Begalinto ikaųsųM* tebeslegia mus, ka| ’priri < matus 
— liepos 9 d. buvo išplėštas iš musų tarpo vienas iš, Dainavos 
jaunimo stovyklos steigtų, pirmasis jos administratorius Ir uo
lus veikėjas lietuviškuose reikaluose tremtyje mūsų mylimas

A.A. Kunigas Bronius Dagilis
Už jo vėlę bus atnašaujamos šv. mišios: liepos 8 d. 10:30 

vai. ryte Šv. Antano bažnyčioje, Detroite. Pradedant liepos 20 d. 
gregorinės šv. mišios pas T.T. Pranciškonus Greene, Maine ir 
liepos 9 d. Kaune, Lietuvoje.

Prisiminkime mylimą a.a. kun. Bronių savo maldose, ku
ris su pasišventimu dirbo ir gyveno dėl tremtyje kenčiančio 
lietuvio.

Nuliūdę giminės

JŪRATĖ” CAPE CODE

Kambariai su arba be pusryčių. Pėščiam arti iki 
pajūrio. Prašom rašyti:

Elma Krasauskas
P. O. Box 307
West Hyannls Port, Cape Cod, Mass.
Telef. (617) 771-2619

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

J*

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 65 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jalinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic A vėl., 

Ocean City, N. J. 08226

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

Simas Kudirka savo garsiuoju 
žygiu parodė pasauliui, kad ten 
žmogus iš desperacijos ryžtasi 
viskam ir net rizikuoja savo gy
vybę. 1971 gegužės 20 jis buvo 
nuteistas 10 metų kalėjimo.

Atlanto charta, kuri pažadėjo 
laisvę visom tautom yra tik tuš
ti pažadai. Lietuvai tai kainavo 
50,000 nužudytų lietuvių kovo
tojų, apie 400,000 išvežtų į Sibi
rą ir ten radę kapus. Tačiau ir 
nauja lietuvių generacija ten sie
kia laisvės. Romas Kalanta susi
degino protesto ženklan, reika
laudamas laisvės Lietuvai. Ten 
kunigai suiminėjami ir teisiami 
už mokymą vaikų katekizmo, už 
savo, kaip kunigo, pareigų atli
kimą.

Kun. Janiūnas skaitė teisiamų
jų pasisakymus, popiežiaus Pau
liaus žodžius, kuriais jis reika
lauja, kad žmonės ir Sibire turi 
teisę melstis.

Šis kunigo Janiūno pamoks
las buvo mūsų tėvynės Lietuvos 
ir brolių bei sesių kančios nuo 
okupanto ir kovos istorijos san- 

~ ttrauka. Pamokslas buvo per
duodamas per garsiakalbius. 
Reikia manyti, kad be lietu
vių čia buvo ir kitataučių, kurie 
lanko šią katedrą.

Po pamaldų visi lietuviai vyko 
į Gerdner, Mass. Ten Lietuvos 
vyčiai visus skaniai pavaišino 
Amerikos legiono posto patalpo
se.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJA

South Bostono Lietuvių Pilie
čių D-ja yra viena iš didžiausių 
lietuvių’ organizacijų . visoj 
Naujojoj Anglijoj. Draugijos tur
to vertė 1972 apyskaitoje: 
$402.773.99. Praeitų metų me
tinė apyvarta buvo $176,130. 
Bruto pelnas $107,039.49. Ta
čiau 1972 metinių išlaidų dau
giau negu pelno. Viso išlaidų 
$108,549.01. Taigi nuostolis yra 
$1,509.52. Didžiąją išlaidų dalį 
sudaro algos $42,621.08, šalia to 
valdybos narių honoraram per 
metus išmokėta $2,445.

Visi didieji lietuvių paren
gimai paskutiniaisiais metais 
vyksta šios draugijos patalpose. 
Joje yra dvi salės parengi
mams, užkandinė ir baras. Baras 
duoda daugiausia pajamų. Kada 
buvo įrengtas elevatorius, nuo 
tada ir vyresnio amžiaus žmo
nėm nebesudaro sunkumų užsi
kelti net ir į trečio aukšto salę, 
kur vyksta didieji parengimai'. ■ 

' Šių metų draugijos ‘ valdybą 
sudaro: pirm. Stanley L. Dre-

vinskas, vicepirm. Longinas 
Švelnis, protokolo sekretorius 
Antanas Matjolka,. finansų sek
retorius AdamW. Druzdis, iž
dininkas Algis Makaitis ir mar
šalka Vytautas Ivaška. Di
rektorių Taryba: Antanas And
riulionis, Romas Bričkus, Henri
kas Čepas, John J. Grigalus, 
Stanley K. Grinavičius, Ona 
Ivaškienė, Joseph Lubinas. Dr. 
Anthony Kapočius yra garbės di
rektorius. Kontrolės komisija: 
Alexander J. Chaplik, Nijolė 
Šležienė ir Vytautas Stelmokas.

New Jersey juniorų kuopa 
yra Harrison-Keajny 90 J. Norin
tieji įstoti į 90 J kuopą pra
šomi kreiptis A.nne Klem, 27 
Spring St., Nutley, N. J. 07110.

Aldona Gineitytė baigė Illi
nois universitetą. Iš anglų lite-'’ 
ratūros gavo bakalauro laipsnį ’ 
su garbės pažymiais. Į iškilmes, ; 
iš Bostono buvo nuvykusi jos ! 
mamytė ir brolis Algis.'Aldona, 
dar lankydama aukštesniąją mo- ' 
kyklą Bostone; vaidino Alek-' 'i 
sandros ir Antano Gustaičių' Va- ' 
dovaujarham dramos- sambūry.1 
Ji taip pat labai gerai baigė7’' 
Bostono lituanistinę mokyklą.J3>1 • 
Tėveliai — Henrikas ir" Marija •’" '' 
Gineičiai ir jų du sūnūs gyvfe-’ :'?J 
na Bostone.’

GERIAUSIOS DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE IR USSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI, 

SKALBIMUI MAŠINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 

KAMEROS, 
SIUVIMO MAŠINOS,. 

BALDAI.
Taip pat drabužiai, medžiagos, 
kailiniai, rankiniai laikrodžiai ir 

maisto produktai.
Nauji Automobiliu modeliai: 

ZHIGULI VAZ-2101 
ZHIGULI VAZ-2102 

Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 

Naujas modelis 
MOSKVICH 408-1E 
MOSKVICH 412-1E 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

, Sakyčiau, kad ši, nors ir labai 
lietinga, diena mano atmintyje 
pasiliks gyva visam laikui. Čia 
aš mačiau gražų visų lietuvių 
solidarumą ir prisiminimą ken
čiančių ir nukankintų mūsų bro
lių ir seserų Lietuvoje ir Sibire.

Padėka vyčiam už šių pamal
dų ir dedikacijos suorganizavi
mą. Ypatingai jų pirmininkui Al
bertui Jaritis ir Lionginui Švel
niu! bei visiem vyčiam.

P. Žičkus

Baigė rnokslą
Yasmin Delilah Bioševaitė, 

jauniausioji dixktė mokytojos 
Marijos ir dipl. inž. Valejaus 
Bioševų, gyvenančių Harrison, 
N. J., cum įaudė baigė North- 
eastem universitetą Bostone. 
Studijavo humanitarinius moks
lus. Birželio 17 Boston Garden 
gavo atitinkamą diplomą.

Ji yra gimusi Amerikoje, ge
rai kalba lietuviškai, 1969 buvo 
nuvykusi j Lietuvą susipažinti 
su Kaune gyvenančiais seneliais 
ir pasigrožėti tėvų gimtine. Stu
dijų tikslais 1969 ir 1972 aplan-

Yasmin Delilah Biosevaitė

kė Suomiją, Olandiją, Lenkiją, 
Portugaliją ir Ispaniją.

Siekdama magistro laipsnio, 
studijas tęs Bostono kolegijoje. 
1974 studijuoti važiuoja į Pran
cūziją.

— Remkite Šiaurės Amerikos 
lietuvių sportinę išvyką Euro
pon. Siųskite dovanų laimėjimo 
knygutes ir aukas jau dabar 
išvykos iždininkui A. Būgai, 842 
W. 33 Place, Chicago, III. 60608. 
Dėl stokos lėšų, knygučių vajus 
yra pratęstas iki liepos 26. Lai
mėjimų traukimas įvyks liepos 
29 “Išvykos popietės” pobūvy
je.

SOLIU BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883

460 We*<t Broadway, South Boston Massachusotts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

®to banko direktorių taryboje yra adv. Jdtun J. GrfgaJt*. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir Iletuvlikai b Turtas—Asaeta 
virt $213,000,DOO.

CURRENT DIVTDJEND RAtta * V

• Regulari/c —• 1 year TermDepOstt —
• Spėriai Notlce a/c— 5% • 2 year Term DepOstt —1%

-------  Ali Acčotatts Ccnnpotmdėd Dsūy---------

PODARUGIFTS. INC. YRA VIE
NINTELE firma Amerikoje, 
siunčianti DOVANINIUS CER- 
TIFIKATUS per VNESHPO- 
SYLTORGą be jokių tarpininkų, 

bankų ir t. t.
PODAROGIFTŠ. INC. yra VIE- 
INTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, 
aptinkančius jos susitarimą su 

VNESHPOSYLTORGU.
Klientų patogumui užsakymus 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai: 

Globa Parcal Service, 
723 Walnut St., Philadelphia, 

Pa. 19106
Package Express & Travel 

Agency,
1776 Broadway, New York, 

N. Y. 10019
Cosmos Parcels Express Corp., 
488 Madison Ava., New York, 

N. Y. 10022
Arba tiesioginiai į mūsų 

vyriausią įstaigą

PODAROGIFTŠ. Ine.
240 FIFTH AVĖ.
(tarp 27 ir 28 g-vė»)

New York, N. Y. 10001

Tek: 212-685-4537

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA j EUROPĄ
**■' Y II —»

-• organizuojama šiais metais rugsėjo 448 d.d., pačiu gražiausiu'' laiku * Europoje
— praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas. , . .I

Bus aplankyta 

LONDONAS PARYŽIUS ROMA

Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviams joje

dalyvauti. ' z
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai: j .U

Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras) 
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius 
Romoje — prel. A. Jonušas

/ * ’ ■

Į ekskursijos kainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vietų, įdomes
nių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

• 4 f 
“•T f

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės kaina bus apie 100 
dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organizacijas.

VYTIS INTE R NATO N A L TRAVEL SERVICE
Romu K«zy», pro*.

218 Knapp St 
BrOoMym, N. Y. 11229 

Tol. (212) 769-3300



8 • 1973 m. liepos 6, nr. 27 •DARBININKAS

DARBINI NKAS perkūno ch°ro veiklos

sąrą normaliai. Tik išeina suma
žintas: vietoj 12 puslapių — 
8 pus lapių.Trijų savaičių atos
togoms (nuo liepos 1 iki 22) 
yra uždaryta pranciškonų spaus
tuvė, kuri spausdina įvairius 

žurnalus, knygas, biuletenius 
ir kt. Darbininkas yra spausdi
namas komercinėje spaustuvėje, 
kuri spausdina tik laikraščius.

Turėjo 40 pasirodymų
Perkūno choras birželio 15 

Kultūros Židinyje uždaru pobū
viu minėjo sav6 veiklos dešimt
metį. Programos metu į praeitį 
nukeliavo Stasys Vaškys, uolus 
to choro narys, taip pat ir valdy
bos narys. „

Choras įsitvirtino New Yorke 
ir atlieka gražų kultūrinį darbą.

______________ ______________ Tad verta prisiminti jo praeitį. 
ber__Lietuvos vyčių atstovė ir čia beveik ištisai spausdiname
Petras Ąžuolas — New Yorko Al- 
tos vicepirmininkas.

Redakcija _—_.-.455-7»l

Spaustuvė ....^.^.....^^452-6916
Vienuolynas .455-7068
Kultūros Židinys. .......827-9865

Pavergtų Tautų Savaitė New 
Yorke bus minima liepos 15- 
21. Demonstracijų komitete lie
tuviam atstovauja Helen V. Kul-

Stasio Vašldo pranešimą.

Tai buvo 1963 metų pavasarį. 
Muzikas Vladas Baltrušaitis 
per Stuko radiją, per spaudą

Tai buvo 1963 gegužės 12.
Pirmoji repeticija — susirinki

mas įvyko gegužės 26. Tada at
vyko 14 vyrų. Nors ir nedidelis 
skaičius dainininkų, bet organi
zatorius nenusiminė. Organiza-

gentas muz. V. Strolia pats dai-. 
navo šiame pirmajame koncerte. \ 
Jis tikrai negalvojo, kad po kele
lių metų pats vadovaus šiam 
chorui.

Po pirmojo koncerto darbas
ėjo toliau. Repeticijos buvo sek- JL 
madieniais ir kelis kartus per sa- * 
vaitę vakarais. Gastrolės šen ir 
ten ir taip viskas vyko, kol staiga

Neringos ir Tauro skautų tun
tų iškilminga sueiga buvo birže
lio 10. Dviejų metų kadenciją 
baigusio Skautam Remti Ko
miteto pirmininkė Aldon Kli- 
večkienė komiteto vardu Tėv. 
Pauliui Baltakiui įteikė 100 dol. 
auką Kultūros Židinio statybai 
paremti. Po sueigos tėvų susi
rinkime buvo išrinkta naujas 
Skautam Remti Komitetas, į ku
rį įeina R. Strazdienė, H. Mik- 
las, V. Kulpa, V. Dragūnevi- 
čius ir p. Mičiulis.

Jonas ir Vera Rūteniui birže
lio 30 išvyko atostogauti. Pirma 
sustoja Chicagoje pas savo gi
mines, paskui keliauja pas savo 
sūnų į St. Louis, Mo. Ten lie
pos 9 galerijoj atidaroma Jono 
Rūtenio tapybos darbų paroda. 
Bus išstatyta 20 darbų.

Daliaus Girėno skridimo mi
nėjimas bus liepos 14, šeštadie
nį, 3 v. popiet prie Dariaus Gi- kreipėsi į dainą mėgstančius vy- 
rėno paminklo, Union Ave.,~~ 
Lituanica Sąuare. Kalbės prel. 
J. Balkūnas, inž. A. Mažeika, J. 
Mikužiutė, giedos M. Razgaitis. 
šiemet sueina 40 metų nuo šių 
lakūno skridimo ir tragiško žuvi
mo. Visuomenė kviečiama daly
vauti. Rengia Dariaus-Girėno 
paminklo komitetas, kuriam 
pirmininkauja Br. Spūdienė.

rus ir kvietė jungtis į naujai or
ganizuojamą chorą.

Jo kvietimo paklausė ir į pir
mą pasitarimą atvyko 12 vyrų.

cinis komitetas iŠ K. Skobei- x muz- Baltrušaįtis išvyko į Chi- įj 
kos, M. Ilgūno ir J. Remezos cagą. Jo žodžiai buvo^ "neišsi- • 
veikė, klabeno duris, kalbino skirstykite, bet dainuokite to- 
pažįstamus ir draugus, ir štai *' •” 
1964 gegužės 24 buvo pirmasis 
koncertas su 26 dainininkais.

Publikos prisirinko gana 
daug, nors 90 laipsnių karštis 
spaudė prakaitą. Po koncerto 
atsiliepimai puikūs. Spaudoje 
pasigirdo, jog štai staiga išdygo 
naujas geras choras. Klausyto
jai laiškais dėkojo už gražų kon
certą.

Tiesa, dabartinis mūsų diri-

liau!”
Ir štai naujas, dabartinis choro 

dirigentas — Vytautas Strolia. 
Jis chorui atiduoda visą savo šir
dį. Ir, kaip matote, choras gerai * 
laikosi.

Juozo Andriušio įstaiga Wood- 
havene bus uždaryta nuo lie
pos 4 iki 8 dienos.

Dr. Juozui Pajaujui, vienam 
iš Maironio lituanistinės mo
kyklos organizatorių, mirus, jo 
pageidavimu Liet. Valstiečių 
liaudininkų N.Y. skyriaus na
riai mokyklai paremti po 5 dol. 
aukojo: J. Audėnas, M. Kregž- 
dienė, T. Mačiūniepė, J. Iva- 
šauskas, V. Steponis, A. Ošlapas. 
Viso — 35 dol. Viktorija Garbauskaitė (k.) ir Vaiva Ulėnaitė (d.) skambina 

pianu duetą N. Ulėnienės muzikos studijos koncerte.

NIJOLĖS ULENIENE
STUDIJOS KONCERTAS

Vyram, praėjusiem šio choro 
eiles, pasakyčiau, kad tai buvo 
lyg savotiška dainavimo mokyk
la. Choristų ir dirigentų pasi
šventimas, meilė dainai ir dar
bui, dama ir susiklausymas — 
tai tos vertybės, kurios išskyrė 
šį chorą iū kitų tarpo Per 10 m. 
per choro eiles perėjo 67 daini
ninkai. Vieni ilgiau išsilaikė cho
ro eilėse, kiti trumpiau, tačiau 
dar iš pirmajame koncerte daina
vusių ir dabar tebedainuoja 14 
choristų, o 15-tasis yra choro di
rigentas. Punktualiausias cho
ristas per 10 metų yra Jonas Jan
kus. Jis mažiausiai repeticijų 
praleido. Deja, vienas iš pirmų
jų dainininkų, būtent a.a. J. 
Remeza, jau iškeliavęs amžiny
bėn. Iškeliavęs amžinybėn taip 
pat ir pirmojo susirinkimo daly
vis muz. M. Liuberskis.

Kęstutis Miklas BATUNo 
7-toje metinėje konferenci
joje daro pranešimą apie 
savo prezidentinę veiklą. Iš 
k. R. Kerno — vicepirm. ir 
prel. J. Balkonas — pirm.

re choras turi ištisą eilę dainų ir 
operų ištraukų. Tai sunkus dar
bo vaisius.

Choro pirmininkais per 10 
metų buvo: K. Skobeika, P. Va
siliauskas, V. Alksninis ir dabar 
Z. Jūrys.

1971 metais choras pakrikšty
tas: N.Y. vyrų choras Perkūnas. 
Krikšto tėvais buvo 
konsulas A. Simutis 
Matulaitienė.

Choro jauniausias
Petras Tutinas. Tad šios sukak
ties proga ir kviečiame jaunimą 
stoti į chorą, kad lietuviška dai
na visada skambėtų New Yorke.

Liet. gen. 
ir Jadvyga

narys yra

LFB New Yorko sambūrio 
valdyba šiemet buvo išrinkta 
korespondentiniu būdu. Naujoji 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: dr. Bronius Radzivanas — 
pirm., Bronius Bobelis — vice
pirm., Antanas Sabalis — kult, 
reik, vadovas, Aloyzas Balsys — 
sekr., Antanas Pumputis — ižd.

Studentas Rytis Balčiūnas, 
Newark, N. J., a. a. dr. Lidi
jos Stanaitienės mirties 4 meti
nių proga vietoj gėlių aukoja 10 
dol. Kultūros Židinio statybai.

Veronika Yomantienė, lie
tuviškos spaudos, o ypač Dar
bininko, rėmėja, žiemos metu 
gyvenusi St. Petersburg, Fla., 
vasarai persikėlė į Pompton 
Pins., N. J. Tikisi aplankyti ir 
pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkport, Ma ne, kurios švento
ves statant yra paaukojusi. Yo
mantienė s draugai ją sveikina 
vėl atsilankiusią į New Yorko 
apylinkę.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
minėjimas rengiamas lapkričio 

3. Yra sudarytas specialus ko
mitetas, kuris rūpinasi visais su
rengimo darbais. Šalia paskai
tos, kurią skaitys prof. J. Puzi- 
nas, bus rodomos skaidrės iš 
universiteto istorijos ir studentų 
gyvenimo. Kas turėtų nuotraukų 
iš studentų, korporacijų gyveni
mo, prašom jas paskolinti. Skai
drių vaizdus rengia Paulius Jur
kus. Jam. nuotraukas ir siųsti 
Darbininko redakcijos 
su: 910 Willoughby 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Dix Hills, L. I., gyvena mu
zikė Nijolė Ulėnienė su sa
vo šeima. Savo namuose ji turi 
privačią muzikos mokyklą, ku
rioje moko ne tik piano, bet ir 
teorijos, harmonijos, kompozici-

NUSKENDO 
DU JAUNUOLIAI

adre-
Ave.,

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

’ Liepos 1, sekmadienį, Cats- 
kiU. kalnuose, besimaudydami 
srauname ir giliame upelyje, 
nuskendo du New Yorko jau
nuoliai: Tomas Dičpinigaitis, 
dr. Juozo ir Irenos Dičpinigai- 
čių sūnus, ir Rimantas Birutis, 
Algirdo ir Jolitos Biručių sūnus. 
Iš New Yorko mašina buvo iš
vykę šeštadienį. Su jais buvo dar 
Kęstutis ir Romas Katinai, kurie 
drauge maudėsi ir mėgino skęs
tančius gelbėti.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn. 
liepos 22. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Bklyn, N.Y. 7 vai. 
sustoja prie Shalins' Fanerai 
Home 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, 
vakarais GL 4-7068, pas M. Ša- 
linsldenę 296-2J244. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašoma užsirašyti iš 
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti. Taip pat organizuojama tradi
cinė išvyka rugsėjo 1-3 pas tė
vus pranciškonus į Kennebunk- 
port, Maine.

Joe Roland Darbininko re
dakcijoje

* i-.- ;

SVEČIAS IŠ 
KALIFORNIJOS

Birželio 20 redakcijoje lankė
si Joe Roland-Raulinaitis, toli
mas svečias iš San Franci s co, 
Calif. Jis yra žmogus, kurį ver
ta paminėti.

Kilęs iš Scranton, Pa., kur gy
vena jo motina bei kiti gimi
nės. Jų aplankyti dažnai atva
žiuoja. Ta pačia proga lanko ir 
savo bičiulius, pažįstamus. Už
suka ir į vienuolyną, kur iš 
Scrantono yra du broliukai vie
nuoliai — brolis Kazimieras 
Gulbinas ir brolis Jurgis Petke
vičius. Abu pažįstami.

Jis yra jau trečios kartos lie
tuvis ir nuostabiai puikiai kalba 
lietuviškai, naudoja net specifi
nius barbarizmus, kurie žinomi 
tik Lietuvoje. Ir kaip jis taip iš
moko lietuviškai kalbėti?

Pasirodo, jis labai mėgsta 
skaityti lietuviškas knygas. Ka
daise, savo draugų paveiktas, 
trumpam buvo įstojęs į lietuvių 
pranciškonų vienuolyną ir čia, 
po visų darbų, maldų, jis skai
tė ir skaitė lietuviškas knygas. 
Kas metai jis lietuviškų knygų 
perka iš Draugo, iš Darbininko. 
Turi didelę lietuvišką bibliote
ką ir plokštelių rinkinį. Ir redak
cijoje juokaudamas pasakė — 
mėgstu skaityti ir turiu daug lie
tuviškų knygų.

Užsukęs į Darbininko admi
nistraciją, knygų nuperka už 50 
dol. ar daugiau. San Francisco 
mieste jis turi saliūną, ir iš to 
miesto laiškais ir aukomis pa
siekia lietuviškas įstaigas. Lietu
viškiem reikalam mielai aukoja, 
ne kartą yra davęs ir Kultūros 
Židinio statybai.

Lietuvių kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian Language Pecord 
(plokštelė su 20 pamokų) —5 
dol. Tai geriausia dovana var
dinių, gimtadienio, mokyklos 
baigimo ar vestuvių progomis 
sūnui, dukrai, anūkam ar drau
gam. Užsakant už 13 dol. grama
tiką ir plokštelę, dovanų pride
dama knyga “Vytautas the 
Great”. Persiuntimui pridėti 50 
c. Kreiptis: Darbininko adminis
tracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

jos. Ji pati yra baigusi muzikos 
mokyklos piano klasę bakalauro 
laipsniu ir magistro laipsniu 
baigė muzikos mokymą. Per 10 
metų dirbo aukštesnėse mokyk
lose ir dėstė grupinį pianą.

Kiekvienais metais ji turi savo 
namuose mokinių koncertus. 
Šių metų koncertas buvo birže
lio 10.

Šių metų programoje tarp kitų 
pasirodė ir jos jauniausios mo
kinės — Vaiva Ulėnaitė, 4 metų, 
ir Viktorija Garbauskaitė, 4 
metų. Jos paskambino duetą. 
V. Ulėnaitė atliko du dalykė
lius solo. V. Garbauskaitė pa
skambino “Du gaidelius” ir tuo 
pačiu laiku padainavo. Publika 
buvo maloniai nustebinta jaunų
jų pasirodymu.

Kiti mokiniai atliko įvairių 
kompozitorių kūrinius. Pati mo
kytoja su kai kuriais mokiniais 
paskambino kelis duetus, buvo 
ir solo kompozicijų. Vienai iš 
mokinių akomponuojant, labai 
gražiai buvo padainuota Avė 
Maria.

Programoje buvo viso atlikta 
24 įvairios kompozicijos. Laikas 
ėjo labai greit, besiklausant to
kios įvairios programos. Po kon
certo mokiniai ir svečiai malo
nių šeimininkų buvo pavaišinti.

Mielai Nijolei Ulėnienei lin
kime ir toliau sėkmingai tęsti šį 
muzikos mokymą.

Kostė Garbauskas

Tiesa, per tą laiką choras tu
rėjo viso 40 pasirodymų. Iš jų 
buvo 17 koncertų. 7 koncertai 
buvo New Yorke. Chorui teko 
dalyvauti įvairiuose minėjimuo
se 12 kartų, dainavo su kitais 
chorais New Yorko paviljone 
pasaulinės parodos metu, giedo
jo bažnyčioje, kai buvo choro 
narių ar jų artimųjų vestuvės.

Be to, choras išleido dvi 
plokšteles. > Antroji plokštelė, 
pasirodžiusi pernai, jau bai
giama išparduoti. Savo repertua-

Susituokė
Gegužės 5 Elizabetho lie

tuvių Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje susituokė Liucijus Bal
sys su Regina Normantaitė.

Liucijus Balsys, kurio tėvai 
dabar gyvena Douglaston, N.Y., 
yra baigęs Sv. Jono universi
tetą. Regina Normantaitė, iš Eli
zabetho, yra baigusi Seton Hali 
universitetą, N. J. Jaunavedžiai 
apsigyveno New Jersey.

ir Liucijus Balsys, gegužės 5 susituo-Regina Normantaitė 
kę Elizabeth, N. J.

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

Moteris lietuvė, galinti atlikti 
namų ruošos ir kulinarijos dar
bus, ieško vietos prie vieno ar 
2 asmenų 5 dienas ateinant. 
Gali dirbti atostogų metu vasar
vietėse. Siūlyti tel. (212) 782-33 
47.

Lietuviam vyram išnuomoja
mas mažas butelis prie jūros ir 
gero susisiekimo linijos, Savin 
Hill, Dorchestery. Teirautis va
karais po 6 vai. vak. tel. 436- 
4629.

Jamaica rajone išnuomojamas 
kambarys su baldais vienam as
meniui: vyrui ar moteriškei. 
Skambinti tel. 0L 8-6320.

Cypress Hills sekcijoj iš
nuomojamas 4 kambarių butas, 
mėnesiui 175 dol. Pageidaujama 
dirbanti pora. Taip pat baldais, 
apstatyti du kambariai, pa
geidaujama dirbanti moteris. In
formacijai tel. 235-3946.

KUR RINKSIMĖS RUDENĮ?

Laikinojo Kultūros Židinio patalpos visuomenės reikalams uždaromos. 
Jos pradedamos pertvarkyti, kad būtų galima perkelti pranciškonų vie
nuolyną iš Bushwick Avė.

Ar naujojo Kultūros Židinio patalpos bus užbaigtos Iki rudens, ar bus 
atlikti būtini Įrengimai, tai priklausys nuo mūsų visų nuoširdaus noro su
telkti dar trūkstamas pinigų sumas.

Prieš išvykdami vasaros atostogų, atsiųskite papildomų auką, kad ru
denį turėtume kur rinktis mes patys Ir mūsų jaunimas sueigom, susi
rinkimam, koncertam ir pasilinksminimam.

Siųsdami statybos užbaigimui auką, prašom naudotis pasiųsto lapelio 
atkarpa, nes joje suteikta informacija bus naudojama Kultūros Židinio 
atidarymo proga leidžiamam leidiniui.

Aukas prašom alųstl:

Franclicin Fithera Building Fund, 
680 Bushwlck Avė. 

Brooklyn, N. Y., 11221


