
DARBININKAS
910 WILLOUČHBY AVĖ. I5 . 

BROOKLY N, N.Y. 11221 13 4
Penktadienis - Friday

Vol. LVIII Nr. 32 „ ._u a —. ia i<mRugpiūtis - August 10, 1973
SECOND-CLASS 

Postage paid at Brooldyn, N.Y.

Drama dviejų šimtų metų jubiliejui

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 
VIL30-V1II.6

Ar vizitai pridengė 
Watergate negandą?

Watergate atmosferą galėjo 
prablaivinti ir-prezidento pres
tižą pakelti vizitai iš užsienio ...

Lankėsi Persijos šachas, kurio 
reikšmė dabar stiprėja, kai So
vietai siekia: prieiti prie Persijos 
įlankos pro Iraką ir pro Af
ganistaną. Persijai Amerika pa
žadėjo parduoti lėktuvų. Tai bus 
didžioji jėga prie Persijos įlan
kos. Persijos prestižas pakeltas, 
kai ji sutiko pakeisti Vietname 
Kanadą tarptautinės kontrolės 
•komisijoje.

Lankėsi liepos 30 Australijos 
min. pirm. Gough VVhitlam, ku
ris savo pratęstais prieš Ameri
kos bombas šiaurės Vietname 
buvo įtempęs santykius su 
Amerika. Dabartinis vizitas pa
dėtį apšvelnino. Išvyko tarda
mas, kad Australija ir Amerika 
lieka draugai ir sąjungininkai 
Azijos srity, nors Australija var
dan savų interesų gali nesutarti 
su Washingtono politika. Kita
dos Australijos interesas buvo 
glaustis prie Amerikos, nes bai
minosi Kinijos, o Anglija buvo 
silpnas Australijai užnugaris. 
Dabar Kinijos pavojus praėjo, ir 
Australija gali jaustis labiau sa
varankiška.

ponijos min. pirm. Kakuei Tana- 
ka. Dviejų dienų vizite, liepos 
31 ir rugp. 1 buvo aplyginti 
santykiai tarp Japonijos ir Ame
rikos. Tuos santykius buvo į- 
tempęs nelauktas Nixono vizitas 
Kinijoje, nelauktas javų ekspor
to į Japoniją sustabdymas. Svar
biausia, kad apie tai nebuvo iš 
anksto Japonija įspėta. Dabar 
Nixonas pažadėjo remti Japoniją 
į nuolatinius saugumo tarybos 
narius; atšauktas iš dalies eks
porto draudimas; tartasi dėl 
bendradarbiavimo Sibiro naftai 
eksploatuoti. Santykiai aply
ginti. Nixono kritikai neneigia 
šių pozityvių žingsnių užsienio 
politikoje, bet spaudimo 
Watergate neatleidžia.

dėl

VIETNAME REIKALAI 
NEGERĖJA: organizuojasi tre
čiasis Vietnamas

Pagal dr. Kissingerio suorga
nizuotą Vietnamo taikos sutarti 
Vietkongo, arba “Laikinosios 
revoliucinės vyriausybės” ran
kose patiko ketvirtadalis Pietų 
Vietnamo teritorijos ir 2 milijo
nai gyventojų (iš 20 mil.). Tai 
būsiąs trečiasis Vietnamas, kurį 
jau pripažino apie 30 vyriau
sybių, paskirdamos atstovus.

Pagal U.S. News ... komunis
tai skubiai tiesia kelius nuo šiau
rės Vietnamo į pietų Vietnamą, 
gabena jais ginklus, tiesia ar tik
riau atnaujina amerikiečių pa
statytus ir paskui subom
barduotus aerodromus; jau per
kėlė iš šiaurės į pietus apie 
25,000 gyventojų. Tai būsiąs 
prietiltis pietų Vietnamui oku
puoti.

P. Vietnamo likimą turės pasku
binti Cambodijos likimas. Lig 
Šiol visos Kissingerio pastangos 
surasti sprendimą nesustabdė 
karo, ir komunistai jau yra apsu
pę Cambodijos sostinę. Ji dar 
laikosi, kol Amerikos bombos 
gelbsti. Bet nuo rugpiūčio 15 jos 
baigiasi.

Atstovų Rūmai rugp. 2 nutarė 
sustabdyti sumas prezidento 
namų įrengimam.

Liepos 31 Atstovų Rūmai pa
sipriešino siūlymui atitraukti 
Amerikos kariuomenę iš Euro
pos. Paskyrė Pentagono prašo
ma* tiimai iai lllailrvH

DĖL TYLOS APIE PAVERGTUOSIUS
dėl Vakarų katalikų tylos, Amerikos vyriausybės gamtinės pagalbos maldom, jei- _ a A B a ■ _ a _ a mac ha rtylos, 34 ministerių tylos

Redakciją pasiekė eilė atskirų Mongolijos liaudies respublika; 
balsų spaudoje apie Vakarų ofi- 1940: Estija, Latvija, Lietuva; 
cialias institucinis dėl jų tylos 
Sovietų pavergtų tautų reikalu.

Nat. Cath. Register dar gegu
žės 20 skelbė Regis J. Hofiman 
(Glenschaw, Pa.) laišką, vardu 
“Ar Bažnyčia dar priešinasi ko
munizmui?”. Rašė: “Kada Vati
kanas paskutinį kartą kalbėjo su 
pasmerkimu apie šėtonišką ko
munizmo daromą blogį, įspėjo 
apie jo užmačias ir demaskavo 
jo niekingus suktus kelius, masi
nes barbarybes, vykdomas prieš 
žmogų viena ar kita forma?

“Kada paskutinį kartą jūs gir
dėjote kunigą kalbant apie ko
munizmo blogį? Ar meldžiantis 
už jo pavergtus žmones?

“Kodėl mes tikime, kad komu
nizmas jau nebėra piktybė?”

The W andere r rugp. 2 ryšium 
su Pavergtų Tautų Savaite ko- 
lumnisto Thomas A. Lane dau
giausia kalbėta apie pavergtus 
ukrainiečius, pasiremiant nauja 
Yuriy Tys-Krokhamliuk knyga 
“UPA Warfare in Ukraine”. Au
torius baigė išvada:

“Mum gali būti gėda dėl Ame
rikos vyriausybės, kuri 
su tebetęsiamu tautų 
girnų, kad tik išlaikytų 
su vergijos viešpačiais”.

sutinka 
paver- 

detente

Tame pat laikrašty Dorothy 
Walden (Desert Hot Springs, 
Calif.) antrašte “Prisiminkime 
pavergtas tautas” sumini datas, 
kada kurios buvo pavergtos — 
1920: Armėnija, Azerbaidžanas, 
Bielorusija, Kazakija, Gruzija, 
Idel-Uralas, šiaurės Kaukazas, 
Ukraina; 1922: Tolimųjų rytų 
respublika, Turkestanas; 1924:

Suomių spaudoje apie baltiečių suėmimą

Elta praneša, kad liepos 7 
plačiau už kitus suomių laik
raščius rašė Helsingin Sanomat. 
Davė užs. ministerijos komu
nikatą, policijos patarėjo ir poli
cijos direktoriaus liepos 5 pa
reiškimus. Buvo klaustas net ir 
vidaus reikalų ministeris. Laik
raštis Uusi Suomi liepos 7 davė 
politinio departamento direkto
riaus žodžius. Laikraštis Huf- 
vudstadbladet minėjo apie Gra- 
va susitikimą su Gromyko. Ilta- 
Sanomat suminėjo, kad su bal-
tiečiais buvo suimtas ir suomis . ministeriams. Lietuvių vardu 
žurnalistas, kuris techniškai pa
dėjęs baltiečiam.

Visų oficialių asmenų pareiš
kimai stengiasi minėti reikalą 
kiek galint tyliau. Tik Uusi Suo
mi liepos 8 vedamajame “Nerei
kalingas nervingumas” duoda 
suprasti, kad to nervingumo dėl 
baltiečių delegacijos veiklos bū
ta. Tačiau “ilgų valandų apklau
sinėjimas tarp kitų Amerikos ir 
Kanados piliečių parodė ne
reikalingą nervingumą”.

Kongreso nariai panoro pasi
kelti atlyginimus iš 42,500 iki 
55,000. Abejoja, kad prezidentas 
sutiktų anksčiau nei nuo sausio 
ir daugiau kaip 50,000. Dar 1969 
gaudavo po 30,000.

Sovietų Sąjungoje šiemet der
liui pakenkė liūtys ir mašinų 
stoka. Tiesa rašo ir apie pasun
kėjusį Lietuvoje derliaus nu
ėmimą dėl lietų.

— LB Detroito apylinkės 
valdyba nutarė Detroito News 
laikraščio bibliotekai užprenu
meruoti žurnalą "Lituanus” ir 
Encyclopedia Lituanica visus 
šešius tomus, kad laikraščio re
dakcija turėtų geresnę infor- 

1946: Albanija, Bulgarija, Jugo
slavija (Serbija, Kroatija, Slovė
nija etc.); 1947: Lenkija, Ru
munija; 1948: Čekoslovakija, 
šiaurės Korėja; 1949: Vengrija, 
Rytų Vokietija, Kinija; 1951: Ti
betas; 1954: Šiaurės Vietnamas; 
1960: Kuba.

“Kas toliau?” klausia autorė ir 
atsako: “Laos, Cambodia, Pietų 
Vietnamas, Kinijos respublika? 
Ar Jungtinės Amerikos Valsty
bės?

“Baltieji Rūmai ištaigiai vai
šina komunistinių valstybių va
dus. Fotografijos (apie tai) skel
biamos visame pasauly. Kokia 
tai propaganda vergijos viešpa
čiam; kokis tragiškas beviltišku
mas pavergtiesiem”.

Esą: jei mes nepabusim ir ne- 
sustosim, sekanti bus Ame
rika . . .

“Lietuvos katalikai herojiškai 
kovoja” Tame pat laikrašty rašo 
Linas Sidrys, baltiečių klubo 
pirmininkas Notre Dame uni
versitete. “Ar katalikų spauda 
skiria pakankamai dėmesio he
rojiškai rezistencijai Lietuvos 
katalikų, Sovietų persekiojamų. 
Viešoji spauda ignoruoja Lietu
vą politiniais sumetimais. Visiš- 
kas neatrižvelglmas į Lietuvos - 
katalikus yra ypačiai nelemtas 
dabar, kai žydai yra įrodę, jog 
laisvojo pasaulio spaudos dėme
sys tam tikra prasme pristabdo 
Sovietų spaudimą. O krikš
čioniškuoju atžvilgiu: kaip mis
tinio Kristaus Kūno nariai gali 
jausti vienybę su kenčiančiais 
broliais, pasinaudoti jų kovos 
pavyzdžiu ir teikti jiem ant-

Ryšium su Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cija Pabaltijo kraštų (Latvijos ir 
Lietuvos) atstovai Prancūzijoje 
— K. Berends ir prof. J. Baltru
šaitis birželio 29 buvo įteikę 
atitinkamą notą užsienio reikalų 
ministerijai. (Elta)

Prancūzijoje gyveną vidurio ir 
rytų Europos kraštų atstovai ry 
šium su Europos saugumo i 
bendradarbiavimo konferencij: 
išsiuntinėjo memorandumą vi 
siems konferencijos užsienic

memorandumą pasirašė inž. A 
Venskus. (Elta)

B. Venskuvienė — prancūzi 
k. Eltos redaktorė ir inž. A 
Venskus — Europos lietuvi: 
krikščionių demokratų tarybo 
pirmininkas, dalyvavo Prancfl 
zijos senato pirmininko A. Pohe 
suruoštame tradiciniame pri 
ėmime Garden-party. Priėmim* 
dalyvavo Prancūzijos mi 
nisteris pirmininkas F 
Messmer su žmona, visi vynau- 
sybės nariai, parlamentarai, se- 

~ n at ori ai, politikai, visuome
nininkai bei spaudos atstovai.

‘ (Elta)

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

17-tajai mergaičių stovyklai 
Dainavoj vadovauja Sės. M. 
Paulė, mokytojų pareigas eina 
O. Adomaitienė, I. Bublienė, 
Sės. M. Judita, V. Slapšys, R. 
Šoliūnaitė, R. Žilionienė, ir sto
vyklos slaugė Sės. M. Lucia. 
Stovyklos kapelionas Tėvas A. 
Tamošaitis, S.J. Linksmai sto
vyklauja mergaitės, suvažiavu
sios iš įvairių Amerikos bei Ka
nados pakraščių. Stovyklos šū
kis: "Tu esi nuostabi! Džiau- 

gU;jie net nežino apie juos?” 
Ir autorius1 duoda labai konkre
čios medžiagos apie katalikų 
veiklą nepriklausomoje Lietu
voje ir dabartyje, kuri matyti iš 
“Lietuvos' katalikų Bažnyčios 
kronikos”.:’

The Toronto Sun liepos 16 
paskelbė J. Zink rašinį “Gutless 
Węst at Helsinki”. Jame demas
kuoja Vakarų ministerių tylą 
prieš Gromyko toje konferenci
joje melus, skelbtus jo “char- 
toje”. Esą Gromyko pasisakė už 
“lygybę tarp tautų, atsisakymą 
nuo jėgos, ginčų sprendimą tai
kingu būdu, nesikišimą į vidaus 
reikalus, respektą žmogaus tei
sėm ir pagrindinėm laisvėm, ly
gias teises ir tautų apsisprendi
mą”. Tai buvo melas, nes tiem 
žodžiam prieštaravo ištisas “ka
talogas Sovietų tarptautinio 
gangsterizmo, pradedant nuo 
Hitlerio-Stalino Lenkijos per- 
kirpimo 1939, Baltijos valstybių 
pagrobimo, Suomijos užpuo
limo” iki pat Čekoslovakijos in
vazijos 1968.

Ne tai svarbu, kad Gromyko 
melavo tarptautiniame forume. 
Svarbiau, kad Vakarų ministe- 
riai nereagavo: “Amžina gėda 
tiem 34 ministeriam, kurie daly
vavo Helsinkio konferencijoje, 
ir nė vienas jų neatsiliepė į 
Gromyko vaidybos begėdišką 
cinizmą. Didysis melas, kuriuo 

"“remiasi komunistinės '“tžflajs” 
propaganda, nebuvo atremtas iš 
baimės, kad tiesa neįsiutintų 
Kremliaus ir nepastatytų į pavo
jų, o gal net nesugadintų Rytų- 
Vakarų derybų dėl detente.

“Si baimė dėl Sovietų alergi
jos tiesai prisideda prie komu
nistų psichologinio karo sėk
mės, ir tai yra Vakarų diplomati
jos keistas savižudybės reiški
nys”.

“Tai savižudybė — sako auto
rius, — nes istorija nepalieka jo
kios abejonės, kad taika negali 
būti pastatyta ant gerų norų 
skraistės, kuria pridengiami 
nemalonūs faktai. Ir ta (tyla) juo 
labiau keista, kad totalistai žiū
ri į tariamai takto sumetimais 
rodomą tylą dėl jų tarptautinio ir 
vidaus terorizmo kaip silpny
bės ženklą”.

Literatūros vakaras 17-toje mergaičių stovykloje Dainavoje.
Vakarą paruošė I. Bublienė. Nuotr. Tev. A. Tamošaičio, S.J.

17-toie meraaičiu jtovvkloie Dainavoje mergaitės vaišinasi.

Bemaž per 200 metų Amerika 
nepasirodė tokia, kokia ji rodosi 
Watergate istorijoje. Tai jau ne 
nusikaltimo aiškinimas, o kova 
dėl valdžios tarp prezidento ir 
Kongreso, pasiekusi tokios įtam
pos, kokios nebuvo per tuos be
veik 200 metų. Prieš 166 metus 
“subpoena” buvo gavęs prezi
dentas Jeffersonas, bet tada iki 
teismo nebuvo prieita, kaip da
bar. Šen. Ervin komiteto apklau
sinėjimas paskutinėm savaitėm 
veik nieko naujo nepridėjo atsa
kyti į klausimą, ar prezidentas 
dalyvavo aferoje ar ne. Bet pati 
apklausinėjimo procedūra kaip 
teatro spektaklis išryškina to 
spektaklio veikėjus ir jų sieki
mus.

Senato komisija: objektyvi?
Iš televizijos atrodė, kad ko

misijos pirmininkas jautėsi ne 
kaip pirmininkaujantis, bet kaip 
prokuroras. Ir taikli buvo Ehr- 
lichmano pastaba: esą pirminin
kas nutraukia kalbantį, kai tas 
ima kalbėti tai, ko pirmininkas 
nenori girdėti. Susidaręs “ad 
hoc ‘citizens’ committee for fair- 
ness to the presidency”, pirmi
ninkaujamas rabino Baruch 
Korff, skelbė (NYT liepos 29), 
kad “Ervin komiteto tikslas ne 
iškelti tiesą, bet parklupdyti 
prezidentą”. Komitetas rado iš 
penkių komisijos narių tik du, 
kurių elgesį vertino objektyviu 
ir jų veiklą vadino “fair”.

Liudytojai: kuo jie tiki?
Apklausinėjamieji Baltųjų Rū

mų štabo ir komiteto už prezi
dento perrinkimą nariai čia 
buvo vadinami ne kaltina
maisiais, bet liudytojais. Jų liu
dijimai ne visada sutaria. Sunku 
pasakyti, kur yra tiesa. Nesunku 
betgi pasidaryti išvadą apie 
normas, kuriom vadovaujasi liu
dytojų elgesys. Apie juos ne sykį 
buvo sakoma, kad jiem tikslas 
pateisina priemones. Priemo
nės, jei jos tarnauja tikslui, yra 
geros. Pvz. Mitchell pagrindinis 
tikslas buvęs, kad Nixonas būtų 
išrinktas prezidentu. Ir šiam 
tikslui jis sutiko dengti įsilauži
mo faktą, dengti šnipinėjimus — 
kad tik nebūtų pakenkta rinki
mam. Ehrlichman svarbiausiu 
tikslu laikė valstybės saugumą. 
Jei valstybės saugumui kenkė 
Pentagono paslapčių išvogimas 
ir paskelbimas ar net perdavi
mas į Sovietų rankas, Ehrilich- 
manas pateisino įsilaužimą į 
psichiatro būstinę, norint su
sekti, kokiu būdu išeina paslap
tys. Kai vienas iš senatorių pa
klausė: jei psichiatro bylos bū
tų banko seife, ar galėtų prezi-

dentas įsakyti kam įsilaužti į 
banką, — Ehrlichman mikliai 
klausimą papildė ir atsakė: jei 
tame banke būtų dokumentai su 
projektu įvykdyti atominę ataką 
prieš Jungtines Valstybes ...

Liudytojų atsakymus vertin
dama, spauda gausiai prašneko 
apie moralę, etiką. N. Y. Times 
samprotavo, kad tai esą žmonės, 
kurie “nesivadovauja jokia eti
ka, išskyrus pasiryžimą vykdyti 
tai, ko bosai nori”. Esą neatro
do, kad būtų kas iš jų studija
vęs Amerikos istoriją ar politi
nę filosofiją.

Gal tie priekaištai teisingi. Ta
čiau priekaištų autoriai nepasa
kė, jog tai žmonės, kuriuos pa
gamino intelektualinė Amerikos 
universitetų atmosfera. Tai auk
lėtiniai pragmatizmo, kuriam 
veiksmas geras, jei patarnauja 
tikslui pasiekti. Liudytojas Mac- 
gruder neslėpė, kaip jam darė 
įtakos jo kapelionas, raginęs ne
vengti smurto protestui prieš 
Vietnamo karą. Apie Strachan 
jo draugas kalbėjo: jis buvęs 
pietų Califomijos universiteto 
auklėtinis, o ten buvo skiepija
ma dvasia laimėti — laimėti 
futbole, laimėti biznyje, laimėti 
politikoje, laimėti rinkimuose. 
Ne tiesa, bet laimėjimai yra 
idealas!

Teisėjai: o gal veidmainiai?
Watergate skandalo didžiausi 

teisėjai pasireiškė spaudoje ir 
televizijoje. Jie didžiausi as
mens laisvės, demokratijos ir 
moralės saugotojai.

Tarp nusižengimų prieš mora
lę ir prieš asmens privatumą 
didžiausiu nusikaltimu laikė te
lefoninių pasikalbėjimų sekimą. 
Bet čia sustoji prie klausimo: 
kas to sekimo bijo? Bijo krimi
nalistai, bijo įstatymų laužytojai, 
bijo sąmokslininkai prieš kitus - . 
asmenis. Teisingas žmogus ir 
telefonu kalba tai, ko jis nesi- 
gėdins kalbėti viešai. Jam seki
mas nėra baisus.

Kitas nusilatimas — įsilauži
mas. Tai tikrai nusikaltimas. Tik 
šis kaltinimas turi antrą lazdos 
galą. Kai kun. Berrigan su są
mokslininkais įsilaužė į valdžios 
įstaigą, pagrobė dokumentus ir 
sudegino, tie teisėjai jo ne
smerkė. Kai Pentagono popie
riai buvo išvogti, jie nekaltino, 
kad čia nusikalsta prieš privatu
mą.

Čia tie teisėjai ir moralės mo
kytojai pasirodo tokie pat kaip ir 
jų smerkiamieji. Ir jie vadovau
jasi tokia pat pragmatiška “mo
rale”: Berrigano įsilaužimas, 
Ellsbergo vogimas eina prieš 
vyriausybės politiką, tai jų ne
smerkiame taip, kaip smerkiame 
Watergate įsilaužimus.

Tai asmenybės, kurias tradici
nės moralės matu matuojant va
dintum hipokritais, veidmai
niais.

Gana plonu šydų pridengia jie 
dabar savo veidą. Antai, NYT 
kolumnistas Wicker kalba apie 
prezidento nušalinimą, ir tik ap
gailestauja: esą jei demokratų 
Kongresas pašalins Nixoną iš 
prezidento pareigų, tai mili
jonai amerikiečių bus paraginti 
patikėti, kad tai padarė liberalai 
ir rytų spauda, negalėdama jo 
nugalėti rinkimuose; padarė tai 
išpūstais politiniais kaltinimais.

Jei tikrai taip aiškins, kažin 
ar tai bus toli nuo tiesos?

Nixonas: vienišėjantis kaip 
Šarūnas?

Vis labiau priešai ir draugai 
ryškina jo charakterį šios dramos 
eigoje. Jo aklas pasitikėjimas 
patarėjais, užsiskleidimas nuo 
Kongreso atstovų, net savo parti
jos vadų nepakito iš esmės nė 
šios dramos eigoje. Pasikvies
tas Connally, partijos įsiūlytas 
Laird buvo laikomi atokiai nuo 
ratelio, su kuriuo prezidentas ta
riasi. Atsisakymas duoti pasikal
bėjimų įrašus atšaldė dar labiau 
partijos vadus ir draugus, kurie 
nepritarė nedavimui. Pasiliko 
vienišesnis su savais advokatais 
kovos tęsti iki galo. Stipriai pa- 
vienišėjęs, kaip Krėvės Šarūnas.

Drama dar be finalo. Bet tai

1 į 
į
S
I
i

A f 
r .

I



2 • 1973 m. rugpiūčio 10, nr. 32 OD A R B IN IN K A S

ŠIANDIENINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
MOKYTOJO IR MOKINIO AKIMIS

grįžęs atostogų,'vos įžengęs į 
savo namus, nusimeta uniformą 
ir persirengia civiliai. Rusijoj vi
sai kas kita. Ekskursantai nie
kad savo gyvenime nematę tiek
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SPARTA — Rašomo* mašinMe* jv. ktetomia, redto, vata TV, otejlute 
riai, |v. Manio maštnn* — pietausite. Praneškite kuo lutaiManjatš' ir fir
mų autentišku* katalogu* gausite i* SPARTA ■*▼.: J. L. Giedraiti ■, 10 
Bany Dr. K. NorthpcrL N.Y. 11781. TaL (618) 767-006&.

A. MASIONIS 
Elmwood Park, N. J.

Ekskursantai grįžo apsikrovę 
.■ medaliais

* Kaip jau buvo minėta, ekskur
santai suprato, kad pirkti ką nors 
iš turistų viešai už rublius yra 
draudžiama, bet dėl mainų, atro
do, ten niekas perdaug nesijau
dina. Na; tai ir prisimainė. La
biausiai pageidaujamas objektas 
yra kramtoma guma. Ne tik vai
kai, bet ir paaugesni jaunuoliai 
apspisdavę juos gatvėse, auto
busui ar traukinių ar tramvajų 
sustojimo vietose ir prašydavę 
gumos. Žinoma, ne dovanai. Jie 
tuoj nusisegdavę įvairius savo 
ženkliukus ir siūlydavę juos 
mainais. Minėjau, kad gimnazi
jos Auditorijoje, kur buvo daro
mi pranešimai, buvo iš valgyk
los atneštas ilgas stalas, ir jis vi
sas tuvo nudėstytas įvairiais su
venyrais, daugiausia medaliais. 
Vėliau,’ judi apžiūrinėdamas, 
mačiau ’ ’ pionierių ’ ženkliukų, 
komjaunuolių, sportininkų vie
netų’mokyklų,'Lenino ženkliu
kų, 50 metų revoliucijos sukak
ties medalių ir daugybę visokių 
kitokių. Vienas mokinys parsi
vežęs jų riet dvylika. 'Būtų par- 
sivežę irdaugiauir net įvaires
nių dalykų, bet pritrūkę gumos. 
Niekas nesitikėjo, kad Rusijoje
bus jos toks pareikalavimas. Sa
kė,'jei kitą kartą dar kada tektų 
važiuoti, būsią gudresni ir pasi
imsią tokios valiutos daugiau. 
Beje mainų kursas buvęs toksai: 
vienas medalis — du gabaliukai 
(ne pakeliai) gumos. Niekas 
niekur dėl to nekėlęs jokio klau
simo, išskyrus tik vieną atve
jį, kai vienas rusiukas nenorė
jęs imti dviejų gabaliukų ir rei
kalavęs dar trečio. Girdi, va, ant 
šito medalio esąs Leninas. Kai 
amerikoniukas atsakęs, Leninas 
ne Leninas, jis daugiau jau ne- 
beturįs, gavęs už du gabaliuku 
gumos net ir Leniną.
, Ėjo mainai ne tik medaliais. 
Vienas mano mokinys pasakojo 
man-susižavėjęs, kad jo draugas 
už sportinius batus (sneaker’ius), 
kurių paduose jau buvusios sky
lės, gavęs platų kareivišką diržą. 
Kai aš suabejojau dėl to diržo 
vertės, jis man pasakė, kad to 
diržo sagtis buvusi su rusiška 
žvaigžde ir su piautuvu ir kūju 
ir,' kaip suvenyras, esąs kiekvie
nam amerikoniukui įdomus da
lykas. Kitas rusiukas išmainęs į 
gumą net savo knygas.

Ekskursantai parsivežė kai ką 
ir nusipirkę už pinigus, pvz., 
rusiškų lėlių, medinių išmar
gintų dėžučių. Visa šita, kartu su 
rusišku išvietės popierium, bu
vo eksponuota auditorijoje, ir 
kiekvienas susirinkimo dalyvis 
galėjo po susirinkimo su ekspo
natais arčiau susipažinti, juos 
pavartyti, pačiupinėti.

Susipažinimas su juodąja rinka
Užklausiau vieną ekskursijos 

dalyvį, ar buvo jie nuėję ar kur 
nors užtikę juodąją rinką, ar bent 
legalizuotą atvirą rinką. Rinkos 
jie nematę, bet juodosios rinkos 
atstovų nereikėję ieškoti, jų bu-

vę visur, ant kiekvieno gatvės 
kampo. Amerikiečius tiesiog 
gaudyte- gaudydavo. Žiūrėk, ir 
prisistatys koks nors tipelis ir 
siūlys nupirkti visus tavo ne
šiojamus drabužius. Girdi, ei
nam į tavo viešbutį, ten persi
renk ir atiduok man šitą eilu
tę, kurią vilki; o ta eilutė buvu-' 
si ne kas kita kaip paprastos 
jeans, guminiais padais sportiški 
batai, platus didele sagtim dir
žas, marškiniai ir paprastas švar
kas. Ypatingos vertės ten turi 
aukštomis plačiomis kulnimis 
moteriški batai ir jeans, nors ir 
gerokai nudėvėtos. Vienam 
mokiniui už paprastą, aukščiau 
minėtą vyrišką aprangą ir jo pal
tą vienas toks tipelis siūlęs 400 
dolerių. Taip, ne rublių, bet do
lerių. Jie operuoja doleriais, nes 
žino, kad amerikiečiai rublių ne
gali iš krašto išvežti. Šis moki
nys į tokią transakciją nesileido 
dėl dviejų priežasčių: viena, kad 
jis bijojo, nes buvo matęs, kaip 
policininkas nusivijo vieną Tu
šiuką, norėjusį nusipirkti gu
mos už pinigus; antra, jis netu
rėjęs kitos eilutės pasikeisti. 
Prie vienos mergaitės buvęs 
prisikabinęs kitas panašus tipe
lis ir norėjęs nupirkti jos aukš
tais kulnimis batus. Jam irgi ne
pavykę.

Buvę tokių ekskursantų iš ki
tos grupės, rodos, iš Bostono, 
kurie apie tokius biznius jau bu
vo iš anksto girdėję ir atvažiavo 
tokiai prekybai pasiruošę. Vie
nas iš jų gyrėsi mūsų grupės 
dalyviam, kad jis atsivežęs net 
šešias kelnes (jeans), pardavęs 
jas už daugiau negu 400 dolerių 
ir tokiu būdu apsimokėjęs be
veik visas kelionės išlaidas.
šiaip jau rusai moka kombinuoti

Vienas iš ekskursijos vadovų 
turėjo paimti nuo savo viešbu
čio taksi ir išvažiuoti Maskvoje, 
rodos, įteatrą.Taksistas, jį nuve
žęs, pareikalavo 55 kapeikų. Mo
kytojas padavė jam vieną rublį 
ir, amerikiečių papročiu, nepa
ėmė grąžos, numodamas ranka ir 
padarydamas ženklą, tegu tai 
būna jam arbatpinigiai. Tas eks
kursijos vadovas kitą rytą buvo 
nepaprastai nustebintas, kai tas 
pats taksistas nuo to paties vieš
bučio ir lygiai už tą patį nuo
tolį jau pareikalavo iš jo trijų 
rublių. Nemokėdamas kalbos ir 
aegalėdamas su juo derėtis ir 
ginčytis, mūsų ekskursantas, 
žinoma, turėjo tiek ir sumokėti.

Uniformos ir kontrolė
Amerikoj uniforma nėra popu

liarus dalykas. Pvz., kareivis,

daug uniformų, kiek ten, Rusi
joj. Mokiniai, komunistinių or
ganizacijų nariai, kaip spaliukai, 
pionieriai, komjaunuoliai, ka
reiviai, policininkai ir kiti, tar
nautojai, visi uniformuoti. Tos. 
visos uniformos veikė ameri
kiečius neigiamai ir gadino nuo
taiką, pradedant nuo minėto in
cidento peržengiant 'sieną iki 
grįžimo namo. Ten viskas įstaty
ta į vėžes, ir tomis vėžėmis 
turi važiuoti. Bent kiek iškrypsi, 
ir, nėspėsi nė apsidairyt, žiūrėk, 
jau uniforma prie tavęs ir stovi. 
Pvz., Maskvoje trys mokiniai iš 
mūsų grupės buvo policijos su
laikyti už perėjimą per gatvę
nenužymėtoj pėstiems zonoj ir 
ten pat vietoj nubausti po vieną 
rublį.

Visur buvo griežta kontrolė, 
tiesiog galvų skaičiavimas. Va
žiuojant autobusu į Leningradą, 
jie buvę sustabdyti prie užtvarų 
skersai kelią, panašių kaip čia 
miestuose, per kuriuos eina ge
ležinkelis, ir buvo tikrinami jų 
dokumentai arba skaičiuojami 
autobuse keleiviai. Tas buvo 
daroma net traukinyje iš Lenin
grado} Maskvą. Žiūrėk, ir sustos 
traukinys kur nors laukuose, 
kur nėra jokios stoties, įeis į va
goną uniformuotas tarnautojas, 
apžvelgs visus arba suskaičiuos, 
ir vėl traukinys juda toliau.

(Bus daugiau)

ANKETOS KALBA APIE JAUNIMĄ -
Koks jo tautinis, religinis,

Opinijai patirti dabar populia
ri priemonė anketos. Įdomūs 
buvo duomenys. Jaunimo žygio 
už tikėjimo laisvę anketos apie 
lietuvių religinį gyvenimą. Tu
rėjo būti įdomūs atsakymai an
ketos, Kunigų Vienybės organi
zuotos, apie lietuvių parapijas 
Amerikoje — gaila jos duome
nys liko nepaskelbti. Dabar Ai
duose (1973 Nr. 5) paskelbti la
bai įdomūs duomenys anketos 
apie lietuvių jaunimą laisvajame 
pasauly.

Jaunimo antrojo kongreso ko
miteto iniciatyva, Romualdas 
Kriaučiūnas paruošė anketą su 
67 klausimais iš įvairių sričių. 
Anketa, kaip rašo R. Kriaučiū
nas, dar keletą mėnesių prieš 
kongresą buvo’ išsiuntinėta į 
visus kraštus. Kiti davė atsaky
mus, atvykę į kongresą. Į kitus 
kraštus buvę pasiųsta 200 anke
tų, šiaurės Amerikoje paskleis
ta apie 300. Atsakymų gauta 
435. Anketos autorius vertini
mu, anketų duomenys “atspindi 
sąmoningai nusiteikusio lietu
vių jaunimo veidą”.

Tas jaunimas yra nuo 12 iki 
40 metų, daugiausia (54.29 
proc.) yra 16-20 metų.

Anketoje rūpestingai sufor
muluoti klausimai iš įvairių sri
čių. Čia sustojam tik prie vienos 
— jaunimo tautinės bei sociali
nės srities. Neliečiam skirtumų 
tarp vyrų ir moterų, tarp vieno 
ir kito krašto. Tie skirtumai, 
palyginti, nežymūs.

politinis, kultūrinis veidas

Ką studijuoju — griežtieji 
mokslai 36.08 proc., humanitari
niai 13.80, socialiniai 20.34 
(juos daugiau studijuoja mo
terys).

Priklausau gyvenamojo krašto 
jaunimo Organizacijom — taip 
64.65,nė>35.35.

Priklausau gyvenamojo krašto 
politinėm organizacijom — taip 
9.84, ne 90.16.

Priklausau lietuvių jaunimo 
organizacijom — taip 86.48, ne
13.52.

Priklausau lietuvių politinėm 
organizacijom — taip 7.5L ne 
92.49.

Pereitais metais dalyvavau 
jaunimo suvažiavimuose, sto
vyklose, studijų dienose ar kur
suose — nė karto 28.34, kartą' 
17.80, 2-5 kartus 35.13, 6-1 kartų 
10.07, 11 ar daugiau 8.67.

Pereitais metais dalyvavau 
lietuviškame parengime, susi
rinkime, parodoje — nė karto 
6.06, vieną kartą 5.36, 2-5 
kartus 27.97, 6-10 kartų 17.95, 
11 ar daugiau 42.66.

Dalyvavau Vasario 16 minėji
me — taip 76.64, ne 23.36.

Lietuvių radijo programų 
klausau — dažnai 17.18, retai
39.53, niekada 20.4, programų iš 
viso nėra 22.82.

Skaitau lietuviškus laikraščius 
ir žurnalus — nė vieno 10.41, 
vieną 23.67, 2-5 55.92, 6-10 5.80, 
11 ar daugiau 4.18.

Pereitais metais lietuviškų 
knygų perskaičiau — nė vienos 
41.63, vieną 25.58, 2-3 knygas 
26.28, 6-10 2.09, 11 ar daugiau 
4.42.

Pereitais metais lietuviškų 
knygų pats nusipirkau — nė 
vienos 60.51, vieną 17.78, 2-5 
17.32, 6-10 2.72, 11 ar daugiau 
1.62.

Pereitais metais esu davęs pi
niginę auką lietuviškiem reika
lam- taip 59.49, ne 40.51.

Lituanistinę mokyklą lankiau 
ar lankau — 1-4 metus 23.92, 
5-8 metus 24.38, 8 ar daugiau 
33.41, niekada nelankiau 18.33.

Jei būčiau paprašytas parašyti 
straipsnį savo mėgstama tema, 
būtų lengviau rašyti — lietuvių 
kalba5.37, abiem kalbom vieno
dai lengva 32.09, gyvenamojo 
krašto kalba 40.56.

Savo amžiaus lietuvių grupėje 
kalbu tik lietuviškai 3.73, daž
niausiai lietuviškai 12.35, ly
giai vartoju lietuvių ir gyvena
mo krašto kalbas 37.30, kalbu 
dažniausiai gyvenamojo krašto 
kalba 40.56, kalbu tik gyvenamo 
krašto kalba 6.06.

Mano pasimatymai ar suėji
mai su jaunimu būna su — lie
tuvių jaunimu 16.47, daugiau
sia su lietuvių jaunimu 36.47, 
tiek su lietuvių, tiek su gyve
namo krašto jaunimu 12.24, gy
venamo krašto jaunimu 1.65.

-o-
Tie atsakymai duoda aiškų 

vaizdą, kad jaunimo lietuviška
sis pagrindas tebėra aiškus; jis ir 
ryšį labiau jaučia su to paties 
pagrindo jaunimu. Lietuviškasis

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

J. B. SKALI NS-SALINSKAS — Laidotuvių «NktortM. 84-OS Jaustos Ava 
(prie Forte Ptaray 8ta.), Woodhav«n, N.Y. 114SL Suteikia garbinga* laido* 
tave*. Koplyčios parūpinamo* vi*o*e mite* dalyse. TeL 288-2244.

JO8EPH GARSZVA — GRABORIU8, BALBAMUOTOJAB. 2 motete** 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Motete koplyčia. Alr-00*- 
dftioned. A. J. Baiton-BaltrOnas, Ucenaed Manager and Notary Putele. W 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-6043.•

TA 30M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pi as patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujanti Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
MT. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). - - * ---------- ---- -———

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
i Darbininko administracijų, 910 Willoughby Are*. Brooklyn, N.Y. 1122L ; .

BUVUS FUNERAL HOME. Mulo Tettera, Jr. laidotuvių direktoriui. 43Š' 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-6172. Paruošiamo* g*r- : 
Mngoa taidouivė*. Moderato* koplyčia*, orą* vėdinama*. : j c 11 i i > <

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Putele. 197 Web*tar Av*. Camteife* 
M®**. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotoja*. Mo< 
koplyčia šermenim* dykat Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-8434.

" 1 ' "■■■ 1 1 ......... ' ! > •'
-RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus sų-j 
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DtdeUa prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 " ‘ ! ' ’ • • ' ’■ •5 ''■1 ! 1

‘ 1 ........................ " i i l l l Į ; l | I

JUOZO ANDRU8IO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyyyMp, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoa, Income Tax užpil
dymas, Mutual Punde—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; Bfite- 
dieniais iki 6 v, pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI

i 1 . J i r . » • J j

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavam. 1888 Madisou SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
•' o, duodami polaidotuviniai pieta*. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven. N.Y. 11421. 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St.-Brooklyh, 
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 Wed<fings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell tekinų G*. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-O4 Junctton Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y, 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiem* — Impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnaviniitš 
paruošiant pakietus ; Europą. .Užeikite ir įsitikinsite! • •
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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.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Oi Jamaica Avc. Richmond Hill, 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 paminki.**' j 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut t 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

Jersey. Nuotr. R. Kisieliaus

pagrindas daugiausia kultivuo
tas lituanistinėje mokykloje.

Silpniausiai jis kultivuojamas 
toliau lietuviška knyga. (Būtų 
čia labai vietoje klausimas: kiek 
jis nuperka ar paskaito knygų 
anglų, prancūzų, ispanų, vokie
čių kalbom. Aiškėtų, ar apskritai 
mažai dabar skaitoma, ar tik lie
tuviška knyga mažai jo paskai
toma).

Kiti klausimai liečia šeimos 
sudarymą, religiją, tikėjimą lais
vi Lietuva.

— Apie prof. Tadą Ivanauską 
filmų pagamino okupuotos Lie
tuvos kino mėgėjų draugija. Do
kumentas filmas vaizduojąs 
žinomo gamtininko gyvenimą, 
darinis ir palikimą. Režisavo L. 
Pangonytė, R. Verba ir A. Tu
mas.

— Rašyt. Kazio Sajos knygą 
“Nykštukai ir peštukai”, A. Su- 
kovskfo išverstą j latvių kalbą, 
rsieido Rygos leidykla “Lies-

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, Pręs.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
» Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vteuo** Speciali** nuelaMo*:
kelionių reikalu***: 
LĖKTUVAI - 
VI Eš BUČIAI 
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GRUPĖMS *
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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baisau apačiose
ėmė reikštis jaunesnė generaci
ja (pvz_ paskutiniuose leidi
niuose pastebėti V. Vardžio, L. 
Sidrio, A. Zęrr rašiniai).

Sudėlingumu tenka taip pat 
minė .Amerikos bažnyčios kai- 
kurit dignitorių pasisakymus 
prieJtylą—- pvz. ir šiemet Bir
želio įvykių proga kardinolas 
JohnKrol palankiai atsiliepė į 
LB prašymą tam tikru komuni
katu.

Balsai, veikia: bent vietom 
sprogdina tylą.

Kai tie kiti, 
kurie netyli?

Kai Kakarų pasaulio diplo
mates viršūnės ir kitos ofi
cialios įstaigos dengiasi tyla, tą 
tylą ardo balsai iš Sovietų vi
daus. Mirono viešnagės Mask
voje metas buvo parinktas Lie
tuvoje K..JKalantos ir kitų susi
deginimam. Helsinkio kon
ferencijos metui prasiveržė į 
Vakarus Aleksandro Jesenin- 
Volpin laiškas apie gen. Grigo- 
renkn-aują nuteisimą 4 metam. 
Prasiveržė Švedijos televizijoje 
prof Andrei D. Sacharovo pa
reiškimas. “Būtų iš tikrųjų labai 
bloga— buvo sakoma jo pareiš
kime— jei pasaulis prisiimtų 
Sovietų žaidimo programą”. 
Siekdamas demokratinės tvar
kos, pro fesorius pasisakė už as
piracijas kai kurių tautybių — 
tokių kaip ukrainiečių, kaip 
Baltijos kraštų, kur, anot jo, 
“religiniai ir tautiniai reikalavi
mai yra demokratinių reikalavi
mų dalis.” (Čia profesorius eina 
toliauixž Vakarų viltis: Vakarų 
diplomatai tekalba tik apie “in- 
dividna linių laisvių didinimą 
Sovietuose, o Sacharovas apie 
tautinių.). Šiaip jau profesorius 
Sacharovas didesnis pesimis
tas neia.nksčiau dėl ateities. Pe
simistas-, nes socializmas Sovie
tuose Virto aštrios formos kapi
talizmu^ gimdančiu tokią pat 
nusikaltimu, apatijos, antiin
telektualizmo atmosferą kaip ir 
Vakarų kapitalizme”.

Tyla viršūnėse,
Šio laikraščio pirmamepusla- 

py suregistruota eilė pasisa
kymų prieš Vakarų tylą dėl ko
munistų . . nusikaltimų .prieš 
Žmogų. Tai atskiri balsai. Bal
sai iš apačių. Jie nepaveiks 
vyriausybių prabilti vardan tie
sos.

Vyriausybės turi savo mo
tyvus vengti tiesos, apie ją ne
kalbėti. Nekalbėti dėl to, kad 
jų akyse daiktas yra vertesnis už 
žmogų. Laukiamieji preky
biniai mainai duos pelnus “di
džiajam bizniui”, o ką jam duos 
žmogaus išvadavimas iš ken
tėjimo ir nelaisvės?

Nekalbėti ir dėl to, kad jau
čia savo bejėgiškumą ką nors 
padaryti. Kitados Pijus XII kal
bėjo apie “teisiųjų pavargimą”. 
Dabar tie “teisieji” padarė 
žingsnį toliau — susiprato su 
neteisybe, ir “teisieji” nebe
teko teisiųjų aureolės. Pagal 
seną patarlę: su kuo sutapsi, 
tokiu pats patapsi...

Tokia pokarinė Vakarų 
žmogaus raida. Šioje raidoje ne
matyti, kad stiprėtų Bažnyčios 
įtaka gyvenimui. Nematyti, kad 
stiprėtų tarptautinė opinija J. 
Tautose. Nematyti, kad stiprėtų 
Amerikos įtaka pasaulio raido
je. Priešingai, Amerika traukia
si ir J. Tautose ima virsti net 
kaltinamuoju ir izoliuotu, besi- 
ginančiu nariu. Tokioje padėty 
pokario pradžioje buvo Sovie
tai. Dabar jie perima buvusią 
Amerikos vietą.

Taip, atskiri balsai prieš tylą 
raidos nepakeis. Bet atskiri bal
sai prisideda prie sąmonės ža
dinimo apačiose, masėse. O 
masės pagaliau savo balsais 
lemia viršūnių likimą. Jei masė
se toki balsai stiprės, gali būti 
vilties, kad Amerika išvengs to, 
nuo ko Ohio kongresmanas 
Hayes sakė: Dieve, saugok 
Ameriką. . .

Su respektu tenka minėti 
tuos lietuvius, kurie savo prašy
mais, medžiaga, raštais žadina 
Amerikos apačias. Ypač kai tuo

mo Užnemunė atiteko Prūsijai. 
Prūsijos valdžia nenorėjo, kad 
tos srities tikintieji būtų paval
dūs Vilniaus diecezijai. Todėl 
buvo įsteigta Vygrių diecezija 
(1789), kurios pirmuoju vysku
pu buvo Prienų klebonas kun. 
Karpavičius. "Napoleonui par- 
bloškus Prūsiją, Užnemunė 
buvo įjungta į Varšuvos kuni
gaikštystę. Tos diecezijos vysku
pais buvo Galaszewski ir Czy- 
žovvski (lenkai). Būdami sena
toriais, daug laiko jie praleido 
Varšuvoj. Vėliau į Vygrių diece
ziją buvo įjungta dalis Plocko 
diecezijos — 33 parapijos, į- 
imant Lomžos miestą.

Įkūrus Suvalkų guberniją, 
vyskupas Wierzbowski perkėlė 
savo būstinę į Seinus. Čia buvo 
įsteigta kunigų seminarija. Dau
gumas klierikų buvo lietuviai. 
Viename seminarijos kurse iš 24 
klierikų tik vienas buvo lenkas 
— būsimas vyskupas Romualdas 
Jalbrzykovvski. Visoj diecezijoj 
tikyba buvo dėstoma lenkiškai. 
Vysk. A. Baranauskas (miręs 
1902) pirmutinis prabilo į tikin
čiuosius katedroj lietuviškai.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Seinai buvo svarbus lietuvių re
liginis ir kultūrinis centras.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Seinų vyskupas A. Karosas buvo 
evakuotas į Mohiliovą. Atsikū
rus nepriklausomai Lenkijai, jo 
vikaru buvo paskirtas kun. Jal- 
brzykovvski. Vysk. Karosas (tuo
met vyko kovos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos) atsisakė priimti Len
kijos pilietybę. Dėl to buvo per-

Windsoro lietuvių kvartetas Aušra, vadovaujamas Valės Tautkevičienės, atlieka programą 
birželio trėmimų minėjime birželio 10 Detroite. Iš k. akordeonistė Kristina Puidaitė, Dana 
Kozulytė, Rūta Cerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė. Nuotr. J. Urbono

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIŲ =
SKUNDAI

sekiojamas. Jis išsikėlė į Punską, 
o vėliau, gavęs leidimą, išvyko į 
Lietuvą.

Iki II pasaulinio karo galo 
Seinų klebonu buvo lietuvis 
kun. Astasevičius (mirė 1946). 
Parapijos choras susidėjo vien iš 
lietuvių.

Tuo tarpu Lenkijoj buvo įkur
ta Lomžos diecezija (1925). Jos 
pirmuoju vyskupu buvo Jalbrzy- 
kowski. Nuo tos diecezijos pri
klausė Seinų parapija. Norėda
mas sulenkinti tikinčiuosius, 
vy skupas įsakė pamokslus sakyti 
lenkiškai. Lietuviai protestuo
dami išeidavo iš bažnyčios prieš 
pamokslą. Lenkai trukdė. Dėl to 
dažnai kildavo susidūrimai. Lie
tuviški pamokslai ir lietuviškos 
giesmės buvo leidžiami tik su
mai pasibaigus.

II-ojo pasaulinio karo pradžioj 
Lomžos vyskupijos valdytoju 
buvo paskirtas dekanas Gu
rno v ski. Lietuviai vėl prašė leis
ti pamaldas • lietuvių kalba. At
sakymas buvo neigiamas. Vys
kupas pareiškė: Laukite geres
nių laikų. Tik vokiečių karo val
džios intervencija atidarė bažny
čios duris lietuvių kalbai. Ta
čiau, karui pasibaigus, vėl visa 
grįžo į senas vėžes.

Padėtis po antrojo 
pasaulinio karo

Naujas Seinų klebonas kan. 
Zlatkovvski panaikino lietuviš
kas pamaldas ir pagrasino paša

linimu iš parapijos ir net ad
ministracinėmis bausmėmis. Jo, 
Įpėdinis kun. Węžyka paliko tą 
pačią padėtį. Lietuviam palan
kesni parapijų klebonai buvo 
kilnojami. Ištikimi lietuviai 
skaudžiai pergyveno jų teisių 
nepaisymą ir dažnai. nepriim
davo kalėdojančio klebęno arba 
jo vikaro. Dėl tų pat.priežas
čių daug tikinčiųjų atsisakydavo 
tikybinių laidojimų. Laidojant 
vieną lietuvį Jonaraščių kaime, 
vikaras liepė giedoti lenkiškai. 
Niekas jo nepaklausė. Vargoni
ninkui pradėjus giedoti Lietu
vos himną, prie jo prisijungė 
visi dalyviai. Užsirūstinęs vika
ras pavadino juos laukiniais.

Kasmet tikintieji lietuviai 
siunčia individualias ir kolekty
vines peticijas, kad Seinuose 
būtų lietuviškos pamaldos. Ra
šyta kardinolam Višinskiu! ir 
Voitylai. Taip pat buvo pasiųsta 
speciali delegacija į Romą. Nie
ko nelaimėta. Vysk. Moscicki 
pasakė, kad jis nematąs reikalo 
lietuviškas pamaldas grąžinti, 
jei per 20 metų jų nebuvo. Baig
damas pridūrė, kad reikia laukti 
geresnių laikų.

Lietuvių klierikų padėtis 
Lomžos kunigų seminarijoj 
Lietuvių klierikų padėtis

Lomžos seminarijoj nėra geres
nė. Pvz. jaunas lietuvis Jurkevi
čius, iš Punsko parapijos, norė

jo įstoti į seminariją. Oficialus 
nepriėmimo motyvas: prašan
tysis greitai turės atlikti karinę 
prievolę. Seminarijos rektorius 
kitu atveju yra pasakęs vienam 
tik įšventintam kunigui: jei būtų 
žinojęs, kad jis namie kalba lie
tuviškai, tai nebūtų priėmęs jo į 
seminariją.

Jaunuolių religinė padėtis, - 
pagalba ligoniam/ h i

Nemažas tėvų skaičius siunčia 
savo vaikus pasiruošti pirmajai 
komunijai į Punską arba Smalė- 
nus. Tuo labai nepatenkinti vie
tiniai Seinų dvasiškiai. Dekana
to suvažiavime norėta priimti 
nuostatą, kad kunigai turi teisę 
rūpintis tik savo partiečiais. 
Tačiau vis tiek atsitinka,'kad 
Seinų parapijos i ligonisi krei
piasi į Punsko arba tSmalėnų 
lietuvius kunigus. c: :c.<

Kun. Šumauskas, buvęs 
Punsko klebonas, pareiškė,; kad 
visi tikintieji, kuriem reikalinga 
pagalba, turi teisę kreiptis! į bet 
kurią parapiją ir kiekvienas turi 
teisę pasirinkti norimą nuodėm
klausį. Nuodėmklausis privalo 
išklausyti išpažintį, jei ne er jus? 
titia, tai ex caritate.

Kaip traktuoja lietuvius naujas 
Lomžos vyskupas

Vyskupui atsilankius Krosnoj, 
tikintieji lietuviai, dalyvaujant 
klebonui, įteikė prašymą. Vys
kupas pradėjo priekaištauti. Vė- 
liau gąsdino tėvus, tvirtindamas, 
kad jie nusideda nesiųsdami 
savo vaikų į katekizmo pamokas. 
Vienas iš dalyvių paklausė vys
kupą: “Kas iš tikrųjų nusideda— 
ar tie, kurie nesiunčia savo vai
kų į katekizmo pamokas, ar tie/ 
kurie neleidžia jiem mokytis ti
kybos gimta kalba?” Tikin
tieji priminė vyskupui apaštalo 
Povilo žodžius: “Eikite ir 
mokykite visas tautas”. Tačiau 
vyskupas išvyko nepakeitęs 
esamos padėties.

Tikinčiųjų lietuvių peticija 
buvo įteikta vyskupui ir kita 
proga, jam atvykus į Smalėnus. 
Vyskupas paėmė peticiją, pa
dėjo ją ant stalo ir išėjo aukoti 
mišių. Dar prieš jo grįžimą iš 
bažnyčios peticiją kažkas su
degino. Aišku, kad vyskupas jos 
negalėjo net perskaityti.

Apgailėtina padėtis
Suminėti faktai rodo, kad ne

kreipiamas joks dėmesys į misi-, 
statymą lietuvių tikinčiųjų, ku
rie nori melstis ir savo vaikus 
auklėti tėvų kalba. Tokia padėtis

(nukelta i 4 psl.)
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Viena Ii Lietuvos operos pradininku

JADVYGA VEMCEVIČAITĖ — 
DAINININKE AKTORĖ ir 
ŽMOGUS

! STASYS SANTVARAS —

1

Kai tenka rašyti ar kalbėti apie 
atskirą asmenį ir jo nuveiktus 
darbus, tai nėra tik maloni parei
ga, tai yra ir pakankamai sunki 
atsakomybė. Tokiais atvejais 
žmogaus objektyvumas turėtų 
būti jo tikslas ir siekis, bet. . . 
ar tobulybė yra pasiekiama? . . .

Iš tikro, aš regiu ūkanas, ku
rios nedėkingumu ir užmarštim 
ilgainiui uždengia kiekvieną gi
musį ir kitų žmonių gerovei dir
busį bei save aukojusį žmogų. 
Teks bristi per tas ūkanas, kad 
nors pro mažą jų properšą galė
tumėm pamatyti, kas tokia buvo 
mūsų gerbiama Jadvyga Vence
vičaitė.

Operos teatro menas — įvairių 
dalių, sudėtingų elementų kom
pleksas. Taigi, kada kalbam apie 
teatro žmogų, tur būt, yra rei
kalingi kontrastai, žiburiai, de
koracinė erdvė. Tad visų pirma 
aš ir mėginsiu pasistatydinti de
koracijas, kurių šviesose ir še
šėliuose gal bus lengviau ieš
komą asmenį atrasti.

Visi žinom, visi suprantam, vi

si tikime, kad žmogaus gyveni
mas yara nepasveriama, neį
kainojama ir, deja, to paties as- 
mensniekad nepakartojama ver
tybė Tai vienkartinė, didžiai 
branjiLr, žinoma, mistinė dova
na, kurią priimam ne savo valia, 
išgyvenami su kančių, sielvartų 
ir apsivylimų audrom, su laimės 
ir džiaii-gsmo akimirkom.

Deja, ir istorinių amžių glū
dumose, ir savom dienom mes 
regim beveik vis tą patį indi
vidą, pasiruošusį savo artimą 
nuo ke lio nustumti ar net už 
gerins jį griebti, regim vis tą 
pačiįir grėsmingą minią, kurios 
dvasinį tobulėjimą labai mažai 
tėra pa-lie tusi ir jau labai pla
čiai i!g-arsintoji evoliucija. Kaip 
mflsijtfeva.i sakydavo — kiek gal
vų, tiek ir tų protelių, kiek at
skiri) v-eidų, beveik tiek pat ir 
atskirų charakterių! . .

Nesileisdami į čia ištartų 
“motal-ų" gilumą, nemėgindami 
net įžengti į atskirų individų 
girią gal kiek abstrakčiai, tur 
būt, galėtumėm sakyti, kad 
mūsą amžiaus žmoniją (kaip ir 
visi|praeitin nuskendusių am
žių imoniją) sudaro dvi itin ryš-

Solistė Jadvyga Vencevičai- 
tė-Kutkuvienė

kios kolonos: pirmojoj yra susi
telkę tie, kurie stato, kuria, ugdo 
dvasinę ir medžia^nę kultūrą, 
kartais titaniškom pastangom 
mėgina žmones išvesti iš pel
kių ir liūnų, skatina juos mei
lėj ir vienybėj pasilenkti prie sa
vo būties versmių. Antrojoj, be

rods, nė kiek nesilpnesnėj ko
lonoj spiečiasi gaivalai, kuriem 
asmeninės ambicijos, sava
naudiškumas, pavydas, egoiz
mas, grobuoniškumas, garbės al
kis ir kitos to pobūdžio aistros 
yrą “įstatymai”, leidžiantys 
jiems lipti per kitų žmonių gal
vas, taškytis neapykanta ir pa
nieka, net savo seserį ar brolį 
nusmeigti.

Tokioj dviejų kolonų žmoni
joj, jos dienų ir naktų sąvarto
se, ir mes plazdame, kaip atski
ros dulkės.

Įvado mintys, savaime su
prantama, ne kažin kokia ten 
naujiena, — šia proga, dėl kurios 
čia pasisakėm, galėjo praskam- 
būti kaip paradoksas, gal kaip 
mįslė, kelianti nuostabą ir netu
rinti aiškaus atsakymo. Tačiau 
leiskit man atvirai ir nuoširdžiai 
išpažinti: tas mintis šį kartą 
mano galvoj suaudrino ne kas ki
tas, tik mūsų giliai gerbiama 
Jadvyga . Vencevičaitė-Kutku- 
vienė, retų talentų, retos vidinės 
kultūros, reto žmoniškumo ir 
taurumo moteris. Kas ją nprs tru
putį iš seniau pažįsta, gerai žino, 
kad jos dievai yra Tiesa, Gėris ir 
Grožis. Būdingi, itin ryškūs jos 
būdo bruožai: ji visuomet ėmė 
tiek, kiek jai buvo duodama, nie
kuomet savo artimųjų ir bendra
darbių tarpe nevartojo kumščių 
ir alkūnių prasistumti į priekį, 
nesidraskė ir pykčio nerodė net 
ir regimai skriaudžiama, savo 

pareigą visuomet atliko su meile 
institucijai, darbui ir žmogui.

-o-
Lietuvių tautinio operos teat

ro istorijon Sukaktuvininkė yra 
įrašyta kaip Jadvyga Vence- 
vičaitė (turėtumėm rašyti ir tar
ti VenceviČiūtė, bet anuomet, 
prieš 52 metus, mūsų Jablons
kiai ir Būgos mergautinių pa
vardžių dar nebuvo atskirom ga
lūnėm sukatalogavę, dėl to 
Valst. teatre atsirado Vence- 
vičaitė, Žalinkevičaitės ir kito 
to negero darymo “aitės”). Te
gu pora raidžių ir nėra bereiks- 
miai*ženklai, dvidešimt keturių 
sezonų Valst. teatro dokumen
tai tepažįsta tik Jadvygą Vence- 
vičaitę. Ji yra mūsų tautinio ope
ros teatro pirmūnė, pirmojo 
spektaklio, lietuvių pamiltos G. 
Verdi operos La Traviata, daly
vė. Jei mano žvilgsnis nedaro 
klaidos, iš solistų, dalyvavusių 
pirmajame Traviatos vaidinime, 
šiandien gyvųjų tarpe liko tik du 
— čia, Amerikoj, su mumis tebe
gyvena Jadvyga Vencevičaitė, o 
Lietuvoj dar tebėra gyvas Pet
ras Oleka.

-o-
Operos teatrą Kaune įsteigė 

Lietuvių meno kūrėjų d-ja, tiks
liau tariant, — jos sudaryta ope
ros taryba (G. Verdi Traviatos 
premjera įvyko 1920 m. gruo
džio 31 d. vakare), jis buvo su
valstybintas tik 1921-1922 m. są
vartoj. Ir vadinosi tasai teatras 
šauniu vardu: LMKD-jos Ope
ros ir Dramos vaidykla! . . .

Solistė Jadvyga Vencevičaitė, 
jauna ir muzikos mene prapru- 
susi mergina, į tą vaidyklą atėjo 
iš dvaro, iš seno Lietuvos bajorų 
lizdo. Ir, kas itin svarbu, stei
giamam operos teatrui ji buvo 
labai reikalinga, tiesiog iš pele
nų atkasta brangenybė, nės 
anuomet muzikos menininkų 
pertekliaus mes tikrai neturė
jom. '

Tegu tai nebūna sensacija, 
veikiau tai natūralus ir supran
tamas žingsnis, tačiau tokis Ven- 
cevičaitės apsisprendimas anuo 
metu nebuvo ir jau toks pilkas, 
kasdieniškas įvykėlis. Atsimint 
kim, jog tai buvo metas, galima 
sakyti, paskutinioji valanda, ka
da mūsų aristokratai ir bajorai 
dar turėjo progą pasisakyti — 
jungiasi jie į savo prisikeliančios 
tautos darbus ir siekimus ar ryž
tasi apsikasti iliuzijose, dvilvnėi 
lenkybėj (gente lituanus, natio- 
ne polonus) ir nebeprikeliamos 
Žečpospolitos miražuose.

Sunku ir skaudu šiandien tos 
metamorfozės žlugimą liesti, 
nes daugumas mūsų didikų ir 
bajorių pasirinko antrąjį kelią, ir 
šiandien, tik po pusės, tiesa, 
siaubingai neramaus ir priešta
ringo šimtmečio, absoliuti jų 
dauguma tėra tik nieko nesakan
tys, tik nebylūs kapai.

(bus daugiau)
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, Europos lietuvių vyskupas A. Deksnys ir sukaktuvininkas 
Ipiry Zenonas Gelažius.

^VALANDĖLĖ SU MIELU SUKAKTUVMlNKU

JURGIS JANUŠAITIS

Kiek susimąstęs, lėtu žingsniu 
kiekvieną rytą jis eina į Švč. 
M. Marijos bažnyčią aukoti mi
šių. Augalotas, tvirto sudėjimo, 
ramaus bado, pliktelėjęs. Lūpo
se mažytė šypsena. Su kiekvie
nu maloniai pakalba, pasidali
na lietuviškojo gyvenimo rūpes
čiais,sielojasi pavergtos tėvynės 
lūkesčiais. Po ilgų gyvenimo ke
lionių ramiam Marąuette Parko 
kampely Chicagoj radęs užuovė
ją. Tai kun. Zenonas Gelažius, 
birželio 23 savo artimųjų tarpe 
atšventęs 70 metų amžiaus ir 46 
metų kunigystės sukaktis.

pasišventusiu kunigo. Vika
raudamas Kavarske, Josvainiuo
se, Viduklėj, jis varė gilią vagį 
jaunimo veikloj. Vėliau 10 meti) 
klebonavo Girdžių parapijoj.

Kun. Zenonas Gelažius - 
paprastutis, tačiau tvirtų princi
pų vyras. Atviras, nuoširdus, pa
slaugus, tačiau griežtas blogiui, 
netiesai. Dėl to jį mylėjo para 
piečiai ir vertino aukštoji dva- 
siškija.

Paklajoję tėviškės kloniuose, 
prisiminę bolševikmetį, ku
riame nukentėjo-kun. Z. Gela
žiaus šeima ir jam pačiam teko 
patirti nuoskaudų, skubam i 
tremtį. ......... - , _

Pokario metais jis atsirado di

O kai Šv. Juozapo bažnyčia 
ir parapija visai ėmė nykti, vys
kupas į ją paskyrė kun. Zenoną 
Gelažių klebonu. Ir nuostabu. 
Parapija atgijo, į ją įsirašė St. 
Louis lietuviai. Ir čia kun. Z. 
Gelažius ištvėrė ištisą dešimt
metį. O kad liktų atminimas, 
šventoriuj, prie kelio, jis pasta
tydino lietuvišką kryžių, praei
viui primenantį prie Baltijos 
krantų pavergtą Lietuvą.

Sulaukęs brandaus amžiaus, 
kan. Z. Gelažius nutarė pasi
traukti į pensiją. Vyskupas jam 
išreiškė gilią padėką, didžiai 
vertindamas jo darbus šioj pa
rapijoj. Jam buvo pripažinta pil
na pensija su visom privilegi-

SUVALKŲ 
skundai
(atkelta iš 3 psl.)

ne 'tik apkartina lietuvių katali- 
kų<; gyvenančių Suvalkų tri- 
l^umPMr nuotaikas, bet ir atitoli-

priešinoJAktyvus gynimas lietu
vių tikusiųjų teisių palaužė jo 
sveikatą,* ir jis greitai mirė. Gy
nimas tęsėsi iki 1959. Lietuviai 
tikintieji laimėjo. Tais pačiais 
metais jiem pavyko grąžinti 
lietuvių kalbą ir į Smalėnų baž
nyčią.

Seinų parapijos lietuviai iki 
šiol nenurimo. Bet Lomžos vys-

na - juos, įimant jaunimą, nuo
Bažnyčios ir padaro imlius 
marksistinei propagandai.

Reikia nustebti, kad lenkų už
sienio radijas ir spauda beveik 
neliečia padėties Suvalkų tri
kampyje ir kaip tenai bažny
čiose traktuojami lietuviai.

Jau 1824 Seinuose buvo įkurta 
kunigų seminarija. Suvalkai ir 
Seinai buvo lietuvių kultūros ži
diniai. Nuo neatmenamų laikų 
net iki 1946 Seinų parapijos 
bažnyčioj buvo lietuviškos pa
maldos. Tačiau 1946, kun. Asta- 
sevičiui mirus, jos panaikintos 
Seinuose, Smalėnuose ir Vy- 
žainiuose. Buvo pasinešta tai 
padaryti ir Punske, bet Punsko 
klebonas kun. Žievys tam pasi-

kūpąs M. Sawinowski ir kardi-

Ta proga nuoširdžiai spaudžiu 
mielam sukaktuvininkui ranką. 
Valandėlę kalbamės apie nusku
bėjusias dienas, darbus, išgyve
nimus.

Kun. Zenonas Gelažius gimė 
1903 birželio 23 Jonišky, pa
vyzdingo ūkininko šeimoj. Mo
kėsi Šiaulių gimnazijoj, baigė 
Kauno kunigų seminariją, Vy
tauto Didžiojo universitete įsigi-

Rochester, N. Y., birželio 16 
įvyko Jurgio Jankaus knygos 

^“Užkandis” pristatymas. Į 
klausimus atsakinėja pats 
knygos autorius. Nuotr. A. Sa
bai io

nolas Višinskis nenori apie tai 
girdėti. Parapiečiai lietuviai ka
talikai siunčia kardinolui petici
jas. Visuomet gaunamas trafare
tinis atsakymas: Jūsų prašymą 
pasiunčiau Lomžos vyskupui iš
tirti. Deja, tas tyrimas trunka jau 
25 metai. 1970 Lomžos vys
kupas vizitavo Punską. Lietuviai 
įteikė jam peticiją, prašydami 
grąžinti lietuvių kalbą į Seinų 
parapinę bažnyčią. Vyskupas 
atsakė: “Nusipirkite daržinę ir 
perdirbkite ją į bažnyčią”. Tas 
atsakymas užgavo lietuvius. Pa
brėžtina, kad Lomžos diecezijos 
dvasininkai yra nedraugiškį lie
tuviam.

Suvalkų rajono lietuviai gy
vena išsibarstę visame rajone. 
Kai kurie iš jų sulenkėjo, bet kiti 
paliko ištikimi gimtajai kalbai. 
Deja, daug to rajono kunigų, 
įskaitant ir Lomžos vyskupą, 
vykdo antilietuvišką politiką, 
kurios tikslas sulenkinti Su
valkijos lietuvius. Tad nereikia 
stebėtis, kad lenkų liaudis, sek
dama dvasiškija, su panieka žiū
ri į lietuvių kalbą, pajuokia tuos, 
kurie ją naudoja ... Iš čia trin
tis tarp lietuvių ir lenkų.

Lietuviai ginasi užsispyrusiai 
prieš lenkų dvasininkų užma
čias . . . Sunku pasakyti, ar jiem 
pavyks pasiekti savo tikslą . . .

Vienintelė lietuvių laimė, kad 
komunistinė Lenkijos valdžia, 
nors ir sunkiai, bet leidžia tu
rėti kultūrines mokyklas, kurio
se mokama lietuvių kalba (ir, ži
noma, komunizmas) . . .

-o-
Čia išdėstyti “Lietuvių skun

dai” yra sulietuvintas straipsnis 
“Litevvskie skargi”, atspausdin
tas lenkų žurnale Kultūra (Pary
žiuje, š.m. Nr. 4-307). Straipsnis 
be parašo. Tačiau atskleidžiama, 
kad skunde suminėtus faktus su
teikė Romoj gyvenąs lietuvis 
kunigas.

Žinoma, svarbu, kad lietu
viam daroma neteisybė yra pa
skelbta įtakingame žurnale. Už 
tai Suvalkų trikampio ir tremties 
lietuviai yra dėkingi žurnalui, jo 
redaktoriui J. Giedroic-Giedrai- 
čiui.

Sulietuvino Druidas

jo bažnytinės teisės licenciatą.
Pats arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas 1927 birželio 23, jo 
gimimo dieną, Kauno katedroj 
konsekravo jį kunigu.

Jaunutė Lietuva sulaukė pa
reigingo, plačios tolerancijos,

Stud. Jūratė Krokytė prave
dė rašytojo Jurgio Jankaus 
naujos knygos “Užkandis” 
pristatymą birželio 16 Ro- 
chestery, N. Y. Nuotr. A. Sa
bai io

ARTĖJAME PRIE RINKIMU

AF Vadui ir AF kontrolės ko
misijai kandidatų pasiūlymo lai
kas buvo du kartu pratęstas. 
Šiuo norima priminti, kad kandi
datų siūlymo laikotarpis baigiasi 
rugpiūčio 20. Iki tos dienos gau
tieji kandidatų sąrašai bus į- 
traukti į vyriausių organų rinki
mus. Tad, kol nėra vėlu, siųski- 
me savo pasirinktus kandidatus 
pagal AF rinkimų komisijos nu
rodymus.

Rinkimuose aktyviai daly
vauja ir balsuoja visi sendrau
gių, studentų ir moksleivių są
jungų nariai, išskiriant jaunius ir 
jaunučius. ASS, SAS ir MAS 
centro valdybos kviečiamos pa
pildyti savo anksčiau pasiųstus 
balsuotojų sąrašus iki rugsėjo 
15.

AFV kviečia visus turinčius

džiojoj lietuvių stovykloj Hanau, 
Vakarų Vokietijoj. Kartu ėjo ir 
Hesseno dekano pareigas.

Prisimenu šį kunigą iš Hanau 
laikų. Būdamas stovyklos kle
bonu, savo taktu ir elgesiu jis 
jungė benamius lietuvius į vie
ną didelę šeimą, juos guodė ir 
ramino. Jį mes gerbėm ir my
lėjom.

Į Ameriką atvyko 1949 gmo-
džio 14 ir tuoj pradėjo dirbti
pastoracinį darbą amerikieči. 
Šv. Tomo Akviniečio parapijoj 
St. Louis, Missouri. Čia praėjo 
10 gražių darbo metų, nors ap
linka kiek skyrėsi nuo kun. Ze
nono pamėgtosios.

LIETUVOS VYČIŲ JUBILIEJUS

Lietuvos vyčių organizacijos 
jubiliejinis seimas įvyks Stone 
Hill kolegijoje, netoli Brockton, 
Mass., rugpižčio 16-20 die
nomis. Vyčių organizacija į- 
steigta 1913 metais Brocktone, 
vėliau paplito po visą Ameriką. 
Todėl Brocktono kuopa ir va
dinasi I-moji kuopa. Organizaci
ja švenčia savo 60 metų veiklos 
sukaktį. , . .

Ta proga Brockton Art Center 
— Fuller Memorial nuo rugpjū
čio 9 iki 24 dienos rengiama me
no paroda. Joje bus išstatyti ži
nomų dailininkų ir skulptorių 
darbai: Viktoro Vizgirdos, V. K. 
Jonyno, Adomo Varno, Vaclovo 
Senutos, Irenos Griežės, Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių, Ch. 
Kaziūno, Dalios Ramanauskai
tės ir kitų. Taip pat bus ginta
ro, medžio piaustymo, audinių 
ir popierio išdirbiniai.

Parodos atidarymas įvyks rug
piūčio 12, sekmadienį, nuo 
1 iki 5 valandos, svečių priėmi
mas įvyks su šampano taurėmis. 
Čia bus galima susitikti beveik 
visus dalyvaujančius parodoje 
menininkus ir su jais pabend
rauti. Įėjimas nemokamas.

Parodos koordinatoriai yra dr. 
Petras Bizinkaus kas—-vyčių vice
prezidentas ir jo žmona Veroni
ka. Talkininkai ir dailininkai 
parodos rengimo komiteto yra 
Viktoras Vizgirda, Vytautas K. 
Jonynas, V. Senuta, p. M. Tu- 
monienė, Dalia Bielkevičiūtė, 
Pranas Bukuntas, Irena Griežė, 
prel. Pr. Juras, prof. Simas Su
žiedėlis ir Dalia Ramanauskaitė.

Parodos tema bus daugiausia 
tautiniais motyvais, nes, anot 
dr. Bizinkausko pasakymo: 
“Amerikos lietuviam neįdomu 
matyti saulėlydį Cape Gode ar 
prie Niagaros krioklio, bet mie
liau prie Nemuno ar Palangoje 
prie Baltijos jūros”.

Komitetas maloniai kviečia 
visus vietinius ir iš apylinkių, 
o taip pat atostogaujančius Cape 
Code ar kitur atsilankyti į paro
dos atidarymą. Nuo Bostono va
žiuojant 28 keliu, pravažiavus 
Avon ribą, pasukti nuo Main St. 
po dešinei Oak Street.

Parodos Komisija

teisę balsuoti, atėjus laikui, 
balsais rinkimuose dalyvauti ir 
tuo pačiu atlikti savo ateitinin* 
kiškąją pareigą. Visiems ateiti
ninkams turėtų rūpėti, kad būtų 
galima išrinkti ir sukurti dina
mišką vadovybę ateinančiai 
penkerių metų kadencijai 
Sprendimui laikas artėja. AFV

jom. ,
Nuskubam ir į lietuviškos 

veiklos kelius. Užtinkam daug 
jo pėdsakų bekuriant St. Louis 
Lietuvių Bendruomenę, taip pat 
ir kitoSe organizacijose. O štai 
netyčia prasitaria, kad savu cen
tu atvejų atvejais pasidalina su 
tais, kuriem reikalinga pagalba. 
Žvilgtelėjam ir į laisvalaikio va
landėles. Daug skaito. Čia pat ir
jo mėgstamas katinas. O kiemely
daug gražių gėlių ir net vais
medžių. Viskas gražiai sutvarky
ta.

Kai kada mėgsta iškilti į šil
tus kraštus, labiausiai į Floridą. 
Jo mieli bendrakeleiviai — Eu
ropos vyskupas Antanas Deks
nys, Gary, Ind., klebonas kun. 
dr. Ignas Urbonas, kan. Vaclovas 
Zakarauskas, kun. J. Plankis . . . 
Tai jo nuoširdūs bičiuliai.

Prof. Vytautas Marijošius 
paskelbtas šių metų “Out- 
standing Educator of Ameri- 

' ca for 1973” už jo nuopel
nus mokymo srityje ir už 
darbą bendruomenei. Nuotr. 
V. Maželio

Kun. Zenonas Gelažius susi
mąsto, žiūri į tolį, pokalbis pri
tyla ... Ateitis Dievo rankose.

— Neverta minėti mano dar
bų . .. Jie menkučiai... — ku
kliai taria mielas sukaktuvinin
kas.

Nuoširdžiai jam spaudžiu ran
ką. Ilgiausių metų!

Lietuvos vyčių suvažiavimo proga rengiama paroda Brocktone. Nuotraukoje — parodos 
organizatoriai. Iš k. dr. EBizinkauskas, dailininkai V. Vizgirda, J. Griežė, V. K. Jonynas ir 
rengėja V. Bizinkauskieri

JEI JOS NORUI SIUSTI SIUNTINIU DOVAHAS1 LIETUVĄ IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, mioMfo patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGf EKPRESS MRAVEL AGENCY, INC.
(LJCEN3ED BY VNESHPOSYL/TORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BM>ADWAY, NEW YORK, N. Y. 18818 Tai. — S81-8S88; Ml-7738

Siuntiniai, siuntiami per mūsų fino*, paskyrimo vietą partekto trumpiausiu laiku. Startinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra kratoj jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių aodtakb 
taip pat maisto produktų, odosimlynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EESPRESS A TRAVEL AGENCY, INC.
Iffiltoted wttk FODABOGOTB, INC.

Priima užsakymus butams, autaotoflbuns, dovanų pažymėjimam*. motocūdoms, šaldytuvams, talavfcrijoa 
imtuvams ir įvairioms kitoms smietinėmas prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenaattoaaa 
giminėms. Papildomų žinių teMdt«s mūsų pogrindi nėję įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki S -valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Dd 
4 valandos popiet.

MOSI skyriai
ABontoan, Pa. — 128 THghmai Street ----------------------------------------------------------------------------------------- 438 1484
BaHmore 11, Md. — 18M Fleet Stnot---------------------- ----------- ....-------------------------------------------------------------343 8188
BrooMyn, N. Y. -11218 — 488 MDmmM Avanso------- ---------------------------------------------------------- .„---------- 187 8488
Mtrio 12, N. Y. — 781 FUknon Wetaue ----- -------------------------------------------------------------------------------- 8884788
CMeago 22, IH — 1241 No. AM Avomse -------- ---------- ------------------------------------------ .------- ---------_ 4884818
CMcogo, HL 88828 — 2888 We«tl» Street _____________ ______________ _____________ ____________ 98847*7
CMeago, I*. 99899 — 1858 W«tl> Street ...................................................     *7*47*8
devrioad 13, Ofato — 1828 Kedmartb Avenue ------ „„---- ----------------------------------------------------------------- 771*8888
Detroit 12, Midi. — 11881 Jos Caepna Avenue ..... .........   „............. .......... „. 38847*8
Fanatagdole, N. 3. — Fremvood tams Mt. 9 ................„—......................   _ 888 81
Hamtrarhcfc, Midi. — 11338 Jos Cuaptai Avenue ______________.._________ _______________________ 3884788
Hartford 8, Cotm. — 122-128 HIIWde Avenuo ............................................ „.......„.................  _ MM8M
Los Angeles 4, Caffl. — 159 So, Vrvmont Avenue ..................     T” *8848*8
Newaric. N. J. — 378 Marint Stot_______ ________________________________________777..7.7.’7.„ 8CMMO
Nevr York 3, N. Y. — 78 Secml Venose ..................................................       874-1888
New York 3, N. Y. — 141 Seconl kvin— .................................        478-7438
PMadolpMa 23, Pa. — 431 W. Chrt Avonoe .......................................     1M48M
Rahway, N. 3. — 47 Eaat MIKmA^mbuo ..............          3M4888
Soutb Rlvur. N. X — 41 Wbltrtrt Arenus .....................................          387*808
Syraeaoo, N. Y. 13284 — SIS Mietas Street ............................  _.. 7 . 77 7 47MN8
TMatoa 18, N. 3. — 1182 Deutilioaoo................................ ................................................... ..............______ m 1818
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Šaukiamas Amerikos LRK Moterų S-gos seimas

HARTFORD —PUTNAM 
CONN.

Rugpiūčio 23, 24 ir 25 Put- 
name, seselių sodyboj, šaukia
mas JAV Lietuvių Romos Kata
likių Moterų S-gos 35-asis sei
mas. Dalyvaus 82 delegatės. 
Seimą sutiko globoti Hartfordo 
17-oji kuopa. Rengėjos ir seimas 
labai dėkingi Putnamo seselėm, 
kad jos šiam seimui užleido savo 
sodybą ir tiesiogiai į darbą įsi
jungė vyr. sesuo Margarita, se
suo Palmyra, sesuo Felicija ir ki
tos.

Seimas prasidės rugpiūčio 22, 
trečiadienį. Registracija 5-7 vai. 
vak. Po to užkandžiai ir susi-

; Rugpiūčio 23, ketvirtadienį, 
8:30 val; : ryto iškilmingas mi
šias aukos keli kunigai, šiuo rei
kalu sutiko pasirūpinti prof. 
kun. St. Yla. 9:30 pusryčiai. 
10:00 seimo atidarymas. 1:00 
pietūs. 2:00, po pietų, posėdžiai 
(sesijos). Po posėdžių, prieš 
vakarienę, Matulaičio namų 
apžiūrėjimas ir išvyka į Maria- 
napolį apžiūrėti Marijonu gim
nazijos, namų ir kita. 7:00, po va
karienės, pramoga prie židinio; 
joj dalyvaus 17 kuopos narės ir 
jų dukros.

Rugpiūčio 24, penktadienį, 
8:00 vai. mišios už mirusias na
res. 8:30 pusryčiai. 9:00 po
sėdžiai. Prieš vakarienę Alkos 
muziejaus apžiūrėjimas. 6:00 
vakarienė. 7:00 eisena su žvaku-

ALRK Moterų Sąjungos seimo bankete pašoks rožių val
są dvi 17 kuopos narių dukros, kuriom vadovauja Miss Jane 
Hari. Iš d. Barbara Mazotaitė, Jane Hart ir Laima Šimanskytė.

59-OJI LIETUVIŲ DIENA
LAKEVVOOD P ARK, PA.

Seniau Lietuvių diena čia 
buvo švenčiama rugpiūčio 15. 
Vėliau buvo nukelta į sekmadie
nį. Šiemet ji švenčiamą rugpiū
čio 12.

Programa prasidės salėje 3 v. 
popiet. Anglų kalba kalbės tei
sininkas Mikelionis, lietuvių — 
kun. Alninas J. Bielskis. Dai
nuos Dalia Kučėnienė ir Mc 
Donald.

Lietuvių biologų 
Ir biochemikų 
dėmesiui

Antro Lietuvių Mokslininkų 
simpoziumo, įvykstančio lapkri
čio 22-24 dienomis Chicagoje, 
^programoje įtraukta biochemijos 
ir biologijos mokslų sekcija. 
Simpoziumo rengėjai šią sekciją 
organizuoti pavedė dr. Antanui 
Butkui ir dr. Jonui Geniui.

Maloniai prašome kolegas-es 
biochemikus ir biologus suva
žiavime dalyvauti ir šios sekci
jos reikalais kreiptis į žemiau 
nurodytus adresus. Taip pat pra
šome skaityti iš šių mokslo sri
čių 15-20 min. referatus. Paskai
tų santraukos bus spausdinamos 
suvažiavimo leidinyje. San
traukas (abstraktus) 100-300 žo
džių prašome siųsti iki rugsėjo 
20 d. Šiais adresais:

IŠ biochemijos — dr. Antanui 
Butkui, 2370 Canterbury Rd., 
University Hgts, Ohio 44118, 
Tek (216) 932-9944.

Iš biologijos — dr. Jonui Ge
niui, 8908 Orbit Lane, Seabrook, 
Md. 20801, TeL (301)459-5693. 

tėmis prie Liurdo — Marijos pa
minklo. Po eisenos arkivysk. J 
Matulaičio ir arkivysk. J. Skvi 
recko minėjimas.

Rugpiūčio 25, šeštadienį, 8:30 
vai. * pusryčiai. 9:00 posėdžiai. 
12:00 pietūs. Po pietų 1:00-3:00 
kultūrinė popietė: Mari
jos Maslauskienės paskaita apie 
M. Pečkauskaitę ir Onos Laba
nauskaitės paskaita aktualia te
ma. Po paskaitų nuo 3:00 gali
ma bus apžiūrėti Uršulės Arli- 
Idenės ir Aldonos Saimininkie- 
nės darbelių parodą — tai šiau
delių dirbiniai ir medžio droži
niai.

7:00 vai. vak. delegatėm pa
gerbti bus banketas — vakarie
nė. Banketo vedėjas — teisėjas 
Pranas Mončiūnas (Frank Mon- 
chun), kurio motina ilgus metus 
buvo 17-osios kuopos narė ir 
didelė veikėja.

Banketo pabaigoj bus meni
nė programa, kurią atliks New 
Britaino, Conn., moterų sekste
tas Svajonė, diriguojamas ir 
vadovaujamas muz. Jono Beino- 
riaus. Koncertą pradės JAV ir 
Lietuvos himnais. Paskui padai
nuos šias dainas: Nemunėli — 
A. Bražinsko, Devynbalsė — M. 
Novako, Pienė — Vaitkevičiaus, 
Burtai — J. Naujalio, Suktinėlis 
— M. K. Čiurlionio; Tu prisi
minki — daina iš Lietuvos, Ža
liasis potvynis — A. Raudonikio, 
Piršleliai — A. Bražinsko, Oi, 
džium, džium — Pociaus, Hu
moreska — J. Stankūno. Pabai-

Pirmą kartą Lietuvių diena čia 
buvo švenčiama 1914, kada pra
sidėjo pirmasis pasaulinis ka
ras. Tada sujudo šios apylinkės 
lietuviai kunigai ir pasaulie
čiai. Į paskelbtąją Lietuvių die
ną suvažiavo daug lietuvių iš to
limų Amerikos kraštų. Buvo 
puiki proga, daugelį metų nema
čius savo giminių ir pažįstamų, 
vėl susitikti. Ta proga buvo ren
kamos ir aukos. Lietuviai negai
lėjo savo sunkiai uždirbto pinigo 
aukoti tėvynės laisvinimui.

Į pirmąsias Lietuvių dienas 
čia suvažiuodavo šimtas tūkstan
čių lietuvių. Dar ir dabar suva
žiuoja iš tolimesnių apylinkių 
seni ir jauni. Mielai klausosi kal
bų, o juo labiau dainų ir tauti
nių šokių. Daugelis gal ir ne
moka lietuviškai kalbėti, bet 
myli savo tėvų ar net tėvukų 
šalį. Gaila, kad tie, kurių parei
ga yra žadinti lietuvybę, už
miršta šiuos lietuvius, anglių ka
syklose šimtą metų išlaikiusius 
lietuvybę.

Vietinių lietuvių, kunigų ir 
pasauliečių, daroma, kas galima. 
Jei ateitų į pagalbą Altas ar 
Bendruomenė, tai į Lakewood 
Parką suvažiuotų ne 15 ar 20 
tūkstančių, bet dvigubai dau
giau.

Vieną metą, kada čia scenoje 
pasirodė Rūta Lee, vienu treč
daliu padaugėjo parke žmonių. 
Kaip plačiai pasklistų lietuvybės 
garsas, jei atvažiuotų geras an
samblis ar tautinių šokių grupė!

a-b.

New Britam, Conn., lietuvių moterų sekstetas “Svajonė” dalyvaus ALRK Moterų Sąjungos 
seimo bankete ir padainuos 10 dainų ir 3 himnus. B k. Birutė Butrimienė, Dorotėja Gužaus- 
kaitė, Nina Stasaitienė, Geraldine Ganzer, Ona Liūdžiuvienė ir Ona Kelly. Vidury dirigentas 
Jonas Beinortus.

gai bus sugiedotas A. Aleksio 
Moterų S-gos himnas. Be to, vie
ną baleto numerį — Rožių val
są pašoks Barbora Mazotaitė ir 
Laima Šimanskytė, vadovauja
mos balerinos Jane Hart.

Šiam ALRK Moterų S-gos 
seimui ir rengėjom linkim ge
riausio pasisekimo!

Jonas Bernotas

XX lietuviškųjų 
studijų savaitė 
Vokietijoje

Visuomeninės Vokietijos lie
tuvių organizacijos, globoja
mos Vokietijos krašto valdy
bos, rugpiūčio 19-26 Romuvoj, 
Vasario 16 gimnazijoj, rengia ju
biliejinę XX lietuviškųjų studijų 
savaitę.

Programa
Bendroji tema: Humanizmas 

— mūsų laiko problema.
Sekmadienis, VIII.19: suva

žiavimo diena; dalyvių susipaži
nimas.

Pirmadienis, VIII. 20: V. Nat
kevičius, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius, ir dr. K. J. Čegins
kas, studijų savaitės moderato
rius, atidaro suvažiavimą; prof. 
dr. Antanas Maceina, Muenster, 
skaito paskaitą: Žmogus kaip 
mūsų amžiaus rūpestis; kun. lic. 
Bronius Liubinas, Kaiserslau- 
tem: Lietuviškųjų studijų savai
čių dvidešimtmetis.

Antradienis, VIII.21: kun. dr. 
Jonas Jūraitis, Sitten: Egzisten
cialistinis žmogaus vaizdas; dr. 
Kajetonas J. Čeginskas, Uppsa- 
la: Marksistinis žmogaus vaiz
das; kun. Augustinas Rubikas, 
Memmingen: Krikščioniškasis 
žmogaus vaizdas; solistės Lili- 
jos Šukytės lietuviškų dainų ir 
arijų koncertas.

Trečiadienis, VIII.22: mag. 
Vincas Bartusevičius, Huetten
feld: Humanizmas ir dabarties 
civilizacija; inž. Antanas Saba
lis, New York: Lietuviškasis iš
eivijos jaunimas.

Ketvirtadienis, VIII.23: dr. 
Albertas Gerutis, Bem: Žmo
gaus teisės Sovietų Sąjungoje; 
Aldona Balandaitė-Broeland, 
Lund: Švedija ir Lietuva; Albi
nas Pranskūnas, London: D. Bri
tanijos lietuviai.

Penktadienis, VIII.24: prof. 
dr. Juozas Eretas, Basei: Valan
čiaus šviesa už marių; prof. dr. 
Jonas Grinius, Muenchen: Vy
dūnas ir Putinas tarp Lietuvos 
humanistų; tėvynės valandėlė.

Šeštadienis, VIII.25: kun. dr. 
Vytautas Kazlauskas, Roma: Lie
tuvių viltys išlaisvinimo teologi
jos šviesoje; dir. Vincas Natkevi
čius, Huettenfeld: Žmogus Ais
čio kūryboje; koncertas, links- 
mavakaris.

Sekmadienis, VIII.26: pamal
dos, laikomos vysk. dr. Antano 
Deksnio; savaitės įvertinimas ir 
uždarymas.

Studijų savaitės metu veiks 
šios dail. A. Krivicko suorgani
zuotos parodos: 1) 20-ties stu
dijų savaičių foto paroda, 2) dail.

EAST CHICAGO, IND
LB visuotiniame susirinkime 

balandžio 8 nelauktai ir neti
kėtai kilo aštrūs ginčai. Dėl jų 
atsistatydino valdyba. Balan
džio 29 buvo sušauktas kitas vi
suotinis susirinkimas. Pirminin
kavo Z. Moliejus, sekretoriavo 

,dr. A. Pacienė. Po įvairių pra
nešimų buvo renkama valdyba 
ir revizijos komisija. Susirin
kimas pasižymėjo darnumu. 
Baigtas tautos himnu. Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. — 
Petras Indreika, I vicepirm. — 
Kazimieras Pocius, II vicepirm. 
— Bernardas Pūras, sekr. — Vy
tautas Kaltūnas, ižd. — Juozas 
Liubinas, kultūros reikalų ve
dėja — Bronė Tampauskienė. Į 
revizijos komisiją išrinkti: A. 
Juodvalkis, R. Namickas ir Iz. 
Valančius. Abu susirinkimai vy
ko vietos lietuvių parapijos pa
talpose. Abu buvo gausūs.

Motinų pagerbimą gegužės 13 
suruošė LB apylinkės valdyba. 
Tai dienai buvo užprašytos mi
šios. Vėliau lietuvių parapijos 
salėj tarė žodį stud. Sig. Pacy- 
tė, meninę dalį atliko K. Sidab
ro atžalynas. Motinos buvo pa
puoštos rožėmis ir pavaišintos.

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoj 35 metų kunigystės ju
biliejų švenčia klebonas kun. Ig. 
Vichuras, 45 metų — kun. P. Ja- 
kulevičiaus. Sukaktys buvo mi
nimos birželio 3. Tam reikalui 
buvo sudarytas 9 organizacijų 
komitetas, kuriam vadovavo 
prityręs organizatorius K. Va
leika.

Jonas Ervydis

Elenos Gaputytės, London, pie
šinių paroda, 3) mūsų sostinės 
650 metų sukaktis (foto-leidi- 
niai), 4) gintaras ir liaudies audi
niai — dirbiniai. Be to, bus de
monstruojami lietuviški filmai.

Studijų savaitės organizacinė 
komisija: J. Barasas, A. Grinie
nė, stud. M. Landas.

Studijų savaitės adresas: 684 
Huettenfeld, Romuva. Tel. 062 
56-322.

Lietuvišku nuoširdumu visi 
kviečiami į šią studijų savaitę!

ADOLF SCHRAGERS BALDU
VASAROS IŠPARDAVIMAS * 

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER S 
FURNITURE

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

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

Aukos persekiojamai Bažnyčiai
LB apylinkės susirinkime ba

landžio 8 lankėsi Religinės Šal
pos rėmėjų atstovas kun. K. Kuz
minskas, kuris padarė prane
šimą apie pavergtos Lietuvos ti
kinčiųjų padėtį. Pavergtieji lie
tuviai laukia iš mūsų jų sun
kios būklės supratimo ir me
džiaginės paramos. Kunigų 
veikimas labai suvaržytas; jų be
liko nepilni aštuoni šimtai.

Džiugu, kad mūsų kolonijos 
gyventojai jautriai reagavo į tra
gišką Lietuvos tikinčiųjų padė
tį, suaukodami apie tris šimtus 
dolerių. Gal didžiausią lietuviš
kos širdies atvirumą parodė Ka
zimieras Pocius, ateidamas į pa
galbą su 100 dol. auka.

Aukos renkamos ir toliau. Jas 
renka Rožančiaus draugijos 
pirm. A. Indreikienė, pasikvie
tusi talkininkes, su viltimi, kad 
lietuviai bus dosnūs.

Šiandieniniam pasauliui rei
kia daugiau gražių, pasiaukojan
čių pavyzdžių, ypač šiame kraš
te, kur neseniai Madelyn Mur- 
ray O’Hare ėmėsi iniciatyvos-su- 
rinkti milijonus parašų, kad būtų 
uždrausta valdžios pareigūnam, 
viešose vietose sakant kalbas, 
minėti Dievo vardą ar Šv. Raš
to citatą, kaip atsitiko 1968 su 
astronautais, kada, jiem skren
dant aplink mėnulį, buvo paci
tuota ištrauka apie pasaulio tvė
rimą.

Ryšium su jos akcija vietinė 
Rožančiaus draugija paruošė 
peticiją ir, surinkus virš 60 para
šų, pasiuntė National Aero- 
nautics, Houston, Texas, kartu 
pridėdama ir J. Savojo “The War 
against God in Lithuania” kny
gą. Taip pat priminė, kokią žalą 
daro ši moteris Amerikos jauni
mui, atimdama iš jo moralinius 
pagrindus. Kaip pavyzdį sun
kios kovos prieš bedievišką ko
munizmą, paminėjo Lietuvos 
žmonių pastangas surinkti peti
cijai 17,200 parašų, o čia ren
kami parašai, kad Dievas būtų 
išguitas iš viešojo gyvenimo.

Iš Space administracijos buvo 
gautas atsakymas. Kartu gautas 
ir glėbys spalvotų nuotraukų iš 
Apollo 17 kelionės į mėnulį.

P.I.

ųįsur^
— Septintoji JAV ir Kanados 

mokytojų studijų savaitė bus 
Dainavoj rugpiūčio 12—19. Nu
matyta 19 paskaitų. Kartu vyks 
lituanistiniai kursai jaunimui. 
Bus tęsiami ir tautinių lokių 
kursai. Skiriama laiko ir lietuvil- 
kai dainai.

— Kun. Pranas Dauss liepos 
26 vysk. McLaughlin paskirtas 
eiti dvasios vadovo pareigas 
Legio Mariae organizacijoje St. 
Petersburg, Fla., apylinkėje.

— Vilniaus 650 metų sukak
čiai paminėti Chicagoj sudarytas 
platus organizacijų atstovų ko
mitetas. Minėjimas įvyks spalio 
21 Jaunimo centre. Mišias aukos 
ir pamokslą pasakys vilnietis 
kun. dr. I. Urbonas. Akademinėj 
daly prof. J. Puzino paskaita. Sa
vo kūrybą skaitys poetas K. Bra- 
dūnas, dainuos solistė Janina 
Šalnienė ir Jaunimo ansamblis, 
vadovaujamas Fausto Strolios.

— Mokytojų studijų savaitėj, 
kuri įvyks rugpiūčio 12-19 Dai
navos stovykloj, dr. Algis Norvi
las skaitys paskaitą “Lietuviška
sis švietimas išeivijoje psicholo
go akimis”.

— Lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumą nutarta ruošti Chi
cagoj lapkričio 21—25. Juo rūpi
nasi JAV LB krašto valdyba, 
remiama Lituanistikos Instituto, 
Lietuvių Inžinierių ’ ir Archi
tektų Sąjungos, Lietuvių Gydy
tojų Draugijos. Vyriausiu ko
ordinatorium bus Oklahomos 
universiteto prof. dr. V. Vardys. 
Šalia specialybių sekcijų bus 
ir bendrinių parengimų su po
puliaresnėmis paskaitomis.

— Pietų Amerikos Lietuvių 
šeštasis kongresas įvyks 1977 
metais. Iš eilės jį turėtų su
ruošti Urugvajaus lietuviai.

— Anglijoj veikianti DBL Są
junga savo suvažiavime nutarė 
rengti lietuvių dieną tik viena
me kuriame Anglijos mieste ir 
kasmet vis keisti miestą. Tuo ti
kimasi išvengti duplikavimosi ir 
susmulkėjimo. Šiemet tokia 
šventė pramatoma Bradforde 
rugsėjo 22.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas įvyks rugpiūčio 22-23 
Bishop Molloy Retreat H o ūse, 
178th St. ir Wexford Terr., 
Jamaica, N.Y. (New Yorko prie
miestyje). Pagrindines paskai
tas skaitys kun. K. Pugevičius iš < 
Baltimore, Md., ir kun. K. Saka
lauskas iš Philadelphia, Pa. Sie
lovados problemų diskusijom 
vadovaus kun. V. Zakaras iš Put- 
nam, Conn. Bus ir naujos Ku
nigų Vienybės centro valdybos 
rinkimai.

— Cleveland, Ohio, lietuviai 
pensininkai priėmę iniciatorių 
— Antano Mikoliūno, Felikso 
Eidimto ir Vaclovo Steponavi
čiaus — paruoštą statutą, įstei
gė savo klubą, kurio tikslas — 
tarpusavio lietuviškas bendra
vimas. Klubo valdybą sudarė: 
pirm. A. Mikoliūnas, vicepirm. 
F. Eidimtas, ižd. V. Steponavi
čius ir sekr. J. Baranauskas. 
Revizijos komisija: H. Idzelis, 
M. Bamiškaitė, E. įlenda.

— V. Natkevičius, M.A., Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius, ir 
šį semestrą skaito lietuvių kal
bos kursą Frankfurto universite
te. Studentų skaičius paaugo. 
Tarp jų yra studentų, studijuo
jančių lyginamąją (indoeuropie
čių) kalbotyrą. Rytų Europos in- 
toriją ir germanistiką.

— Kun. Kazimierui Senkui 
pasisekė išprašyt į Sueddeutsche 
Rundfunkt (Stuttgart) programą 
įtraukti lietuviškų dainų va
landėlę. Ji bus transliuojama 
rugsėjo 2 d. 7:05-7:45 vai. ryto 
pirmoj to radijo programoj.

— šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno lituanistinė mokslinė 
biblioteka,* kurioj sutelkta dau
gybė tūkstančių lietuviškų kny
gų, jų tarpe retų veikalų, žur
nalų ir laikraščių komplektų, 
muziejinių dalykų, šiuo metu 
pertvarkoma ir atnaujinama. Pir
kimo ir mainų keliu, panaudo
jant dubletus, įsigyjama nauju 
lietuviškų leidiniu.
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-ij) KiAlt ou nas, O. Vaičius, I. Povilavičius, do

Lietuvos laisvinimo reikalam J- Stųkas. ' f* P 0 ^1 
Kifi/jHarneišvardinti, aiikojo 39C___________ __________ __

PO mažiau^ Viso surinkta 2,064 - kių dalyviai skambina Alg. Šil- 
~ — bajoriui, 212-846-7636.

Š. Amerikos lietuvių lauko te
niso pirmenybės taip pat įvyks 
Washingtone rugsėjo 1-2-3 die
nomis. Kviečiami visų amžių 
dalyviai, nes pirmenybės mo-

šiais metai* per New Yorko Al
tą aukojo:

95 dol. — kun. P. Raugalas ir 
Apreiškimo parapija.

Po 50 dol. — dr. V. Paproc- 
kas, V. Vebeliūnas.

40 dol. —J. Suvis.
Po 30 dol. — J. Bortkevičius, 

J. Doba. : i. :
^PoMdoL—A. VaksėBs, Tė- 

K Giedraitis, 
dr. & Radsivanas, J. Šileikis, V.

dol. Dalis aukų buvo skirta Tau
to* FonduLar kitom organizaci- 
jošh. Viso -tokių aukų persiųsta 
16Q dol. Altos centrui persiųs
tai 1500 čfol. Kultūros Židinio 
statybai įteikta 200 dol. _ .

Už kiekvieną paaukotą dolerį terų ir vyrų klišėse r bus nė tik 
dėkojame.« y individuąHnės,bėtirkdnumdi-

’•» NeW Yorko Altos valdyba n£S. Smulkesnes informacijas 
Jrkta ■ --------- - -- 1 apie kuko tenisą gali suteikti

Pr. Gvildys, tel. 212-356-7871.
S*ritta, dn L. Flechavičius.

Po 20'doL<—K. Aleksandra- _ . 
viė&fc/'- Z. Dičpinigaitis, M. ^Lengvoji atletika ir tenisas 
Kndgzda; A. Dimas, R. Penikas, 
S;Afaškys, Ir Gasilianas,, J. Kut- 
ka*, M. JankevičiOtė'.

'Pb 15-dol.' ^E. Ramančionis, 
Ėidtikevičius; V. Katinas,'P. 

Palys; dd J. Snieškienė.
iio * dol. —' B. Spūdienė, 

J. Vilpišauškas,! P. Vainauskas, 
N. M.J kiiri.'V. Pikturna,- A. Kugz- 
dys’jKi Sirgeda, A.M.;T.Paknys, 
H. Andruška, E. Žukas, Z. Ri
ma*;z A? ‘Skėrys} kun. A. Kar
das,’ kun;-J. Gurinskas, V. Du- 
bautkhii V.i Milčius; A. Jarikaus- 
kaBįlApHgtitis/J. Bulota, L, špo- 
kav/^Ai Reventas, A- ‘Ignaitis, 
A>8valbonidnė, E.’Skbbeika, A. 
MarkdviKiznis^E. Liau
kų*,G.; Gudelis,: P; Mv, Jj Paže- 
mėrias, 0c D^tJ. Malinauskas, E. 
DČditiiepė, kun. L. Budreckas, 
T.C.į Lukoševičius, J. Andriušis, 
V.’ 'Stfepottis' B. Mikalauskas, 
V. Banėlis, V. Bagdonienė, S.P., 
E. Staknys, K. Bačauskas, kun. 
P. Bulovas, B.A., V. Lakickas, G. 
Gedminai,-J.-Boley, kun. A. Rač- 
ka&fckafc,sJ. Žaliaduonis, S; Brie
dis, Ji Urbanavičiūtė, V. Mačiū
nas, A. Kawatschevsky, A. 
Smiih, E. Baranauskas, M. Er
čius, V. Anonis, L. Bileris, S. 
Maske, V. Birutis, kun. J. Pa
kalniškis, J. Botyrius, M. Ne
dzinskas, A. Mickevich, G. Ra
jeckas, V. Vaškūnas, V. Vasi- 
kauskas; dr. D. Jasaitis, K. Miti- 
—flj a.ii ..'i1.- 1 --------------------

^ŠACHMATAI
įtariu*

Plata turnyrą Ar
gentinoje -.-laimėjo Vokietijos 
didmeistris Lotar Schmidt, su
rinkęs 8-1 tš., Garcia, Marcussi 
ir Rubinetti po 7, Rosseto ir Ra- 
drigez po 6,5 tš.

— Europos komandines lai
mėjo Sov. S-ga — 40,5 t., Ju
goslavija — 34, Vengrija — 33, 
Lenkija — 25,' Vak. Vokietija ir 
Anglija — po 24, Rumunija — 

*23? Švęięarija — 20,5 tš.
'77’ Toronto atvirose dalyvavo 

350 žaiclėjų. Laimėjo Gaza Fus- 
ter ir jaunas V. Dzera, surinkę 
po 5-1 tš., Theodoroyič, Logan 
ir Vranesič — po 4,5 taško.

Pasaulio ^Lietuvių Seimo metu 
Washingtoiie, D.C., turėsime 
porą labai svarbių sportinių įvy
kių. Darbo Dienos savaitgalio 
sekmadienį, rugsėjo 2 dieną, 
įvyks šiaurės Amerikos lietuvių 
lerigv. atletikos pirmenybės. Ti
kimasi dalyvių iš Chicagos, Cle- 
velando, Kanados, New Yorko ir 
kitų Š. Amerikos vietovių. Jau
nių ir vyrų klasėse numatyta 
100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 
800 m, 1500 m ir 3000 m bėgi
mai, o taip pat 110 m. kliūti
nis ir 4x100 estafetė. Bus ir šuo
liai į aukštį bei į tolį, trišuolis 
ir šuolis su kartimi. Metimų pro
gramoje numatyta rutulys, ietis 
ir diskas, o patiems mažiausioms 
(žemiau 12 m.) — beisbolo meti
mas.

Mergaitėms ir moterims bus 
irgi pilna bėgimų, šuolių ir meti
mų programa. Čia tikimasi pa
matyti iškiliąsias Clevelando 
“Žaibo” bėgikes.

Norintieji pirmenybėse daly
vauti tuoj pat praneša savo klu
bų vadovams, o pavieniai atle
tai registruojasi pas Elvyra Vo-

•OAT NEKO HXIMQ?

Yard Serv. WMraMy. *«*- CuMom Rrtlntohlng.

anorews marine rniomno 
516 CH 9-7253—616-923-9739

COUPLE — SLEEP IN
Cartortcara tor L. I. Sound BMCb Club. Llgbt
MaMtonanc. Duttoa. Phonn Jlm O**rtan 212.TA9- 

6593. EVE. 6-6 30 PM

James David

DURA CLEAN INTERNATIONAL

JACKSON HEIGHTS
Lady of Fatima. 1 Family Brick. 6 
Well Kept Rooms. Modern Kitchen, 
Basement, 2 Baths. Asking 45,500. 
Heights 75-20 Roosevelt Avė.

nės jaunimo šachmatų var-

2, Ukraina — 20. Lietuvos 
nktinė baigė dešimta, Latvija 
- dvylil^b^«tiją.n^keturiolik-

| Pavienes Lietuvos' jaunimo 
fachmatų varžybašflsHmėjti Alius 
ftfikėnaėh? Lietuvos
iachfA^if'Vė^rano Vlado Mikė- 
■o. Jis baigminiame rate įveikė 
int kulnų lipusį panevėžietį Ze- 
poną'Einorį. Alius Mikėnas su- 
#nko 6,fi-.5 tS., Z. Einoris 5,5, V. 
Gefenas 5, G. Ragainis 5, R. Sur
vila 4,5 taško. Merginų grupėje 
laimėjo L. Benensonaitė 6 tš., N. 
ŲalfiOnaitė, -R. Pruckutė ir S. 
Survilaitė po 5 taškus. Komandi
nėje įskaitoje: Vilniaus rinktinė 
-j- 37,5 Lį Panevėžys — 34, 
Kauna* 06,i Šiauliai — 25,
tlaipė^ -244-

r

Naują dokumentinę kny- 
gą 'padangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
Įmyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGA1NST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. dol,.
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

MR. JOHN ZITO 
MASON CONTRACTOR 

517 Moomachie Road 
South Hackensack, N. J.

Call 201 440-3568

r CASTRONOVA RUBBISH
ATTICS *5 & UP 699-5711

Atties, Cellars, Yards, Garages, Old 
Fumiture. No Job too small. Renovating 

Cleanup

Mmr Jtamy — -Muefc Ltthuania” — pfrmadtanMa, 
WSOU>nc, 8BA meg. a&gtu kalta, per Univ. radijo rtrtj

FLOOR WAXING Scraptng-Refinish- 
ing. References, Free Estimates, Good 
Prices. Over 30 Years of Experience. 
Ali Area. Anytime. Call Williams (212) 

JE 8-7530

A TO Z WATERPROOF1NO. 744-007*

268-0486.

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308 

Call us lašt then compare 
Prices!! Ali Rubbish removed, no 
įGimmicks. Commercial and Residential 
Established 30 years. Free ėst. Rentals

TRUCK AND DRIVER FOR HIRE
By Hour, Day, Week or Month. For 
Light Moving or any Purpose. Going 
Anywhere Day Night. Good Rates. 

Estimates on Phone
CALL ANYTIME 672-2582

S. M. PA1NTING AND ROOFING 
CONTRACTOR

Steam Cleaning, Waterproofing, Interior 
and Exteriors. Neat and Clean Work- 
tnanship. Free Estimates. Call Anytime 

(212) TW 4-2539

Alg-S

- PAUL’S AI1GNMENT AND
. . BRAKE SERVICE . .,

Tune Ups, 24 Jiour 3owing,£ervice
417 Rosewood Avė: Vineland, N.J:

- Call'609 891-1424 :

OISCO FASMONS

/ JAMAHA i ' •
We Haul Service Econoline, Light
Hauling and Deliveries 7 Days Weekly, 

We Clean Cellars, Atties, Lots nnd
Yards. Call 342-6662 Mr. J. Bradley

JEFFCEBHARD
CUSTOM CABINETS

Specialists in Plastic Laminates. Free 
Estimates on Kitchen and Bathroom 

Walnut Avė. Berlin, PO. Albion, N.J.
r <3*11609-767-4852

GARFS SUNOCO SERVICE 
STAT1ON

a 6 Days .• Week. General Auto

lOth St:and AidMary Are. Ocean City, 
N.J. Call 609 398-9877

*35 week for 2 and Up- Complete 
Jiousekeeping,'Boating, Sivimmirrg etc.

THE ROYAL WHITE LAKE, N.Y.
Write &>r. Brochure 

914 583-7325

TODAY'S STYIES IN SHtTS
545 36**. UnitoCAy • ‘

Visit EIP8~^
"Mm &HisWprM,1973r :; 

in Montrei, CmsO*
■i ■ • < • V'-' ' ! ! ‘7’
Stay at th. Fnnc(*csn Fathgr* 
50 room r*trMt houū, 30 minuse* 1

i ■ from Expo.around«, . , , :■ 
BATES: Singl...... .  *6.00

! Ooubl*..... .*9.00 < .
Meal* Alto Avallibto

SPECI AL WEEKLV ft ATES 
Daily Bu* to Do*n-Town

WritWCall
FRANCISCAN FATRERS 

ChataduqiMyHuts.J>.QXanad« * 
(514) 6*1-5400

ONE THOUSAND ONE 
THINGS YOU CAN GET FREE 

Mr. Alfred Wiggins 
P.O.B*xl25,aklyiL,N.Y.11205 

Nmm 1524215

; FOR04EN
InHcflon Molding. Progresai** 
•toettorte comp*ny. vadam.

alr*<ondtt'tonad' ptanf ln LAJAS.
PUERTC R ICO I* aMkUsg 

man fcr ftAolding dap*.. Foraman 
Mvs* ba atoto *• «t«arvt*a. and 
aattop ln|action motoing agviR- 

. mart compaaad ot »tow
■rltaln and Mosio* for mrtdl*w

Nylon Poiysterana. w>fh axpa 
rlanea. Ubaral benafita and r*.
locatton. $ond raauma *•: c-o 

Miką Taggart, OYNĄMIC IMS-
TRUMENT CORP. H5 Eaat 
Mfnoaga Road. Plalnvtow,

( UI. 11603.

3 DAY FAMILY SPECIAL *69.50
Redrose Motei & Housekeeping Cot- 
tages, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautiful Lake Vemare. Private 
Beach, Swimming, Free Boating and 

Fishing. Call 518 793-1515

Ttor“ Nito Club, Swlmmlng Pool and Racruatlon 
Room, Doknca Psotoldo, Haated Motai. Air CondF 
tlonod Irt. Dlnlng Room. No* CocktoM Loungo, In- 
door and OuMoor Ptennod Acthrrtto®, Orcfioo**,

M-T. TOUr NC 
Outstanding ltalten-Am«rican Guls Ine. Wh«r« Ev«n

AAL MOVING & STORAGE 24 HR.
General Hauling, No job too small., 

no job too big. Fiat rate. Reas. Welfere 
Accepted (212) 939-6742 or 939-6979

FINEST CUSTOM PAINTING
Anyvvhere, Anytime, Commercial, 
Residential Iritėrior, Eiterior'/ReSson- 
ąblę Pncejs. ^Hundreds of ^ecom- 

mendations. Free Estimatėš.
Call Anytime (212) 523-5636

PLAYLAND FISHING CONCESSION
Rowboat-Motors-Tackle -Bait 

Pier Open Capt. John (914) WO 7-1666

MOVING ANY BORO 
and TRI—STATE AREA, LIC/INS. 
Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
small jobs. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

celora tor CbHdron and Klddlo Pool and Play Aroa. 
Rate*: *75 to 120 YVaoidy. Lower for chlldron. 
15%Otocourt Jum 23 to30th. Wrtte for color BklL or 
Cad 619 943-2550 — 943-5059 Local Ca5 EM 6-7405

Auto Rust Proofing
$17.95

Own your o«n business part Ūme or fuD time with our revolutionary 
ne* do-it-yoCrself; aeroaol spray-pack auto rustprooHng kit. Do it yourself 
for S17.J5 nr have iaotalled for SZ9.S5. R carries a 5 year. 50,000 mi. 
varraoty. .

AD sales and insullatfcn are cobducted by serviee stations in yow area. 
Your job wiD be to distribate the rust proofing liats to tbese Service 
stations and inmdredi of other focatfons that *ill sėli this amaring produet 
over the counter te tbe tbousandi ao-it-yoursetfers.

The totai iavestmest b *340* Tbere b no fiaanciaJ risk to you because 
our company (uarastees the sale o* its produets over a period of time or 
your money refunded. A produet of a well kno*n intormtim*! oil mniĮMMiny, ■ *■ '

Yoa *ill make a rabatantial profit on the first tumover of your initial 
mventory (Approximately *0 days). Fbr more infoimation call or ivrite 
Mr. George Viebos (31*» 4714***

RUSTGUARD 
19831 Purlingbrook St. 

. Uvonia, Michigan 48152

LAKE PLACID
Invifafion to OPENING 

...FROM TODAY

SKYTOP
Fabuloms INN

mo*t modem, firtproof
MOTEL-HOTEL in th« Adirondacks!

Overlooking b*autiful Mirror Lak* —- 64 room*. 
Span crete conjfruction by Schokbefon of Mon- 

tr*al. Air Conditioned.
SuitM and — cofe, bar ond restauront —
bonqutl and maatag room*, boutiqiM and baouty salom on 
promiMi. Laki fro*t prMIeget — akvotor — Color cobla 
TV. (Moko thii yrar'i vocotion plvih and lnawp«n$iv« } 7 
doyi; 6 «Q for $100 par perton (2 in room) eoch 
oddhionol ptrtpn up to four In room $50.
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DEPARTMENT 
STORE

Located •»< bca-.itiful Monterey 
Penlnaula. Callt. Gros* oVOr $t.5 
minioti. Owner retirinir būt wljl 
asaiat In orderly t ikeover. Full 
manaKcmont ataft wlll rematn. 
Ele ve n »vp.-<rute departments— 
flve owner controlled. slx concev- 
slona. Exc»llent net; Sn.vOO s»4. ft- 
under r<»of. Reni estate mny be 
pui-cbasęil t-r leased—S23U.000 
plUH Inicntory wlll handle. For 
rurthor Inform-nion mll (4OS> 
M6JI0WX Bax Z . Caartvl, Callt.

GHinn a ku-is rualtous

J

PETE’S
AUTO AIR CONDITIONING CENTER 

314 East 126th St.
Between Ist and 2nd Avės. 

NEW YORK CITY 
Open Mon.-Sat. 
Call 427-4854

EXP. OPERATORS 
ON DRESSES 

Complete Garment 
Steady Work 

FELICIA DRESS 
102-20 Corona Avė., 

Corona. Tel. 271-2355

TO PLACK 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

VILLA PROSPERITY 
Highland, N.Y. (914) 883-7201 

Modom Eunuuor Raaort 11/2 kauta trom N.Y. Cty 
Itallan-Aaaarlean culalna. 3 Hat *«ato daky. Air 
Cond. cocktaM lounga * dlrtng aroa. M AetMMaa.

FORMICA KTTCHENS
Bath, Vanity, Formica Counter Tops
Free Estimates. Ali 5 Work Boros. 

Nassau and Sufiblk Counties.
PRIDE KITCHEN CABINETS 

(516) 420-1894

MARIO S ROOFING
Roof Repairs, Roofing, Leaders, Gut- 
ters, Reasonable Rates. Free Estimates 
Good Dependable Work. Call Anytime 

(212) 649-9337

PROFESSIONAL CARPET SERVICE 
Pickup, Clean, Relay Repairs 

24 Hour Service. Free Estimates 
SH 3-2744

von H«khou*«fi anitial**, inc
REALTORS

344 N. Broadtooy, N. Tanyfown. N.Y. 10391 
Phom(914) 631-2700

WESTCHESTE» & H'UDSON RIVER 
PROPfRTlES

! 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. 
i > Atlantic City, N. J.

SQUIRE’S INN
Open 7 Days a Week, For Luncheon, 

Dinner, Entertainment. Tues, Wed., 
Thur., Fri., Sat. 1013 VVashington Avė. 
Greenbrook, N.J. Call 201 968-2739 
Mr. Pat Dovvling Your Geniai Host

CONDOR PAINTING
Attention Landlords, Home Owners 
Quality Painting at Reasonable Prices 

Private — Commercial, Interior and 
Exterior. Call (212) 424-5330

Before Moving We’ll Paint 
Your Kitchen, Bath or

Entire Apartment Call for 
Appointment 
Call 465-2640

W.T. SMITH JR. PAINTER 
Commercial and Residential, Interior 
and Exterior. Brush Spray Roll — Esti- 
mates Cheerfully Given. 592 Hamilton 
St. Rahway, N. J. Call Anytime (201) 

388-4619

PAINTING, ALSO PLASTERING & 
WALL PAPERING

Iriferibr & Exteridr, pommercial & 
Residfential. 12x15 RMT*25 plūs paint 

~ Call Anytime (516) 281-7693

DEXTER PARK iii pharmacy ii 
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA A\£t«UB 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DKLTVER

Mldugan 2-4130

BALBRAND WIND0W CLEANING CO.
Ctoanlng Cortractor* for InatHutlona, Offlcaa, Fao* 
torto*, Hana Wurctto, 54-01 70* Stroot, MMdto 
VMago, L. 1.11375 (212) 326-0515. Wa ara Covarad

OPERATORS EXPERIENCED 
on VVomen’s Dresses. Good Pay 
Benby Sportswear 569 Prospect 

Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

A.M.C. ConsVuctlon Co. Ine. Lleanaad by eon- 
sumer affaln. Aa maaonry work. Drhratrays, >Ma- 
walk>, patlo, ratolnlng wal, ratoad porehaa, 
brlck and btock work (212) 662-1565.

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.

tt-U «Mh FL, Mlddle VUta«, N.T. 11379.

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

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

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDHAVICIUS

(212)846-1650
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NEW YORKO SKAUTAI,— 
SKAUTĖS'PASIRUOŠĘ Į 

JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ

I jubiliejinę skautų stovyklą, 
kuri vyks Beaumont stovyk
lavietėje prie Clevelando rug
pjūčio 19-29, suskris iš įvairių 
vietų įvairių skautų šakų, jau
nesnių ir vyresnių, plati skautiš
ka šeima. Perskirta didžiulė sto
vykla ‘ į Seserijos ir Brolijos 
(skautų ir skaučių) dar dalinsis 
į pastovykles: jaunesnių skautų,- 
čių; skautų,-čių, skautų vyčių, 
jūros skautai ir Akademinio 
Skautį Sąjūdžio stovykla.

Į j šią didžiulę stovyklą įsi
jungs ir New Yorko Tauro ir 
Neringos tunto skautai,-ės su va
dovais. Jie išvyks net dviem 
autobusais rugpjūčio 18 d. va
karą. Vačiuoja 29 skautai ir 70 
skaučių. Kelionė jiems kaštuos 
per $2,000.00. Didesnę pusę pi
nigų, šiai kelionei apmokėti su
telkė Tėvų Komitetas, tuntų va
dovybės ir vyr. sk. židinys “Vi
lija”. Gražus sutartinis darbas 
pagelbsti Jaunimui dalyvauti to
kiose tolimesnėse stovyklose. O 
dalyvavimas tokiose plačios 
apimties stovyklose net labai 
reikšmingas ir naudingas: pa
junta skautiškos šeimos didybę, 
įgyja patyrimo, pajunta bendros 
nialdos, tautinės vienybės galią, 
pasisavina religines ir tautines

tradicijas, ir išmoksta pasitikėti 
savimi, paklusti autoritetui, 
budėti ir savo individualiomis 
pajėgomis išsiversti atviroje 
gamtoje.

New Yorko skautėms, vykstan
čioms į stovyklą, vadovaus ps. 
Rima Gudaitienė; jai pagelbės s. 
Irena Vilgalienė, ps. Aldona Ka
unienė ir v. sk. Irena Reventie- 
nė; skautams — s. v. v .si. Ričar
das Krulikas; kelionėje pagelbės 
tėvų atstovas p. J. Vilgalys.

Taip pat iš New Yorko į sto
vyklą vyksta vyriausia skautinin- 
kė v.s. Lilė Milukienė, kuri 
vadovaus visai skaučių stovyk
lai, v.s. knn. Jonas Pakalniš
kis, stovyklos dvasios vadovas, 
ps. Vytautas Alksninis, skau
tų stovyklos komendantas, ir kt.

Pasiruošimas ir pravedimas 
šių jubiliejinių stovyklų, į kurias 
suplaukia tūkstantinis būrys į- 
vairaus amžiaus lietuviško jau
nimo, nemažiau reikšmingi ir 
prasmingi darbai, kaip sutelkti
nės dainos ar tautinių šokių 
šventės.

Visiškai pritiktų ir net būtų 
lietuviškame sugyvenime bū
dinga, kad, kaip kitur, taip ir 
New Yorke bent skautų bičiuliai 
šias gražias skautų-čių, jų vado
vų,-ių ir jų tėvų pastangas taip 
gausiai dalyvauti ir atstovauti 
mūsų jaunimą jubiliejinėje sto
vykloje visapusiškai įvertintų ir 
paremtų: gražiai išlydėtų, sti-

Dr. Dzintars R. Paegle, iš East Windsor, N.J., su grandi
niniu pinklu daro skulptūras iš ąžuolo medžio. Nuotr. Gražinos

Baltic Studijos galerijoje New Hope, Pa., atidaryta dr. Dzin
tars R. Paegle paroda. Sienoje iškabinti dviejų švedų daili
ninkų paveikslai. Nuotr. Gražinos

Uoliajam kovotojui už Lietuvos nepriklausomybę

A.A.

Adomui Tumui
staiga išvykus amžinybėn, šeimai ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.

Nortvood, Mass., Alto skyriaus 
valdyba ir nariai 

printų jų nuotaikas stovykloje ir ko skautus, bet lietuviškąjį jau- 
grįžtančius nuoširdžiai sutiktų, nimą. Būti pirmuoju — graži 

O skautai ir jų vadovai turėtų jaunuolio ir skauto ypatybė.
visad prisiminti, kad jie stovyk
loje ne tik atstovauja New Y»r-

Atlanto rajono skautų sporto šventė
18-toji Atlanto rajono sporto 

šventė įvyko birželio 23-24 Mai
ronio Parke, Shrewsbury, Mass. 
Kaip ir visuomet, šventę suruo
šė Worcesterio skaučių ir skautų 
tuntai, vadovaujami psk. D. Do- 
mantienės ir nenuilstančio skau
tininko Rimo Jakubausko. Brolis 
Rimas vedė brolių varžybas, o 
sesėm vadovavo v. sk. Felda Ne- 
mickienė iš New Yorko.

Šventėj dalyvavo skautės ir 
skautai iš Bostono, Elizabetho, 
Hartfordo, New Yorko, Phila- 
delphijos ir Woroesterio. New 
Yorkas dalyvių skaičiumi buvo 
gausiausias (42), o Hartfordas 
dar vis nesuranda jėgų, kuriomis 
pasireikšdavo ankstyvesnėse 
sporto šventėse. Labiausiai svei
kintini Elizabethas su augančio
mis ir gerėjančiomis koman
domis ir Philadelphijos sesės, 
puikiai pasirodžiusios lengvojoj 
atletikoj.

Kaip ir kasmet, sporto šventėj 
buvo laimėtojų ir pralaimėtojų. 
Laimėjusieji gavo taures už ta
lentą ir pastangas, bet ir antrų 
bei trečių vietų laimėtojai ir 
visi kiti dalyviai verti pagyrimo 
ir skautiško sveikinimo už pa
siryžimą ir entuziazmą.

Rajono vadeivės pereinamąją 
taurę antri metai iš eilės laimė
jo New Yorko sesės, surinku
sios 46 daškus. II-rą vietą pasie
kė Bostonas su 26 taškais, III-čią 
pasidalino Elizabethas ir Phi- 
ladelphija po 15-ka taškų, IV-toj 
liko Worcesteris su 8 ir V-toj 
— Hartfordas su 6 taškais.

Skaučių jaunučių klasėj buvo 
šie laimėjimai. Tinklinis — I 
Boston, II New York, III Eliza
beth. Stalo tenisas—I. Vaiče
kauskaitė, N. Y., II Miklai- 
tė, N. Y., III A. Katinaitė, 
N. Y? Lengvoji atletika: 50 m 
bėgimas — I Majauskaitė, Phi
la., II D. Didžbalytė, N. J., III 
Jakubaitytė, N.J.; 100 m bėgi

mas — I Majauskaitė, Phila., 
II D. Didžbalytė, N. J., III Ra-

dikaitė, Phila. šuolis į tolį — 
I D. Didžbalytė, N. J., II Ma
jauskaitė, Phila., III Jakubaitytė, 
N.J. Jaunučių estafetė — I Phi- 
ladelphįja, n Elizabeth, III Bos
ton- /

Skaučių jaunių klasė. Tinkli
nis — I Boston, II Worcester, 
III New York. Stalo tenisas — 
I Gvildytė, N. Y., II Jasaitytė, 
N.Y., III Dabrilaitė, Worc. 
Lengvoji atletika: 50 m bėgi
mas — I Saimininkaitė, Hart., 
IT Šlapelytė, N.Y., III Galinytė, 
N.Y. 100 m bėgimas — I šlape
lytė, N .Y., U Galinytė, N.Y., III 
Danasaitė, Bost šuolis į tolį —
I Šlapelytė, N.Y., II Saiminin
kaitė, Hart, III Jasaitytė, N.Y. 
Jaunių estafetė — I Boston, II 
New York, III Worcester.

Kaip iš šių rezultatų matyti, 
New Yorko sesės dominavo sta
lo tenise ir lengvosios atletikos 
rungtyse. Bostonas turi stiprias 
tinklininkes, o Elizabetho D. 
Didžbalytė ir ypač Philadelphi- 
jos Irena Majauskaitė pasirodė 
kaip puikios ir daug žadančios 
bėgikės.

New Yorko skautai ketvirti 
metai iš eilės laimėjo rajono 
vadeivos pereinamąją taurę.Pa- 
gal brolių nuostatus dvejus me
tus iš eilės laimėjusieji pasilie
ka sau taurę. Tokiu būdu New 
Yorko Tauro tuntas liko jau ant
ros pereinamosios taurės savi
ninku. New Yorko brolių laimė
jimai yra rezultatas sportinės 
dvasios ugdymo, tėvų paramos 
ir vadovų pasiaukojimo. I-mą 
vietą New Yorkas šiais metais 
laimėjo su 78 taškais, II v. Bos
tonas — 51 taškas, III v. Wor- 
cesteris •— 32 taškai, IV v. Eli
zabethas — 11 taškų, V v. Hart
fordas.

Skautų jaunučių klasėj paskiri 
laimėjimai buvo šie. Krepšinis 
— 1 Nėw Yorko “A”, II New 

■Yorko “B” komandos. Tinklinis 
■— I Elizabeth, II Boston. Sta
lo tenisas — I J. Vilgalys, N.Y.,
II S. Birutis, N. Y., III T. Pra-

“* puolenis, Worc. Lengvoji atleti
ka: 100 m bėgimas — I Šim
kus, Boston; II Valaitis, N. Y.,
III Steinis, Worc. 200 m. bėgi
mas — I Naikelis, Worcester., 
II Valaitis, New York, III 
Auštras, Boston. Šuolis į tolį 
_  I Valaitis, New York., II 
Kleinas, Boston, III Matulaitis, 
N. Y. Rutulys — I Šimkus, Bos
ton, II Kleinas, Boston, III 
Strazdis, N.Y. 4x100 estafetė — 
I Boston, II New York, III Eli
zabeth.

DR. D. PAEGLĖS 
PARODA

Dr. Dzintars R. Paegle, N. Ku
likausko žentas, gyvenąs East 
Windsor, N. J., yra skulptorius, 
meno studijas baigęs Yale uni
versitete 1956 m. Jis su grandi
niniu piūklu daro skulptūras iš 
ąžuolo medžio.

Jo skulptūrų paroda atidaryta 
Baltic Studijos galerijoje, New 
Hope, Pa. Šią galeriją laiko lie
tuvis p. Bobelis. Paroda atžy
mima galerijos 5 metų sukaktis. 
Parodoje dar dalyvauja du šve
dai tapytojai — F. Milts ir Bro
li n.

Dr. D.R. Paegle dirba ligoni
nės laboratorijoje. Skulptūros 
menu verčiasi liekamu laiku. 
Skulptūros imponuoja savo dy
džiu ir savo forma.

Skautų jaunių klasė. Krepši
nis — I Boston, II Worcester, 
III New York. Tinklinis — 1 
Worcester, II New York. Stalo 
tfenisas — I Gvildys, N.Y., II S. 
Labutis, N.Y., III Zenkus, Worc. 
Lengvoji atletika: 100 m bėgi
mas — I P. Šilbajoris, N.Y., II 
A. Birutis, N.Y., III Balta, Bos
ton. 200 m bėgimas — I A. Biru
tis, N. Y., II Šarkauskas, Worc.,r

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
mpNII (Vilniuje5, Kaune 1, Rygoje2,

16 DIENŲ Tallne3irHelsinkyj3d.d.)

KAINA nuo $675.00
Vykstantiems iš Chicagoa, $100.- ir iš Detroito 66- 
daugiau.

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse:
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Grupėse dalyvių skaičius ribotas —NESIVĖLUOKITEI 

Smulkesnių žinių Ir registracijos reikalu kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 WMt BroRdway 

South Boston, Mass. 02127

TtMon—i («17) 2M47M
Savininkė: Aldbha Adomonienė

KUN. ALBERTO KONTAUTO 
SUKAKTIS

Gegužės 13 d. 4 v. popiet 
šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje kun. Albertas Kontautas 
aukojo padėkos mišias ir atžy-

šuo ir kelios dėšfintyr Jdtų gi-, 
minių. -•

Tuoj po pamaldų buvo ban
ketas, kuriam vadovavo dr. An- 
thony Kapochy. Solistė Susan 
Griška-Smith sugiedojo Anseli-; 
kos ir Lietuvos himnus, vėliau 
ji dar padainavo keletą dainų 
angliškai ir lietuviškai. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Ą. .Baltru- 
šūnas. Pasakyta visa eilė sveiki- - 
rūmo kalbų. Kalbėjo ir pats su
kaktuvininkas. Pabaigoje maldą 

.. sukalbėjo kun. William Walkavi- 
mėjo savo kunigystėj 25 metų čius. : <
sukaktį. Mišias korg^lebravo: Kun. Albertas Kontautas gimė 
kun. A. Abračinskas,4mn. Jamds 1934 gegužės 11 So. Bostone. 
Connolly, kun. D., paniel A. čia baigė pradžios mokyklą, 
Hart, Albinas Janiūnas, kun. Jo- Latin aukštesniąją mokyklą, , 
nas Klimas ir kun. John P. Ma- 1941 įstojo į šv. Jono kunigų 
honey. Bažnyčioje ię bankete seminariją. Kunigu įšventintas 
buvo dar pora dešimčių kunigų, 1948 gegužės 6. Buvo paskirtas 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių ir į lietuvių Šv. Periu paruptfą* 
seselių iš Putnamo, kun. Alberto kur klebonu buvo ptel. Pranciš- 
Kontauto tėvelis, dambreliai, se- kus Virmauslds. 1953" 

~’ paskirtas dėstytoju į Šv, Sebasti
jono aukštesniąją mokyklą New- 
ton, kur jis dėsto prancūzų klibą 
ir religiją. .

šalia darbą mokykloje kun.
Kontautas yra seselių kapelionas 
Cenacle vienuolyne Brightėne.' 
Nuo 1950 iki 1953 studjjavoeko-? 
nomiją Bostono kolegijoj ir gavo 
magistro laipsnį/1 Lavai -llrif-'" 
versitete Quebec, Kanadoj 1962- 
1964 vasaromis gilino prancūzų« 
kalbos studijas ir gavo prancūzų, 
kalbos dėstytojo diplomą. 1967--' 
71 dar gilino prancūzų, kalbą; 
Prancūzijos universitetuose; 
Touraine, Tours ir Grenoble. ' 

Nuo 1952 iki 1961 buvo Lie
tuvos Vyčių dvasios vadas, o 
1968 vėl juo yra. 1960 metais 
organizavo vyčių kelionę į Fati- * 
mą, į Eucharistinį kongresą: 
Miunchene, o taip pat yra Mė
lynosios Armijos lietuviikojo 
skyriaus dvasios vadas. 1960- 
67 labai aktyviai dirbo su Jė
zaus Nukryžiuotojo seselėmis 
Brocktone ir padėjo jom pastaty
ti koplyčią ir seneliam namus. 
Nuo 1971 yra Lietuvių Kunigų 
Vienybės centro valdybos pir
mininkas. Daug rašo ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių spau
doj?* 
* Linkime mielam sukaktuvi
ninkui kun. Albertui Kontautui 
ištvermės ir sveikatos ir toliau. 
dirbti su tuo pačiu pasišventimu 
ir pasiryžimu.

III Tumas, Boston. Šuolis | tolį 
— I P. Šilbajoris, N.Y., II Cep- 
kauskas, Boston, III šarkauskas, 
Worc. Rutulys — I šarkauskas, 
Worc., II P. Šilbajoris, N.Y., 
III S tari ns kas, Boston. 4x100 m 
estafetė — I Boston, II New 
York, III Worcester.

Senjorų klasėj įvyko tiktai vie
nos krepšinio rungtynės, kurias 
laimėjo Bostonas. II-roj vietoj 
liko New Yorkas.

Lengvoj atletikoj ir stalo teni
se New Yorkas dar tebeturi 
stiprias pajėgas. Puikiai pasiro
dė N.Y. krepšinio prieauglis — 
net su dviem komandom. Tink
linis, atrodė, liko šiek tiek “už
mestas”, o vyresnių klasių krep
šinio lygis kiek sumenkėjęs. Iš 
viso, komandiniuose žaidi
muose pas brolius pasirodė 
drausmės ir susidomėjimo stoka, 
o pas kai kuriuos sušlubavęs 
ne tik skautiškas, bet ir sportiš
kas elgesys. Ateity vienetų va
dovai turėtų labiau susirūpinti 
savo skautų išvaizda, elgesiu ir 
drausme viešuose pasirody
muose.

Šalia skautų ir skaučių varžy
bų vyko paukštyčių ir vilkiukų 
speciali programa; kuri susidėjo 

, iš bėgimo maišuose, kiaušinių 
‘ estafetės ir kitokių estafečių bei 
bėgimų. Dalyvių skaičius, ypač 
iš artimesnių vietovių, buvo 
gausus. Raginamos ir tolimesnės 
vietovės atsivežti savo jauniau
sius sportininkus, nes tik šiose 
sporto šventėse rasim naujus ta
lentus ir išauginsim naują spor
tininkų kartą.

Praėjus šiai 18-tajai Atlanto ra
jono sporto šventei, susidaro į- 
spūdis, kad vadovų pasiaukoji
mo ir pastangų dėka šioj gražioj 
šventėj niekada netrūks dalyvių. 
Jaunimas natūraliai mėgsta 
sportą. Jam tik reikia pagalbos ir 
vadovavimo.

P. Žitkus

Alg. Š.

Skautėm uniforminės medžia
gos galima gauti pas R. Gudai
tienę, 116-18 85 Avė., Richmoftd 
Hill, N.Y., tel. 8494437, iki: 
liepos 28, arba po Darbo Dienos 
savaitgalio. Medžiagos yra gauta 
didelis kiekis. Visos skautės ir 
paukštytės yra raginamos įsigyti 
tvarkingas uniformas. į

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK

460 Wect Broadutay, South Boston Mifsachuuriti 
"Kur tūkstančiai taupo mmjonus

• Regutara/e —

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

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 Jasinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic AveL,

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1121



MAIRONIO MOKYKLOS MOKYTOJAI

__ 4S5-7N8
SgaustvvO M 
Vienuolynas

j

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandos piknikas buvo rugpiū
čio 5 latvių parke — Priedainė- 
je. Publikos atsilankė labai 
daug. Tai buvo bene didžiau
sias šios apylinkės, piknikas. 
Daug žmonių buvo ir iš Phi- 
ladelphijos. Buvo atvykę auto
busais iš įvairių vietų. Progra
moje dalyvavo Philadelphijos 
lietuvių choras Viltis, diriguoja
mas L. Kaulinio, dramos akto
rius Vitalis .Žukauskas, New 
Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna, vadovaujama Birutės 
Vaičiūnaitės. Veikė Darbininko 
spaudos kioskas, kur parduota 
daug lietuviškų plokštelių ir 
knygų. Visa tai rodo, kad radijo_ 
valanda, gražiai ir sėkmingai 
vadovaujama prof. Jokūbo Stu- 
ko, turi savo publiką ir turi pla
tų atgarsį žmonėse. Į valandė
lės ir Rūtos rėmėjų klubo ren
giamus piknikus suvažiuoja 
daugiausia žmonių.

Pranas Zaranka, iš Detroito, 
su šeima lankėsi New Yorke. 
Buvo sustojęs pas savo pusbro
lį Vytautą Augustiną ir čia pra
leido kelias dienas, lankydamas 
miesto įdomesnes vietas.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškomis muzikos 
plokštelėmis, naujomis knygo
mis ir suvenyrais rugpiūčio 12 
veiks Lietuvių dienos šventėje 
Lakewood, Pa. Ši lietuvių die
na yra labai garsi, suvažiuoja 
daug žmonių iš visos Pennsyl- 
vanijos ir iš gretimų valstybių. 
Suvažiavę turės progos Darbi
ninką užsisakyti. Pirmiem me
tam tik 7 dol.. Bus galima ir 
atnaujinti Darbininko prenu
meratą.’’ ‘ ’

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybą sudaro: pir
mininkė Emilija Čekienė, I 
vicepirmininkas Jurgis Sirusas, 
II vicepirmininkė Stella Ab- 
raitienė, sekretorius Juozas Bag
donas, iždininkas Petras Mačiu- 
laitis.

Kotryna Grigaitytė-Graudienė 
visam mėnesiui išvyko atostogų. 
Žada grįžti rugsėjo pradžioje.

Marta Vindašienė, Darbi
ninko skaitytoja, gyvenanti Raci- 
ne, Wisc., atvyko pasisvečiuoti 
pas savo dukrą ir žentą Loretą 
ir Petrą Vainius, gyv. Wood- 
havene, N. Y.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 1, 9 vai. ryto ir pakeliui 
sustos prie Šalinskų šermeninės, 
84-02 Jamaica Avė. Woodha- 
vene. Grįžtama rugsėjo 3 d.

Kelionės reikalais skambinti 
GL 2- 2923,

Stasys (Stanley) Žvirblis, gyv. 
33 Hill St., Brooklyn, Darbinin
ko skaitytojas, staiga mirė lie
pos 13. Buvo gimęs 1891 gruo
džio 10 Remeišių k„ Lyduokių 
vlsč., Ukmergės apskr. Į Ame
riką atvyko 1913. Daugelį metų 
dirbo Domino cukraus fabrike. 
Buyo susipratęs lietuvis, ra
maus, malonaus būdo, dosnus 
aukotojas visiems lietuviškiems 
reikalams. Yra aukojęs Kultūros 
Židiniui ir pranciškonų spaus
tuvei. Laidotuvėmis rūpinosi 
Baldas laidojimo įstaiga. Buvo 
palaidotas liepos 16 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Šv. 
Jono kapinių koplyčioje. Nuliū
dime paliko žmoną Kotryną, 
dukterį Violetą, brolėną Juozą, 

.brolį ir seserį Lietuvoje ir kitus 
gimines. Ilsėkis ramybėje!

Gintaras Paulius Siemaška, 14 
metų, nuskendo rugpiūčio 5 
Naples, Maine. Buvo pašarvotas 
M. šalinskienės laidojimo na
muose. Palaidotas rugpiūčio 8 iš 
Maspetho lietuvių bažnyčios. 
Vaiko tėvas, buvęs dramos ak
torius, Algimantas Siemaška, 
mirė šių metų sausio mėnesį. 
Našlė motina Otilija gyvena 
Woodhavene.

Elizabetho Lietuvių Laisvės 
salės buvusiam tarnautojui Al
binui ščiukui mirus, jo bičiuliai 
vieton gėlių prie karsto skiria 
30 dol. auką Kultūros Židiniui.

Vilniaus 650 metų sukakties 
minėjimas rengiamas lapkričio 
pabaigoje Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Brooklyno (I- 
jo) skyriaus iniciatyva, sudarant 
tam reikalui komitetą iš įvairių 
organizacijų.

Jadvyga Grigienė, Balfo cent
re išdirbusi 16 metų, birželio 19 
išėjo į pensiją ir išsikėlė gyven
ti pas savo dukrą Liudą Gude
lienę. Jos dabartinis adresas yra: 
Mrs. J. Grigas, 14 Cat Rock Rd., 
Cos Cob, Conn. 06807. Dirb
dama Balfo centre, ji buvo admi
nistracijos sekretorė, mielai vi
siem patarnaudavo, kas tik 
kreipdavosi į Balfą, uoliai rū
pinosi Balfo veikla, prisidėdavo 
prie New Yorko vykdomų Balfo 
vajų. Visada ji buvo linksma ir 
geros nuotaikos, su skambančiu, 
lakiu žodžiu. Mielajai poniai 
visi Balfo bičiuliai dėkoja už 
juos nuoširdų darbą Balfe ir lin
ki kuo gražiausio poilsio.

Vincas Meilus dalyvavo foto
grafijos parodoje New Yorke 
ir laimėjo trečią premiją už savo 
nuotrauką — “Karalius Lyras 
žvelgia į savo žiūrovą”. Nuo
trauka buvo įdėta New Yorker 
žurnale.

Vytautas Butvydas su žmona 
Viltimi, abu Darbininko skai
tytojai, buvo užsukę į Darbinin
ko administraciją ir čia įsigijo 
knygų bei plokštelių už visą 
šimtinę dol.

Stačia Jonas Vainius, pačios 
jauniausios lietuvių kartos vei
kėjas iš Brooklyno, su studentų 
Antanu Dambriūnu keliauja po 
Ameriką ir Meksiką. Jie automo
biliu jau aplankė tolimesnes 
valstybes: Texas, Colorado, Ne-

--------- 45S-S923 vadą, Arizoną, Oregoną ir Kali- 
--------- 4SM916 fomiją, kur buvo sustoję ateiti

ninkų stovykloje. Ypač jiems bu
vusi įdomi kelionė po Meksiką. 

/ Grįždami namo, ilgiau sustos 
jaunimo stovykloje Dainavoje, o 
po to dalyvaus PLB seime 
Washingtone.

Woodhaveno rajone, kur gy
vena daug lietuvių, praeitą sa
vaitgalį buvo surengtos bent 
kelios gatvių gegužinės — 
partijos. Susitarus su miesto ad
ministracija, gatvė dekoruojama 
įvairiomis šviesomis, pastatomi 
stalai, įtaisoma garsiakalbių 
muzika. Taip iki vėlumos užda
roje gatvėje žmonės svečiuoja
si, linksminasi, šoka. Pramo
gauja ir vaikai. Šiaip gatvės gy
venimas yra uždaras, žmonės 
mažai bičiuliaujasi, gi per to
kias šventes ir tolimesni kaimy
nai susipažįsta ir visi labiau 
suartėja. Šiam savaitgaliui bent 
keliose gatvėse jau paskelb
ta, kad bus tokios uždarų gat
vių gegužinės.

Lietukų kalbai išmokti ge
riausiai tinka Introduction to 
Modem Lithuanian (gramatika 
su 40 pamokų) — 8 dol. ir Li
thuanian Language Record 
(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.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui Kearny, N.J., rei
kalingas nuolatinis patarnauto- 
jas-bartendens. Darbo laikas į- 
vairus — dienomis ir vakarais. 
Jei kas norėtų tokį darbą dirbti, 
tesikreipia į vedėją Juozą Mėly- 
nį raštu ar telefonu: 6 Davis 
Avenue, Kearny, N. J. Telef.: 
991-9835 arba 991-9631.

AUTOBUSAS Į PLB SEIMĄ
L. B. New Yorko apygardos 

valdyba numato suruošti ekskur
siją autobusu į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės 4-tąjį Seimą, 
kuris įvyks Amerikos Sostinėje 
Washingtone.

Autobusas iš New Yorko iš
vyks rugsėjo 1 ankstų rytą ir grįš 
rugsėjo 3 vakare. Norintieji vyk
ti autobusu, prašomi tuojau užsi
rašyti pas sekretorių J. Vilpi- 
šauską, 348 Stanhope St., Brook
lyn, N. Y. 11237; tel. VA 1-5786.

Smulkesnės žinios bus skel
biamos vėliau.

L .B. apygardos valdyba

I

EKSKURSIJA Į 
LIETUVIŲ DIENĄ 
Lakewood, Pa.

rengiama rugpiūčio 12, sekmadienį

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvių Piliečių 
klubo rugpiūčio 12, 8 vai. ryto.

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui, tel. HA 9- 
9866 ir 335-3438.

PADĖKA
Pranešame, kad, kapinių strei

kui pasibaigus, mūsų brangi 
motina Gabrielė Alksninienė 
buvo palaidota greta savo vyro 
ir mūsų tėvo Vaclovo liepos 31 
d. Cypress Hills kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame prel. J. 
Balkūnui, kunigams P. Bulo
vui, J. Pakalniškiui, V. Pikturnai, 
Tėv. P. Baltakiui, aukojusiems 
šv. Mišias, M. Šalinskienei už 
laidotuvių sutvarkymą, visiems 
išreiškusiems užuojautą ir pa
gerbusiems ją maldomis, gėlė
mis ir aukomis Kultūros Židi
niui ir Lietuvių Fondui.

Sūnūs Vytautas ir Algirdas 
su šeimomis

Maironio lituanistinėj mokyk
loj praėjusiais metais buvo 175 
mokiniai. Viso birvo\34 darbo 
šeštadieniai.

Buvo dėstoma tikyba, lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija, Lietu
vos geografija, tautiniai šokiai, 
dainavimas, daliusi s skaitymas.

Veikė 8 skyriai, vaikų darže
lis ir dvi pagelbin-ės klasės — 
jaunesniųjų ir vyrės niiįjų- Pagal
binės klasės buvo suorganizuo
tos silpniau kalbantiem arba vi
sai nekalbantiem lietuviškai.

Mokyklos nolcytojai
Praėjusiais netaas mokykloj 

dirbo net 21 mokytojas. Vienas 
iš jų, pirmą pusmetį baigus, iš
sikėlė kitur ir išdaibo pasitrau
kė.

Dana Bobelienė tmvo mokyk
los vedėja. Ji rūpinosi mokyklos 
bendra tvarka, planavo darbus, 
palaikė ryšius su vietos parapi
jos klebonu ir mokyklos vedėja. 
Taip pat ji dėstė Lietuvos isto
riją, 6, 7 ir 8 skyriuje.

Jaunesniųjų pagalbinėj klasėj 
sumaniai dirbo Bita Čepulytė. Ji 
pati yra baigusiu mokyklą.

Vyresniųjų pagelbinėj klasėj 
dirbo Adolfas Šmitas. Jis yra gi
męs ir augęs Vokietijoj, baigęs 
Vasario 16 gimnaziją, atvykęs į 
Ameriką, įsijungi į mokslą, stu
dijuoja germanistiką Brooklyno 
kolegijoj. Šie metai buvo jo pir
mieji metai su Maironio mokyk
la.

Vaikų daržely sėkmingai dir
bo Aušra KregždytS, jai talkino 
dar tik praeitais metais baigu
sios šią mokykląAirra Ošlapaitė 
ir Ligija Birutyte

Pirmąjį skyriij, kuris duoda 
skaitymo pagrindus , visada mo
ko ilgametė pedagogė ir skaity
mo vadovėlio autorė Elena Ruz
gienė.

Antrame skyriuje dirbo Liuda 
Gudelienė. Ji taip pat redagavo 
Vilnelę, kuri mokslo metų eigo
je kas mėnesį pasirodo Darbi
ninke.> • ' - '< » L 11< > t • t*l-

Trečiame skyriuje dirbo Lijo- 
lė Černiauskiene, Ji pati išsi
mokslinusi Lenkijoj, prieš kele
tą metų atvykusi į Ameriką, čia 
gilino studijas. Tad buvo pir
mieji jos metai su Vdaironio mo
kykla.

Ketvirtame skyriuje dirbo 
Marytė Sandanričiūtė, taip pat 
anksčiau baigusi Maironio mo
kyklą, dabar nuolatinė Apreiški
mo parapijos mokyklos moky
toja, baigusi pedagogiką. Ji kartu 
ėjo ir mokyklos insjpektorės pa
reigas, sudarydavo pamokų len
teles.

Penktą skyrių mokė Kazimie
ra Šventoraitiere. i Igametė pe
dagogė, Maironio mokyklai ati
davusi per 20 metų darbo.

Šeštame skyriuje- dirbo An
tanas Razgaitis, atsilcėlęs čia be
ne iš Brockton, Mass. Tai buvo 
jo pirmieji metai Maironio mo
kykloj.

Keturių asmenij š eimai reikia 
buto su baldais raigsėjo-gruo- 
džio mėnesiam Cambridge ar 
Boston, Mass., hd "būtų patogu 
pasiekti Harvard IT. Atsiliepti: 
I. K. Skrupskelis, Dept. of Phi- 
losophy, U. of Sou’th Carolina, 
Columbia, S.C. 29208.

Reikalingas uisukėjas elekt
riniam motorui (marine electri- 
cal motor winder)_ Turi būti 
prityręs. Gali dirbti pilną arba 
nepilną laiką. Kreiptis į Finn, 
406 15 St., BrooHyik, M.Y. Tele
fonas (tarp 9 ir 5 vai.): 499-1155.

Cypress Hills rajone išnuo
mojamas naujai iideBcoruotas bu
tas iš 6 gražių kambarių antrame 
aukšte. Teirautis po 5 vai. vaka
rais tel. 647-1160,

Septintame skyriuj^ dirbo 
Gintra Ivaškienė. Čia ii dėstė 
lietuvių kalbą, kitose klasėse ji 
dar dėstė Lietuvos geografiją.

Aštuntame skyriuje., dirbo 
Paulius Jurkus. Tai buvo jo pir
mieji metai su Maironiajnokyk- 
la. - ------

Kiti mokytojai
Šie mokytojai savo klasėse 

dėstė lietuvių kalbą ir drauge 
buvo klasės auklėtojai. Lietuvių 
kalba suprantama plačiai, įeina 
ir skaitymas, ir literatūros paži
nimas, rašymas bei gramatika. 
Lietuvių kalbai kasdien buvo 
skiriama 3 arba 2 pamokos, daž
niausiai— 3.

. Kitus dalykus dėstą mokytojai 
neturėjo savo skyrių ir nebuvo 
auklėtojai. ., '

Tikybos mokytojai Buvo trys. 
Pradžioje dirbo kun. K»A. Tri
makas. Tikybą dėstė vyresniuo
se skyriuose, bet po pirmojo 
pusmečio jis išsikėlė į Kearny, 
N.J., ir iš mokytojo pareigų pa
sitraukė.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
tikybą dėstė žemesniuose sky
riuose, paskui perėmė ir vyres
niuosius.

Sesuo M. Urbana, Amerikos 
lietuvaitė, iš Maspetho, pirmą 
kartą dirba šioj mokykloj. Ji ge
rai kalba lietuviškai, Lietuvoj 
yra studijavusi agronomiją Dot
nuvoj. Ji dėstė viduriniuose sky
riuose, padėjo vaikus parengti 
pirmai komunijai. -

Tautinių šokių mokė Milda 
Liaukienė, gyvenanti net Conn. 
valstybėj. Tai buvo pirmieji dar
bo metai Maironio mokykloje.

Dainavimo mokė dvi jaunos 
mokytojos — Rasa Navickaitė ir 
Aldona Rygelytė. Dainavimo 
pamokų buvo nedaug.

Dailųjį skaitymą dėstė Tadas 
Alinskas.

Malonu pažymėti, kad į moky
tojų eiles įsijungia jaunimas. Še
ši iš šių suminėtų mokytojų pa
tys yra baigę šią mokyklą.

Pasitraukia iš mokyklos
Kiekvienais metais iš mokyk

los dėl įvairių priežasčių pasi
traukia tai šis, tai tas. Šiemet

’Together We Are Stronger’

Aušra Kregždytė. Nuotr. L Tamo
šaičio

jau pranešta, kad laikinai dėl 
šeimos reikalų pasitraukia mo
kytoja Gintra Ivaškienė. Ji buvo 
7 skyriaus mokytoja ir taip pat 
dėstė geografiją.

Taip pat pasitraukia ir Aušra 
Kregždytė. Ji buvo vaikų darže
lio mokytoja, dirbo labai suma
niai ir tvarkingai. Pasitraukus iš 
darželio mokytojų pareigų E. 
Urbelienei, ji perėmė jos darbą 
ir puikiai susitvarkė.

Ji pati buvo baigusi šią mo
kyklą, ir tuoj įsijungusi į mo
kytojus pagelbininkės darbe. 
Tai Maironio mokyklai ji atidavė 
apie 8 metų. Mokslo ir darbo są
lygos ją privertė pasitraukti iš 
mokyklos.

Taip pat dėl įvairių darbų 
sąlygų pasitraukia Antanas Raz- 
gaitis.

Visiem mokytojam, kurie įdė
jo daug triūso į jaunimo auklė
jimą ir mokymą, nuoširdžiai dė
kojame ir prašome neužmiršti 
mokyklos. Kai tik susidarys pa
lankios sąlygos, vėl grįškite į ją 
ir būkite jaunimo auklėtojai, sta
tytojai. (p. j.)

UBĄ — BATUNo
KETVIRTASIS METINIS

Baltijos Festivalis-Gegužinė
įvyksta

ŠEŠTADIENį, RUGPIŪČIO 18, D., 1973 
Puikiame latvių parke “PRIEDAINE” 

FREEHOLD, NEW JERSEY
(Roti te 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9)

— Programa vyks 1000 vietų amfiteatre
— Bus pabatt Iečių vyrų tinklinio varžybos
— Veiks turtingas pabaltlečlų valgių Ir gėrimų bufetas
— Turtinga loterija
—Pabaltlečlų spaudos Ir liaudies meno dirbinių kioskai

Šokiams gros garsus “Continental” orkestras

FESTIVALIO PRADŽIA — 1 vai. p. p. 
PROGRAMA — 4 vai. p. p.

Festivalis-gegužlnė Įvyks betkoklam 
orui esanti

įėjimo auka: suaugusioms — $3.00 
studentams Ir pensininkams — $1.50 
valkams Iki 12 m. — nemokamai

Kviečia
UBA-BATUNo Dlrektorlatas

STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKI MUIM-TORO* ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME
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LAUKIAME JŪSŲ

skubios ir nuoširdžios pagalbos Kultūros Židinio 
statybai užbaigti!

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVĖ., 

BROOKLYN, N.Y. 11221
C ...J.-. .
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