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Savaitės eigoje dėmesys kry
po labiausiai į Amerikos vidaus 
reikalus, tarp kurių svarbiausi 
buvo:

— Valstybės sekr. William Ro
gers pasitraukė, ir jo vietoj pre
zidentas paskyrė savo patarėją 
Henry Kissingerį. Tai paskelbė 
prezidentas spaudos konferenci
joje rugpjūčio 22.

— Viceprez. Agnew pakartoti
nai atmetė kaltinimus dėl kyšių 
ėmimo bei jų reikalavimo ir ap
kaltino teisingumo departa
mento pareigūnus dėl tarnybi
nių paslapčių išnešimo į viešu
mą. Toje pat byloje Agnew į- 
pėdinis Marylando guberna
torius dem. N. Dale Anderson 
rugp. 23 pripažintas pakaltina
mas dėl kyšių ėmimo ir jų rei
kalavimo — bendra suma per 
47,000.

— Vokietija atidėjo sutartis su 
Čekoslovakija, Vengrija ir Bul
garija, kai jos, Maskvos diriguo
jamos, nepripažino Vokietijai 
teisės atstovauti vakarų Berlyno 
piliečiam.

— Prancūzijos ir Vokietijos 
santykiai pradėjo niauktis, kai 
prancūzų spauda ir valdžios 
žmonės viešai ėmė įtarinėti Vo
kietiją palankumu vidurio Euro
pos neutralumui, kurį perša 
Maskva. Pablogėjo ir Europos 
vienybės reikalai, kai Anglijoje 
sustiprėjo nusivylimas Europos 
ūkine rinka.

— Sovietuose sustiprint puo
limai prieš Amerikos Balsą, 
Free Europe ir Liberty radijus 
— esą jie vykdą ideologinę sub- 
versiją; paaštrėjo Solženitsino, 
Sacharovo ir kt, disidentų perse
kiojimas; sustiprinta taip pat 
propaganda prieš Kiniją.

— Vatikane pop. Paulius rugp. 
22 audiencijoje pranešė: esą 
gaunama daug prašymų grąžint 
į bažnyčią lotynų kalbą ir gre- 
gorionišką giedojimą. Tai būsią 
svarstoma.

Pirmas toks 
atsitikimas Amerikos 
istorijoje...

Tokiais žodžiais buvo sutiktas 
H. Kissingerio paskyrimas vals
tybės sekretorium. Pirmu kartu, 
anot Monitor, tose pareigose ne 
Amerikoje gimęs. Pirmu kartu 
ne WASP (White Anglo-Saxon 
Protestant). Pirmu kartu žydas.

Neabejojama, kad senatas pa
tvirtins. Spauda atlaidžiai žiūri, 
kad Kissingeris buvo įsakęs tele
foninį sekimą. Kissingerio pa
skyrimas, sako tas pats laikraš
tis, buvo logiškas, nes jis vado
vavo iš tikrųjų Amerikos užsie
nio politikai iš Baltųjų Rūmų. 
Jis laikomas architektu derybų 
su Kinija, Sovietais, §. Vietnamu 
bei vietkongais.

Jam genialumo tikrai negali
ma nepripažinti, jei sugebėjo ne 
tik tuos santykius 'pakeisti, bet ir 
įtikinti amerikiečius, kad ta nau
ja politika esanti paremta abiša- 
lia nauda.

Tik dabar pradeda praregėti, 
kad ta nauda nebuvo jau tokia 
abišalė. Kad galėtų amerikie
čiai pasitraukti iš Vietnamo, rei
kėjo sumokėti P. Vietnamo 
suskaldymu ir jo dalį pripažinti 
S. Vietnamo diriguojamiem viet- 
kongam.

Detante su Maskva — dėl 
jos Monitor politinis redakto
rius J. C. Harsch mini Kissin
gerį kaip detante architektą bei 
statytoją; mini, kad Kissingeris 
esąs didžiai įtikėjęs detante. (Ir 
Nixonas laikąs detante geriausiu 
keliu išeiti iš Watergate). Esą 
"Nirono administracija ir dau
gumas amerikiečių perdaug
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1970.IV.14 laikraštyje “Vil
nis” buvo įdėtas religijų reikalų 
įgaliotinio Rugienio pasikalbėji
mas su žurnalistu E. Baleišiu. 
Štai ką jis papasakojo apie Kau
no Kunigų Seminariją:

(Rugienis apie seminariją):
“Tarpdiecezinė kunigų se

minarija veikia Kaune. Jos vado
vybę ir dėstytojus skiria Lietu
vos Ordinarai. Kandidatas į šią 
mokyklą turi gauti parapijos kle
bono rekomendaciją. Semina
rijos vadovybė sprendžia, ar 
jaunuolį priimti į Seminariją, at
sižvelgdama į šį rekomendacinį 
raštą, kandidato pristatytą bran
dos atestatą, jaunuolio asme- 

džiaugiasi detante, kad pradėtų 
galvoti apie grėsmes, kurias šio
je detante slepia”. Tą grėsmę 
pirmiausia pajutę Sovietų Sąjun
goje gyveną žmonės — sustiprė
jo varžtai asmens laisvėm. Tai 
rodąs Solženitsino likimas.

NYT vedamajame rugp. 27 
rašė, kad, Kissingerio suprati
mu detante dėka sustiprėję 
santykiai tarp Amerikos ir Sovie
tų piliečių esą sukurs tarpusa
vio pasitikėjimą abiejų pusių 
naudai. Maskvos supratimas 
kitoks. Jiem detante vaisiai bus 
Amerikos kapitalo, technologi
jos perkėlimas į Sov. Sąjungą; 
tai pagreitins Sovietų evoliuciją 
ir — neišvengiamai — Sovietų 
jėgos augimą.

Prieš Kissingerio detante su
pratimą — toliau rašo vedama
sis — stoja Sovietų akademikas 
Sacharovas, taikydamas į jo (Kis
singerio) silpniausią vietą — 
vengimą spausti, kad detante so
vietinę diktatūrą sudemokra- 
tintų. “Sacharovas įspėja, kad 
detante be Sovietų sudemokrati- 
nimo gali būti savižudybė lais
vajam pasauliui”. Ir NYT tokiam 
įspėjimui neprieštarauja.

Dar prieš savaitę (rugp. 21) 
Harry Schwartz tame pat dien
rašty analizavo, kaip toji detan
te jau praktiškai reiškiasi Euro
pos plote. Esą Vakarai jau pri
ėmė doktriną, kad “rytų Europa 
neribotai ateičiai pasilieka So
vietų Sąjungos nuosavybė”. Šia 
baze baigiamas šaltasis karas to
kiu būdu, kad “beveik visi 
Maskvos reikalavimai yra priim
ti. Vokietijos demokratinė res
publika pripažinta kaip suve
reninė valstybė. Oderio-Neissės 
linija priimta kaip Lenkijos va

karinė siena, o tai reiškia taip 
pat, kad pripažinta Sovietam, ką 
jie rytuose iš Lenkijos pasigro
bė 1939.”

“Trumpai tariant, detente Eu
ropoje didžia dalim yra taika 
Maskvos sąlygom”.

Tai akivaizdūs detante, kaip ji 
vykdoma Amerikos, politikos 
padariniai. O kiti padariniai dar 
akivaizdžiau iškils, kai bus 
svarstomas Europos likimas ry
šium su “nauja Atlanto charta”.

Prezidento Nlxono 
kelias atgal?

Kelias į pasitikėjimo atga
vimą . . .Prezidentas ėmėsi ini
ciatyvos nukreipti dėmesį nuo 
Watergate į naujas problemas. 
Tam buvo skirta jo kalba rugp. 
15 ir spaudos konferencija rugp. 
22.

Kritikai priėmė kalbą skeptiš
kai. Tačiau masės opinija nesu
tapo su kritikų opinija. Prieš kal
bą rugp. 3-4 anketa rodė tik 31 
proc. pritarimą prezidento lini- 

nybę. Numatytus priimti kandi
datus Seminarijos rektorius dak
taras Viktoras Butkus derina su 
Seminarijos globėju Jo Eks
celencija Kauno aria vyskupijos 
apaštališkuoju administratorium 
vyskupu Juozapu Labuku. Ku
nigų seminarijos, kaip ir visų 
katalikiškų universitetų, pro
gramą nustato Studijų Kongre
gacija Romoje. Mokslas čia trun
ka penkerius metus. Seminarijos 
auklėtiniai nemokamai ir negrą
žinamai gauna visą išlaikymą, 
kuris padengiamas tikinčiųjų 
aukomis .. .”
(Apie Rugienio ir KGB rolę 
seminarijoje):

Kadangi Rugienis nutylėjo

jai. Po kalbos tas pats Gallupas 
pritarimą rado padidėjus iki 38 
proc.

Spaudos konferencija kritikų 
buvo vertinama kaip atlikta su 
pasitikėjimu ir meistriškumu. 
Kritika labiau nukrypo prieš 
tos konferencijos du dalykus: 
kodėl prezidentas negalėjo to
kios konferencijos padaryti 
anksčiau, kam laukė beveik 5 
mėnesius; kam prezidentas, 
gindamas telefoninį sekimą ir į- 
silaužimus, minėjo, jog tai buvo 
plačiai praktikuojama Kennedy 
ir Johnsono laikais, tai buvo ge- 
rar žrnoma,-ir ri tekąs nekalbėjo 
apie “impeachment”.

Pagal Monitor anketą po spau
dos konferencijos sustiprėjo 
respublikonų pasitikėjimas 
Nixonu. Jų nuomone, prezi
dento spaudos konferencija esąs 
pasisukimas į gerą pusę opinijai 
atgauti. Vieno pareiškimu, dar 
kelios tokios konferencijos, ir 
bus užmirštas pokalbio juostelių 
išdavimas.

Kritikai betgi šiom juostelėm 
dar stipriausiai groja.

Stebėtojai kelia taip pat klau
simą, ar VVatergate Nixono vado
vavimo liniją pakeitė. Atsakoma 
— ne ir taip. Ne, nes Baltieji 
Rūmai nebuvę išvalyti “iki dug
no”. Palikę dar Haldemano ir 
Ehrlichmano sudaryto štabo 55 
asmens. Ne, nes ir dabar prezi
dentas remiasi siauru patarėjų 
rateliu, į kurį neįeinąs net Laird. 
Ar pastarasis nesitrauks, kaip 
pasitraukė Connally? Nesinau
dojo visišku prezidento pasitikė
jimu net artimas Nixono drau
gas Rogers — jis pareiškė, kad 
be jo žinios buvo telefoninis 
sekimas, ir jis tai pasmerkė. Pa
sitraukė.

Taip — pasikeitė. Atskirų de
partamentų sekretoriai daugiau 
veikia savo atsakomybe, kai nėra 
Ehrlichmano ir Haldemano. 
Viceprezidentas Agnew jau kri- 

Prof. A. Lhrims, S. J^ Liet 
Kat Mokslų Akademijos 
pirmininkas.

apie savo ir KGB organų veiklą 
Seminarijoje, tai jo pasikalbėji
mą tenka papildyti.

Jau vidurinėje mokykloje be
simokantį jaunuolį, jei išryškė
ja jo ketinimai mokytis kunigų 
seminarijoje, stengiamasi pa
veikti, kad pasirinktų kitą profe
siją. Mokyklos vadovybė, kartais 
rajono Vykdomojo Komiteto pa
reigūnai pataria stoti į kitą aukš
tąją mokyklą, žada net padėti. 
Jeigu agitacija nieko nepadeda, 
kartais bandoma apsunkinti 
brandos atestato egzaminų lai
kymą, kad būsimas kandidatas 
gautų pataisą ir jam bent viene- 
ri metai susitrukdytų. Kartais 
mokyklos vadovybė nenori į 
rankas atiduoti brandos atestatą, 
pasisiūlydama jį pasiųsti su savo 
rekomendacija į kurią nors aukš
tąją mokyklą. Kai nepavyksta at- 

tikavo ne opoziciją, bet pačios 
vyriausybės įstaigą — teisin
gumo departamentą. Tai esąs 
valdžios decentralizavimas iš 
Baltųjų Rūmų, į kuriuos ją buvo 
sucentralizavęs prezidentas 
Kennedy ir buvo tęsęs preziden
tas Nixonas.

-o-
Amerikos eksportas liepos 

mėn. persvėrė importą 106.1 
mil. Jei prekyba su užsieniu eis 
taip, kaip per pirmus septynis 
mėnesius, tai metų gale defici
tas bus 1.2 bil. Pernai buvo 6.3 
bil.

Amerikon daugiausia iš užjū
rio turistų šiemet atvyksta iš Ja
ponijos — per pirmus 7 mėne
sius 289,203. Toliau: iš Britani
jos 200,552, Vokietijos 136,695, 
Prancūzijos 83,979, Italijos 
56,537. Šiaip jau daugiausia iš 
Kanados ir Meksikos — 4.6 
mil.

Etninis elementas — kiek jis 
parėmė Nixoną? Pagal Center 
for Policy Research, Nixonas 
rinkimus laimėjo tautinių ir re
liginių mažumų balsais. Protes
tantų balsų gavo 68 proc. — 19 
daugiau nei 1968; katalikų 53 — 
20 daugiau; airių 52 — 20 dau
giau; italų 58 — 18 daugiau; 
žydų 34 — 6 daugiau; juodųjų 
13 — 8 daugiau; ispanų 27-15 
daugiau; visų balsuotojų 61 
proc. — 18 daugiau.

Pažymėtina, nors ir kaip Nixo- 
nas rėmė Izraelį, balsavo tik 34 
proc. žydų; o tokiame New Yor- 
ke už McGovemą balsavo 85 
proc. žydų.

Etninių grupių priekaištas: 
nors ir kaip mes rėmėm Nixo- 
ną, Kongreso skirtus etninių 
grupių palikimui remti 15 mil. 
Nixonas sulaikė.

JAV Valstybės •Sekretorius W. 
Rogers padarė intervenciją Suo
mijos vyriausybėje ir areš
tuotieji Vliko, o taip pat latvių 
ir estų delegacijų nariai Helsin
kyje buvo netrukus paleisti. Dėl 
šio Sekretoriaus žygio A. Vakse- 
lis, ėjęs Vliko pirm, pareigas, pa
siuntė jam padėkos laišką. Į tai 
gautas Valstybės Departamento 
rugpjūčio 13 d. tokio turinio raš
tas (W. Rogers pavedimu rašo 
Miss Barbara Ennis, Acting 
Chief Public Inųuiries Divi- 
sion), adresuotas dr. J. K. Valiū
nui:

“Sekretorius Rogers pavedė 
man atsakyti į Jūsų organizaci
jos Acting President samprotavi
mus dėl baltų kilmės amerikie
čių lyderių suėmimo Helsin
kyje.

Sekretorius, kuris buvo Hel
sinkyje dalyvauti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos atidaryme, pareiškė 
savo susirūpinimą Suomijos vy- 

kalbėti, mokyklos vadovybė kai 
kada prašo jaunuolį stoti į Se
minariją po kelių metų, iš kokios 
kitos įstaigos, nes šitokiu būdu 
tikisi lengviau išsiteisinti prieš 
rajonines ar respublikines įstai
gas dėl savo “blogo auklėjamo
jo darbo”.

Kad sutrukdytų jaunuoliams 
"keletą metų įstoti į Seminariją, 
nuo 1954 m. seminaristams rei
kia atlikti karinę tarnybą. Būna 
atvejų, kai karinis komisarijatas 
keletą metų atideda šaukimą į 
kariuomenę ir kandidatas neturi 
teisės stoti į Seminariją.

(Kokių kandidatų neleidžia į se
minariją priimti):

KGB organų įsakymu, Semi
narijos vadovybė privalo refe
ruoti saugumo organus, kai tik 
kandidatas peržengia Seminari
jos slenkstį. Yra ne vienas fak
tas, kai kandidatai pradedami 
valdžios organų varginti tuojau 
po pasirodymo Seminarijoje, 
nors nebuvo palikę net pareiš
kimo būti priimamais.

Rugienis yra nurodęs Semina
rijos vadovybei, kokių kandida
tų pareiškimus visiškai negali
ma priimti. Šitai kategorijai pri
klauso vadinami “antitarybiniai 
elementai”, t. y. asmenys dėl 
kokių nors priežasčių esą KGB 
organų nemalonėje, pav. jei 
tėvai buvo ištremti į Sibirą, jei 
kas iš artimųjų pokario metais 
buvo partizanu etc. Reiškia, pir
mąjį kandidatų persijojimą turi 
padaryti pati Seminarijos va
dovybė.
(Kaip žinias renka apie kandi
datus į seminariją):

Ypatingą veiklą KGB organai 
išvysto, kai Seminarijos vadovy
bė kandidatų sąrašą pasiunčia 
Rugienio patvirtinimui. Visais 
galimais būdais KGB organai 
renka apie kandidatą žinias: mo
kykloje, darbovietėje, apylinkė
je. Saugumo organus labiausiai 
domina, ar šis jaunuolis tapęs 
kunigu gali daug pakenkti ateiz
mui ir tuo pačiu tarybinei san
tvarkai, ar jis bus nepavojingas 
priešas.

Klierikui besimokant Semi
narijoje, kartais KGB pareigūnai 
atvyksta pas jo tėvus, apsimetę 
geru sūnaus draugu, kalba apie 
religiją, teiraujasi, kokias knygas 
sūnus skaitąs, su kokiais ku
nigais esąs pažįstamas etc.

Prieš įstosiant į Seminariją, 
vasaros metu KGB organai kan
didatą aplanko kartais daug kar
tų. Kad saugumo darbuotojams 
užtektų laiko, Seminarijos vado
vybė kandidatų sąrašą privalo 
Rugieniu! pasiųsti labai anksti, 
pav. šiais metais — iki birže
lio 26 dienos.

(Verbuoja į agentus):
Norėdami susitikti su kan

didatu, KGB pareigūnai, kartais 
paslapčiomis atvyksta į jo tėviš
kę, kartais iškviečia į karinį ko- 
misarijatą arba darbovietėje į 
kadrų. skyrių. Apie saugu
miečių pokalbius griežtai drau
džiama pasakoti namiškiams, 
klebonui ir kt. Susitikimų metu 
KGB pareigūnai pirmiausia at
kalbinėja, kad jaunuolis nestotų 
į Seminariją; siūlosi padėti sto- 

riausybei tuoj po to, kaip baltų 
laimūs amerikiečiai tapo suimti. 
Po kelių valandų jie buvo pa
leisti, neiškehant jiems jokių 
kaltinimų. Mūsų žiniomis, ne
trukus po to jie apleido Hel
sinkį.

Mes tikime, kad mūsų pastan
gos pagerinti Rytų-Vakarų san
tykius ir atsiekti stabiliškumo 
Europoje veiks Pabaltijo valsty
bių naudai. Aš noriu užtikrinti 
Jus ir Jūsų kolegas, kad šios pa
stangos nereiškia (do not in- 
volve) jokio pasikeitimo' mūsų 
politikoje, nepripažįstančioje 
prievartinės Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą ir mūsų rėmimo visoms tau
toms gauti apsisprendimo teisę.

Buvo labai malonu iš jūsų 
Acting President pusės parašyti 
mums ir pareikšti Jūsų organiza
cijos pažiūras šiuo klausimu, o 
taip pat padėkoti Ponui Sekreto
riui už jo intervenciją”.

(Elta)

jant į kitą aukštąją mokyklą. 
Kai nepavyksta atkalbėti, KGB 
pareigtknai kandidatą stengiasi 
užverbuoti saugumo organų 
agentu. Argumentuojama šitaip: 
“Jeibūsime draugai, įstojimui į 
Seminariją nebus jokių kliūčių. 
Tikėjirrao ir kunigiškų pareigų 
neliesime, tik retkarčiais pasi
matysime, pasikalbėsime, jei 
bus reikalas, padėsime mate
rialiai ar kitokiu būdu, o apie 
mūsij susitikimus niekas ne
žinos."

(Likimas tų, kurie nesutinka);
Jeigu kandidatas, nujaus

damas KGB pareigūnų klastą, 
pareiškia neturįs noro dirbti sau
gumo agentu, tada prasideda 
gąsdinimai: “Esi fanatikas! Į Se
minariją neįstoti. Viskas yra mū
sų rankoje. Tikriausiai tau tary
bų valdžia nepatinka. Apsigal
vok, kad nereiktų gailėtis!” 
Baigdami pokalbį saugumo pa
reigūnai kartais net po parašu 
užgina niekam neprasitarti, kas 
buvo kalbėta, priešingu atveju 
gresia baudžiamoji atsakomy
bė.

Jei kandidatas pokalbyje su 
KGB pareigūnais pasirodo labai 
principingas, jo kandidatūra iš 
karto atmetama; saugumiečiai 
padaro išvadą, kad šitokį nega- 
limaleisti mokytis Seminarijoje, 
nes, tapęs kunigu, bus visiškai 
nesukalbamas.

(Apie sutikusius):
Tiesos dėlei reikia pripažinti, 

kad kai kuriuos jaunuolius KGB 
pareigūnams pavyksta užver- 
buotiTai atsitinka per neapdai
rumą arba dėl neprotingo kokio 
nors kunigo patarimo: “Nebijok 
pasivyti, visi taip daro. Paskui 
galėsi saugumui nedirbti.” De
ja, saugumo organai turi pakan
kamai priemonių priversti dirb
ti jų naudai ir pasipriešinti su
geba tik didelės aukos dvasios 
vyrai.

Ko siekia KGB verbuodami 
klierikus saugumo agentais?

(nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ
— Detnoit, Mich., naujos baž

nyčios Šventinimas ir kultūros 
centro atidarymas įvyks rugsėjo 
8-9. Bus išleistas didelės apim
ties leidinys, kur bus apra
šyta parapijos istorija, pastangos 
išlaikyti tautinę parapiją, bus pa- 
skelbtiaulcotojai ir kitos žinios.

— IVPasmalio Lietuvių Bend
rinio menė s seimo metu Wash- 
ingtoneįvyks ir jaunimo simpo- 
ziūmas tema: “Jaunimas tautinėj 
veikloj ir Uetuvių Bendruome
nėj”. Simpoziumas bus rugsėjo 
1, šeštadienį, 9 vai. ryto Stat- 
ler Hilton viešbuty, Washing- 
ton, D.C.

— JAV LB VH-sios tarybos 
pirmoji lesija įvyks 1973 spalio 
6-7 Detroite, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cent
re, kurio adresas: 25335 West 
Nine Mile Road, Southfield, 
Mich. <8075.
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KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS PASISAKĖ UŽ 
SIELOVADOS CENTRO STEIGIMĄ

šiemet Lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas įvyko New Yorko 
priemiesty, Jamaica, N. Y., tėvų 
pasionistų rekolekcijų namuose, 
rugpjūčio 22-23.

Seimą trečiadienio rytą pra
dėjo buv. pirm. kun. A. Kon- 
tautas. Po kun. D. Pociaus su
kalbėtos maldos seimui pirmi
ninkauti pakviesti kun. P. Ci
nikas, MIC, ir kun. V. Dabušis, 
sekretoriauti — kun. V. Pikturna 
ir tėv. K. Bučmys, OFM.

Po įprastinių sveikinimų iš
klausyta Connecticut, Chicagos, 
New Yorko-New Jersey apygar
dų atstovų pranešimai. Savo or
ganizacijų veiklą apibūdino ir 
eilės organizacijų dvasios vadai.

Pereitų metų L. Kunigų Vie
nybės seime buvo sudaryta ko
misija iš kun. S. Ylos, kun. K. Pu- 
gevičiaus ir kun. G. Kijausko 
S.J. Jos tikslas apsvarstyti Lie
tuvių Katalikų JAV-bėse pasto
racinio centro klausimą, šiame 
seime komisijos pirmininkas

Spaudos problemas ir sunku
mus išdėstė Draugo dienraščio 
administratorius kun. P. Cini
kas, MIC. Seimo nariai pritarė 
minčiai ruošti specialias spau
dos savaites ir pažadėjo paramą.

Senajai valdybai atsisakius to
liau pasilikti, išrinkta nauja. Ji 
pareigom pasiskirstė taip: pirm, 
prel. J. Balkūnas, Lietuvių Ka
talikų sielovados centrui kurti 
vicepirm. kun. K. Pugevičius, 
sekr. kun. V. Pikturna, vicepirm. 
kun. J. Gurinskas, ir ižd. kun. V. 
Dabušis.

Trečiadienio vėlyvoj popietėj 
apsilankė Brooklyno vyskupas 
ordinaras F. Mugavero ir su sei
mo dalyviais nusifotografavo.

Po vakarienės apie lietuvių 
sielavados problemas diskusi
jom vadovavo kun. V. Zakaras. 
Plačiausiai pasisakyta ir svarsty
ta Lux Christi žurnalo tolimes
nis leidimas. Redaktorius kun. 
dr. A. Juška iš tų pareigų pasi

traukė. Naujoji valdyba turės su
rasti naują redaktorių ir apspręs
ti leidimo dažnumą. Kun. S. Rai
la apsiėmė suredaguoti naują 
lietuvių kunigų elenchus laidą.

Ketvirtadienį po koncelebruo- 
tų mišių už mirusius konfratrus, 
kun. K, Sakalauskas iš Philadel- 
phijos kalbėjo apie pašaukimų 
krizę lietuviškos parapijos per
spektyvoj. Šiuo metu laisvajame 
pasaulyje yra 118 lietuviškų pa
rapijų ir 612 lietuvių kunigų, 
iš kurių tik 225 dirba lietuviš
kose parapijose. Nuo pereito 
seimo mirė 17 lietuvių kunigų. 
Deja, prieauglis labai mažas. Pa
šaukimų trūkumas pastebimas 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių parapijose.

Rezoliucijų komisiją sudarė 
pirm. kun. K. Pugevičius, prel. J. 
Balkūnas, kun. dr. J. Vaškas ir 
kun. J. Borevičius, S.J. Rezoliu

cijos perskaitytos seimui ir pri
imtos. Pirmiausia pasisakyta už 
Liet. Katalikų sielovados centro 
steigimą ir nutarimo vykdymas 
pavedamas komisijai iš kun. K. 
Pugevičiaus, kun. G. Kijausko ir 
kun. S. Ylos. Seimas, įvertin
damas lietuvių spaudos reikšmę 
tiek krikščioniškame tiek visuo
meniniame mūsų gyvenime, 
ragina kleobnu bei kitus kuni
gus ir pasauliečius jungtis į talką 
lietuviškai spaudai palaikyti ir 
platinti. Visi kunigai kviečiami 
jungtis į Kunigų Vienybę. Ragi
nama galimai aktyviau įsijungti į 
pasiruošimą Šventiesiem Me
tam. Atnaujinamas ryžtas visais 
galimais būdais ginti Dievo ir ti
kėjimo teises okupuotoj Lietu
voj. Išreikšta padėka buvusiai 
centro valdybai. Pasiųstas pa
sveikinimas Kanados Liet. Kuni
gų Vienybės pirmininkui prel.

— dr. J. Tadarauskui, iš kurio taip 
pat gautas sveikinimas. Kreipia
masi į lietuvišką jaunimą pašau
kimų reikalu.

1974 m. seimo data ir vieta pa
liekama nuspręsti naujai centro 
valdybai.

dPĄRTA — Rafcaoi mašinėles iv. kalbomis, radto, agpair- TV, onmĮtnt* 
risi, jv. biznio marino* — plgiaustaL Pi *n*41rtt* kuo tntar—imjstė' ir fir
ma autantUkuz katalogu* gausite i* SPARTA **▼.: J. L. Giedraitis, 1® 
Bany Dr. E. NprthįMrt, N.Y, 11781. Tai. (616) 767-0066, . 

ANTANAS J. 6AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodbaven, N.Y. 11421; teh 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

■ I ■■ N ■■'N j"...... ..........   ■ I ■!

£ B. 8HALIN8-6ALIN8KA3 — Laidotuvių direktorių*. 84-03 Jamaica Ava 
(yri* Foreri P*way Sta.), Woodbaveo, N.Y. 11421. Sutrikto garbinga* laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JO8EPH GARSZVA — OBABORIU8, BALSAMUOTOJA8. 3 moderato* 
koplyčia*. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; KV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL. HOME — Modami koplyčia, Alr-otm- 
dBioned. A J. Balton-Baltrūn**, Licensed Manager and Notary Public. W 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

TĄSOM RADIJO IR TELĖVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
PI' V patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujant Queens ir apylin- 
Ąs lietuviu*. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0687. Adresas: 
įĮįT Joe Karlas, 87-15 Myrtle Aveinue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
TCbodhaven Blvd.). i 

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 VVilloughby Ave< Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Triarira, Jr. laidotuvių direktorius. 439 
tAfayett* St, Newark, N J. 07106; tel MArket 2-6172. Paruoriamo* gar
bingo* laidouivė*. Modernios koplyčios, orą* vėdinama* '

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
***. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotoja*. Modernilka 

koplyčia lemenime dykai Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

kun. K. Pugevičius ir pranešė 
svarstymų duomenis, juos papil
dant kun. G. Kijauskui.

Sukurtinos Amerikos lietuvių 
katalikų tarybos paskirtis būtų 
telkti JAV lietuvius katalikus 
veiksmingai apaštalinei veiklai, 
studijuoti religines lietuvių 
problemas, akstinti religinę 
veiklą ir ją koordinuoti, atsto
vauti lietuvių katalikų religi
niam reikalam. Tokia taryba tu
rėtų apjungti lietuvių parapijas, 
katalikų organizacijas, vienuoli
jas ir katalikų institucijas. Atsto
vai rinktų 15 asmenų tarybą, ku
riai vadovautų 5 asmenų prezi
diumas, o jo darbus atliktų vyk
domasis štabas.

Taryba ar jos prezidiumas 
sudarytų komisijas studijuoti 
religines lietuvių problemas, 
pav.: lietuviškų telkinių, netu
rinčių kunigo, aptarnavimą, tal
ką lietuvių parapijų sielovadai, 
jaunimo stovyklų dvasios vadų 
reikalą, bažnytinį giedojimą ir 
liturgfhf ’n gyvenimą, religinės 
spaudos problemas, pašaukimų 
klausimą, parapijų perkėlimą ir 
pan.

Rudeniop šauktinas parapijų 
ir organizacijų bei vienuolijų at
stovų suvažiavimas plačiau pasi
sakyti tais klausimais prieš šau
kiant tarybos steigiamąjį seimą.

Pereitų metų L. K. Vienybės 
centro valdybos veiklą apibūdi
no sekretorius kun. V. Zakaras. 
Kol bus išleisti galutiniai tekstai 
viename tome, dabar kiekvieno 
mėnesio sekmadieniam lei
džiami atskiri sąsiuviniai. Ti
ražas 7000 egz. Išleista ir lai
dojimo apeigų knygutė. Ruošia
ma šermenų ir sutuoktuvių lie
tuviškos apiegos. Išleista Šv. 
Rašto Naujo Testamento nauja 
laida 7000 egz. Mecenatas prel. 
J. Karalius tam tikslui paaukojo 
11,000 dol.

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA

(atkeltais 1 psl.)
Saugumo organams reikalinga 

tiksli informacija apie Semina
riją: dėstytojus, vadovybę, klie
rikus ir apie bažnytinio gyveni
mo įvykius. LKP CK sekretorius 
A. Barkauskas LKP CK VI Ple
nume kalbėjo: “Ideologinės 
kovos paaštrėjimas verčia mus 
būti ypač budriais ir veikti ap
galvotai, kryptingai, patikimai 
užklęsfi duris bet kokiai priešų 
įtakai. Mes privalom atitin
kamai reaguoti į visas mūsų 
priešų ruošiamas diversijas, lai
ku jas įspėti ir sužlugdyti. . .” 
(1972.VII.6)

Be abejo, KGB organai žino, 
kad joks sąžinę turįs kunigas, 
nebus rimtas saugumo darbuo
tojas. Ir šiuo atveju verba
vimas saugumo agentais turi 
prasmę. Klierikų tarpe pasė
jamas nepasitikėjimas vieni ki
tais, užverbuotasis bijo pasiro
dyti pamaldus, vengia rimtesnių 
pokalbių etc. Užsiverbavęs jau
nuolis, jausdamas savo dvilypu
mą, neišvengiamai morališkai 
palūžta. Todėl KGB organų pa
stangos klierikus ir kunigus ver
buoti saugumo darbuotojais yra 
grubus nusikaltimas prieš žmo
gaus teises.

Tiek Seminarijoje, tiek už jos 
ribų yra visiems aišku, kuris yra 
rimtas kandidatas ir kuris “su 
partijos bilietu”.

Užverbuotieji yra skirtingi. 
Daugumas turi gerą valią ir Baž
nyčiai kenkti nenori. Jie labai 
vengia susitikinėti su KGB pa
reigūnais, vengia būti kunigų

pobūviuose, kad nereiktų sau
gumui pasakoti, kas ten buvo 
kalbėta. Vienas kitas užverbuo
tasis, praradęs kunigiškąjį ir 
žmogiškąjį orumą bei sąžinę, 
vykdo visa, ko iš jo KGB parei
gūnai reikalauja.

(Tik 10 kandidatų):
Religijų reikalų įgaliotinis Ru

gienis iš Seminarijos vadovy
bės atsiųsto kandidatų sąrašo ke
lis jaunuolius išbraukia, dažnai 
pareikšdamas, kad šitie niekad 
negalės tapti kunigais. Kad Ru
gienis daug kandidatų nenu
brauktų, Seminarijos vadovy
bė yra priversta tvirtinimui pa
siųsti tiek kandidatų, koks yra 
nustatytas valdžios limitas. (Šiuo 
metu kasmet leidžiama priimti 
10 kandidatų. Prieš keletą me
tų leidžiama buvo priimti vos 5.)

(Sekimas per atostogas):
Seminaristams didžiausj rū

pestį sudaro šv. Kalėdų, šv. Ve
lykų ir vasaros atostogos. Prieš 
jas klierikai turi pranešti, kur 
mano atostogauti, kad KGB pa
reigūnai galėtų reikalui esant 
susirasti, o reikalas visada atsi
randa: neužverbuotus dar kal
binti, o užverbuotus pratinti 
dirbti saugumo naudai, pav. pa
pasakoti apie savo draugus, ku
rie pamaldūs, kurie ne, kas nau
jo Seminarijoje, kokios klierikų 
nuotaikos, apie ką jie kalba, ką 
skaito, ką parsineša trečiadienį 
iš miesto etc.

Dažnas klierikas, parvykęs į 
tėviškę, randa iš saugunjo at-

Kunigų Vienybės seime, 
kuris buvo rugpiūčio 22-23 
pasijonistų vienuolyne. 
Jamaicoje, New Yorke, daly
vavę kunigai. Iš ok. I - je 
eilėje: kun. A. Račkauskas, 
prel. J. Balkonas, vysk. V. 
V. Brizgys, Brooklyno vysk. 
Fr. Mugavero, kun. P. Rau
galas, kun. P. Geisčiūnas,

kun. J. Borevičius, SJ, kun. 
L. Budreckas, II-j e eilėje: 
kun. J. Gurinskas, kun. B. 
Liaubauskas, kun. B. Mika
lauskas, OFM, kun. A. Kon- 
tautas, kun. L. Andriekus, 
OFM, kun. K. Bučmys, 
OFM, kun. V. Zakaras, kun. 
B. Ramanauskas, OFM; III- 
je eilėje kun. J. Aleksiū-

nas, kun. J. Kinta, kun. V. 
Pikturna, kun. D. Pocius 
kun. J. Vaškas, MIC, kun. V. 
Martinkus, kun. V. Cukuras; 
IV-je eilėje kun. J. Bernato
nis, kun. Z. Smilga, kun. P. 
Cinikas, MIC, kun. A. Kar
das, kun. V. Dabušis, kun. 
K. Sakalauskas, kun. P. Bu
lovas. Nuotr. C. Binkins

siųstą laišką. Sveikinama su 
šventėmis ir primenama atvykti 
pasimatymui, pav. į kokią nors 
autobusų stotį, paštą, arba Kau
ne paskambinti nurodytu telefo
no numeriu. Kad nereiktų susi
tikinėti su saugumo organais, 
klierikai stengiasi per atostogas 
daugiau važinėti, bet už tai gau
na barti.

Saugumo organų susitikimai 
su klierikais vykdomi prisilai
kant gilios konspiracijos, mat, jei 
liaudžiai išryškės, kad šis ar anas 
klierikas susitikinėja su KGB pa
reigūnais, tai toks netinka būti 
saugumo agentu, kadangi jo visi 
saugosis.

(“Reakcingi” ir “lojalūs”):
Klierikams nepatariama atos

togauti pas “reakcingus” kuni
gus. (Tokiais yra laikomi visi, ku
rie nuoširdžiai dirba Kristaus 
vynuogyne, o ypatingai tie, ku
rie neprisilaiko tarybinės val
džios slaptų, instrukcijų, apribo
jančių religinį gyvenimą.) Labai 
pageidaujama, kad klierikai 
atostogautų pas “lojalius” kuni
gus, kurie yra arba užsiverbavę 
saugumo agentais, arba patai
kaudami valdžiai apleidžia savo 
kunigiškas pareigas ir veda pa
saulietišką gyvenimo būdą. 
KGB organai tokiu būdu siekia 
sužlugdyti klierikų idealizmą, 
kad, matydami netikusius kuni
gų pavyzdžius, ir patys įprastų 
į šitokį gyvenimo būdą.

(Baimės dvasia seminarijoje).
.Dėl KGB organų kišimosi į 

Seminarijos vidaus gyvenimą, 
čia viešpatauja baimės ir napasi- 
tikėjimo atmosfera. Kad ją su
stiprintų, Rugienis laikas nuo 
laiko apsilanko Seminarijoje,pa
gąsdina, kad vieną ar kitą klie
riką reikia pašalinti.

KGB organų sukurtos sunkios 
sąlygos labai prislegia klierikų 
dvasią ir daugeliui pakerta svei
katą. Pastaraisiais keliais metais 
pastebimas liūdnas reiškinys: 
daugumas klierikų smarkiai šlu
buoja sveikata.

(Jauno kunigo skyrimas):
Jei saugumo organams nepa

vyksta palaužti klieriko dvasią, 
tai gavus šventimus, jaunas ku
nigas paskiriamas pas “lojalų” 
kleboną, kad pirmuose kunigiš
ko gyvenimo žingsniuose netu
rėtų idealaus kunigo pavyzdžio.

KGB organai stengiasi už
verbuoti tiek jaunus, tiek vyres
nės kartos kunigus, tačiau laimi 
tik kai kuriuos morališkai susi
kompromitavusius prieš tikin
čiąją liaudį.

KGB organų pastangos pada
ryti kunigus tiesioginiais Baž
nyčios griovėjais yra nusikalti
mas prieš žmogaus teises ir są
žinės laisvę. Šis nusikaltimas 
yra vykdomas per visą pokario 
metą, o ypatingai stiprus pasta
ruoju metu.

N. B. Šios žinios apie KGB 
veiklą Seminarijoje yra surink
tos iš tų, kuriuos saugumo or
ganai bandė užverbuoti savo 
agentais.

(Bus daugiau)

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DMelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU6IO Real Estete, Insurance. Apraudima* gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Punde—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; Milą- 
dieniai* iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Rldgėwood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėm* ir kt pramogom*. Be' 
< o,, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* rūrie* lietuviška* maistas priei
nama kaina.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SRver Bell Baking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43->04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136. I

MOVED TO LARGER QUARTER0 — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y' 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės, medžiagos^ kostiumams, paltams ir suknelėm*. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimo* 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

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

5 Lietuviškam rajone — i
; LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

: Alice’s Florist Shop
107Jamaica Ava. Richmond Hill, N.Y. ]

t ------ Gėlės įvairiom progom ----------
1' Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius < 
į i atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; var- ! |
1 kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. į Į

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

F asolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių, grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vfauėM 
kelionių retkaluoM: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI fCraiaem 
.AUTOBUSAIS įdomių vtotų 
.lankymas

Bpooialto* nuolaMo*:

INDIVIDAMS 
( ekakurrinial* bufetai*)

ORUPBM8
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Editorial Office CL 5-7281 Business Office CL 2-2923

THE WO R K E R by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų —>
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS oqcaną RBINI.N’Ką ir LIET. ŽINIAS

Sacand daa para** t fcaaHy^ N. T. lWt <MBm
PaHHtad waaHy

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
Laikraštį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA—

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai iK-būtinai išreiškia redakcijos 
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Savo laiku ir savo vietoje
šį savaitgalį yra du suvažiavimai — Washingtone PLB ketvir

tas seimas, Bostone jubiliejinis L.K. Mokslo Akademijos suvažiavi
mas.

Tai dvi reikšmingos pokario išeivijos organizuotos jėgos. Viena 
jungia apskritai išeiviją, antra jungia išeivijos katalikų moksli
nes jėgas.

Organizuota visuomenė yra gaji, kai jos narius jungia reali ir 
reikšminga idėja ir kai yra laikui tinkami, idėjai ištikimi veikėjai.

Kiekvienas laikotarpis išryškina tam laikui tinkamiausius vei
kėjus. O specialiom išeivijos sąlygom reikalingi toki veikėjai, 
kurie jaučia laiko pulsą; turi socialumo bei supratimo bendra
darbiauti su kitais; turi idealizmo tarnauti kitiem iki savęs užmirši
mo; turi kantrybės bei ištvermės patys nugalėti visuomeninio 
darbo sunkumus ir tyčia ar netyčia iš šalies statomas kliūtis.

Tokius savo laikui ir savo vietai išryškėjusius asmenis turi savo 
prieky Bendruomenė — Stasį Barzduką; turi L.K.M. Akademija 
— prof. Antaną Liuimą, S.J.

Primindami šiuos asmenis, kurie savo laiku ir savo vie
toje atlieka didelį pasiaukojimą išeivijos gyvybei ir mokslinei kū
rybai, norime tuo pagerbti ir juos ir jų atstovaujamus reikšmin
gus suvažiavimus.

Stasys Barzdukas — gimęs 
1906, mokytojas, paskiausiai 
Lietuvoje Alytaus gimnazijos di
rektorius; nuo atvykimo į Ameri
ką atsistojo pirmose Bendruo
menės eilėse: nuo 1952 Cleve- 
lando Bendruomenės pirmi
ninkas, nuo 1955 JAV LB Tary
bos narys, nuo 1963 PLB vykdo
masis vicepirmininkas, nuo 
1970 PLB pirmininkas ir taip pat 
Pasaulio Lietuvio redaktorius.

Iš SL Barzduko minčių:

Kiek daug ir su kokiu dideliu 
atsidėjimu Bendruomenės žmo
nių dirba vien Švietimo darbą. 
Kiti čia atsidėję vien kultūros 
darbui. Dar kiti — administra
ciniam darbui. Bet yra ir tokių, 
kuriem rūpi Lietuvos laisvinimo 
darbas. Ir gerai, kad rūpi! Te
dirba! . . .Bendruomenė į Šio 
darbo vadovavimą nesiveržia, ji 
oficialiais savo nutarimais va
dovavimą yra pripažinusi ki
tiems (Vitkui). Bet ji taip pat 
negali nenorėti, kad iš tikrųjų 
būtų ir vadovaujama. (Pasaulio 
lietuvis, 1973 sausis-vasaris).

šią vasarą suėjo 24 metai, kai 
buvo paskelbta Lietuvių Charta 

V ir tuo pat metu įkurta PL Bend- 
Kruomenė.

Kas ji yra? VLIK-to 1949 m. 
birželio 14 d. paskelbtas Lietu
vių Chartos įvadas gana aiškiai 
nusako, kas yra LB ir ko ji siekia.

"Lietuvių tauta, užsigrūdinu
si amžių kovose dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi 
savo tėvų žemėse, vieninga va
lia siekia savo gyvybę, kalbą, 
tautines bei valstybines tradi
cijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, 
kad, savo tautine kultūra visuo
tinei žmonių giminės pažangai 
bendradarbiaudama, vykdytų 
Visagalio valią ir laisvo žmo

gaus pašaukimą."
Lietuvių tautos amžinųjų sie

kimų vardan skelbiama ši Lie
tuvių Charta: 1. Tauta yra pri
gimtoji žmonių bendruomenė. 
Niekas negali būti prievartauja
mas savo ryšį su tautine bend
ruomene nutraukti. Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę —

Iš to kas pasakyta, aiškiai su
prantama, jog LB nėra eilinė or
ganizacija ir jon įstoti nariu ne
reikia, nes jau pati mūsų lietu
viškoji kilmė įrikiuoja mus į LB 
gretas.

Ar ji gera, priklauso nuo mūsų. 
LB Woodhaveno apylinkės 
premijuotame rašiny, para
šytame Eilinio, sakoma: “PLB 
savo organizacine struktūra, savo 
statuto paragrafais, nėra ir nesi- 
sako, kad ji yra pati tobuliau- 
sioji. Ji yra ir liks tokia, kokie 
mes patys esame”.

“Išeivijoje esame plačiai išsi
sklaidžiusi tautos dalis, todėl 
bendram darbui mums reikia 
visus mus vienon šeimon jun
giančio prado . . ., nes mes lais
vi būdami, esame savo paverg-

Antanas Liuima — gimęs 
1910, nuo 1929 jėzuitų ordine; 
filosofiją studijavo Olandijoje, 
lituanistiką Kauno universitete, 
nuo 1940 teologiją Lione ir Tu- 
luzoje (1950 daktaro laipsnis); 
nuo 1951 profesorius Gregoria- 
nume Romoje.

Dr. S.A. Bačkiui iškėlus idė
ją atkurti L.K.M. Akademiją išei
vijoje, L. daug prisidėjo prie at
kūrimo 1955 ir nuo 1959 išrink
tas ir perrenkamas L.K.M. Aka
demijos pirmininku. Jis yra taip 
pat visų Akademijos leidinių re
daktorius.

Iš A. Liuimos minčių:

Mūsų tautos istorijoje tiek ka
rų, okupacijų, tiek prievartos. 
Svetimi jungai slėgė, svetimos 
valdžios siekė savo tikslų, slopi
no mūsų kultūros išsiskleidimą. 
Tad juo didesnė dabar mūsų 
pareiga gyvenančių pasaulio 
kultūros didžiuosiuose cent
ruose, turinčių pilną laisvę, rū
pintis savąja, lietuviška kultūra. 
Atitaisyti, kas sugadinta; papil
dyti, kas apleista. Pasivyti, iš
augti, pražysti (Suvažiavimo 
darbai VII, 128 p.).

LFB studijų savaitės simpoziumo, tema — “Jaunimo paruošimas Lietuvos laisvinimo darbui 
ir jo įjungimas į tą žygį”, pagrindiniai dalyviai ir moderatorius. Iš k. L. Valiukas — 
moderatorius, A. Puteris, M. Lenkauskienė, L. Nainytė-Garbonkienė, A. Zaparackas, L.
Švėgždaitė ir V. Narutis. Nuotr. Jono Urbono

LAUKS IŠ VISŲ TEIGIAMŲ ATSILIEPIMŲ 
DĖLTAUTINI0 SOLIDARUMO IR LITUANISTINĖS
MOKYKLOS

tųjų brolių ir seserų balsas, apie 
gyvą lietuvių tautą ir pavergtą 
jos žemę. Tas balsas ir yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
— čia ir yra toji didžiulė estra
da, iš kurios gali kalbėti visos 
lietuvių organizacijos, bet kuria 
pasaulio kalba, visų lietuvių 
vardu—.

Su šiais LB paskirties paryš
kinimais žengiame į LB mėne
sį, rugsėjį. Šis mėnuo yra skir
tas LB organizacinei veiklai su
stiprinti.

LB vadovų prašymas Nr. 1
LB vadovai pirmoj eilėj ban

dys patikrinti teiktinąjį tautinį 
solidarumą — mūsų visų ar bent 
didžiosios daugumos įsijungimą 
į aktyvią LB veiklą.

Paprasčiausias ir visiems įma
nomas tautinio solidarumo paro
dymas yra finansinė parama. 
Čia ne tiek svarbu paramos dy
dis, kiek pats prisivertimas ati
duoti, kad ir mažiausią kasmeti
nę auką LB reikalams, tuoj paro
dant jog tebesi gyvas savo tautai 
ir tebesisieloji jos reikalais.

Apylinkių valdybos netrukus 
išsiuntinės visiems T. Solida
rumo Įnašo lapelius ir lauks iš 
visų teigiamų atsiliepimų.

Prašymas Nr. 2
Amžių eigoje, didieji Lie

tuvos kaimynai ne kartą kėsino
si išnaikinti lietuvių tautą per 
jos papročių ir kalbos suniekini- 
mą.

Tautos išlikimo kovai bene 
stipriausią ginklą mums yra 
nurodęs Mikalojus Daukša, 
prieš 400 metų.

• rugsėjis — LB mėnuo 
•mokėkime solidarumo 

mokesčius 
•remkime lituanistines 

mokyklas

“Ne žemės derlingumu, ne 
drabužių įvairumu, ne miestų 
bei pilių stiprumu gyvuoja tauta, 
bet labiausiai išlaikymu ir var
tojimu savo kalbos, kuri didina 
ir laiko visuomenę, jos santaiką 
ir brolišką meilę”.

Anuomet, Daukšos įspėti, lie
tuviai šviesuoliai ryžtingai po il
gų sunkių metų atvedė lietuvių 
tautą į Aušros gadynę. Dr. Anta
nas Kučas šioje gadynėje kreipia 
ypatingą dėmesį į šeimos ir da
raktorių rolę:

“Žvelgdami į lietuvių liaudį, 
mes giriamės ne tik jos daino
mis, audinių ir drožinių kūryba, 
bet ir jos heroizmu kovoje su ru
sinimu. Knygnešių epopėja yra 
vienintelis pavyzdys visoje pa
saulio istorijoje. Taip pat nepa
lyginama lietuviškoji daraktorių 
ir prie verpiančios motinos ra
telio mokykla”.

Ir dabar mūsų tauta išgyvena 
žiaurią priespaudą bolševikinių 
rusų pavergtoje tėvynėje. O čia, 
išeivijoje, mūsų šeštadieninę 
mokyklą galima palyginti su aną
ja prie motinos ratelio, mokyto
jus — su daraktoriais. Jei imame 
kas kelti klausimą, ar apsimoka 
vežioti vaikus į lietuvišką mo
kyklą, tai paklauskime tėvus, 
kurių vaikai kalba, deklamuoja, 

dainuoja lietuviškai (ir nė kiek 
ne silpniau ir angliškai) ir šoka 
tautinius šokius. Arba suskaity
kime:’kiek garsių pasaulio uni
versitetų jau yra įsivedę lietuvių 
kalbos seminarą.

LB apygardų ir apylinkių vai* 
dybos prašo visus lietuvius

nepalikime savo vaikų šešta
dieniais auklėti gatvei;

padėkime vieni kitiems, kad 
šiemet neliktų nė vieno lietu
viuko, neįregistruoto į lituanis
tinę mokyklą.

A.B.

UŽ LAISVĘ 
POLITINIAM KALINIAM

Ryšium su L. Brežnevo atvy
ramu į Jungtines Valstybes, So
vietų pavergtųjų tautų atsto
vai visokiais būdais stengėsi 
priminti laisvajam pasauliui, 
kokia iš tikrųjų yra padėtis jų 
kraštuose. Viena organizacija, 
Committee fbr the Defense of 
Soviet Political Prisoners (So
vietų politiniams kaliniams 
ginti komitetas) užpirko dide
liuose šio krašto laikraščiuose, 
kaip The New York Times (birž. 
26) ir Clevelando The Plain 
Dealer (birž. 26), The New York 
Review (birž. 28), skelbimus, 
reikalaudami, kad “SoviėtĮfdBHy .* 
junga paleistų visus polNŪttEl ' 
kalinius SSSR ir Čekoslovakijo
je”.

Tarp politinių kalinių pavar
džių, kurių paleidimo ypatingai 
reikalaujama, yra ir šie lietuviai 
(pavardės gautos paskambinus 
Elta informacijos tarnybai): A. 
Kačinskas, V. Kaladė, J. Prapuo- 
lėnaitis, J. Macijauskas, K. Grin
kevičius, V. Zmuida, R. Baužys, 
V. Urbonavičiūtė, R. Truškaus- 
kas.— visi teisti ir nubausti ry
šium su 1972 gegužės Kauno de
monstracijomis; Simas Kudirka 
už mėginimą pasiekti laisvę nu
baustas 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo; Donatas Butkus už do
mėjimąsi ir simpatizavimą bu
distams uždarytas į psichiatrinę 
ligoninę. (Eltos žiniomis tame 
Komitete veikia ir viena lietu
vaitė — p. G. Klimaitė, gyv. 
Clevelande, Ohio).

Elta

— Prof. dr. A. Liuima, SJ, Lie-
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos pirmininkas, iš Romos at
vyks į Akademijos suvažiavimą 
Bostone.

Viena Iš Lietuvos operos pradininkų:

JADVYGA VENCEVIČAITĖ — 
DAINININKĖ, AKTORĖ Ir 
ŽMOGUS *

: STASYS SANTVARAS ------- - - — -
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Operos dainininkė Jadvyga 
Vencevičaitė ir savo talentą, 
ir stiprius muzikinės kultūros 
pagrindus gavo iš savo moti
nos. Jos motina buvo iškili pia
nistė ir muzikos mokytoja. At
seit, jau tada, kai mūsų maloni 
Sukaktuvininkė pradėjo dirbti 
LMKD-jos vaidykloj, jinai jau 
buvo muzikos meno pradmenis 
pakankamai stipriai įsisavinusi. 
Dainavimo meną ilgėlesnį laiką 
studijavo Kauno muzikos mo
kykloj ir tame pat Kaune pas 
Pavlovą, dainavimo studijas 
pagilino, savo mene pasitobuli
no 1929-1930 m. Paryžiuje, 
Prancūzijoj.

Jadvyga Vencevičaitė turėjo 
skaidrų ir sodrų, itin malonaus 
tembro mezzo-sopraną. Jos dai
navimas pasižymėjo aiškia tarti
mi, jautriu ir išieškotu frazavi- 
mu, niekad nesuklumpančiom 
intonacįjom, nuo apačių iki vir
šūnių išlyginta balso kantilena. 
Kiekvienas jos kuriamas vaid
muo dainavimo ir vaidybos po
žiūriu, kaip du vandens lašai. 

sudarė išlaikytą vientisą charak
terį, vienas kitą paryškindami, 
papildydami, susijungdami į 
darnių spalvų paveikslą. Toks 
dainavimo ir vaidybos menas 
Jadvygai Vencevičaitei buvo 
pririnkęs gausų būrį gerbėjų. 
Dar ir dabar sutinku žmonių, 
anuomet gyvenusių Kaune, ku
rie jos dainavimo ir vaidybos 
negali pamiršti.

Savo jaunystę, savo gra
žiausias gyvenimo dienas paau
kojusi nepr. Lietuvos operiniam 
teatrui, 1920-1944 m. laikotarpy 
Jadvyga Vencevičaitė yra sukū
rusi ir padainavusi apie 50 at
skirų operinių vaidmenų (iš 66 
tuomet statytų op. veikalų). Jų 
tarpe buvo mažų, vidutinių ir 
pačių didžiausių mezzo-soprano 
partijų. Kaip jau buvo tarta, Jad
vyga Vencevičaitė nežiūrėjo į 
tai, kas jai duodama dirbti, o pai
sė tik paties esmingiausio daly
ko — kad kiekvienas jos kuria
mas vaidmuo, didelis ar ma
žas, ir savo vokalu, ir vaidyba 
skambėtų meniškai ir stilingai.

Tikrai būtų per ilga litanija 
tiem jos sukurtiem vaidmenim 
čia išvardinti ar nors vienu kitu 
brūkšneliu juos apibūdinti. Pa
minėsiu tik tai, kas mano paties 
akyse ir atminty dar nepradingo: 
G. Verdi Aidos Amneris ir Tru
badūro Azučena, Ch. Gounod 
Fausto Siebelis, Thomas’o Mig- 
non, Saint-Saens’o Dalila, Pon- 
chielli Džiokondos Laura, P. 
Čaikovskio Pikų damos Polina ir 
Grafienė, D. Albert o Pakalnės 
Marta, Massenet VVerterio Šarlo- 
ta. . .

Dieve mano, kokie tai buvo 
puikūs Jadvygos Vencevičaitės 
darbai! Tiesiog tragiška, kad jie 
nebepakartojami, kaip nebe- 
pakartojama ir kiekvieno akto
riaus kūryba. Jie tėra tik Lie
tuvos operinio teatro istorija, o ir 
ta pati iki šiol dar nesulaukusi 
išsamesnių monografijų bei stu
dijų, nelemtų įvykių apnešta 
drumzlėm ir dulkėm.

-o-
Į praeities pragarmę nugriuvę 

metai, atsiradęs nuotolis ir per
spektyva, kaip man atrodo, suda
ro sąlygas pažvelgti į operos so
listę Vencevičaitę ramiai ir, 
kiek tai žmogui yra įveikiama, 
— objektyviai. Iš tolumos žiū
rint, jos paveikslo linijos ir kon
tūrai jau yra pakankamai ryškūs 
ir išbaigti.

Mano nuoširdžiausiu įsitikini
mu, būtų grubi skriauda, skaudi 
neteisybė, jei mes Jadvygą Ven
cevičaitę paliktumėm tame 
"tarpstoty”, į kurį aplinkybės, o 

dalinai ir jos pačios būdas ją 
nustūmė, paliko ir jau beveik 
pamiršo. Sukaktuvininkė, sulau
kusi tokio gražaus ir garbingo 
amžiaus, iš tikro buvo toji mūsų 
mezzo-sopranistė, kurios ope
riniam teatre kuriamu menu 
mes galėjom ne tik džiaugtis, 
gėrėtis, bet ir didžiuotis. Jis bu
vo viena iš tų mūsų operos teat
ro solistų, kurie reprezentavo to 
teatro meninį lygį ir pasiektų 
laimėjimų aukštumas. Jei kas 
nors iš recenzijų, iš kritikų kada 
nors pabandys atkurti jos artis
tinį paveikslą (neabejoju, jog tai 
bus padaryta), tas tikrai atras, 
kad ji kritikos nepalankių žodžių 
ir priekaištų beveik negirdėjo, 
o jeigu jų kiek ir atsirastų, 
tai būtų tik labai menkas ir ne
reikšmingas žiupsnis. Jos daina
vime ir vaidyboj nebūdavo to
kių “duobių”, kaip šiaip taip iš
rėkta aukštoji gaida, kaip into
nacijų ir kantilenos nelygumai ir 
nešvarumai, kaip nesusigaudy
mai tekstinėj ir muzikinėj op. 
veikalų dramaturgijoj, kaip dar 
kitokie operinio darbo trūkumai. 
Dėl ypačiai rimto ir nepaviršu
tiniško santykio su savo pa
šaukiamu ir darbu dažniausiai ji 
būdavo giriama ir glostoma, kaip 
ano meto kritikai sakydavo, ji vis 
būdavo “savo jėgų aukštumoj”.

-o-
Jadvyga Vencevičaitė niekad 

nesirūpino autoreklama, savo 
garbės ir laimėjimų nesistengė 
garsinti ir nešti į viešumą, ne-

Solistė J. Vencevičaitė Aidos opero
je. Nuotrauka iš N. Romuvos 1936.

ieškojo protekcijų ir niekuo
met jomis nesinaudojo, galėtum 
sakyti, ji buvo laiminga ir kitų 
žmonių užnugary stovėdama. 
Toks kuklus ir nesavanaudiš
kas būdas taip pat nemažai lė
mė, kad ji atsidūrė minėtame 
“tarpstoty”, kad jos žvaigždė 
lyg ir prigeso kitų šviesybių ir 
spalvų spektre. Tuo tarpu Ven
cevičaitė savo darbais įrodė, kad 
ji yra pirmaeilė Lietuvos operi
nio teatro dainininkė ir aktorė, 
tvirtai stovinti iškiliausioj ano 
meto solistų gretoj. Tik toj aukš
tumoj ir visą laiką ji turėtų 
būti laikoma.

Dar vienas Jadvygos Vencevi
čaitės talentas, taip pat žavus ir 
užburiantis, tai kad ji yra tauri, 
šviesi, subtili moteris, pajėgianti 

į savo artimą žiūrėti su šyps
niu ir atlaidumu, pajėgianti ir 
savo pačios viduje užslopinti su
sitelkusį liūdesį, skausffi% 
skriaudą ir žmogaus dalios tra
gizmą.

Pradžioj šio rašto prisipaži
nau, kad kai kurias mintis apie 
gyvenimą ir žmogų mano galvoj 
sukėlė Jadvyga Vencevičaitė- 
Kutkuvienė. Iš tikro, jei gyveni
mas yra neįkainojama, nepasve
riama ir nepakartojama vertybė, 
jei žmogaus aukščiausias tikslas 
yra tos vertybės nepaversti be
prasmybe, nesąmone ar girios 
žvėrim, tai mūsų gerbiama Su
kaktuvininkė, kaip žmogus ir 
kaip meno kūrėja, savo gyveni
mo egzaminus yra išlaikiusi tik 
pačiais garbingiausiais pažy
miais. Tegu tad lietuvių Operos 
teatro istorija būna šiaurės gra
nitas, o Vencevičaitės vardas ta
me granite tegu spindi aukso 
raidėm!. .

Esu tikrai laimingas, kad savo 
mintim ir nuomonėm galėjau 
paliudyti nors vieną kitą faktą, 
kurie, norėčiau būti optimistas, 
padės atkurti teisingesnį ir tik
resnį op. solistės Jadvygos Ven
cevičaitės žmogiškąjį ir artistiš
kąjį portretą.

(Paskaita, skaityta Chicagoj 
1973.V.13, minint 75 metų su

kaktį).



< .• 1973 m. rugpiūčio 31, nr. 35 •DARBININKAS

JUBILIEJINĖ MERGAIČIŲ STOVYKLA čių, norinčių dalyvauti -
> U i u ■ X . . - -

Putoamo ses&ty 30 metų darbo su jaunimu sukaktis

Arkiv. Jurgio Matulaičio į- 
steigtos Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vargdienių 
seserys Amerikoj yra daugiau 
žinomos kaip Putnamo seselės, 
šalia daugelio kitų įsipareigoji-

liau ir seselės dar neturėjo paty
rimo tokiame darbe. Bet ledai 
jau buvo pralaužti, ir tų metų 
patirtis tapo painoka ateinan
čių metų stovyklai. Stovyklų 

_ ___________ programos tobulėjo, ir stovyk-
mų, —- spaudos, senelių ir ligo- lautojų skaičius augo, kol praau- 
hių globos, vaikų darželių,, šeš- go šimtinę ir Putname esamų 
tadienių mokyklų, — plačiausiai patalpų ribas.
žinomi jų darbai yra su mergai
tėm jų vadovaujamose vasaros 
stovyklose.

Stovykla gali turėti daug 
reikšmių ir prasmių. Ji gali būti 
tik poilsio vieta, tik proga miesto 
vaikui pagyventi gamtoje, gali
mybė tėvams vaikus išsiųsti iš 
namų, kad patys galėtų pailsėti 

ir paatostogauti ir t.t.

Ugdymo ir brandinimo proga
Putnamo seselių vadovauja

mų mergaičių stovyklų paskirtis 
ir misija daug gilesnė ir plates
nė. Seselės šioms stovykloms 
ruošiasi labai kruopščiai. Jos turi 
išdirbtą, pataisytą, pritaikytą ir 
daug kartų praktiškai išbandytą 
programą. O tos programos ap
imtis labai plati. Putnamo sese
lė? į stovyklas žiūri kaip į savo 
krikščioniškos misijos ir tautinių 
uždavinių vykdymo lauką. Tai 
matosi ir stovyklų programų pa
ruošime ir jų vykdyme. Ši pro
grama yra labai plati. Į ją įeina 
lietuviškų papročių atgaivini
mas, meno ir rankdarbių moky
mas; tautinis įsąmoninimas — 
supažindinimas su lietuvių tau
tos istorija ir geografija; skaity
mo bei rašymo pratybos, kas
dieninis lietuvių kalbos naudoji
mas, lietuviškos dainos, tauti
niai šokiai.

Pirmoj vietoj yra statomas sto
vyklautojų dvasinis auklėjimas 
ir moralinis brandinimas. Se
selių stovyklos visada turėjo ka
pelionus, kurie buvo ne tik su
sipratę lietuviai, bet taip pat pa
tyrę dvasios vadai ir uolūs kuni
gai. Stovyklų metu nemaža mer
gaičių būdavo paruošiamos iš
pažinčiai ir kartu su draugėmis 
priimdavo pirmąją Komuniją.

Stovyklų pradininkė
Šių stovyklų pradininkė ir 

pirmoji organizatorė buvo sese
lė Augusta. Jos pastangomis, 
suprantama, padedant kitoms 
seselėms ir pritariant tuometi
nei vyriausiai vadovei motinėlei 
Aloyzai, pirmoji mergaičių sto
vykla buvo suorganizuota 1943 
vasarą. Stovyklautojos buvo 
ankstesnių ateivių dukros, ir jų 
skaičius buvo, nedidelis. Paga-

Vėliau stovykloms vadovavo - 
ir talkino daug kitų seselių: Apo
linara, Celina, Felicija, Be- 
nigna, Paulė, Margarita (dabartį- . ten vyksta specialios stovyklos 
nė vyr. vadovė), Teresė, Jonė, berniukams. Ši yra jau antroji 
Dalia, Ignė, Onutė, Loreta ir ki
tos.

Putnamas— Dainava 
— Neringa

Nuo 1943 iki 1969 mergaičių 
stovyklos būdavo Putname, se
selių sodyboje. Mergaitės būda
vo apnakvydinamos bendrabu
čio name — “Raudondvary”. O 
kurios ten netilpdavo, pačiose 
vienuolyno patalpose.

Mergaičių tėvams nereikėda
vo savo dukrų įkalbinėti, kad va
žiuotų į stovyklų. Vieną vasarą 

pabandę, mergaitės laukdavo 
kitų metų ir pačios prašydavosi 
vežamos į stovyklą.

Tokiu būdu nemažas skaičius 
lietuvaičių stovyklaudavo pas 
seseles po keletą metų. Kai ku
rios nuo 7 iki 17 savo amžiaus 
metų. metų. Tiek vasarų, aišku, 
padarydavo daug įtakos į 
mergaičių dvasiną, tautinį ir so
cialinį brendimą. Pradžioje to 
tikėjosi ir laukė tėvai. Su tuo 
tikslu dirbo seselės. Dabar jau 
buvusios stovyklautojos pačios 
tai įvertina ir pačios siunčia sa
vo dukras į seselių vadovau
jamas vasaros stovyklas. Nema
žas skaičius ir jaunesnių seselių 
yra išaugusios iš ankstesnių sto
vyklautojų.

Šalia stovyklų Putname nuo 
1956 seselės pradėjo pravesti 
mergaičių stovyklas ir Dainavoj, 
tuo sudarydamos galimybes 
vidurio Amerikos lietuviams ar
čiau savęs turėti seselių vado
vaujamą stovyklą. Kartu tai buvo 
noras duoti progą toms mergai
tėms, kurių jau nebegalėjo įtal
pinti į Putname vykstančias sto
vyklas.

Tačiau nežiūrint Dainavos pa
lengvinimo, Putnamas vistiek 
nepajėgė sutalpinti visų mergai-

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENE sutiko 
šiame laikraštyje duoti pą^iškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Dar- 
bininkcvskaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attomey-at-Law. 
The Boston Five Bldg., 1895 Center 
St., Boston. Mass. 02132

BENDROS NUOSAVYBES 
KLAUSIMAS

Klausimas

. - vasaros
stovyklose. Seselės atsistojo 
prieš didelį klausimą: ar plėsti 
ir didinti Putname esančias pa
talpas, ar ieškoti specialios, pa
našios į Dainavą, stovyklavietės.

Tokia vieta buvo surasta ban
guojančių Vermonto kalnelių 
miškuose. Seselės ją įsigijo 
1969. Paremontavo, praplėtė, o 
1970 m. jau pradėjo naudoti. 
Taip gimė Neringa. Tokiu būdu 
šios vasaros mergaičių stovykla 
Neringoj yra jubiliejinė — 30-ji.

Neringoje stovyklauja ne tik 
mergaitės. Jau treti metai, kaip 

vasara, kai rengiama stovykla 
silpnai lietuviškai mokantiems 
vaikams. Rytų pakraščio moks
leiviai ateitininkai turi savo 
vasaros stovyklas Neringoje nuo 
pat jos pradžios — 1970.

Padėka ir linkėjimai
Tad šia trisdešimties metų su

kakties proga norėtųsi pareikšti 
gilią ir nuoširdžią padėką Putna
mo seselėms už jų ilgų metų 
ryžtą, pasišventimą ir aukas, su
dėtas į šį kilnų darbą. Neabejo
ju, kad kiekvieną vasarą ir kiek
viena stovyklautoja grįžta namo 
praturtinusi savo dvasinių ir 
tautinių lobių kraitį. O kokia ne
paprastai didelė viso to bendra 
suma, vienas Dievulis težino, ir 
neabejoju, kad Jis seselėms už 
tai šimteriopai atsilygins. Mūsų 
tautos vardu dėkingumas bus į- 
rašytas į Lietuvos istorijos lapus.

Užbaigiant norėtęsi palinkėti, 
kad Putnamo seselių vadovauja
mos vasaros stovyklos niekad 
neužsidarytų. Kol jos egzistuos, 
tai ir lietuvybė gyvuos!

Stovyklautoja

Vėliavų pakėlimas Neringos jubiliejinėje mergaičių sto
vykloje. Nuotr. P .G.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Daug kartų po to užsiminiau 
savo vyrui, kad reikėtų perrašyti 
dokumentus. Jis pripažino, kad 
aš teisi, bet, nieko nedaręs, pa
simirė prieš keletą mėnesių. 

Kai atvykom į Ameriką, mano. Į advokatą nesikreipiau, nes vis- 
vyras dirbo plieno gaminių fab-* ’ ’ ‘
rike, o aš pati valiau įstaigas. 
Vienas iš mūsų dirbdavo iki 3 
vai. popiet, o kitas — nuo pen
kių iki 12 vai. nakties. Tokiu bū
du mūsų trys vaikai nebuvo pa
liekami be priežiūros. Viskas ėjo 
sklandžiai.

Po trejų metų turėjom pakan
kamai pinigų nusipirkti namam, 
žinoma, su “mortgage” (paskola 
iš banko).

Mano vyras užsispyrė, kad 
mum sunku vieniem namus 
pirkti, nes, girdi, reikia keletą 
centų palikti banke. Jis nutarė 
namus pirkti kartu su savo bro
liu, viengungiu. Mes tam pirki
mui skyrėm tris tūkstančius ir 
brolis — tiek pat. Dokumentai 
buvo sudaryti abiejų, t.y. mano 
vyro ir jo brolio, vardu.

Mano vyras mokėjo bankui už 
“mortgage”, mokėjo mokesčius. 
Mes patys gyvenom viename 
bute (namai yra trijų butų). 
Svainis apsigyveno pas pažįs
tamus.

Praėjo treji metai, ir svainis 
užsimanė vesti. Vedė už save 15 
metų jaunesnę moterį, ir jie su
silaukia kasmet po vaiką. Dabar 
jau turi penkis vaikus.

kas, ką mes turim, yra abiejų 
vardu, išskyrus namus, kurie bu
vo vyro ir jo brolio vardu.

Dabar svainis su manim nesi
kalba. Sako, kad aš visuomet 
buvau jų, brolių; nesantaikos 
priežastis. Svainio žmona taip 
pat su manim nesikalba, bet kai
mynam pasako, kad pusė mano 
namų yra jų.

Mūsų vaikai lanko aukštąsias 
mokyklas (college), vienas yra 
jau baigęs.

Kaip man reikėtų reikalą su
tvarkyti? Ar padėtų, jei nueičiau 
pas advokatą? Gal palaukti, kol 
svainis, apsisvarstęs, pats nutars 
namų neatimti iš brolio našlės?

Mano amžinatilsis vyras ir jo 
brolis visuomet gerai sugyveno, 
vienas kitam padėjo tol, kol bro
lis vedė.

Našlė, New Yorko valstija

Atsakymas
Paprastai nuosavybės doku

mentai yra interpretuojami taip, 
kaip jie yra surašyti. Prileidžia

ADOLF SCHRAGERS BALDŲ 
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ma, kad asmenys juos sudarė 
taip, kaip pageidavo. Dokumen
tai (deed) buvo sudaryti Tams
tos vyro ir jo brolio Vardu, 
tad įstatymai prileidžia, kad jie 
norėjo, jog namų nuosavybė bū
tų bendra (common, arba joint).

Tačiau, jei įrodoma (ir tai kar
tais gali būti padaroma), kad, 
pirkdami namus, abu “pirkėjai” 
suprato ir norėjo (intended), jog 
namai priklausytų vienam iš jų, 
o ne abiem, ir kad Tamstų at
veju, pvz., Tamstos svainis in
vestavo tris tūkstančius dolerių 
kaip paskolą savo broliui namam 
pirkti, — tada reikalas gali pasi
keisti. '

Įrodyti tokį dalyką nebūtų 
taip lengva, kaip Tamstai atrodo. 
Faktas, kad Tamstos vyras mo
kėjo paskolą bankui, yra svar
bus, bet nėra lemiantis fakto
rius.

Patariu nedelsiant pasikalbėti 
su vietiniu advokatu. Tamsta vis 
tiek neapsieisi be teismo (proba- 
te), nors kitas Tamstų turtas ir 
buvo abiejų, Tamstos ir Tamstos 
vyro, vardu. Tad kreipia į 
advokatą neišvengiamas.

Neužmiršk Tamsta, kad,,jei. 
bus pripažinta, jog namai yra 
Tamstos ir Tamstos vaikų, tada 
reikės svainiui grąžinti jo 3,000 
dol. su nuošimčiais.

— “Laikui”, Argentinos lietu
vių savaitraščiui, šiais metais su
kanka 25 metai. Sukaktis mini
ma rugsėjo 16. Šia proga bus iš
kilmės lietuvių salėje su atitin
kama programa.

— Sol. Dalia Kučėnienė pui
kiai pasirodė Lietuvių dienoje 
Lakewood, Pa. Vietos laikraščiai 
skelbia, kad dalyvavo apie 
30,000 žmonių. Sol. D. Kučė
nienė minios buvo šiltai sutik
ta ir palydėta ilgais plojimais.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų krašte 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS
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Sėdžiu po medžiu ir laukiu 

ateinant Stasio ir Alės Santvarų. 
Stasys Santvaras, poetas ir solis
tas, teatro žmogus, operų vertė
jas, dramaturgas, gi ponia Alė 
dabar dirba didelėje apdraudos 
bendrovėje Bostone ir tam dar
be yra aukštai pakilusi.

Poetas man panašus į kilnu 
riterį, ispanišką hidalgo. Jis eina 
truputį palinkęs. Jis aukštas v’- 
ras ir pasilenkia, kad kiti nebūtų 
toki žemi. Ant galvos turi tokią 
baltą kepuraitę, kurią nešioja 
golfo žaidėjai. Kepuraitė graži, 
švari.

Susidomi jo drabužiu. Viskas 
elegantiška, lyg ką tik išėjęs iš 
geriausios siuvyklos. Žmogus 
eina maudytis, ir tie drabužiai 
suderinti, suglostyti. Ilgos ko
jinės, priderintos spalvos, spor
tiniai batukai pritaikyti. Visada 
ir visur jis gražiai rengiasi. Toks 
jau Santvaras!

Kai jis prieina arčiau, pirmiau
sia jis atsikrenkščia. Tai labai 
būdinga Santvarai. Krenkšteli. 
Lyg duoda ženklą — ateinu.

Santvaras yra mielas ir man
dagus žmogus. Tiesiog stebina 

tas jo gyvenimo stilius, apdairu
mas, žvilgsnis ir dėmesys ki
tam. Visa tai jam savaime iš
eina, be vaidybos, be pastangų.

Tas kilnusis poetas save laiko 
žemaičiu, pridėkime dar ir bajo
ru. Kartais bajorystę įsivaizduoji 
kaip kokį bravūrą, nesibaigian
čias medžiokles, siautėjimus, 
ginčus dėl garbės. Santvaras, 
priešingai, yra kilnus aristokra
tas, visiem nešąs gerą žodį, 
draugystę.

Šiemet jis pats viešai pasakė, 
kad kartą parašęs recenziją ir 
knygos autorių perleidęs per 
kritiko girnas ir sumalęs. Kai bu
vo atspausta jo recenzija, jis pa
galvojo: kaip bus nemiela tam 
autoriui skaityti. Ir nuo tada jis 
apie kitą žmogų kalba ir rašo tik 
teigiamai. Kam sunkinti gyve
nimą, kad jis ir taip sunkus, — 
sako jis. Priešingai, geriau pri
dėti gerą žodį, draugystę, kad 
drauge praleista valandėlė būtų 
maloni visiem.

Po balta kepuraite jis turi bal
tų plaukų vainiką. Žili plaukai 
jam pritinka ir suteikia orumo. 
Taip ir įsivaizduoji, kad iš senų 

istorijos lapų ateina vaidyla su 
kanklėmis, visų gerbiamas, orus 
ir visiem atnešąs rimtį.

Tuos žodžius rašydamas, ne
perdedu. Toks yra ir šiandien ’ 
Santvaras, kuris praeitais metais 
atžymėjo 70 metų sukaktį, vi
sada jis jaunas, neišsenkamos 
energijos ir visada mielas. Kar
tais ir jį mala gyvenimas, bet jis 
tada pasitraukia į šalį, kad pra
eitų visas alasas, visos dulkės. 
Tada ir vėl iškyla šviesi jo gal
va.

Jis moka atostogauti, tingi
niauti, atsipalaiduoti, pasinau
doti ir vandeniu ir saule, vėsiu 
gražiu oru. Mokėjo ir kitus |- 
traukti į atostogų nuotaiką, prisi* 
dėti prie kitų linsmų žaidimų.

Grįžtant iš baseino, reikia bū
tinai užeiti į jo kambarį. Tas 
kambarys puikus ir gražus, pri
taikytas jo gyvenimo būdui. Už
eiti čia būtina, nes Staselis 
mėgsta tokias užeigas (Staselio 
vardas jam pritinka, jis toks ly
rinis, pastoralinis poetas!).

Tuoj jis paima tris sidabrines 
taureles ir įpila konjako, škotiš
kos degtinės, džino. Tai priklau
so prie maudymosi ritualo, kad 
nebūtų kokių peršalimų. Miela 
ponia Alė tuo metu iš stalčiu
ku ištraukia puikaus sūrio gaba
lėlį, sausainių, paštetą.

Kai ši taurelė geriama su ri
tualiniu orumu, aptariama visa 
programa. Ką veiksime? Yra 
vakarai, bent kelios salės.

Pagerbiame poetą Joną Aistį
Taip suplanavome surengti 

poeto Jono Aisčio pagerbimą.

Jis čia praeitais metais atostoga
vo ir vienas skaitė savo poezi
ją. Tai buvo tikrai gražus poeto 
balsas, paskutinis žodis, tartas 
lietuviškai auditorijai. Didis 
poetas. Argi jam neatiduosime 
tinkamos pagarbos. Taip.

Toks poeto Jono Aisčio pager
bimas buvo surengtas liepos 18, 
trečiadienį, bibliotekos salėje, 
priešais valgomąjį. Ten visai pa
togu, telpa apie 60 žmonių. Ap
linkui knygos, paveikslai sudaro 
jaukią atmosferą.

Jau buvo atvažiavusi iš Chi- 
cagos Bronė Stravinskienė. Ji 
surinko laukinių gėlių puokštę 
ir ją padėjome ant stalo. Apie 
tokias gėles dainavo poetas, pri
gludęs prie žemės. Padėjome jo 
Poezijos knygą.

Žmonių prisirinko pilna bi
blioteka. Tai tikrai graži ir puiki 
publika, kuri supranta, kas yra 
poezija, kuri mylėjo tautos dai
nių Joną.

Man čia teko pristatyti, pakal
bėti apie Jono Aistčio poeziją, 
ką jis atnešė naujo, kokiu bū
du rašė ir ką parašė. Atostogų 
krašte, kur reikia naudotis be
veik savo atmintim, tos kal
bos yra daugiau impresionisti
nės, nepretenduoja jokiu būdu į 
‘•eminaro darbus. Bet ir to už
tenka, kad išryškėtų poeto profi
lis, jo kūrybos vadamosios lini
jos.

Antroje dalyje skaitė poetas 
Stasys Santvaras. Ieškojome 
visų stovyklaujančių tarpe mo
ters, kad kas paskaitytų. Moteris 
būtų labai pritikusi, bet nesura
dome. Taip teko mudviem atlik

ti valandos programą.
Stasys Santvaras skaitė labai 

puikiai. Jis juk baigęs konserva
torijas, teatro žmogus. Toje pa
čioje bibliotekoje buvome 
suradę Aisčio Poeziją. Jis ir pa
sirinko rečiau girdėtus eilėraš
čius. Užbaigė “Draugyste” — 
(Jei kartais vėl po daugel me
tų ...) Ir tas eilėraštis labai pri
tiko, tiesiog vainikavo viską.

Pastoralė su poetu S. Santvara
Savaime kilo mintis nueiti dar 

toliau — surengti vieną vakarą 
su poetu Stasiu Santvarų. Sun
ku buvo prikalbinti. Ir mieloji 
Alė vis priešinosi, bet paskui į- 
veikėme visas kliūtis. Tą dieną 
jis buvo nuėjęs prie jūros, ir ten 
kilo man staiga mintis: pavadinti 
ne vakaras su poetu, bet pasto
ralė su poetu Stasiu Santvara.

Taip ir pradėjome rengtis. 
Mieloji ponia tuoj atskaitė pa
mokslą — neskaityk liūdnų ei 
lių, jų žmonės nenori, ir paskui 
nurodė tai, kė reikia skaityti.

Staselis sukrenkštė ir pasiėmė 
gražų užtraukiamą portfelį. Ten 
jo rankraščiai. Mudu su ponia 
Alia išėjome prie marių, gi Sta
selis skaitė ir skaitė.

Ir čia teko man lektoriaus pa
reigos, pakalbėti, kas tasai Sta
sys Santvaras, ką jis parašė ir 
kaip parašė. Už penkiolikos mi
nučių kalbos pakviečiau poetą 
skaityti ir kalbėti.

Jis paaiškino, kaip ir kada pa
rašė kokius eilėraščius. Skaitė 
visokiausių laikų, stilių eiles ir 
užbaigė ištrauka iš nepaskelbtos 

dramos “Moterų santarvė”. Skai
to jis puikiai, patraukliai, viskas 
skamba lyg kokia muzika, išta
riami visi priebalsiai ir balsiai 
švariai, sklandžiai. Tai artisto 
kalba!

Ir visiem padarė puikų įspū
dį. Žinoma, ponia Alė tuoj sužai
bavo: Staseli, visai neklausei 
manęs, nepaskaitei mano pra
šytų eilių!

Jų vasaros atostogos baigės. 
Tai dr. Juozo Vydo iniciatyva 
ir lėšomis buvo surengtos iš
leistuvės toje pačioje biblioteko
je. Dalyvavo kokia 15 žmonių. 
Pasikalbėta. Santvaras papa
sakojo iš savo dainininko kar
jeros ir padainavo operų arijų. 
Padainavo puikiai. Ypač jam pri
tinka liūdnos lyrinės dainos. Bu
vo ir “pageidavimo koncertas”, 
užsakėm tai ar kitką padainuo
ti.

Ponia Alė visada draugiška ir 
miela, jauki ir kilni dama. Ji 
laikosi atokiau nuo didžiųjų ke
lių, kur visi nueina bildėdami, 
liet jos buvimas jaučiamas. Ji 
daug keliauja ir daug skaito. Vi
sada turi kokią knygą, žurnalą. 
Mieste nuolat ieško kokių nere
gėtų įdomesnių daiktų, kurie pa
puoštų jos namus.

Su jais reikėjo atsisveikinti. 
Ir buvo gaila. Palydėjau net iki 
Kennebunko, kur ateina autobu
sas. Sudėjau gražius lagaminė
lius. Taip čia baigėsi jų vasaros 
atostogos. Kitą metą būtinai at- 
vyksime, būtinai! — sako jie.

(Bus daugiau)
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HARTFORD, CONN.
A a. Kazys 

Petruškevičius

Rugpiūčio 2 St. Francis ligo
ninėje mirė inž. Kazys Petruške
vičius, būdamas dar tik 50 metų 
amžiaus. Jam buvo padaryta 
inkstų akmenų operacija. Atro
dė, kad viskas tvarkoje, bet pas
kui prisimetė plaučių uždegi
mas, ir širdis neatlaikė. Jis mirė.

Buvo pašarvotas Karlono- 
Moloy koplyčioje. Penktadienio 
vakarą rožančių sukalbėjo kun. 
J. Matutis. Giminės ir pažįsta
mi buvo sudėję daug vainikų ir 
gėlių puokščių. Šeštadienio rytą 
atlydėtas į Švč. Trejybė para
pijos bažnyčią. Čia , klebonas 
kun. J. Matutis atlaikė gedulin
gas mišias, pasakė jautrų pa
mokslą. Per mišias giedojo solo 
Irena Petkaitienė ir muz. Jurgis 
Petkaitis bei vyrų choras. Po vi 
sų pamaldų velionis buvo nuly
dėtas į Cedar Hill kapines ir čia 
palaidotas. Kapinėse maldas su
kalbėjo kun. J. Matutis. Pabai
goje sugiedota Marija, Marija.

Kazys Petruškevičius buvo
gimęs 1922 rugsėjo 25 Seinuose, 
Lietuvoje. Baigė Vytauto Di
džiojo gimnaziją Vilniuje. Besi
mokydamas susipažino su Jad
vyga Majoraite, vilniete, kuri 
mokėsi Birutės gimnazijoje. Bai
gusi dirbo Maiste. K. Petruške
vičius ją vedė 1942 m.

HAPPY 
LABOR DAY

r«c«Nacfion < wodiikopv

MONX, N. Y. 10471 
(212) 549-6500

TYPEWRTTER AND 
ADDING MACHINE SERVICE CO. 

79 Washington Avė. 
Belleville, N.J.

Call 201 — 751-0068

PARAKUS AUTO 
DIAGNOST1C CENTER

North of Rotrto 4 Paramų*, N. J.

EAST RUTHERFORD 
AUTO BODY 

Car & Truck Painting 
Collision Experts

71 Union Avenue East Rutherford, N.J. 
Call 201 438-2275

THE RED DINER 
Open 7 Days a Week 

Good Food at Sensible Prices 
392 Amboy Avė., 

Woodbridge, N. J. 
Call 201 634-9200

HAMILTON AUTOMATIC 
TRANSMISSION SERVICE 

135 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.

TOWN DELICATESSEN 
& 

LIQUORS 
Open 7 Days a Week 

83 Central Avenue 
Ridgefield Park, N. J.

GRABAM FOOD MARKET 
Open 7 Days a Week 

92 Grabam Avė., 
Paterson, N. J.

Call 201 881-7597

WRIGHT HOMES
Build the Wright Way 

is Part of the Language 
17 Star Plaza, Washington, N.J.

Call 201 689-1444

CARDELL’S AUTOMOTIVE INC.
417 Main St., 

Little Falls, N. J.

WINSTON WINE AND LKJUORS 
Finest of Imported & Domestic Wines 

& Liquon 
659 Palisade Avė. 

Cliffside Park, N. J. 
We Deliver 

Call 201 943-6524

Užėjus bolševikams, abu pasi
traukė į Austriją ir ten gyveno 
ketverius metus. Austrijoj Ka
zys baigė' inžineriją. Iš Austri
jos emigravo 1947 į Venecuelą. 
Ten jis baigė topografijos mo
kyklą ir paskui dirbo danų bend
rovėje kaip gelžbetonio braižyto- 
jas-inžinierius ir gavo sidabro 
dovaną — vazą su įgraviruotu 
užrašu.

Hartforde jis turėjo seserį Oną 
Norkūnienę, tai ir persikėlė su 
šeima į šį kraštą. Čia išgyveno 
13 metų.;! Dirbo kaip inžinie
rius Combustion bendrovėje 
Windsore. Hartforde turėjo na
mus.

Paliko žmoną Jadvygą, sūnų 
Robertą, kuris baigė kolegiją ir 
dabar ruošia magistro laipsnį, 
jau vedęs; dukterį Violetą, taip 
pat baigusią kolegiją ir ištekėju- 
sią už Gunterio Kavaliausko, 
baigusio kolegiją; ir Aldoną, 
baigusią gimnaziją. Visi jo vaikai 
lankė Hartfordo lituanistinę mo
kyklą. Liko taip pat sesuo Ona 
NorkOnienė ir du broliai Lie
tuvoje — Jonas ir Stasys.

Velionis buvo visuomeninin
kas. Buvo lituanistinės mokyk
los tėvų komitete, kai skautai 
nupirko stovyklą, jis buvo ko
miteto iždininkas, priklausė
L.A.P. klubui, Lietuvių Bend
ruomenei ir k.

Jonas Bernotas

ED’S AUTO BODY 
Complete Auto Body Re pairs 

Collision Repairs 
244 South Washington Avė. 

Bergentield, N. J. 
Call 201 384-0240

H. AUTO REPAIR

102 Observer Highway 
Hoboken, N. J. 

Call 201 653-9211

THE P ARK AVENUE 
NURSING HOME 

A Home with a Heart 
_140 Park Avė., 

East Orange, N. J. 
Call 201 677-1500

H. L. ROBERTS & ASSOCIATES
Harold L. Roberts, Pres.

P. O. Box 513
Paramus, N. J.

Call 201 265-6420

CLOVfiR LEAF TAVERN 
Open 6 Days a Week 

Where Good Friends Meet 
395 Bloomfield Avė. 

Caldwell, N. J. 
Call 201 226-9812

RIVIERA AUTO BODY WORKS 
Instalad, WX<4lng 

Body and Fandar Repam, Inaoranca Estlmatas 
Auto Paktting — Toartng 7B» Mantoioklng Road 

Brtcktown. N. X CaB 201 477-0202

THE GARDEN LIQUOR SHOP 
Finest of Wines and Liquors 

156 Garden Avė. 
Melville, N. J. 

Call 201 759-3661 
Free Delivery

LOMBARDO’S MOBIL 
Complete Car Care 

Free Pickup and Delivery 
Route 130 and Willow Drive 

Cinnaminson, N. J. 
Call 609 829-4565

CORBIELIE BLEUE RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 
Continental Cuisine 
407 Hackensack Avė. 

Hackensack, N.J. 
Call 201-646-9393

PARKWOOD PIZZERIA 
Open 7 Days a Week 

669 Mount Prospect Avė. 
Newark, N. J. 

Call 201 481-2333

DOTTIES RED COFFEE POT 
RESTAURANT

THE POINT AFTER

Latoot M CrooNvo NokotyNof

CaM 241 m-W4

NEW AUTO BODY SHOP

CaBMI *M-4B1«

Naujoji Kunigų Vienybės valdyba, išrinkta suvažiavime rugpiūčio 23 New Yorke. Iš k. I-je ei
lėje prel. J. Balkonas — pirmininkas, vysk. V. Brizgys, Brooklyno vyskupas Francis Muga- 
vero, kun. V. Dabušis; H-je eilėje kun. A Kontautas (buvęs pirmininkas), kun. V. Pikturną 
kun. J. Gurinskas. Trūksta kun. K. Pugevičiaus. Nuotr. C. Binkins

Lietuvių kilmės pareigūnas apie paramą lietuviams

ACTION įstaiga jungia kelias 
šu savanorių pagalba dirbančias 
labdaros organizacijas. Į tą darbą 
galėtų įsijungti, savanoriškai 
dirbdami savo bendruomenėse 
po keletą valandų per savaitę,
tiek jaunesnieji, tiek ir pensi
ninkai, už kai kuriuos darbus 
gaudami nedidelį atlyginimą, 
kai kurie net ir maisto korteles. 
Deja, tokia valdžios parama ligi 
šiol beveik nesinaudojo etninių 
grupių žmonės.

Tuo reikalu galima kreiptis į 
regionų direktorius. JAV-ės yra 
suskirstytos į 10 tokių regionų. 
Norintieji į šį darbą įsijungti 
turi sužinoti, į kurį regioną jie 
gali kreiptis.

Kitas įdomus dalykas: kai ku
rių mažumų žmonės yra gavę 
stipendijas (36) studijuoti savo 
kilmės tautų praeičiai. Suintere
suoti tokiomis stipendijomis as- uuvuaIW vrcuuv/iyiic w 
menys -gah-kreiptis į NationaL»^jų tarpe yra sesuo M-. Agnietė 
Endowment for the Humanities, "— - •' ~ ~
Washington, D.C. 20506, į Dar- 
rel de Chaby, tel. (202) 382- 
5721 arba (202) 382-5722.

Tas visas žinias suteikė 
ACTION įstaigos direktoriaus

Philadelphia, Pa
Mirė H. Misliauskas

Rugpiūčio 15 d. 10 v.r. Penn- 
sylvanijos universiteto ligoninė
je Philadelphijoje po sunkios li
gos mirė Henry Misliauskas, 57 
metų amžiaus, Darbininko skai
tytojas, beveik visų lietuviškų 
organizacijų valdybos narys, pri
klausęs šv. Kazimiero karo vete
ranų postui.

Neseniai jis buvo grįžęs iš li
goninės, kurioje išbuvo 2 mėne
sius. Išvakarėse rengėsi važiuoti 
į Žolinių pamaldas, gi Žolinių 
rytą pasijuto blogai. Žmona iš
kvietė greitąją pagalbą ir nuvežė 
į ligoninę, bet jis mirė, bedarant 
operaciją. Sirgo leaukimija.

Liko našlė žmona Benedikta 
ir kiti giminės. Buvo gimęs Chi- 
cagoje, tarnavo II-jame pasauli
niame kare, buvo Amerikos ka
riuomenės majoras. Po karo tar
navo F.B.I. Washingtone, D.C. 
Nuolat gyveno Media, Pa.

Buvo didelis naujųjų ateivių 
draugas, visur ir visuomet daly
vavo.

Laidotuvėm rūpinosi lietu
viškų organizacijų komitetas. Jų 
metų surinkta nemaža aukų Kul
tūros Židinio statybai.

J.S.

Už geriausius ...

A. Bučiui suteikta viena iš 
TSRS Rašytojų bei žurnalistų 
sąjungų premijų už “geriausius 
literatūros kritikos darbus” pa
skelbtus 1972 m. Bučio specia
lybė — lietuvių literatūros reiš
kinių nagrinėjimas “daugiana
cionalinės tarybinės literatūros 
kontekste”, t. y. iš Brežnevo 
skatinimo “tarybinių tautų susi
liejimo” perspektyvos. (Elta)

pavaduotojas Jack Burgės s. Jis 
yra lietuvių kilmės. Gimęs 1942 
Shenandoah, Pa. Jo motina (iš 
namų — Kučinskaitė) yra Penn- 
sylvania Schuykill apygardos 
Lietuvių Moterų Klubo pirmi-
ninkė. Jos sesuo Bronė Ku
činskaitė į Ameriką atvyko 1939 
ir 17 metų (nuo 1940 ligi 1957) 
buvo Lietuvos pasiuntinybės 
šeimininkė, kai Lietuvos atstovu 
Amerikoj buvo ministeris Povi
las Žadeikis.

Jack Burgess yra baigęs isto
rijos mokslus George to wn uni-

Vienuolė jubiliatė iš Detroito
Seselių pranciškiečių vie

nuolyne Pittsburghe liepos 28 
įvyko auksinio jubiliejaus iškil
mės. Buvo pagerbtos seselės, iš
buvusios vienuolyne 50 metų.

(Dainaus kaitė) iš Detroito. Po 
iškilmių, nuvykusi į Detroitą, 
rugsėjo 5 d. 10 vai. ji dalyvaus 
jubiliejinėse mišiose Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoj, nors 
mišios bus aukojamos Šv. Beat- 
ricijos bažnyčioj, Southfield, 
Mich.; čia parapiečiai yra prisi
glaudę, kol nebaigta jų nauja 
bažnyčia (taip pat Southfielde).

Sesuo Agnietė yra a.a. Antano 
ir Pranciškos (Bucevičiūtės) 
Dainauskų dukra. Jų šeimoj bu
vo septyni vaikai, gimę Pennsyl- 
vanijos miestukuose, prieš per
sikeliant į Detroitą 1920. Dvi 
dukterys tapo vienuolėm. Antro
ji, sesuo Emerentia, mirė 1944.

1922 sesuo Agnietė baigė Šv. 
Jurgio mokyklą. Ten mokytojavo 
seselės • nazarietės, kurių tarpe 
buvo ir lietuviškai kalbančių.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
335 dol. — Balys Gedeika, 

Brooklyn, N. Y. anksč. 1165 dol.
Po 100 dol. — Domicėlė Ka

valiauskienė, Cicero, 111., anksč. 
160; Joseph A. Levonas, Jacksori 
Heights, N. Y., anksč. 120; Hen
rikas ir Elena Andriuškai, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 460; 
Nella Butkienė, New Hyde 
Park, N. Y., anksč. 500; A. Ba- 
čiauskas, Philadelphia, Pa.

Po 50 dol. — N.N. Brooklyn, 
N. Y.; Liet. Inžinierių ir Archi
tektų S-gos New Yorko skyrius, 
anksč. 50; J. Burdulis, Shirley, 
N. Y, anksč. 320, pažad. 1000; 
A. G. Diržiai, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 120.

35 dol. — S. E. Skobeikos, 
R. Hill, N. Y., anksč. 465.

Po 30 dol. — K. J. Krušins- 
kas, Woodhaven, N. Y., anksč. 
560; P. Šlapikas, Maspeth, N.Y.

Po 25 dol. — J. Aleksa, Ams- 
terdam, N. Y.; Alg. V. Jankaus
kai, Woodhaven, N. Y., anksč. 
285, pažad. 500; Ig Povilavi-

Laukiam* aukų ne tik grynai* pinigai*, pasižadėjimai*, 
bet Ir užratel* testamentuose. Auka* siųsti:

Bullding Fu n d
Franclscan Monastery 
880 Buahwick Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221
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versitete. Vėliau už darbą “The 
Soviet Absorption of Lithuania 
1918-1940” gavo to universiteto 
magistro laipsnį. Šiuo metu jis 
ruošiasi doktoratui ir rašo darbą 
apie generolo MacArthur santy-
kius su rusais Japonijoj.

Jack Burgess aktyviai reiškiasi 
jaunimo organizacijose ir politi
koj. 1968 ir 1972 jis ėjo svarbias 
pareigas JAV respublikonų par
tijos komitete, ypač dirbdamas 
etninių grupių skyriuj.

G. Krivickienė

Sesuo AgnietėDainauskaite

kongregacijoj

Šios vienuolės buvo pirmuti
nėm vienuolėm naujoj lietuvių 
pranciškiečių 
Pittsburghe.

Dainius

čius, Yonkers, N. Y., anksč. 25; 
Eugenija Raudys, Linden, N. J., 
anksč. 50, pažad. 200;

Po 20 dol.— M. Kemzūra, 
Woodhaven, N. Y., anksč. 190; 
Viktoras Malakas, Wallington,
N. J., anksč. 40, pažad. 100; Ire
na Polyvvka, Far Rockaway,.. 
N. Y., anksč. 80.

Po 15 dol. — A. Znotas, Kear- 
ny, N. J., anksč. 201, pažad. 300;
M. Urban, Pittsfield, Ma.

Po 10 dol. — J. Pukteris, 
Montreal, Kanada; B. Brundza, 
Rego Park, N.Y.R.A. Šlepetys, 
Brick Town, N. J., anksč. 35.

5 doL — P. Djakonovą, Hari- 
den Heights, N. J., anksč. 15

Spaustuvės statybai per Kauno 
žurnalą aukojo:

25 dol. — Leonas Bileris, Vai- 
ley Stream, N. Y.; Stasys Ilevi- 
čius, Miami, Fla.

15 dol. — J. Matikas, Wood- 
haven, N. Y.

— Dr. Kazys Bobelis, Alfos 
pirmininkas, prieš kiek laiko bu
vo parašęs laišką valstybės de
partamento sekretoriui William 
P. Rogers. Dėkojo sekretoriui už 
jo intervenciją ir pareiškimus 
sąryšy su baltiečių areštu Euro
pos saugumo konferencijos .me
tu Helsinkyje. Dr. Bobeliui sek
retoriaus Rogers vardu atrašė 
laišką visuomenės pasiteira
vimų skyriaus viršininkė Barba
ra Ennis. Laiške ji dalinai sako: 
“Mes tikimės, kad mūsų pastan
gos pagerinti Rytų ir Vakarų san
tykius ir pasiekti pastovumą Eu
ropoj veiks Pabaltijo valstybių 
žmonių naudai. Aš noriu jus ir 
jOsų kolegas Amerikos Lietuvių 
Taryboj užtikrinti, kad šitos pa
stangos nesudaro jokių pasikei
timų mūsų politikoj nepripažinti 
Pabaltijo Valstybių inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą arba 
mūsų palaikyme visų žmonių 
laisvo apsisprendimo teisių.”

— Dr. Juozas Kęstutis Valiū
nas, Vliko pirmininkas, atšventė 
savo 50 metų sukaktį. Jis gimė 
1923 rugpiūčio 6 Kaune, čia 
1941 m. baigė Jėzuitų gimnaziją. 
1947 m. Tuebingeno universite
te, apgynęs disertaciją, gavo 
ekonomikos daktaro laipsnį. 
1951 m. atvykęs į JAV, New Yor
ke pradėjo verstis anglių ir gele
žies eksporto prekyba.

Nuo 1967 m. pabaigos vado
vauja Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui. (Elta)

— Ona Bielskienė, Lietuvos 
gen. konsulo dr. J. Bielskio žmo
na, Los Angeles, Calif. prava
žiuojančio automobilio buvo la
bai stipriai sužeista. Sulaužytos 
rankos ir kojos.

— Kalifornijos Lietuvių die
na, rengiama LB, įvyks rugsėjo 
9, sekmadienį, J. Marshall mo
kyklos salėj. Koncerto programą 
atliks Windsoro lietuvaičių kvar
tetas “Aušra”. Tą dieną Šv. Ka
zimiero parapijos salėj veiks jau
nųjų menininkų paroda. Išvaka
rėse įvyks jaunimo sporto ^^a- 
liriės rungtynės. \ , -

— Ona Valavičiūtė Žukienė, 
gen. štabo pulkininko Žuko 
žmona, atkentėjus i 20 metų Si
bire prie Lediniuotojo vandeny
no, mirė Vilniuje š. m. rugpiū
čio 10.

— Vilniaus Jubiliejinės sto
vyklos vyr. vadovai ir pastovyk- 
lių vilkiukų Žvėrynas, skautų 
Šventaragio Slėnys, Jūros skau
tų Užupis, ir skautų vyčių Vilk
pėdės vadovai, švęsdami L.S.S. 
55-rių metų sukaktį, prisiuntė 
Darbininkui nuožirdžius skau
tiškus linkėjimus.

— Waterbury, Conn., Lietu
vių tautos šventės proga, rugsė
jo 9, sekmadienį, 11 vai. ryto 
Šv. Juozapo bažnyčioj bus auko
jamos iškilmingos mišios už Si
biro tremtinius ir pavergtus tau
tiečius Lietuvoj.

— Žurnalistas Jurgis Janulai
tis rugpiūčio 23 iš Chicagos kar
tu su sportininkų ekskursija iš
vyko į Europą. Iš kelionės įspū
džių parašys ir Darbininkui. Vi
so keliauja 72 asmenys: krepši
ninkai, tinklinio komanda, va
dovybės ir turistai.

— j Ateitininkų Sendraugių 
centro valdybą išstatyti šie kan
didatai: Pranas Baltakis, Juozas 
D. Laučka, Jonas Vaitkus, Ge
nė Vasaitienė, Juozas Vitėnas ir 
Roma Žilionienė. Visi kandida- 
tai gyvena Washingtone, D.C. 
apylinkėse. ASS Kontrolės ko- 
misijon kandidatuoja: Antanas 
Diljonas, Vitalija Noreikaitė, 
Aleksandras Radžius, Eimutis 
Badžius ir Cezaris Surdokas. 
Kandidatai iš Baltimorės, Md., 
miesto ir apylinkių.

— Petras Maldeikis yra pasi
žadėjęs parašyti prel. Mykolo 
Krupavičiaus monografiją.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Zmuidzinienė, St Peters- 
burg, Fla., A. Danas**, Dorches- 
ter, Mass., R. D. Moore, Forest 
Hts. Md., R. Lakačiauskas, Som- 
merville, N. J., — vietoj miru
sios M. Ručinskienės. Sveiki
mam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 7 dol.
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Worcester, Mass.
Skautės rengia vakarienę ir 

Šokius
Woreesterio vyresniųjų skau

čių “Neringos” draugovė rug
sėjo 8, SeStadienį, 7 v.v. Mai
ronio Parke rengia vakarienę ir 
Šokius su menine dalim, kurią 
atliks vyrų sekstetas ii Bostono. 
Šokiams gros geriausias visoje 
N. Anglijoje orkestras.

Rengėjos kviečia visus minėtą 
dieną atsilankyti į Maironio Par
ką ir po vasaros karščių linksmai 
praleisti vakarą.

Kitą dieną, sekmadienį, rugsė
jo 9, nepamirškime, visi daly
vauti šv. Kazimiero parapijos 
piknike, kuris įvyks visiems ži
nomoje gražioje Reinikaičių va
sarvietėje — Point Rock.

Maldos diena už Lietuvą
WorceSterio Lietuvių Organi

zacijų taryba spalio 21, sekma
dienį, 3 v. popiet šv. Povilo 
katedroje rengia maldos dieną 
už Lietuvą. Į ją kviečia ne tik 
mūsų kolonijos, bet visus N. 
Anglijos lietuvius dalyvauti. 
Mūsų diecezijos vyskupai Šiam

dadyvauti. Maldos Dieną pradė
sime 2 v. eisena nuo Lietuvių 
piliečių Įdubo, 65 Veroon St , 

Organizacijų Tarybos valdyba

ną nerengti kitų perengimų, bet 
prisidėti prie maldos žygio už 
Lietuvą, kad pripildytame ka
tedrą. Tai padaryti lengva, tik 
reikia visų kooperavimo.

Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis. Vėliau bus paskelbta 
daugiau informacijų.

Lietuvių diena
Rugsėjo 23, sekmadienį, Bos

tono LB apygarda Maironio Par
ke rengia lietuvių dieną, šven
tės Seimininkai yra Worcesterio 
LB apylinkės valdyba, kuri kvie
čia visus gausiai Šioje šventėje 
dalyvauti, šventės programa bus 
paskelbta vėliau.

Naujiems mokslo metams pri
imami mokiniai į šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos visus sky
rius ir darželį. Kreiptis pas sese
les telef.: 755-0311.

J.M.

Netekus brangaus vyro ir tėvo ir senelio

A.A.

N. Tautvilo,
nuoširdžiai užjaučiame ponią B. Tautvilienę ir D. Tautvi- 
laitę-Jurgėlienę su šeima.

V. Stadalninkienė 
N. ir J. Ulėnai

Pranui Janavičiui
mirus, jo žmoną Valeriją Janavičienę ir kitus artimuo
sius giliai užjaučiame.

Marija ir Aleksandras Žemaičiai

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam | Lietuvą.

(Polyester*Knlti yardas 2.50, Polyester Cotton 2
yardal už 1 dol.)

AMERICAN FABRICS
55*35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgeeood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus

Monika Macežlnskaitė, sav.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

440 We«f Brčsdūtay, South Boston MassachuseHs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

CŪRMJNT DIVtokND HATfcS
• Ragidara/e—a 1 yaar Tėra
♦ <Speclallfotfc» a/c-5% e 2 yaar Tėra

--------- Afl AodMMEa CtttąpottnBM Dany

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
fAnlEMII (VilniuieS. Kaune 1, Rygoje 2. 
1O Ule y Taline3irHelsinkyj3d.d.)

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

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse:

SPAUO 3 IR GRUODŽIO 21

Grupėse dalyvių skaičius ribotas —NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 W«st Broadway 

South Boston, Mass. 02127

Tifonas: (617) 266-3764

Savininkė: Aldona Adomonienė

versitete ir šį pavasarį gavo ma
gistro laipsnį iš pedagogikos. 
Dabar jis persikėlė gyventi į 
Chicagą. Jis buvo aktyvus jau
nuolis Bostone, šoko tautinius 
šokius Onos Ivašldenės vado
vaujamoje šokių grupėje, buvo 
jūrų skautas. Būdamas studentu, 

priklausė neolituanam ir 2 me-
Bostone. Suvažiavimo proga tus buvo jų pirmininku Bostone, 
rugsėjo 2, sekmadienį, 6:30 v.v. Danutė Augienė, iš Chicagos,

THE WIG SHOPPE TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

Liet Kat Mokslo Akademijos

je So. Bostone bus iškilminga Cod Old Silver Beach Aleksan-

Jadvygos Averidenės 3 metų 
mirtį prisimenant, mišios bus 
aukojamos šv. Petro bažnyčioje 
rugsėjo 9, sekmadienį, 10 v j.

Rita Ausiejutė, mokytoja, bu
vusi Bostono lietuvių dramos 
sambūrio aktorė, mokslo metam 
pasibaigus, išvyko į Europą. 
Tai buvo mokytojų ekskursija. 
Visi nuskrido į Londoną, o iš ten 
kiekvienas keliavo savais ke
liais. Rita Ausiejutė dėsto pran
cūzų kalbą, ją studijavo Prancū
zijoje. Dabar ilgiau buvo su
stojusi Ispanijoje, kur gilino is
panų kalbą, vėliau aplankė 
Prancūziją, Vokietiją, Austriją, 
Čekoslovakiją. Praeitą savaitę 
visi ekskursantai mokytojai vėl 
turėjo susirinkti Londone. Iš ten 
visi grįžta atgal, nes tuoj prasi
deda mokslo metai.

Jurgis Lendraitis, Leono ir 
Magdalenos Lendraičių sūnus, 
Suffolk universitete gavo baka
lauro laipsnį iš anglų kalbos. 
Studijas tęsė tame pačiame uni-

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkią

— Brazilijds didmeistris Enri- 
que Meckingas laimėjo tarpžo- 
ninį tiimyrą, vykusį Braziluos 
mieste Petropoly, sukeldamas 
didžiausį brazilų džiaugsmą ir 
pasididžiavimą, panašiai, kaip 
savo laiku šalies herojumi buvo 
tapęs jų futbolininkas Peli, Bra
zilijai laimėjus pasaulio futbolo 
pirmenybes.

Petropolio turnyro laimėtojai:
E. Mecking, — 12 tš.
L. Portisch, — 11,5 tš.
E. Geler, — 11,5 tš.
L. Polugajevsky — 11,5 tš.
Į kitų metų pasaulio kandida

tų varžybas iš šio turnyro tėra 
aiškus dalyvis — Meckingas, 
kiti du, turės paaiškėti iš papil
domo turnyro Europoje (rugsėjo 
mėn.).

— JAV atvirose pirmenybėse 
per 770 dalyvių. Po 10 ratų 
pirmavo didmeistris W. Browne, 
turėdamas 9 taškus. Po 
8,5 turėjo Lombardy, Chell- 
strop, Grafe, DeFotis, Com- 
mons, Formanek ir Weinstein. 
8 taškų grupėje buvo latvis E. 
Karklinš. Po 7 taškus turėjo
— Tautvaišas, Žalys, Jakštas. 6
— Narkevičius, 5,5 — Jakštas, 
Šalkauskas, Sebeclds, Ramas. 5 - 
Karpuška, Slonskis. 3,5 — Gram- 
sas, 2,5 — Jasiuvėnas. Jankaus
kas, surinkęs 4 taškus, pasitrau
kė iš turnyro.

— Sovietų pusfinaly, Vorone
že, dalyvavo Vilniaus čempio
nas Gintautas Piešina. Jis gavo 
specialų prizą už geriausią pa
sekmę, surinktą kovose prieš 
pirmąjį penketuką (2,5 taško), 
šį pusfinalį laimėjo Armėnijos 
meistras K. Grigorianas.

DEKTER PARK 
PHARMACY iHj 

WP Wm. AaaataM, B. 8. 
77-01 JAMAICA AKETrUB 

(Car. 77th BtreM) 
IMoadhaven, N.Y. 114E1 

WB DKUVZR 
Mlcšrigan 24130

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

PATIKSLINIMAS

K. Šimėnas iš Dorchester, 
Mass., rašo ir patikslina jo laiš
ko ištrauką, kuri buvo atspausta 
Darbininko 33 nr. — Laiškai re
dakcijai skyriuje. Iš to, kas ten, 
atspausdinta, atrodo, kad Povi
las P. Manomaitis veikia per 
“Garsų bangas", kad jis parengė 
montažą — ‘‘Kelias į nepriklau
somybę". Visa tai atliko Bosto
no jaunimo scenos mėgėjų ra
telis. šio ratelio branduolį suda
ro: Algis Antanavičius, Romas 
Šležas, Algis Lapšys, Birutė 
Vaičjurgytė, Laima Antanavičiū
tė, Algis Makaitis, M. Drunga, 
P. Krukonis, Povilas Manomaitis 
ir kiti. Šis ratelis suvaidino ir 
“Barboros Radvilaitės” ištrau
kas jaunimo kongrese Chica- 
goje.

THE EVEROREEN CEMETERY

PėeaentB ttie Community Maueoleum 
» as theą lašt 
it MaueoMum * 
the Expaėisa of 

: Now AvahMa 
Cry|»te at Moder Prlcoe. Reąuost 
Brochure Doacrfcing Detalled Inform
ation and Liet of Prices.

EVERGREEN CEMETERY 
Buahwlck Ava. & Connary St 

BrooMyn, N. Y. 
212 - 455-5300

HERMAN PENMCK 
1591 Park Av«. N.Y.C., 

Floor Waxlng, Ffoor* CtoaiMd, W«x*d 
andPolleh«d 

Stores, Hoomb and OHIcmb 
Cal 212 239-1727

Mf. PURCHASING MORS.
W* oflar (poetei Otocoatm Frlca* on

SMOKED TURKEYS

GIFT BOXED FOR HOUDAY8

CARPETS SHAMPOOED
Serviye with a Smile. Machines brought 
right to your House. Ali Work done in 
your Home. Free Estimates. 9 c a sųuare 

fbot. Dependable. Call 21? 245-0349

SERVICE

DISCO FASHIONS

TODAY'S STYLES IN SHIRTS

(201) 343-3993
Fl* N.Y.3 Bauttfui Gr***a CountyT^

IT’S“TME VIA VEMETO” 
VUTMET»MWAY!

Lunity jccomt^ai-ons. Contrent*' 
ęuaine — A!l soorts. swimn>ing — S«y 
camp for tne bambū-.cs — Music and 
ontertjavne-.t 7 davs • week. Sorry

bookrd for Lacor Day. Lo*. <c*| 
ratts 9.5 to 12/18. LtteUent f hr.:
KCcuntr/

Heated Pool!
RESER VENOM!

KY. Diroct «n* (212) 582 5143 or 
(518)589-5000.

villaGGio

M

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

7641

BOAT NEEO FUUNO?

Yard •*/». W*fr*nty. Work. Cuatom Raflntelilng. 
MoM* S*r*. CaH u* today for EMImate* 

ANDMWS MARINE F1NISHING
51* CH »-72S»—S1S-S23-E7M

James David
Wa Clean Rug* — Carpate and Fumltare

Nomaa, Intervtrlal Cemmaitlal Placaa
DURA CLEAN INTERNATIONAL

Ca* 345-575*

MR. JOHN ZITO 
MASON CONTRACTOR 

517 Moomachie Road 
South Hackensack, N. J.

Call 201 440-3568

Piloną or wrtte for prlcM on ordora of 100, 
500, 1000. FuBy cookad. Dolactably curod.

Pąramount Prima Ouailty

SOLOMON a HARRIS 
Pouhry Corp.

(212)*3*-1*34»r(212)7*»4157

FORBfN
In|*c11an Atotema.
Mactronlc companr. voaern. 

elr*-eon4itionad planr In LAJAS,
PUERTO «ICO I, teaking te* 

man for Maldina d*e*. Far*«n*n

Srltaln and Moste* for motetag

MMa T****rl. OYNAMIC INS> 
TRUMENT CORP. 13S Etet 
Bate**** Road. Plalnvfew, 

L.l. 11*01.

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

•adam Sa-amar Raaart 1 1/2 hour* froo N.Y. City 
itelteo-A-uurtcan cutolne. 3 Hot n**l* teMy. Air 
Corte. cocktel toung* 4 linlng ar**. Fui ActhrlUa*.

Bp*cl*i CtiMran* Rate*. Saite for Fra* Coiortul

FORMICA KITCHEN S
Bath, Vanity, Formica Counter Tops
Free Estimates. Ali 5 Work Botos. 

Nassau and Suffolk Counties.
FRIDE KITCHEN CABINETS 

(516) 420-1894

A TO Z WATERPROOF1NG. 745-0078

and Stena Fetetteg SStcana aprayta*. Corkteg.

JEFF GERHARD 
CUSTOM CABINETS

S pečiai ists in Plastic Laminates. Free 
Estimates on Kitchen and Bathroom 

Walnut Avė. Berlin, PO. Albion, N.J.
Call 609-767-4852

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308 

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

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

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

BAKERY
(S% Rateli, aro****'O**r (170,000 a Yaar. E*tab- 
Įtolted M Yaar*. Oead Laoklng Stora and Shop. 
Ownar Ratklng. SSA0M totel prtca wNh S20X>00 
Ca*h Oown and Balanea on Tarme. Broad Rhrar 
Bakery, 120 Naw Canaan Ava. Nonralk, Conn., 
08*50 Cal Evea. Only — • PM — * FM (203) 

*47-3062

JAMAHA
We Haul Service Econoline, Light
Hauling and Deliverięs 7 Days Weekly, 

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

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

JE 8-7530

OPERATORS EXPERIENCED 
on Women’s Dresses. Good Pay 

Benby Sportswear 569 Prospect 
Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

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

Estimates on Phone
CALL ANYTIME 672-2582

335 week for 2 and Up. Complete 
"Housekeeping, Boating, Swimming etc.

THE ROYAL WHITE LAKE, N.Y.
Write for Brochure 

914 583-7325

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.

ar. prot dr. Jokūbas Strikas, So. Oran®*, N J. 07079.

PETE’S
AUTO AIR CONDTTIONING CENTER 

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

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

SOROSE, WORČBSTBR, BROCKTON, Maas. — Vedėjas F. VMSfnla, 171

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
A PD RAUDOS

3 DAY FAMILY SPECIAL 369.50
Redrose Motei & Housekeeping Cot- 
tagrs, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautiful Lake Vemare. Private 

' Beach, Swimming. Free Boating anc 
Fishing. Call 518 793-1515

P4UL S ALIGNMENT AND 
BRAKE SERVICE

Tune Ups, 24 Hour Towing Seniu- 
417 Ro*ewmxl Avė. Vineknd, N.J 

Call 609 691-1424

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

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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BARON MOTORS

II* W7-«2M

145 Blanchard St. 
Neunurk, N. J. 

CaU 201 589-3131

Metnber of FJJJX.
HOPE, N J.

T.E. ENTERPRISES INC.
Book Distribution FulfiUment and 

VVarehousing Services 
100 Commerce Road 

Carlstadt, N. J. 
CaU 201 935-4477

PLUMBING AMO HEATING

ABBOTTS 
ICECREAM 

369 Raymond Blvd. 
Newark, N. T.

DOWDADOWD

215 BA 2-0141

SUN ROSE BOOKSHOP 
Open 6 Days a Week 

Large Array of Religious Books 
640 Asbury Avė. 
Ocean City, N.J. 

Call 609 399-9190

VOZA’S 
AUTOMOTIVE SERVICE 

Complete Car Service 
341 Ridge Road, 
Lyndhurst. N. J. 

Call 201 438-4255

FIRST 
NATIONAL 

BANK 
OF HOPE

DENNYS 
AMUSEMENTS

1912 Boardwa|k 
Seuidt Pirk, N J. 
CaU 201 830-9191

OBWC*TMMY 
RNB ITAL1AN RKBTAURANT

JOSEPH’S SURFSAILING
PAPERHANGING 

0hEa.Pa.
Fra* Eatiaiate*
215CH 7-5422

1 1008 Richmond Avė.
Point Pleasant Beach, N. J. 
(Hobie Cat) Headųuarters

■ CaU 201 892-8303

SAVE ON AUTO REPAIRS
Rent a Bay Fix it Yourself Full Service 
Garage 510 Market St Saddle Brook, 
N. J. Mechanic on Duty, Mon. to Fri. 8 

till 7. Sat. 10-6. Call 201 845-9843

VISU AL CONCEPTS 
UNLIMITED 

W/MARK V STUDIOS 
P. O. Box 3125 
Trenton, N. J. 
609 393-4445

SOUTH BRUNSW1CK 
ASPHALT, INC.

Deep Strength
Fresh Ponds Road Box 394

Dayton, NJ1
Call 201 329-2345

Ask for Mr. James Castiglione

BRICKTOWN
SHELL SERVICE

Complete Car Service Road Service 
Tires, Batteries and Accessories 

721 Brick Blvd., 
Bricktown, N.J. 

Call 201 477-5815 
OR 201 477-9704

- INN OF WESTCHESTER

COMMUNTTY SUNOCO 
SERVICE STATION 

General Auto Repairs Road Service 
Tires and Batteries and Accessories 

35 Terhune Avė., Lodi, N. J.

i
- MOTOR CLUB OF AMERICA 

3238 Boulevard 
Jersey City, N. J.
Dial 201 659-6427 į

Mr. Vincent Mouito

GEORGE’S — SEAFOOD & 
STEAK HOUSE 

Where Dining is a Pleasure 
Open Daily — lunches and Dinners 

Your Hosts George and John 
1980 Flatbush Avė. (off Kings Highw«,y) 

Brooklyn Free Parking ES 7-7674

PHYLL1S’ HOUSE OF BEAUTY 
Lataat ta CrMtte* Hakratyltag . 

OpM 5 Day* a Waak Unt* * F.M. 
Wa atoo hava wlg* and aigtoto 

190 SMEDWELL Ava. 
Montetoam, FU. 
Ca* *01 267-6366

MAZZONE PLUMBING INC. 
Plumbing and Heating Contractors 

77 Emma Place 
Saddle Brook, N.J. 
Call 201 843-6444

COURT HOUSE 
BAKERY

Open 7 Days a Week 
Finest of Bakery Products 

We Specialize in Birthday Cakes 
Jąmesway Plaza No. 12 
Caipe May Court House 

Call 609 465-7551

FLORICK’S JOE SERVICE STATION
N. Y. C. Inspection Station 
Air Conditioning Expetts 

590 Rt. 109 North Lindenhurst, L.I.N.Y.
516 — 888-8847

RUSSELL’S AUTO REPAIR 
Body and Fender Work 

Major and Minor Repairs 
374 North Midland Avė. 

Saddle brook, N.J. 
Call 201 791-4055

WEHRLEM BROTHERS 
COTTAGES 

197 Prince ton Avė. 
Brick Town, N. J. 
Call 201 899-3505

COUNTRY KNOLLS GARACE 
Route 110 Fletcher Pi. 

Huntington Sta. L. I.N.Y. 
516 HA 1-4580

BOB SCULLY SEASHORE 
LIOUOR STORE

3311 Pacific Avė. 
Wildwood, N. J. 

Wines, Liquors Cordials Beer 
Call 609 522-2750

AL’S SERVICE STATION 
134 South Main St. 

Cape May Court House 
Al Collalon R*pak* A Budy Work Comptet* 

To Your Satlsfactlon. CaN (609) 465^162

SUFFOLK AUTO SPRING 
& WHEEL ALIGNMEMT CORP. 

273 Overton St. 
Sayville, L. I. N.Y.516 589-0486

HOTEL COMMODORE 
Helen Keough Natina, owner 

109 — 4 Avė. 
Beknore, N. J. 
(201) 681-0038

KLINGBEIL MANAGEMENT CO. 
Specialists in Property Management 

70 New Hampshire Avė. 
Lakewood, N.J. 

Call 201 364-2900

SULLIVAN’S TAPPAN INN
ENT. FRI. A SAT. RITES

CHEF GEORGE GREEN

205 Oak Tree Road. Off Rte. 303 
TAPPAN, N.Y.

914 359-9802
(Ctoaad Monday)

■*>

HUOY 
SUMDAY 
Mima

GIBRALTOR 
SAVINGS

LOAN ASSOCIATION

1039 South Orange Ąve., 
Newark, N. J. 

Call 201 372-1221

Luncheon, Cocktails, Dinner 
Banguets, Parties

SAW MILL RIVER PARKWAY
ELMSFORD, N. Y.

Open 7 Days at 12 Noon — Credit Cards

SUBURBIA MEAT MARKET 
23 Rockaway Avė. 

Valley Stream, L. I. N. Y. 
516 561-9040

SAM’S ARCO 
COUNTRY STORE

Jumbo Sandwiches, Subs and Cheese- 
steaks, Groeeries. U—Haul rentals. 
Fili up at Sam’s Arco for your return 
Home Route 50 Tuckahoe, N. J. For

Take Out 628-2637

CRANBURY AUTOMOTIVE 
LIMITED

Spaclalklng In Antlqt>* * Clasalc Car * Metai 
Wo<k, Metai Fabrleatton * Restoratlon, Custom 
Flntohlng Lacpuer Palntlng. HIBarc We(ding Service 
anjį Car (Road or Sbow) Antlque Car Rapalr * 

Servle* R. D. No. 2 Boa 42-A Cranbury, N. J.
Ca* 609 655-1199

NARDY PONTIAC
Buy Irom ono of “Tho Best’ Factory Authortzod
Doator, Sale* Service. Parta Al*o Cholce Seiectlon

mito W. of Šmita Havon Shop. Or.) (516) 724-0900

CORONET DISPLAY CORP.
83 Main St. 

Netcong, N. J. 
(201) 347-1965

STAGE DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 
177 Route 17 South 

Paramus, N. J. 
Bring the Family 

For Sunday Dinner

ARDAMM’S DOG GROOMING 
CENTER

194 Boutovard Haabrouck HolgMa, NJ.
Ca5 201 2*9 *06* Aak for Ruth Sparugglo or

HOME & OFFICE 
INTERIOR 

309 North Avė. 
New Rochelle, N.Y. 10801 

914 636-1135

O’HENRYS DRIVE IN 
AND RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

2113 Bay Avenue 
Spray Beach, 

Be ach Haven, N. J.

BIG TWO GARACE 
Otonai and Gaa Motor Rapalr*

Union Ome* on Promtoo*. 2* Hour Towlng Sorvlco 
711 U.S. Route No. 1 Edtoon, N J. Ca* 201 965-5996

GARAGE DOORS 
Roway Overhead Door Sales 

Serving Doors Operators 
Ali Makes 

(914) WH 9-8890

THE ANCHOR AGENCY INC. 
REALTORS AND INSURERS 

A Complete Management Service 
Route 47 & Parkway 

Rio Grande, N. J. 
Call 609 729-0005

MOORE’S MOBIL SERVIC 
STATION

MOORCS BUS SERVICE

000 755-0241 Hom*

R AND B TOWING SERVICE
6040 Boulevard East 

West N.Y., N.J. 
Call (201)867-0111 

For Fast Prompt Service

MOUNT ESTATES
Homa* from $23,990 opan 7 Day*

Modai* No* Opan and Raady for Inspnctlon
Modai* Located on Frog Pond Road off Roma 539, 

Tuckarton, N. J. Pfion* (609) 296-1310
Dlractlon*: Fron North Jaraay Take Gardan Stata 

Paifcway South to ExH 58. Laft on Roma 539 
to Frog Pond Road. Laft 1 mito to modai

RCW REALTY INC.
Ali Phases "Real Estate, Management & 

Tax Consultants, Business Services, 
Member MLS & Nat’l Ass'n of Realtors.

8037 Jericho Tpke. Woodbury, L. I. 
516 364-1995

ALL FORMS MASONRY WORK 
Stone Walls, Patio, Steps, Plaster 

Guaranteed Low Prices Nat. 
914 948-5105

D & B AUTO BODY SHOP 
2215 North Delsea Drive 

Vineland, N. J. 
Expert Body te Fender Repairs 

Custom Painting, Towing Available 
Call 609 696-1713 

Ask for Don or Butch

TONY’S GARAGE 
Open 7 Days a Week 

Full Service 
424 Monroe Street 

Passaic, N. J. 
Call 201 779-9218

ROMAN SVVIDERSKI
Sales Rentals 
48 Main St. 

Southampton, N. Y. 
516 283-3131

STEAMVVAY OF 
NORTH JERSEY 
Carpet Cleaners 
Waldwick, N. J. 

CaU 201 447-4391

DUBICKI AUTO SALES
Auto Wrecking Auto Body

24 Hour Service, N. Y. State Inspection 
Station. Mastic, N. Y.

516 281-7743

SMITH 
FUNERAL HOME

1 Baker Avė.
Dover, N. J.

Call 201 — 366-0382

J A F OLDSMOBILE INC. 
New and Used Cars

Sales and Service. Directly Across from 
2 Guys on Route 440 New Address 
315 Clendenny Avė. Jersey City, 

New Jersey CaU 201 432-4674

SIGNAL 
DELIVERY SERVICE 

151 Maywood Avė., 
Maywood, N. J. 

Call Ž01 845-9550

STRAUSS PLASTIC CO. INC.
Quality Injection, Custom Molders 

& Mold Design
111 Gotthart St. Newark, N.J.

Call 201 589-1876-7

KRUSE TRUCKING CO. INC.
131 Bay Street 

Jersey City, N.Y. 
Call 201 433-1166

STASNY’S
9 FRANKUN TPKEM WALDW1CK 

Summer Special Monday thru Sat. 99 c 
Spaghetti Meatballs, Spaghetti Clam 
Sauce, Zitti Meat Sauce, Fried or 
Broiled FiletofFlounder, ChickenSalad 
Plate, Tuną Salad Place, Diet Plate, 
Broiled Chopped Steak. Free Cofiee 

from 11:30 to 3 PM
Stuffed Shrimp with Crabmeat Lobster 
Sluffing 4.25. Whole Baby Flounder 
3.25i Prime Ribs of Beef 4.95 (Served 
with Salad, Potato or Vegetable) For 

Reservations Call 652-8626

PROFESSIONAL PAINTING AND { 
HOME MAINTENANCE į 

Reasonable price — Free Estimate 
(914) 725-2083

ALFIE CUSTOM 
COLOR

155 North Dean St. 
Englewood, N. J. 
CaU 201 569-2028

CENTRAL AUTO BODY 
Open 5 Days a Week 

Collision Work our Specialty and 
Insurance Problems 

1008 Richmond Avenue 
Point Pleasant Beach, N. J.

BOB'S SUNOCO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Repairs, Specializing in Vinyl
Tops & Upholstery

Black Horse Pike & Cardiff Circle, 
Cardiff, N.J.

CULLIGAN 
WATER CONDITIONING INC. 

2047 Highway No. 22 
Union, N. J. 

Call 201 688-1600

CARDINAL DRIVE BP 
SERVICE STATION

Complete Car Service 
Gali 201 270-0404

LIBERTY HARBOR
MARINA

Washington and Liberty 
Waretown, N. J. 08758 

Dlal 609 698-2161
OMC Sale* and Service

I & H ELECTRIC CO.
Ucensed Electrical Contractors 

Residential — Commercial 
Wiring of every description, Planned 
Lighting, Neat Workmanship, 24 Hour, 

7 Day Emergency Service 
249-5305 — 860-3101 

210 E. 58 St — 180 E. 94th St 
Bonded and Insured

WASC0N INC.
Design — Develop — Construct

WASC0N PROPERTIES, INC. 
63-16 39 Avė.

VVoodside, N. Y. 11377 
478-7110

f-

Carpentry, New Additions, Panelling, 
. Sheet rack, Finished Playrooms, 

Atties, Screened in Porches Sun Decks

CALL RON 914 — 238-4345

GENERAL TRUCKING 
‘ ANY HAUL1MG JOB" '

REASONABLE RATES 
FULLY INSURED.

914 CE 2-3717

A hgnt dinner, good cheer, a lovely 
way to start the evening. Special Cing a 
Sept dinner served from 5 to 7 P.M.

only. Prix fixe at $6.75

Le MARMITON
Regulai Lunch A Dinner menu 
•vallabto anytlme 216 E.4MH 

MU 8-1232 Ctoaed Sat, Sun. tM Sept.

SANFORD
TRAILER SALES CO. INC.

lt’* Recreatlonal Vehlcle* 
for Family Fun

242 H1ghway No. 37 East 
Toms River, N. J. 

Call (201) 349-4583

YOLY FABRICS

Importsd Afrfcan Prlnts 
Screen Prlnts — Polysstsr

CTCLESW

THE BICYCLE SHOP

25 WH*on Drlv*. 
CoW Sprlng 08204

Titai 609 884-2321

MC BRIDE AUTO & TRUCK 
LEASING CORPORATION 

1269 Mc Bride Avė. 
West Paterson, N. J.

(201) 256-7101
M c Bride 46 Car Wash and RT 46 

. and Mc Bride Avė. W. Paterson, N. J.

(201) 256-7910

MID 
VILLAGE 

BAKE 
SHOP

Finest of Bakery Products 
Open 6 Days a Week 

Closed Tuesdays 
98 1/2 Mest Pleasant Avė.

Maywood, N.J.

SOUND MOVĖ 
DATSUN

Factory Authorized 
Datsun Dealer

YOLY FABRICS 
226 Llvingston St 

Brooklyn, N. Y.

MIDT0WN RUSH
MESSENGER SERVICE

Ruah Dellvory in 1/2 Hour in Mldtown 
Area. Regular Del tveryWlthin1 Hour 

CaR* taken untll 7M P.M.
Completely motorized. Alrport Service 
Local and Out of town Llflgate Service 
“From a Documentto a Truck Load”

CA^^ARRIERS INC

139 E. 43rd St. 986-1330

1025 Old Country Rd.
Westbury, L. I. N. Y.

516 997-7775

Sales — Service — Parts

CYPRESS HILLS 
CEMETERY

833 Jamaica Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

AP 7-2900

Visit ths New

CANDLELIGHT INN

One of the Shores’ Newest and Finest Spots. The Best in 
Food and. Drink. Open ‘Year’ Round

SANDPIPER LOUNGE
See Our Charcoal Mearth

Motai Roorns — €ff. Apartmcnte — T.V. Swlmml
GRAND CENTRAL AVĖ LAVALLE1

793-5050

P«Ho
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LB New Yorko apygardos 
valdyba praneša, kad iš New 
Yorko nebus specialaus auto
buso į PLB seimą, kuris vyksta 
šį savaitgalį Washingtone. Užsi
rašė labai mažai žmonių, ir dėl 
jų negalima suorganizuoti auto
buso.

Rugsėjo 8, Marijos Gimimo ir 
lietuvių tautinė šventė, bus at
žymėta rugsėjo 9, sekmadienį. 
Koncelebracinės mišios bus 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne. Giedos tos 
parapijos choras, vadovaujamas 
A. Kačanausko. Svečias kunigas 
pasakys atitinkamą pamokslą ir 
praves pritaikytas pamaldas. 
Rengėjai, ramovėnai ir šauliai, 
nuoširdžiai kviečia visus pa
maldose dalyvauti.

Akademinio pobūvio minėji
mas bus parapijos salėje tuoj po 
pamaldų. Visi laukiami.

Klebonas kun. P. Raugalas 
globoja minėjimą ir visu daly
vius po akademijos pavaišins ka
vute.

Kun. V. Gutauskas, S.J., iš 
Chicagos buvo atvykęs į Kunigų 
Vienybės suvažiavimą ir buvo 
sustojęs pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne.

Vitas Gerulaitis, pasižymėjęs 
teniso žaidėjas, pateko pasau
linį teniso turnyrą, kuris prasi
deda rugpiūčio 29 Forest Hills 
New Yorke. Turnyre dalyvauja 
126 geriausi žaidėjai iš viso pa
saulio. Rugpiūčio 29, trečiadie
nį, Vitas Gerulaitis lošia prieš 
Australijos meisterį John Alex- 
ander. Paskutiniu laiku jis te
niso žaisti buvo išvykęs į Angli
ją, Olandiją ir Australiją.

LB New Yorko apygardos val
dyba praneša, kad dailininkų 
paveikslų parvežimą iš New 
Yorko į Washingtoną dar parėmė 
šie žmonės: M. Galdikienė — 25 
dol., inž. Jurgis Valaitis — 15 
dol., dail. Albinas Elskus — 10 
dol.

Jadvygos Averkienės 3 metų 
mirtį prisimenant, tėvų pranciš
konų koplyčioje mišios bus au
kojamos rugsėjo 15, šeštadienį, 
10 v.r. Mišias aukos Tėv. Pau
lius. Draugai ir pažįstami prašo
mi dalyvauti.

Dr. J. Pajaujui birželio 10 d. 
mirus, jo atminčiai Washingtone 
aukojo: Lietuvių Fondui buvu
sieji Library of Congress bend
radarbiai: po 20 dol. — E. ir 
L. Kačinskai, J. ir A. Vaičiu
laičiai, 15 dol. — E. ir J. Baliai, 
po 10 dol. G. ir D. Krivickai, 
E. ir P. Mažeikai, V. Jackū
nas, N. Kuprėnaitė-Shutterly, 
po 5 dol. — J. Andriušis, V. 
Trumpa, A. Vasaitis.

Varpo Filisterių Draugijai: 20 
dol. — N. ir B. Paramskai.

Reiškiamę širdingą padėką vi
siem aukojusiem, o ypatingai 
Elenai ir Leonui Kačinskam, ku
rių,pastangomis buvo surinktos 
aukos Washingtone.

Velionies šeima

Kultūros Židinio statyba 
artėja prie pabaigos:

— Visi kontrakte numatyti darbai bus 
užbaigti rugsėjo mėn.

Kontraktoriui apmokėti dar trūksta ? 
60,000 dol.

i Laukiame Jūsų skubios ir nuoširdžios ;
i pagalbos.

Franciscan Fathers
I Building Fund

x 680 Bushwick Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221

Kun. V. Dabušis sakys pa
mokslą rugsėjo 9 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje per 11 vai. 
mišias, kai bus paminėta tautos 
šventė. Mišios bus koncele
bracinės, giedos tos parapijos 
choras. Po mišių parapijos salėje 
— akademija su menine dalimi. 
Rengia ramovėnai ir šauliai.

Prof. Paulius Rabikauskas, 
S.J., Gregorianum universiteto 
Romoje istorijos fakulteto deka
nas, iš Romos atskridęs į New 
Yorką, buvo sustojęs pranciško
nų vienuolyne Brooklyne. Jis at
vyko į Liet. Kat. Mokslo Aka
demijos suvažiavimą, kuris bus 
šį savaitgalį Bostone.

Kun. Pranas Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, bal
savimu keliu buvo išrinktas 
New Yorko LB apygardos atsto
vas į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą, kuris vyksta 
Darbo dienos savaitgalį Wa- 
shingtone. Dabar kun. P. Rau
galas atsisakė. Į jo vietą įeina 
dr. Br. Radzivanas, kuris rinki
muose gavo po jo daugiausia 
balsų. (Kun. P. Raugalas buvo 
gavęs 300 balsų, dr. Br. Radzi
vanas 283).

Vladas Pažiūra, Los Angeles 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vedėjas, išrinktas Vakarų 
LB apygardoj atstovu į PLB sei
mą, su žmona keliauja per 
Ameriką. Jau aplankė eilę mies
tų. Prieš vykdami į seimą, lan
kėsi ir New Yorke, apžiūrėjo ir 
baigiamą statyti Kultūros Židinį.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopa, sekant Religinės Šalpos 
maldos kalendorių, rugsėjo 4, 
antradienį, 9 vai. ryto Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
meldžiasi už Lietuvos laisvę ir 
persekiojamą Bažnyčią Lietu
voj. Kuopos narės maloniai pra
šomos šioj maldos dienoj daly
vauti.

Kun. Petras Cinikas, MIC, 
Draugo dienraščio admi
nistratorius, atvykęs į Kuni
gų Vienybės seimą, buvo su
stojęs pranciškonų vienuo
lyne, kur susipažino su 
spaustuve. Taip pat jis atsi
lankė ir Darbininko redakci
joje.

Lietuvių lengvosios atletikos 
ir lauko teniso pirmenybės į- 
vyks šį savaitgalį kartu ir toj pa
čioj vietoj, būtent: Largo Senior 
High School, Upper Marlbo- 
rough, Maryland, prie pat Wash- 
ington, D.C.

Iš New Yorko apylinkių va
žiuoti New Jersey Tumpike. 
Pervažiavus Delaware Memo- 
rial tiltą, paimti Rt. 95 į pietus 
iki Rt. 495, kuris vadinasi Ca
pital Beltway. Važiuoti vėl į 
pietus rytine beltvvay šaka ir iš
sukti Exit 32 į 202 kelią, kuris 
veda į rytus link Upper Marl- 
borough. Tik pravažiavus Prince 
George Community College, 
randamos Largo Šen. High 
School sporto aikštės. Netoliese 
yra pakankamai motelių, kur ga
lima užsisakyti nakvynes.

Lauko teniso pirmenybės 
vyks rugsėjo 1, 2 ir 3. Lengv. 
atletika tiktai sekmadienį, rug
sėjo 2 dieną, nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

Marytė Sandanavičiūtė, 
mokytoja, buvo išvykusi ilges
nių vasaros atostogų Romon, Ita
lijon, kur gyvena jos ištekėjusi 
sesuo.

Praplečiama Maironio lituanistinė mokykla
Rugsėjo 8 prasideda lietuviš

kų mokyklų nauji mokslo me
tai. New Yorko lituanistinė Mai
ronio mokykla praplečia savo 
darbą; kaip buvo kalbėta, kaip 
nutarė tėvų susirinkimas, mo
kykla ugdoma į dešimties skyrių 
sistemą.

Mokyklos vedėjos Danutės 
Bobelienės iniciatyva buvo su
kviestas pasitarimas kelių mo
kytojų, kurie dirbs praplečiamo
je mokykloje.-Buvo susipažinta 
su kitų mokyklų darbo pro
gramomis, papročiais. Dešim
ties metų sistema veikia beveik 
visose lietuviškose kolonijose. 
Tvarkomasi įvairiai. Tokioje Do
nelaičio mokykloje Chicagoje 
pradžios mokyklai skiriama 6 
metai (pas mus 8), tada moki
nys perkeliamas į aukštesniąją 
mokyklą, į V klasę. Paskui eina 
klasės iki VIII, taip viso yra 10 
metų sistema. Mokinių turi labai 
daug.

New Yorke šiais metais atida
romas tik 9 skyrius. Tuo pačiu 
jis bus pavadintas — Maironio 
aukštesnioji lituanistinė mokyk
la. Dešimto skyriaus šiemet ne
bus, nes, susipažinus su praeitų 
metų lituanistinių kursų pro
grama, prieita išvados, kad per 
maža jie išmoko; jie tik pagilino 
lietuvių kalljos kai kurias žinias, 
o kiti dalykai liko nepaliesti.

Kaip aukštesnioji mokyklą 
veiks?

Tai nebus nei kokie kursai, 
nei seminaras. Tai bus tikra re
guliari mokykla su 5 pamokom, 
su namų darbais, rašomaisiais, 
pažymiais. Praktika parodė, kad 
tik normali, drausminga tvarka 
pajungia mokinius planingam 
darbui.

Kas bus dėstoma?
Buvo susipažinta su Švietimo 

Tarybos programomis, su mūsų 
mokyklos išeitų kursu ir iš tų 
dviejų dalykų suprojektuota pri
taikyta Maironio mokyklai pro
grama.

Lietuvių kalbai skiriama trys 
pamokos. Viena pamoka bus ski
riama gramatikai. Čia bus pla
čiau nagrinėjama sintaksė, jos 
panašumas su anglų kalba, bus 
palygintos ir kitos kalbos dalys 
su anglų kalba. Viena pamoka 
skiriama praktiniam kalbos kur
sui. Čia bus skaitoma dabarties 
spauda, taisomas mokinių tari-

A. a. Gintaro P. Siemaškos 
atminimui Regina, Algis ir Rūta 
Šlepečiai iš Brick Town, N .J., 
Kultūros Židinio statybai paau
kojo 10 dol. Statybos komi
tetas nuoširdžiai dėkoia.

Domininkas Klinga, visą laiką 
gyvenęs Brooklyne, dabar išsi
kėlė gyventi į St. Petersburg, 
Fla., kur nusipirko namus.

Lake Ronkonkoma išnuomoja
mas papiginta kaina vienam ar 
dviem žmonėm butas iš 2 ar 3 
kambarių su visais patogumais. 
Reikės karts nuo karto, savinin
kam išvykus, prižiūrėti namą. 
Skambinti po 7 v.v. (516) 981- 
0148.

Cypress Hills kapinėse rugpiūčio 18 pašventintas paminklas Antaninai Ošlapienei, mi
rusiai prieš dvejus metus. Nuotraukoje Ošlapų giminė. Iš k. Albertas Ošlapas, velionės vy
ras, sūnus Algimantas Ošlapas, Lina Cerkeliūnaitė, Elvyra Ošlapienė, marti, Kęstutis Čerke- 
liūnas, Aleksandra Pakalkienė, Algis Ošlapas (velionės anūkas), Rima Čerkeliūnienė, Elena 
Legeckienė, Jonas Pakalka. Nuotr. R. Kisieliaus

Kviečiame jaunimą 
su entuziazmu 
lankyti lietuvišką 
mokyklą

mas, aiškinamos dabarties kal
bos klaidos, bus sudaroma pro
ga ir viešai pakalbėti.

Abu šiuos dalykus dėstys Jad
vyga Kregždienė, prityrusi 
mokytoja ir pedagogė. Drauge ji 
bus ir klasės auklėtoja.

Literatūrai dėstyti pakviesta 
Marytė Gailiušytė-Vasiliaus- 
kienė. Šiem mokslo metam pasi
rinkta naujoji lietuvių literatūra, 
pradedant nepriklausomybės 
laikotarpiu ir siekiant šiuos lai
kus. Mokiniai bus įtraukti į prak
tinį knygų skaitymą, knygų apta
rimą. Mokytoja iš savo pusės pa
sikvies ir kitų jaunų dėstytojų, 
kurie pakalbės klasėje kokiu 
vienu klausimu. .

Peržvelgus kelerių metų litua
nistinę programą, pasigesta.dė
mesio lietuviškai tautodailei. 
Šiem mokslo metam ir pasirink
tas kursas — lietuviškoji tauto
dailė. Čia įeis lietuvių liaudies 
menas su savo lietuviška archi
tektūra, kryžiais, liaudies skulp
tūra, medžio raižiniais, lietuviš
kieji audiniai, papuošalai, tau
tiniai drabužiai ir t.t. Tai bus lie
tuviškojo liaudies meno apžval
ga, gi iš liaudies meno tradicijų, 
tendencijų dabar ugdoma ne 
viena lietuviškojo meno šaka. Šį 
dalyką dėstys Paulius Jurkus.

Įvedant mokinį į visuomeninį 
gyvenimą, pastebėta, kad reikia 
panagrinėti dabartį. Čia ir pasi
imti visuomeniniai mokslai. Bus 
paliesta, kaip tvarkėsi Lietuvos 
respublika, kuo ji skyrėsi nuo 
JAV, kokia buvo lietuviškoji 
švietimo sistema, kaip dabar 
tvarkoma okupuota Lietuva. 
Drauge bus supažindinta su da
bar veikiančiomis lietuviškomis 
organizacijomis. Šį kursą dėstys 

DIEVO DIENA

Maldos, pamaldų Ir susitelkimo valandos Dievo garbei įvyksta rugsėjo 15 dieną, 1 vai. pp., 
šeštadienį, Šv. Jono Universitete Grand Central ir Utopia Parkways, Jamaica.

Visi lietuviai kviečiami ir visi laukiami

ypač organizacijos su savo vėliavomis ir uniformomis bei tautiniais drabužiais.

“Pavergtų Tautų Tautinių šoklų šokėjai” atliks meninę programą. Dalyvauja New 
Yorko Lietuvių Tautinių šoklų Ansamblis, vad. Jadvygai Matulaitienei.

Įėjimas nemokamas. Automobiliais Ir autobusais Įvažiuoti Iš Union Tumpike prie 175 
St., Gate 4; Utopia Pkwy. Gate 2 ar 3; Grand Central Pkwy. Gate 7 ar 8

Užbaigiama šv. Tėvo palaiminimu.

LIETUVI, DALYVAUK IR KITUS PARAGINKI

mokyklos vedėja Danutė Bo- 
belienė.

-o-
Taigi, ar neįdomi ši progra

ma? Ar ji nepraplės vaikų lie
tuviškojo mokslo? Tų žinių ir 
reikia, kad jie būtų geresni ir di
desni lietuviai. Tai padės jiem 
stiprėti, įaugti į mūsų lietuvišką 
bendruomenę.

Kviečiame visus vaikus leisti į 
šią aukštesniąją mokyklą. Or
ganizacinė pradžia sunki. Tegu 
būna visų nuoširdi talka, kad 
mūsų mokykla augtų ir didėtų, 
kad susidarytų sąlygos dirbti.

Nepalikime mokinių vienų. 
Paraginkime juos, supažin- 
dinkim kas ten bus mokoma. 
Susidaro sąlygos, tai nepalikime 
savo mylimiausio jaunimo nepa
raginę. -Mokslas tikrai nepa
kenks, o tik padės jiem.

Visi kviečiami ir laukiami! 
Švietimo entuziastai tegu para
gina ir kitus. Tėvynė visus šau
kia ir visų laukia! (p.j.)

Suffolk County Am. Lietuvių Piliečių Klubo 

tradicinis metinis

PIKNIKAS
bus rugsėjo 9, sekmadienį,

Hungarian Liberty Hali sodyboje
2784 Ocean Avė., Ronkonkoma, Long Island, N.Y.

(Prie L. I. Expressway į šiaurę, Exlt 59)

Pikniko pradžia — 1 v. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS
TALKININKŲ IŠVYKA

Rugpiūčio 12, sekmadienį, 
Apreiškimo parapija surengė 
išvyką savo talkininkams. Buvo 
pilnas autobusas, viso apie 50 
žmonių. Tai buvo bingo žaidimų 
darbininkai, kolektoriai, lekto
riai ir kiti, kurie talkina parapi
jai. Vadovavo parapijos kunigai.

Pirma visi nuvyko pietų į Red 
Coach Inn, Westbury, L. I. 
Čia trumpai padėkota visiem 
darbininkam. Jie savo keliu pa
sveikino kleboną kun. P. Rau
galą ir sugiedojo Ilgiausių 
metų. Pietų metu sudainuota ir 
lietuviškų dainų.

Po pietų visi nuvyko į Jonės 
pajūrio vasaros teatrą, kur įreng
ta speciali scena ant vandens ir 
kur padarytas gražus, dekoraty
vus muzikinis vaidinimas.

X » ' IGK-

Tokiu būdu buvo atsidėkota 
tiems, kurie negaili nei laiko, 
nei darbo savos parapijos išlai
kymui. Tokia išvyka palaikys ir 
dirbančiųjų nuotaiką ir patrauks 
naujus talkininkus. KR


