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sako stiprėjanti Europoje opinija už 
žmogaus laisves

Savaitės 
įvykiai 
X. 2-9

Egipto ir Syrijos karas 
su Izraeliu

SUPRATIMAS APIE BALTIJOS
VALSTYBES PADIDĖJĘS
Su tokiais įspūdžiais JAV LB delegacija grįžo Ii pokalbių 
su Iždo departamento ir Valstybės departamento pareigūnais

Visus kitus įvykius nustelbė 
šeštadienį atsinaujinęs Egipto 
ir Syrijos karas su Izraeliu. Tai 
aštriausias ginkluotas susidūri
mas po 1967 metų šešių dienų 
karo, palikusio Izraelio okupaci
joje Egipto Sinajaus pusiasalį ir 
Syrijos Golan aukštumas.

Dabar abi pusės kaltino viena 
kitą užpuolimu. Abi skelbė pa
sakiškus priešo nuostolius. Karo 
eigai būdingas faktas, kad pa
čioje pradžioje Egiptui pavyko 
perkelti kariuomenę per Sueso 
kanalą į Sinajaus pusiasalį, Syri
jos kariuomenei įsiveržti į Golan 
aukštumas. Tačiau jei karo eiga 
ten sustojo, jei Izraelis pirmom 
dienom nebuvo palaužtas, laikas 
gali veikti jo naudai.

Jordanija pasirengus, bet lig 
šiol susilaikė nuo karo. Alžiras, 
Irakas pasiuntė lėktuvų, Maro
kas, Tunisas pažadėjo pagalbos. 
Gal tai tuo tarpu tik simbolinė 
parama, nors Izraelis pripažįsta, 
kad arabai šiuo tarpu geriau pa
sirengę karui negu 1967.

Nei Sovietai nei Amerika ne
siskubino su karine ar diplo
matine pagalba. Nors Amerika 
ėmėsi iniciatyvos sušaukti pir
madieniui Saugumo tarybos po
sėdį, bet neturėdama dar kitokio 
siūlymo kaip tik sustabdyti karą. 
Atrodė, kad paliekama veikti lai
kui ir patiem įvykiam.

Dabartinis karas rodosi kaip 
arabų desperacinė pastanga 
prieš Sovietų ir Amerikos norą 
padėtį įšaldyti ir palikti klausi
mą nespręstą, nepaisant Palesti
nos kovotojų teroro, sprogdini
mų, grobimų, kuriais nori klau
simą dramatinti.

Š. m. rugsėjo 26 JAV LB kraš
to valdybos delegacija (LB Vi
suomeninių reikalų tarybos na
riai Algimantas Gečys, Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr ir Algimantas 
Gureckas) buvo priimta iždo de
partamento sekretoriaus asisten
to pavaduotojo Hovvard L. 
VVorthington ir jo štabo parei
gūno Jacąue Garland.

Pasimatymas buvo gautas tar
pininkaujant respublikonų par
tijos centriniam komitetui. Juo 
siekta painformuoti iždo sekre
torių ir vyriausią JAV' ekonomi
nės politikos vadovą George P. 
Shultz apie sovietų vykdomą 
diskriminaciją lietuvių ameri
kiečių atžvilgiu prieš jam iš
vykstant spalio pradžioje į So
vietų Sąjungą.

Įteiktame memorandume nu
rodytas

aukštų muitų siuntiniams į pa
vergtas Pabaltijo valstybes klau
simas,

pažymint, kad kai kuriais at
vejais muitai siekia 100 procen
tų prekės vertės. Šie muitai su
daro dideles išlaidas siuntėjams, 
gavėjams esant ekonomiškai ne
pajėgiems muitus apmokėti. -

Memorandume taip pat iškel
tas faktas, kad tik Vilniaus mies
tas pavergtoje Lietuvoje esąs 
atidaras turistams. Suminėta, 
kad nežiūrint JAV administraci
jos paskutiniuoju laiku propa-

ti. Tautose: didėja 
skaičius, didėja 
primityvumas

J. Tautose jau yra 135 nariai. 
Afrikos bloke yra 41. Jį pare
mia vadinami neutralieji ir daž
nai komunistiniai kraštai; tada 
jie užsimiršta ir savo chartą ir 
statutus, ir prabyla primityvus 
vulgarumas.

Spalio 3 Sovietų Malikas pa
ragino J. Tautas gelbėti Čilės 
kompartijos sekretorių Corvo
lan, kuris esąs nuteistas su
šaudyti. Čilės atstovas paprašė 
balso prie tvarkos. Dar nespėjo 
prabilti, pašoko Malikas ir pa
prašė balso taip pat prie tvar
kos. Pašoko ir Saudi Arabijos ' 
ekstravagantas atstovas Barody 
— taip pat prie tvarkos. Mali
kas atsisėdo, o Barody ėmė kal
bėti, neleisdamas kalbėti Čilės 
atstovui, kuris čia pat šalia sto
vėjo. Kai Barody pasiūlė rezo
liuciją dėl Čilės kompartijos 
sekretoriaus nuteisimo, Čilės 
atstovas pasakė: “Tamsta esi 
kvailas. Tokio sprendimo nėra. 
Aš tai ir norėjau pasakyti asam
blėjai”. “Ar aš kvailas?” ėmė 
šaukti Barpdy: “Eik į savo vie- 

_ tą!” Ir pastūmėjo Čilės atstovą, 
kuris mėgino kalbėti į mikrofo
ną. Barody reikalavo atsiprašyti. 
Tas atsiprašė. Bet Barody kišo 
jam mikrofoną šaukdamas: “Sa
kyk "Aš atsiprašau” į čia”. Bet 
Čilės atstovas atstūmė Barody 
ir Šuktelėjo į mikrofoną: “Tams
ta esi melagis. “Eik šalin, eik 
šalin”, šaukė Barody. Bet čia 
prišoko amerikietis ir vyrus per-

susisiekė su Čilės vyriausybe ir 
patyrė, kad Corvolan nėra pa
smerktas, nei teistas.

Rytojaus dieną, spalio 4, vyko 
kita tragikomedija. Tanzanija ir 
Senegalija pasiūlė neleist kal
bėti Pietų Afrikos atstovui, nes 
jis neatstovaująs Pietų Afrikos 
gyventojų daugumai. Mandatų 
komisija Pietų Afrikos atstovo į- 
galiojimus pripažino. (Už JAV, 
Japonija, Graikija, Nicaragua, 
Urugvajus; prieš Sovietai, Kini
ja, Tanzania, Senegalija). Pilna
tis spalio 5 72:37 dauguma tuos 
įgaliojimus atmetė. Tik se
sijos pirmininkas išmanevravo, 
duodamas balsą Pietų Afrikos 
atstovui. Kai jis pradėjo kalbėti, 
iš posėdžio išėjo 100 atstovų. 
Paliko kėdėse apie 30. (Tarp jų 
ir Amerikos Scali).

guojamų artimų ryšių su Sovie
tų Sąjunga,

nuo š. m. balandžio mėnesio 
yra pusiau sumažinę laiką lanky
tis Lietuvoje. Vietoje anksčiau 
10 dienų šiuo metu teleidžiama 
lankytis vos penketą.

Į galimus sovietų aiškinimus, 
jog tai padaryta dėl kambarių 
viešbučiuose trūkumo, sugesti- 
jonuota sovietams pasiūlyti, kad 
problema būtų sprendžiama lei
džiant turistams lankytis kituose 
miestuose ir nedraudžiant apsi
stoti pas gimines bei draugus.

Memorandume paliestas ir 
amerikiečių lietuvių susirūpini
mas, kad

plečiami prekybos santykiai 
su Sovietų Sąjunga gali pakenkti 
JAV saugumui ir jos gyventojų 
ekonominei gerovei.

Prašyta spalio pradžioje į So
vietų Sąjungą vykstančią preky
bos tikslais delegaciją imtis 
priemonių iš Sovietų išsiderė-; 
ti muitų sumažinimą bei turistų 
keliavimo varžymo panaikini
mą. Priminus, kad JAV nepripa
žįsta Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą,

prašyta, kad iždo sekretorius 
Shultz derybose su sovietais ne
pažeistų ar nesusilpnintų JAV 
vykdomos nepripažinimo politi
kos.

Ponas Worthington LB dele-f 
gacijos suteikta informacija bei 
pokalbio metu keltai klausi
mais labai domėjosi. Pokalbis 
užtruko daugiau negu valandą. 
Pažadėjo su memorandumu su
pažindinti prekybinės delegaci-

jos narius. LB atstovams ypač 
buvo malonu, ^kad prieš dele
gaciją priimdamas p. Worthing- 
ton pasistengė gauti informacijų 
JAV nusistatymo Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
reikalu.

Tą pačią dieną LB delegaci
jai teko lankytis Valstybės de
partamente, kur atskirai kalbė
tasi su Pabaltijo valstybių sky
riaus viršininku Edvvard Hur- 
vvitz ir dvišalės politikos forma
vimo (Bilateral Political Rela- 
tions) skyriaus viršininku Wil- 
liam J. Dyess.

Pokalbyje su p. Hunvitz pla
čiau buvo paliesti šiandieninės 
JAV politikos Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu klausimai.

Iš jo sulaukta pritarimo LB 
akcijai kontaktuojant San Fran- 
cisco orkestro narius prieš kon
certus Vilniuje, juos supažindi
nant su Lietuvos ypatinga pa
dėtimi.

Šiuo savo veiksmu, teigė p. 
Hunvitz, LB papildė Valstybės 
departamento pareigūnų anksty
vesnes pastangas. Jo manymu, 
šiuo metu Pabaltijo valstybių 
problemos supratimas tiek 
Kongreso narių, tiek amerikie- 

' čių visuomenės tarpe yra padi
dėjęs. Jo gaunami laiškai, už
klausimai bei Kongreso narių 
pareiškimai patvirtiną jo teigi
mą. Visa tai Pabaltijo valstybių 
klausimui yra naudinga.

Šių metų pradžioje Valstybės 
departamentui išleidus oficia
laus diplomatinių postų žemėla-

Europos opinijoje ima skar- 
dentis panašūs balsai kaip Ame
rikoje —balsai prieš Žmogaus 
laisvių paneigimą Sovietuose.

Amerikoj kalbama už laisvę 
emigruoti. Europoje — už laisvę 
keistis žmonėm ir idėjom. Pasta
rieji pasisakymai nukreipti į Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferenciją, kurios antra 
dalis prasidėjo rugsėjo 18 Žene
voje.

Tokius pasisakymus labiau
siai išreiškė deklaracija, kurią 
pasirašė 600 įžymiųjų asmenų 
— tokių kaip Antoine Pinay, 
Prancūzijos buvęs senatorius, 
nepriklausomųjų partijos pirmi
ninkas, užsienių ir finansų mi- 
nisteris. Su juo ir pasikalbėjimą 
davė “To The Point” laikraštis. 
Pasikalbėjimą įtraukė į C. Re- 
cord rūgs. 13 Ohio kongresma- 
nas John M. Ashbrook.

Mes norime — sakė Pinay —, 
kad būtų laisvė keliauti be pa
sų ar bent be visų visoje Eu-

ropoję — kaip tai yra Vaka
rų Europoje .. . keliauti po 
visus kraštus, kurie dalyvauja 
konferencijoje... Ir knygom, 
laikraščiais, filmais būtų laisvai 
keičiamasi.

Berlyno siena turėtų būti nu
griauta; sienų barjerai nuimti; 
Čekoslovakijos priespaudai pa
darytas galas.

Mes reikalaujam, kad ginklų 
ir kariuomenės apribojimo pir
moj daly karinės jėgos būtų 
balansuotos. Be baląnso neiš
vengiama įtampa.

Ar šios sąlygos bus Sovietų 
priimtos? Ląžytis — sakė — ne- 
siimčiau. Bet, manau, Vakarai 
turi to reikalauti, jei nenori, kad 
Rusija paverstų konferenciją 
savo propagandos ir ekspansi
jos priedanga.

Jei Rusija šiuos reikalavimus 
atmes, tai bus ženklas patikėti, 
kad ji atoslūgio tikrai nenori. 
Ir jei Rusija atmes — Vakarų 
delegacijos turėtų iš konferen
cijos išeiti.

Pinay pridėjo, kad su šia dek
laracija solidarizuoja ir. Vokieti
jos kancleris Brandtas.

Vokietijos toki rašytojai kaip 
Nobelio laureatas ir Sovietų 
mielai verčiamas į rusų kalbą 
Boell viešai pasisakė prieš per
sekiojimus Solženitsinui bei Sa
charovui.

Katalikų Bažnyčios sluoks
niuose taip pat ima rodytis skati
nimai, kad balsą tartų Vatikanas.

Vatikano diplomatija susilaiko 
nuo balso, labiau pasitikėdama 
Kissingerio vadinamos “ramios 
diplomatijos” paveikumu. Bet 
yra norinčių viešo balso. U.S. 
News and World Report kartojo 
žodžius vieno prancūzų domi
ninkono . (pavardės neminėjo),

skyrė, šaukiant Barody: “Ne
sakyk, kad aš kvailas ... Nie
kas man nėra sakęs, kad aš kvai
las .. . Tiek jau to. Duok šen 
ranką”.."Ne, aš rankos neduo
siu”, atsakė čilietis.

Gen, sekretorius VValdheim

pio naująją laidą, JAV LB nuro
dė keletą klaidų bei netikslumų 
liečiančių Pabaltijo valstybes. 
Žemėlapyje yra patiektas sąra
šas tų valstybių su kuriomis JAV7 
palaiko diplomatinius santykius, 
bet Pabaltijo valstybių jame 
nėra. Šio apsilankymo metu p. 
Hunvitz LB atstovus

painformavo, kad ši klaida bus 
atitaisyta ir ruošiamoj naujoj že
mėlapio laidoj klaidos esančios 
atitaisytos. Pabaltijo valstybės 
esančios įrašytos.

Kiek anksčiau LB dėtos pa
stangos į Valstybės departamen
to leidžiamus žemėlapius į- 
traukti pastabą (disclaimer), jog 
JAV nepripažįsta Pabaltijo vals
tybių aneksijos į Sovietų Sąjun- kuns iaišKu lilllp^if popiežių’ 

skatindamas pasisakyti. Esą “sa
vo pradžioje Bažnyčia buvo va
dovaujama žmonių, kurie mokė
jo mirti, kadangi turėjo drąsos 
viešai žodį tarti. Kiek per daug 
praėjo laiko nuo tada, kad po
piežius mirė kaip kankinys”.

-o-
Tai tik opinijos balsai. Ar jie 

paveiks tuos, kurie vadovauja, 
sunku pasakyti.

Jeigu nepaveiks, tai tie balsai 
gali virsti kyliu, kuris ims skelti 
ir gilinti plyšį tarp opinijos ir 
diplomatijos, tarp visuomenės ir 
vyriausybių. Būtų paradoksas, 
jei Vakarų visuomenė ir Sovietų 
visuomenė pasijustų gyvenan
čios vieninga dvasia už Žmo
gaus teises, o tuo tarpu Vakarų 
vyriausybės ir Sovietų vyriausy
bė virstų koalicija prieš savo vi
suomenes.

O kai dėl katalikų visuo
menės, tai Vatikano diplomati
nė tyla ir iš kitos pusės skati
nimai netylėti gali atnaujinti se
ną neišsprendžiamą klausimą: 
ar Bažnyčios gajumą lemia dip
lomatai ar kankiniai?

gą taip pat buvo sėkmingos.
Lankantis pas p. Dyess LB 

atstovų siekta daugiau pasiinfor- 
muoti dėl JAV dedamų pastan
gų sujungti išskirtas šeimas, pa- 

(nukelta į 2 psl.)

AMERIKOJE:
Ar prezidentas Nixonas šie

met vyks į Europą, dar nenu
spręsta. Pirma valstybės sekr. 
Kissingeris spalio 15 tarsis Lon
done su Anglijos Douglas 
Home, su Vokietijos W. Scheel 
dėl Atlanto deklaracijos. Euro
poje nėra pritarimo Amerikos 
norui įtraukti'j bendrą deklara
ciją ir Japoniją, nes tai reikštų 
Europos užsiangažavimą pri
siimti atsakomybę ir už Pacifi- 
ko reikalus. Spalio 21 Kissinge
ris vyks į Tokio. __

Amerikos oro bazės klausi
mas Islandijoje. Dėl jos prasidė
jo spalio 4 derybos. Islandija pa
reikalavo, kad Amerika atsiim
tų iš Keflavik savo 3200 vyrų. 
Amerika, priešingai, nori čia tu
rėti bazę, kad galėtų stebėti So
vietų laivyno judėjimą Atlante. 
Čia vien povandeninių laivų 
Sbvietai turį 160. Islandijos atsi
sakymą nuo bazės paskatino 
labiausiai konfliktas su Anglija 

1 dėl žuvų. Islandija paskelbė 
savo teritoriniais vandenim 50

Liet. Kat. Mokslo Akademijos inkorporavimo dalyviai rugsėjo 29 Putname, Conn. Iš k. į d. 
kun. dr. V. Cukuras, prel. J. Balkonas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Tėv. dr. V. Gidžiū
nas, O.F.M., kun. prof. A. Liuima, kun. dr. K. Gečys, prel. Pr. Jūras, sesuo M. Augusta, M. Gal
dikienė, dr. P. Kaladė, sesuo Margarita, p. Paliulis, dr. A. Kučas, kun. R. Krasauskas, ant
roje eilėje — Antanas Mažiulis, kun. St. Yla ir prel. V. Balčiūnas.

NAUJA JAV
LB VADOVYBĖ

MINIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOJ
Kanados Lietuvių Diena kiek

vieną sykį ruošiama kitoje vieto
je. Pernai ji įvyko Montrealyje, 
šiemet — Toronte, gausiausia
me lietuviais šio krašto mieste. 
Suprantama, kodėl ir toji iškilmė 
buvo nuostabiai gausi dalyviais.

Kanados Lietuvių Diena, kuri 
ruošiama jau devynioliktą kartą, 
yra to krašto mūsų tautiečių 
susiartinimo bei atsigaivinimo 
šventė. Ją ruošia Lietuvių Bend
ruomenė. Organizacinį darbą 
gerai atliko apylinkės valdyba,

paskutinioji buvo iškilmingiau
sia ir turiningiausia. Spalio 5-tos 
vakaras, skirtas susipažinti jau
nimui, į Torontp- Lietuvių na
mus sutraukė apie 600 mūsų 
atžalyno, suvažiavusio iš visos 
Kanados ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Dainų programą at
liko Hamiltono mergaičių cho
ras, vedamas sol. V. Verikaičio. 
Po dainų buvo šokiai. Spalio 6 
susipažinti bei pasilinksminti 
susirinko visi į labai erdvią Ly- 
on’s Club salę. Buvo daugiau.

Kanados lietuvių šventės vir
šūnė. 2 vi. p. p. Šv. Mykolo 
katedroje katalikai turėjo mišias, 
kurias aukojo Tėviškės Žiburių 
redaktorius kun. dr. Pranas Gai
da ir kunigai Jonas Staškus bei 
Antanas Prakapas, OFM. Prieš 
mišias lietuvius pasveikino ka
tedros klebonas prel. Lacey, pa
žymėdamas, jog iš tos sakyklos 
prieš savaitę kalbėjo Vengrijos 
kardinolas Mindszenty. Į mišias 
susirinko daugiau, kaip 2000 lie
tuvių. Visos vietos buvo užpil

Nauja JAV LB vadovybė
JAV LB VH-tosios tarybos 

pirmoji sesija vyko spalio 6-7 
Detroite. Iki buvo išrinktas nau
jas tarybos prezidiumas, pirmi
ninkavo buvusio prezidiumo 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas. Vėliau pirmininkavimą per
ėmė naujo prezidiumo pirmi
ninkas Algis Rugienius. Kiti 
naujo prezidiumo nariai — Jo
nas Urbonas ir Vladas Selenis.

Sesijoj dalyvavo 47 atstovai. 
Balsuojant už naują JAV LB 
krašto valdybos pirmininką J. 
Gaila iš Philadelphijos gavo 25 
balsus, o V. Kutkus iš Detroito 
— 22 balsus.

| JAV LB garbės teismą iš-
mylių vietoj 12. Anglai to ne
pripažino ir savo žvejus siuntė 
lydimus karo laivų. Taip buvo 
elgiamasi su Nato nariu, ir Islan
dija iŠ kitų Nato narių paramos 
nesulaukė.

(nukelta į 2 psl.)

kuriai Toronte vadovauja jauno
sios kartos veikėjas Algis Pote
ris. Programa buvo turtinga ir 
pagal iškilmės tikslą. Ji vyko Vil
niaus 650 mjubiliejaus ženkle. 
.^JCa^ados lietuvių iškilmė 
apėrtlė net tris dienas, kurių

kaip 1500 žmonių, kurių pusė — 
jaunimo. Ir čia būta dainų pro
gramos, išpildytos Londono 
(Ont.) mergaičių kvarteto "Ra
sos”. Paskui vėl šokta ir vaišin
tas!.

Spalio 7, sekmadienis, buvo

dytos. Mišiose pamokslą pasakė 
T. Leonardas Andriekus, OFM, 
iškeldamas Dievo Apvaizdos 
stebuklus lietuvių tautai dabar 
ir praeity. Lietuviai protestantai 
turėjo atskiras pamaldas savo 
bažnyčioje. (nukelta į 2 psl.)

rinkti: 6 metam — prel. J. Balko
nas, dr. J. Genys, A. Makaitis, 3 
metam — B. Vitkus, dr. B. Ne- 
inickas-, Ig. Kazlauskas.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
V. Mėlinis, dr. R. šomkaitė, 
A. šaulys.
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MOLĖTŲ RAJONAS: (Komite
tas atsisakė paskirtą kleboną 
priregistruoti — už ką?)

Molėtų raj. Stirnių parapijos 
tikintieji 1972.VI.8. pasiuntė 
TSRS Ministrų tarybos pirmi
ninkui pareiškimą dėl tikinčių
jų diskriminavimo (Žr. LKB Kro
nika Nr. 2).

Gegužės mėn. Rugienis išsi
kvietė Molėtų kleboną kun. Jo
ną Zubrų ir išbarė, kaltindamas, 
kad tikinčiųjų pareiškimas buvo 
jo suorganizuotas. Netrukus 
kun. J. Zubrus, Rugienio įsaky
mu, buvo paskirtas Dubingių 
parapijos klebono pareigoms.

Gegužės viduryje V. Sapkaus- 
kaitės adresu atėjo atsakymas iš 
Maskvos į tikinčiųjų skundą:

— Religijų reikalų taryboje 
buvo peržiūrėtas jūsų pareiški
mas, adresuotas TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininkui.

— Paaiškinime, kad kun. Šeš
kevičius dirba Šilalės bažnyčio
je; asmenys, norintys įstoti į ku
nigų seminariją, gali įgyvendinti 
savo norą sutinkamai su pačios 
seminarijos nustatytomis pri
ėmimo taisyklėmis.

— Kas dėl reikalavimo “ne- 
trukdytį kunigams bažnyčiose 
mokyti vaikus tikėjimo tiesų”, 
— tai jis yra priešingas įstaty
mams, lygiai kaip ir reikalavi
mas paleisti nuteistus kunigus 
už grubų įstatymų apie religi
nius. kultus pažeidimą. Atsa
kymą pasirašė Tarybos narys 
E. Tarasovas.

Tuojau po atvykimo į Dubin
gių parapiją kun. Zubrus buvo 
iškviestas į Molėtų raj. vyk
domąjį komitetą ir apkaltintas, 
kad nesilaikąs įstatymų, užsi
imąs labdarybe, vaikams duodąs 
skaityti reljgiųes knygas, be lei
dimo; vedąs rekolekcijas. Ku
nigui, buvo, pasakyta, kad Du
bingiuose nebus priregistruotas. 
Po kelių dienų iš Kaišiadorių 
kurijos atėjo kun. Zubrui pasky
rimas vikaru į Širvintų parapiją, 
nors čia vikaras nebūdavo ski
riamas. Dubingių parapija liko 
be pastovaus klebono.

KAUNAS: (Kratos) '
Birželio 23 į Kauno saugumo 

būstinę buvo iškviesta Jadvyga 
Stanelytė. Prieš metus jai din
go rankinukas su knyga “Visi 
Mes Broliai”. Stanelytė buvo 
tardoma, iš kur tą knygą gavo ir 
kas organizavo memorandumą. 
Vėliau jos bute padarė kratą ir 
rado Maceinos “Bažnyčia ir pa
saulis”, LKB Kronikos Nr. 1, 
“Chroniką” (rusų kalba). Sau-

gumiečiai taip pat patikrino kny
gas pas C. Sereikaitę-ir S. Kelp
šaitę.

Birželio 29 KGB pareigūnai 
apsilankė pas dr. Mikšytę, tikri
no knygas ir tardė, ar pasirašius 
memorandumą, koki kunigai 
lankosi.

VILNIUS: (Maskvos sprendimai 
dėl patarnavimo mižlom)

Rugienis labai stengiasi kliu
dyti nepilnamečiam tarnauti mi
šioms. Pastaruoju metu pasi
kviečia “nusikaltusį” kleboną ir 
paskaito tokį raštą:

— Ryšium su jūsų užklausi
mu, ar yra nusikaltimas, kai ku
nigai nepilnamečius pakviečia 

mišiom patarnauti, religinėms 
apeigoms ar procesijoms ir kt. 
kulto ceremonijoms, Religijų 
reikalų juridinis skyrius išaiški
no, kad šiokie veiksmai turi bū
ti laikomi įstatymų pažeidimu, 
nes bažnyčia negali vesti spe
cialaus darbo su vaikais. Relig. 
reikalų taryba jau išaiškino, kad 
už pažeidimą taisyklių, nustaty
tų sąjunginių respublikų aukšč. 
tarybų prezidiumų įsakais dėl 
religinių susirinkimų, eisenų ir 
kt. kulto ceremonijų vykdymo, 
taip pat už nusikaltimus ryšium 
su specialia bažnyčios veikla,

kulto tarnai užsitraukia admi
nistracinę atsakomybę. Tais at
vejais, kai nepilnamečių daly
vavimas kulto apeigose turi už
maskuotą religijos mokymo 
formą, nusikaltėliai traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn 
pagal LTSR BK 143 str. Religi
jų Reikalų Tarybos Pirmininkas 
— Kurojedovas. —

Lukšių parapijos klebonas 
kun. Montvila už leidimą vai

kams tarnauti mišioms nukeltas 
į pasienio zonoj esančią Vištyčio 
parapiją.

Kun. Šeškevičiui Šilalėje už
ginta egzaminuoti vaikus pirmai 
komunijai, vienam išvykt už pa
rapijos ribų, pravesti kunigam 
rekolekcijas. Kai jis dėl to pa
siskundė Religijų reikalų tary
bai, jam buvo atsakyta, kad jis 
nėra diskriminuojamas.

LRB KRONIKA, 1972.VII.20

MINIOS KANADOJ .. .

SPARTA — Rašomo* mašid^n* fr. kalbomis, radto, spalv. TV, compšuto- 
riai, Jv. Manio maitnn* — pigiausiai. Praneškite kuo intaroauojažL ir fir
mų autentišku* katalogu* gausite i* SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11711. T*L (610) 767-0066,

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

J. B. 8HALIN8-6ALINSKAS — Laidotuvių direktorių*. 84-08 Jamafca Ava, 
(pri* For**t P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 286-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIU8, BAL8AMUOTOJA8. 2 modarnfc* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

JAV LB delegacija
(atkelta iš 1 psl.)

tirti galimybes dėl siuntiniams 
muitų sumažinimo ir turistams 
lengvatų išsiderėjimo. Buvo pa
liestas Simo Kudirkos klausi
mas bei galimybės jam pagelbė
ti. Dyess matomai yra susipaži
nęs su Pabaltijo valstybių klau
simu ir sovietinio gyvenimo ap
raiškomis. Tačiau jis pilnai pa
laikė dabartinę JAV “detente” 
su sovietais politiką. Susidarė 
betgi įspūdis, kad šen. Jackson 
įstatyminis priedas, draudžiąs 
sovietams suteikti prekybines 
lengvatas, kol Sovietų Sąjungos 
teritorijoje yra pažeidžiamos 
žmogiškosios teisės, sudaro rim
tą pavojų minėtai Valstybės de
partamento politikai.

LB Inf.

Savaitės 
įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)

Watergate byla eina prie galo, 
nustodama buvusio susidomėji
mo ir neatsakydama į pagrindi
nį klausimą: ar visa istorija bu
vo daroma su prezidento žinia.

Labiau įsiliepsnoja kova tarp 
teisingumo departamento ir vi
ceprezidento Agnew. Agnew 
kaltina —teisingumo departa
mentą žinių paskelbimu. Depar
tamentas kaltinimą atmetė. Ag
ne w gavo - iš teismo sutikimą 
apklausti korespondentus, iš kur 
jie gavo žinias. Savo ruožtu de
partamentas nesustabdo bylos 
grand jury instancijoje.

Nixonas gerina santykius su 
šen. Percy, dėl kurio jis buvo 
anksčiau pasakęs, jog pasiprie
šins Percy kandidatūrai į pre
zidentus.

KITUR:
Austrijos kancleris Kreisky, 

nors ir spaudžiamas, atsisakė at
šaukti duotą Palestinos teroris
tam pažadą panaikinti repatri
juojančių žydų stovyklą. Tačiau 
faktiškai žydai per ją keliauja, 
kaip keliavę.

Sovietai, pernai gavę kvie
čių iš Amerikos, šiemet paskoli
no Indijai 2 mil. tonų.

Vidurio Europoje laikomai 
kariuomenei Sovietai padidino 
biudžetą 10 bil. Aviaciją sustip
rino 50 prc.

Arabai nori arabų kalbos 
J. T. šalia anglų, prancūzų, is
panų, rusų, kinų. Jie žada už 
tai padidinti įmokas J.T. 3 mil.

Egiptas susiderėjo su Ame
rikos firma tiesti naftos vamz
džius, kurie pavaduotų Sueso 
kanalą. Vamzdžiai bus 200 my
lių ilgio, atsieis 350 mil. Bus 
baigti po poros metų.

Sovietai esą susipratę su min
tim, kad iš Amerikos negaus di
džiausio palankumo principo, 
bet jiem svarbiau gauti kreditus.

PLJS pirm. kun. A. Saulaitis, SJ, kalba PLB seime Wash- 
ington, D.C. šalia jo A. Rugienius (JAV) ir V. Venckus (Ve- 
necuela).

(atkelta iš 1 psl.)

Ta pati minia iš katedros pasi
judino tiesiai į netoli esančią 
Ryersono Politechnikos Institu
to teatro salę. Deja, salėn galė
jo susėsti tik apie 1500 žmonių. 
Daug kas turėjo grįžti namo. 
Salėje gi 4 vi. p. p. vyko aka
deminė ir muzikinė programa 
Vilniaus garbei.

Akademinę dalį trumpu žo
džiu pradėjo Toronto apylinkės 
pirm. Algis Puteris. Pranešinėjo 
Jūratė Kobelskytė. Maldą su
kalbėjo protestantų kunigas A. 
Žilinskas. Prasmingą žodį apie 
Vilnių tarė Lietuvos gen. konsu
las dr. Jonas Žmuidzinas. Po jo 
publiką sveikino Kanados LB 
pirm. E. Čuplinskas ir karštas 
lietuvių bičiulis Ontario tauty
bių ministeris Yaremko. Raštu 
sveikinimą atsiuntė dar Kana
dos federacinės vyriausybės tau
tybių ministeris Haidasz. Buvo 
ir daugiau žymių sveikinimų 
raštu. Poetas Kazys Bradūnas, 
pakiliai apibūdinęs Vilnių, apie 
20 min. skaitė ištraukas iš ką tik 
išleistos savo poezijos knygos 
“Pokalbiai su karalium”. Poetas, 
atsirėmęs į Gedimino laiškus, iš 
Vilniaus siųstus pasauliui, eilė
mis originaliai išreiškia savo iš
gyvenimus. Turinys ir perteiki
mas buvo įspūdingas, sugraudi
nęs klausytojų širdis.

Tuojau po akademinės dalies 
ėjo muzikinė, kurią išpildė Čiur
lionio ansamblis. Programa la
bai turtinga ir kiaurai lietuviška. 
Pradžioje dainuoja mišrus cho
ras, po jo kanklėmis išskambi
nama “Lietuviška rapsodija”, 
kuriai muziką sukūrė ansamblio 
vadovas A. Mikulskis, o išpildė 
jauna kanklininkė — D. Bankai- 
tytė. Paskui pasirodo vyrų cho
ras. Visoj pirmoj daly perteikia
mos įvairių muzikų stilizuotos 
bei harmonizuotos tautos dai
nos. Po pertraukos antroj daly 
taip pat tautos dainas, harmoni
zuotas A. Mikulskio, išpildo mo
terų choras. Po to eina įdomus 
junginys tautinių šokių, mišraus 
choro ir kanklių bei pučiamų
jų instrumentų orkestro. Paga
liau programa užbaigiama miš
riu choru, solistais ir kanklių or
kestru, kur įspūdingai perteikia
mos A. Mikulskio harmonizuo
tos bei stilizuotos tautos dainos.

Publika ilgais plojimais ir gau
siom gėlių puokštėm be galo gi
liai įvertino Čiurlionio ansamb
lio dirigento A. Mikulskio, jo tal
kininkės žmonos ir viso kolekty
vo daugiametį triūsą. Pačioj pa
baigoj ansamblis kartu su publi
ka ugningai sugiedojo Lietuvos 
himną. Juo ir buvo apvainikuota 
šių metų “Kanados Lietuvių 
Diena”.

L.A.

Pasaulio LB valdyboj

PASITARIMAS SU PL JAUNIMO 
SĄJUNGOS PIRMININKU

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos atstovai — 
pirm. Bronius Nainys ir vicepir
mininkas Romas Kasparas — 
rugsėjo 23 Chicagoj tarėsi su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininku kun. A. Saulai
čių. Pasitarime buvo prieita to
kių išvadų.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga; remdamasi PLB IV 
seimo nutarimu, skiria savo at
stovą į PLB valdybą pilnateisiu 
nariu. Kandidatą parinks PLJ 
Sąjungos valdyba artimiausiame 
savo posėdyje.

Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
ryšių centro leidžiamas žurnalas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimas 
kun. Saulaičio nuomone, yra la
bai reikalingas. Jo naudą labai 
jaučia Pietų Amerikos lietuviai. 
PLB valdybai teks spręsti jo fi
nansavimo problemą.

Brazilijos lietuviai, kurių pri- 
skaitoma apie 70 tūkstančių, bus 
pajėgūs suruošti pasaulio lietu
vių jaunimo III kongresą Brazi
lijoj. Kongresas jiem atsieisiąs 
apie 20 tūkstančių dolerių. 10 
tūkstančių sudėtų patys brazilie- 
čiai, o likusius 10 tūkstančių 
turėtų parūpinti PLB valdyba. 
Kongresas būtų ruošiamas su
tartinai PLB ir PLJS valdybų. 
Turėtų būti sudaryti du komi
tetai: vienas Brazilijoj ir vienas 
Amerikoj-Kanadoj. PLB valdy
bos rūpestis būtų atvežt jauni
mą į Braziliją iš Arųerikos, Euro
pos ir Australijos.

Brazilijai, Argentinai ir Urug
vajui reikia jaunimo veiklos 
vadovų. PLB valdyba juos turė
tų parūpinti ir bent pusmečiui 
ar metam po kelis į tuos kraštus 
pasiųsti, suprantama, apmokant 
ir kelionės išlaidas. Tokie vado
vai labai daug galėtų padaryti su 
vietiniu jaunimu, kuris nori 
veikti lietuviškuose darbo 
baruose, bet stokoja patyrimo, 
žinių ir, svarbiausia, lietuvių 
kalbos. Jaunimo kongresas 
Pietų Amerikos lietuviam duotų 
labai daug naudos. Labai būtų

svarbi prieškongresinė ruoša 
Kun. Saulaitis mano, kad būtų 
labai gera, jei Pietų Amerikos 
lietuvius iki kongreso kas 
pusmetis aplankytų kokia meni
nė grupė. Pageidautinas jauni
mas ir nedidelėmis grupėmis, 
nes tai ne taip brangiai atsieitų. 
Bet ir tai sudarytų apie 20 
tūkstančių dolerių sumą.

Jeigu PLB valdyba ruoštų pa
saulio lietuvių išeivijos kultūros 
kongresą, Brazilijos lietuviai tu
rėtų pajėgų, kurias galėtų į 
kongresą pasiųsti. Bet ir čia būtų 
problema su lėšomis. Brazilijos 
lietuviuose jų nėra.

Iš PLB valdybos atstovų pasi
tarimo su kun. Saulaičių paaiš
kėjo, kad Pietų Amerikoj yra 
daug lietuvybe besidominčio 
jaunimo, bet jų veiklai išvystyti 
reikia Amerikos lietuvių pagal
bos, kurią surasti būtų PLB val
dybos uždavinys. Tai yra jau di
delis darbas, ir PLB valdyba, 
norėdama jį atlikti, turės gero
kai paprakaituoti.

Valdybos posėdis
Rugsėjo 28 Jaunimo centre 

įvyko trečias naujosios PLB val
dybos posėdis.

Pirmiausia buvo aptarti į val
dybą kooptuotinų narių reikalai.

Pagal PLB konstituciją valdy
bą gali kooptuoti tris narius. 
Kol kas valdyba numatė kviesti 
tik du narius: vicepirmininką 
kultūros reikalam ir vicepirmi
ninką lietuviškai nebekalbančių 
išeivijos lietuvių reikalam. Taip 
pat buvo nutarta iki šių metų 
gruodžio pradžios paruošti PLB 
valdybos konkrečių darbų pla
nus ir juos paskelbti visuomenės 
žiniai.

Toliau posėdyje aptarti valdy
bos administraciniai reikalai, 
i n formavimas i s ir visuomenės 
informavimas, Brazilijos lietu
vių jaunimo stovykloms para
mos reikalai, talka užsienio lie
tuvių jaunimo Švietimui.

St. Dž.

*|ATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modhrai koplyčia, Air-ocm* 
dmonod. A. J. Balton-BaltrOnas, Ucensed Manager and Notary Public. W 
Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-6043.

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotu* ir pdprastū*. 
Pf ■*« patarnavimas įdedant nauja* dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
JLs lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). ,

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

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teireira, Jr. laidotuvių direktorių*. 4M 
Latayette SL, Newark, N J. 07106; teL MArket 2-6172. Paruostame* gar
bingos laidotuvėa Moderato* koplyčios, oras vėdinama*,

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Web*ter Avė. Cambrifige 
"V-ss. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotoja*. Modemiška 
1 koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

-RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas 1 Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŽIO Real Estete, Insurance. Apraudima* gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpQ-j 
dydias, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; B0la- 
dičkiais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 MadteonSL 
Ridgėvrood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėm* ir kL pramogom*. Be'
< o, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* rūšies lietuviška* maistas pri*i 
narna kaina

"7 1 . 1 I ,'
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven. N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyšl,' 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Bflver 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. 779-5156.

MOVED TO LARGER QtTARTERS — KORPOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOCDS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Yf 
10002, telef. AL 4-8319., Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — imĮtoe- 
tnotos ir vietinės. Vilnonės, medžiagos kostiumams, paltams; (r sukneHnė*.< 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus, į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!
, -J | ............. i ........  ;
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny- 
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir. 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

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

Lietuviško stiliaus paminkle\- 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijosei JUOZAS 3 

i 1900 t 1972 *

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

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 vIsuom
kelionių rolkaluoM:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAT (Crttfaes)
.AUTOBUSAIS jdomių vietų
.lankymas

Specialios n**l*Mo*:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
SUMOMS
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Dr. Ivinskis ir šen. Fulbrightas
Sugretinti tas dvi pavardes 

paskatino vienodas jų raštų liki
mas sovietinėse rankose.

Kitados Lietuvoje sovietai 
buvo paskelbę dr. Z. Ivinskio 
dienoraštį. Kaip jie su tuo dieno
raščiu elgėsi, matyti iš dienoraš
čio autoriaus pareiškimo:

“Kai manųjų užrašų ištraukas 
skaičiau,' man tikrai buvo nema
lonu; kai pastebėjau, jog iš mano 
anų laikų ‘noticų’ tebuvo pa
darytos, kandžiai atrinktos ištrau
kos. Jeigu tie dienoraščiai išliks 
archyve ten, kur jie dabar sau
gomi' bus tikrai galima įsitikin
ti, kaip buvo išgrobstyti iš plačių 
tekstų tik tokie sakiniai, kurie 
tarnavo komunistų propagan
dai . į (Darbininkas 1968 liepos 
31)..........

Taip atimama iš dokumento 
dokumentinė vertė ir padaromas 
fabrikatas pagal sovietinį norą. 
Tokia: sovietų praktika su sveti
mąjį raštais bei dokumentais 
seniai žinoma tiem, kuriem teko 
ją pažinti.

Tokia sovietų praktika įsitiki
no ir amerikiečiai. Ir jie prašne
ko, kaip sovietai pasielgė su 
Kremliaus dažnai palankiai mi
nimo šen. Fulbrighto raštais.

Monitor dienrašty (rūgs. 5) 
PaųlzWohl 'plačįai rašė apie so- 
vieįtĮį jšsiverstą ir išleistą (1967), 
Fulbrighto knygą « “The ; “The1 
Arrogance of Power”. Atskirais 
puslapiais vertintojas nurodė, 
kaip vertime praleisti tie Ful
brighto sakiniai, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai gali reikšti kritiką 
komunizmui.

Pvz.:' Fulbrighto pasakymas, 
kad “stalinizmas turi daug pačių 
blogųjų hitlerizmo ženklų” — 
svertime praleistas.

Arba: “Rytų Europos yy-. 
riausybės parodo, kad . .. jos į 
siekia išsilaisvinti, kiek jo gali, 
iš Rusijos nusveriančios jėgos”.

Arba dėl Vietnamo: “Kokios 
bebūtų klaidos mūsų pusėje, di
desnė? klaidos buvo pusėje ko
munistų, kurie iš tikrųjų laužė 
susitarimus, rengė subversiją

prieš jų nepuolančias vyriausy
bes ir daug padarė mūsų prie
šingumui išprovokuoti”.

.Veltui vertime ieškotum tų 
Fulbrighto sakinių .. .Vertimas 
rodo nepilną ir netikrą Ful- 
brightą.

Klastoti yra sovietinė tradi
cija ir dogma. Šią jų dogmą 
patvirtina Wohl cituojamu iš Le
nino brošiūros (1920) patarimu 
sovietinės respublikos statyto
jam — “griebtis visokios rūšies 
triukų, nelegalių metodų, išsisu
kinėjimų, nutylėjimų, tiesos pra
leidimo”.

Šiuose sovietinės praktikos 
faktuose nauja tik tai, kad juos 
ėmė jau pastebėti ir amerikie
čiai ir kelti viešumon.

Dvejopas matas
Sovietų Sąjungos atstovas rei

kalavo, kad J. Tautos pasiųs
tų komisiją į Čilę gelbėti komu
nistų ir kitų kairiųjų. Čilė pri
ėmė. — Amerikos Kongreso at
stovas Drinan norėjo vykti į So
vietus gelbėti žydų. Sovietai vi
zos nedavė.

Valstybės sekretorius ir iždo 
sekretorius Kongreso reikala
vimą Sovjetų žmogui laisvių 
vadino “kišimusi į vidaus reika
lus”; Sovietų fizikas Sacharovas 
Amerikos valdžios žmones taisė: 
esą tai .ne vidaus reikalai,. bet 

tarptautinės teisės vykdymas. O 
skaitytojas pridėtų: Amerikos 
kviečių siuntimas ir pinigų da
vimas yra nemažesnis kišimasis 
į sovietų vidaus reikalus.

Dvejopais matais ir vyriausy
bės bei spaudos noru dumti 
akis susilaukia pasipiktinimo. 
Jūs — rašo laikraščiui NYT skai- 

- tytojas — pirma raginote Kong
resą paremti JT sankcijas prieš 
Rodeziją (dėl juodojo žmogaus 
persekiojimo). Paskui jūs ragi
note Kongresą nesikišti į vidaus 
reikalus Sovietų, persekiojančių 
intelektualus. “Kur jūsų sąžinės 
nuoseklumas? Moralė pagal pa
togumą nėra jokia moralė”.

PLB ketvirtasis seimas buvo 
įvykis neeilinis, vertas rūpestin
go vertinimo ir ilgesnio palaiky
mo atmintyje.

Redakcija nenori dėtis “visa
žinančiu” to įvykio vertintoju. 
Mano, būtų tikslingiau išklausy
ti tų, kurie buvo to seimo atsto
vai.

Jų pasisakymam tribūna gali 
būti laikraštis. O pasisakyti jiem 
dera, nes jų informacija galėtų 
būti gražus gestas tiem, kurie 
juos delegavo į seimą.

Tuo reikalu redakcija kreipėsi 
į artimiausių apygardų atstovus: 
New Yorko — prel. J. Balko
ną, dr. B. Radzivaną, A. Vakselį; 
New Jersey — kun. V. Dabušį, 
K. Jankūną, V. Mėlinį, V. Vai
tiekūną. Kreipėsi laiškais rug
sėjo 21:

“Gerb. PLB Seimo atstove, 
Būkite malonus trumpai pasaky
ti savo nuomonę dėl PLB sei
mo: kas seimo darbuose Jum da
rė geriausią įspūdį ir kas men
kiausią?”

Paprašytieji mielai atsiliepė ir 
jų atsakymus dedame čia ta eile, 
kaip jie buvo gauti. Red.

-o-
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
(New Jersey):

Manau, kad ne tik man, bet ir 
tūlam kitam seimo atstovui patį 
gražųjį ir gilųjį įspūdį turėjo da
ryti faktas, kad, savanoriškai iš 
įvairių pasaulio kraštų susirinkę, 
skirtingų generacijų, skirtingų 
įsitikinimų lietuviai bendromis 
pastangomis ieško tinkamiausių 
būdų ir priemonių, kaip išlaiky
ti ir ugdyti svečiose šalyse pa
sklidusios lietuvių tautos da
lies tautinį savitumą, tautines 
tradicijas, tautinę kultūrą ir kaip 
kuo sėkmingiau talkinti sovietų 
Rusijos okupacijoje prievar
taujamai ir tautinį savitumą 
žlugdomai savo ar savo tėvų tau-

PLB seimui pasibaigus, į Chicagą buvo nuvykę kitų kraštų atstovai. Rugsėjo 8 inž. B. Nainio 
namuose jie turėjo pasitarimą. Iš k. į d. J. Šlajus (Chicago), A. Mičiudas (Argentina), St. Džiu
gas (Chicago), PLB pirm. B. Nainys, Zef. Juknevičius (Argentina), St. Kasparas (Anglija), K. 
Dočkus (Chicago), kun. J. Borevičius (Chicago) ir VI. Venckus (Venecuela). Nuotr. A. Gulbinsko

KAS PLB SEIMO DARBUOSE 
PADARĖ GERIAUSIĄ IR KAS 
MENKIAUSIĄ ĮSPŪDĮ -

, _ T __ i . __ _ JCUN. VIKTORAS DABUŠIS
atsako New Yorko ir New Jersey (New Jersey):

atstovai seime
tai. Man ypatingai patrauklų 
įspūdį darė jaunesnės kartos 
žmonių dalyvavimas seimo 
svarstymuose.

Iš pačių seimo svarstymų, 
mano supratimu, nebuvo tokio, 
kuris kuriuo nors atžvilgiu būtų 
ypatingai prasikišęs iš kitų.

Prasčiausią įspūdį man paliko 
du dalykai: altininkų pastangos 
prastumti į PLB valdybą sau 
palankius žmones, panaudo
jant JAV LB garbės pirmininką 
ir Vliko valdybos pirmininką 
kaip balsų žvejojimo jauką, ir 
nutarimų komisijos apsileidimas 
paruošti seimo vardu atsišauki
mą į žmonijos sąžinę dėl as
mens teisių paneigimo ir ypač 
dėl religijos ir tikinčiųjų perse
kiojimo okupuotoje Lietuvoje.

KAZYS JANKŪNAS
(New Jersey):

Į Jūsų rugsėjo 21 d. laišką 
siunčiu savo pastabas dėl PLB 
seimo.

Kas man sudarė geriausią 
įspūdį:

1. Gera seimo organizacija;
2. Aktualūs ir rūpestingai pa

ruošti simpoziumai;
3. Seimo atstovų, palyginti, 

kultūringa laikysena pasi
sakymų metu.

Kas menkiausią?
1. Mėginimas pareikšti prezi

diumo pirmininkui nepasitikėji
mą.

2. Neradimas atgarsio ameri
kinėje spaudoje ir nebuvimas 
seime nei vyriausybės nei kong
reso atstovo ar šiaip įtakingo as
mens.

PREL. JONAS BALKONAS 
(New Yorkas)

Prel. Balkonas atsiuntė savo 
kalbą, sakytą per radiją rugsėjo 
8. Iš jos ir imame tuos jo žo
džius, kurie atsako į klausimus.

“Jei kas mane klaustų: tai ką 
gero padarėte seime ir ką pasie
kėte, turėčiau atsakyti:

Suvažiavimas pareiškė savo 
lojalumą tautai ir kraštui. Tau
tai — kad lietuvybės išlaikymas 
yra jos (Bendruomenės) aukš
čiausias tikslas . . Suvažiavi
mas pareiškė lojalumą kraštui — 
jį išvaduoti iš okupacijos”.

“Atstovų nuotaikos buvo dar
bingos. Pranešimai ir svarstymai 
turiningi. Seimas skyrėsi nuo 
pirmųjų tuo, kad išvengė nerei
kalingų ginčų, smulkių forma
lumų ar net priekabių. Buvo jau
čiama, kad išmokome sugyven
ti .. . Tiesa, kartais sunku buvo 
svarstymus baigti dėl ilgėlesnių 
pasisakymų ar ilgos eilės norin
čių kalbėti”.

“Šis ketvirtasis Pasaulio Lie
tuvių Seimas mus suartino ir su
tvirtino.”

-o-

Man labai malonų įspūdį pa
liko valdybos gerai paruoštapro- 
grama ir joje įglausti kitų kraštų 
atstovų pranešimai, iš kurią bn- 
va jausti didelis rūpestis lietuvy
bės išlaikymu ateinančiose kar
tose ir aktyvi kova už Lietuvos 
laisvę. Atrodo, jie turi daugiau 
ryšių su vietos valdžios atsto
vais ir patiria jų didesnio prie
lankumo mūsų bylai. Pav., Bra
zilijos atstovas A. Sliesoraitis la
bai įdomiai dėstė reikalą supa
žindinti jaunąją kartą su šių die
nų lietuvių kultūriniais laimėji
mais ir išeivijoje ir krašte. Tik 
tada jaunuolis pamils savo tėvų 
žemę, kada jam suprantama kal
ba bus perteikta ir parodyta, kad 
lietuvių tauta turi ir dideliųpoe- 
tų ir rašytojų ir muzikų ir meni
ninkų, o kartu didžią ir garbingą 
praeitį. Tik tada jis supras, kad 
gali didžiuotis esąs lietuviu.

Taip pat malonų įspūdį darė • 
pamaldos. Beveik pilnutėlė Šv. : 
Mato katedra. Dešimt kunigų su 
vysk. V. Brizgiu koncelebruoja 
mišias. Du brolių protestantų 
dvasininkai įsijungia į pamal
das; vienas su malda, kitas su ’ 
pamokslu, liudydami naują eku
meninę erą lietuvių krikščionių 
tarpe. Gerai parinktas Šv. Rašto 
tekstų skaitytojas — lektorius 
mišiose, sėrmo pinriiriinkas dr. 
AdolfaS Damtišiš,1 rodė ! neįoer-' ' 
traukiamą ryšį tarp salės po
sėdžių ir maldos bažnyčioje. Pa
sigedau vyskupijos ir pačios 
katedros dignitorių pamaldose-

Nejauku buvo sekti naujos 
valdybos rinkimų posėdį. Tą pa
čių atstovų rūpestingai ir kulta- 
ringai pravesti darbo posėdžiai 
čia viYto maišatimi, klrrios Švel
naus - charakterio ' pirihininkas' ‘ 
negalėjo sūtvarkyti ir,'tekd šauk:-' ' 
tis teisinio patarėjo pagalbos.

Nutarimuose pasigedau pa
sisakymo už žmogaus teises ir '■ 
prieš, religijos persekiojimų tė
vynėje. Atrodo,' kad sėfrrib atsto
vai Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos neskaitė ir taip grau
daus brolių iš už geležinės už
dangos balso neišgirdo.

DR. BRONIUS RADZFVANAS 
(New York):

Sutinku ir remiu JAV Lietuvi ų 
Bendruomenės garbės pirmi
ninko ir IV Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo NevYor-
ko apygardos atstovo prel. Jono 
Balkūno padarytą PLB IV seimo 
įvertinimą per Laisvės Žiburio 
radiją š. m. rugsėjo 8.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų kraite 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

9
Užrašų knygelėje randu smė

lio. Tai vasaros nuobiros. Smė
lio tada buvo batuose, knygose, 
sąsiuvinyje, švarkeliuose. Kam
bario raudonas kilimėlis tuoj 
apsinešdavo smėliu. Žinai, tai 
vasaraprie jūros, ir švarus, baltas 
pajūrio smėlis drauge su tavim 
keliauja.

Iš to pajūrio atkeliavo net iki 
miesto, įlindęs į užrašų knyge
lę. Ten prirašyta — vardai ir pa
vardės, sakiniai, pripiešta gė
lių ir medžių, suoliukų, kurie 
laukia svečių. Iš tų užrašų vėl 
kvėpteli vasara. Vėl matau platų 
pajūrį, į kurį ritasi banga po ban
gos. Spalvingi skėčiai saugo nuo 
saulės vyresniuosius ir jautres
nės odos. Jaunieji savo bronzi
nius kūnus išstatė saulėje. Tegu 
būna jie dar rudesni.

Prie jūros dažnai matysi ponią 
su dideliu piešimo bloknotu. Ji 
kaire rūko, laiko cigaretę, lei
džia dūmus, paskui nuorūką už
kasa į smėlį. Plaukai tamsūs, 
akys irgi. Dešinėje laiko pieštu
ką. Ji piešia. Tom gyvom, jud

riom akim tik žvelgia aplink, pa
gauna vieną kitą, ir tuoj sujuda 
ranka. Baltame dideliame lape 
pasirodo linijos. Jos taip nubė
ga, kad atsiranda žmogus — pa
žįstamas žmogus su atostogų 
nuotaika, su charakterio bruo
žais.

Pajūryje piešia ir kita dailinin
kė — Nijolė Palubinskienė. Ni
jolė piešia viena linija grotes- 
tiškai, ponia Regina išlaiko kito
kį — realistinį charakterį. Tai 
yra rankos miklinimas, savotiš
kas dailininko dienoraštis. Į di
delį platų lapą sudeda visokiau
sių žmonių, rankų,'kojų, net šu
nų. Visa, ką jos akis pagavo, kas 
kvėptelėjo įdomesne forma, ju
desiu.

Kai pamatau ją piešiančią prie 
marių, vis prisimenu jos tapybą. 
Ji savo drobę suskaldo mažais 
keturkampiais, lyg pro kokį tink
lą Žiūrėtų. Ar tas “tinklas” nėra 
pagautas iš kokių pajūrio stu
dijų?

Regina Ingelevičienė turi dai 
kitą nikį — hobby. Ji iš kriauk

lių daro sages, kurias prisisega 
prie suknelės. Tai puikūs ir sko
ningi darbai, originalūs, visada 
primeną jūrą. Pajūryje prisiren
ka geldelių, kriauklelių, įvairių 
tonų, įvairių pavidalų. Namuose 
suklijuoja, sudeda taip, kad at
rodo lyg kokios fantastiškos gė
lės. Tada užpakalyje priklijuoja 
užsegimo špilgutę. Tokiom sa
gėm ji apdovanoja visus savo 
bičiulius, parsiveža ir į New 
Yorką ir čia paskleidžia artimų
jų tarpe.

Mieloji porpa visada gyvena 
savo šeimos tarpe. Prie jos yra 
prisirišus. Jos rankos ir budrios 
akys dar ir dabar glėbia dukras, 
nors tos dukros jau turi savo 
dukras ir sūnus.

Visoje atostogautojų bendruo
menėje jie sudaro savitą “fa- 
mily”. Visi sėdi prie vieno stalo. 
Ir jų yra tiek daug, kad stalas 
yra pilnas. Visi kartu eina į pa
jūrį, kartu ir važiuoja tai šen tai 
ten. Vyriausias jų yra dr. Vladas 
Ingelevičius, Lietuvos kariuo
menės pulkininkas, gydytojas, 
dirbęs karo ligoninėje Kaune. 
Ūsai jo papūtę, plaukai žili. Iš
džiūvęs, truputį palinkęs, jis ei
na gana tvirtu žingsniu į koply
čią, į pajūrį, nors jau turi puošnų 
amžių. Daug pergyvenęs, daug 
skaitęs ir su juo visada miela 
pasikalbėti, prisiminti senus lai
kus.

Jis yra vegetaras. Mielai valgo 
žirnius, pupas, riešutus, kai čia 
nešami į stalą kvapnūs kumpiai, 
steikai, viščiukai.

Daktaras visada sėdi stalo ga
le. Tiesa, stalas apskritas, jis 
neturi nei pradžios nei galo. 
Jis sėdi tolimiausiam kampe, 
iš kurio nereikia keltis. Į abi 
puses eina paslaugios šeimos 
rankos, kurios visa paduoda, kai 
reikia.

Prie stalo sėdi ir dvi dukros. 
Jos yra dvynukės, bet visai ne
panašios. Viena yra Marija, vadi
nama Mara, antroji Regina, va
dinama Gina. Jų tikrųjų vardų 
niekas ir nežino, vadina tais 
pačių vaikų išgalvotais ir prili
pytais vardais. Mara yra ištekė
jusi už dr. Vytauto Vyganto. Jis 
ne medicinos daktaras, bet psi
chologijos, gal net ir industri
nės, nes visą laiką dirba dide
lėse bendrovėse. Jis ilgą laiką 
buvo American Airlines aukštas 
tarnautojas. Su lėktuvais nuolat 
skraido. Apkeliavo visą pasaulį. 
Amerikos miestus pažįsta geriau 
nei savo Great Necką, kuriame 
jie gyvena. Kartais nutinka, kad 
jis daugiau skraido nei būna na
mie.

Iš American Airlines jis buvo 
perkeltas į kitą filijalinę bend
rovę Sky Chief, kuri parūpina 
lėktuvam maistą, turi daugybę 
viešbučių. Dabar jis yra tos 
bendrovės vienas iš viceprezi
dentų.

Kai visa ši šeima pajuda atos
togų, jis irgi atkeliauja į Ken- 
nebunkportą. Atvyksta jie dviem 
mašinony, nes į vieną nesutelpa. 
Tada Jis pabūna keletą dienų, 
vėl grįžta į New Yorką ir vėl 
skraido ir skraido. Besibaigiant 

atostogom, jis vėl pasirodo Ken
nebunkporte ir padeda šeimai 
grįžti į New Yorką, į Great 
Necką. Jie turi dvi dukreles — 
Moniką, kuriai bus apie 8 
metus, o gal ir dešimt, ir Kristi
ną, mažiausią, kokių 4. Ši Kristu- 
tė buvo jauki mergaitė, valgyk
loje ji buvo daugelio dėmesys ir 
linksma paguoda. Labiausiai 
buvo prisirišusi prie poeto Sant
vara. Gal patraukė ją poeto i Bi
zantiškas ūgis. Monika jau gud
ri, nešioja ilgus plaukus ir pui
kiai plaukioja ir nardo baseine. 
Tai tikras naras.

Gina Kudžmienė turi du ber
niukus — Darių ir Lin^sBer- 
niukai jau ūgtelėję, praėję pro 
dešimtuosius metus. Berniukus 
ir jų motiną visada gaubia dide
lė rimtis, kurią gali pavadinti ir 
liūdesiu. Kas New Yorke nepaži
no Kęstučio Kudžmos, malo
naus, paslaugas vyro, tikro džen
telmeno. Jis gyvai reiškėsi ir 
draugijose ir visuomenėje. Už jo 
ir ištekėjo Gina, bet štar^prieš 
kokią penketą metų, kai jis tar
nybos reikalais nuvyko į Albany, 
einant pro ligoninę, jį pasivijo 
mirtis ir kaip kulka nukirto. Jau
ną gražų vyrą griebė širdies 
smūgis. Čia pat buvo ir ligoninė, 
bet — niekas jo nebeišgelbėjo.

Tai dar labiau suglaudino visą 
šeimą. Jie visi drauge gyvena 
Great Necke. Turi dvejus greti
mus namus. Vieni kitiem patar
nauja, taip ir nesijaučia sunki 
vienatvė.

Gina mėgsta vairuoti, mielai 
pavėžina. Mėgstamiausios ke
lionės yra į galerijas. Mamulė
— dailininkė Regina — išjudina 
vaikus keliauti į galerijas. Kai tik 
dangus apniukęs, Gina ir užve
da mašiną. Susirenka visi dailės 
ir galerijų mėgėjai. Galerijų 
daug, gali plačiai važinėti. Daili
ninkė grįžus tuoj atsakys visa, 
kur verta, kur ne, kur geri pa
veikslai, kur ne. Kai ji taip laiba, 
žiūri iš skersos, truputį kaktą su
raukus ir paskui nukerta išties
ta plaštaka. Tai patvirtinimo 
ženklas — neverta, šlamštas.

Ši gausi šeima atostogauja lie- 
oos mėnesį. Į Kennebunkportą 
šiemet atvyko pačioje atostogų 
pradžioje, gyveno tokiame kam
baryje, kur čia pat medžių virša- 
nės, kur matosi aikštės plotai ir 
vienuolyno siluetas.

Išvažiuodami visiem linki 
gražios vasaros, eina per bičiu
liškus atsisveikinimus, kuriuos 
čia mėgsta surengti pasilie
kantieji. Kai į kelionę keliasi, 
tai pasidaro daug darbo. Tai tik
ra senoviška kiltis keliauja. Se
niau varytųsi savo bandas, dabar
— sukrauna gausų kiekį lagami
nų į dvi mašinas. Jaunieji at
renkami ir susodinami į Vytau
to Vyganto mašiną. Ir kelionėje 
jie laikosi draugystės, niekada 
nepasimeta.

Mes liekame ties pušim ir at
sisveikiname, mojuojame ran
kom. O kaip gera, kad dar ne
reikia važiuoti namo, kad dar 
gali atostogauti. (Bus daugiau)
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ARTIMIAUSI AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBĖS DARBAI

Tėvų pasionistų vienuolyne 
Jamaicoje, N. Y. metiniame Ku
nigų Vienybės seime rugpiūčio 
22 išrinkta naujoji valdyb pra
dėjo vykdyti seimo nutarimus.

1. Speciali komisija, kuri 
sudaro kun. prof. Stasys Yla, tėv. 
Gediminas Kijauskas, lietuvių 
Jėzuitų provincijolas, ir kun. Ka
zimieras Pugevičius, dar šį mė
nesį sukvies 30-40 asmenų pasi
tarimą Dainavoje, Mich., kur 
galutinai aptars JAV lietuvių ka
talikų sielovados centro uždavi
nius ir priemones jiem pasiekti. 
Ten nutars ir kada sukviesti 
lietuvių kunigų vienuolijų ir ka
talikiškų institucijų atstovų kon
ferenciją, kad tos sielovados 
centras būtų formaliai įsteigtas.

2. Lietuvoje slaptai išleidžia
ma Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika duoda dokumentuotą 
medžiagą apie lietuvių katalikų 
persekiojimą Lietuvoje. Tai 
svarbus šaltinis apie vėliausius 
įvykius Lietuvoje. Laisvąjį pa
saulį jau pasiekė šeši tos Kroni
kos numeriai.

Kunigų Vienybės centro val
dyba nutarė visus šešis tos Kro
nikos numerius išversti į anglų 
kalbą ir išleisti atskiromis kny
gelėmis.

Tos Kronikos 4-tas numeris 
jau atspaustas. Jis buvo išsiunti
nėtas visiem šio krašto vysku
pam, laikraščiam bei žurnalam 
anglų kalba. Trečiasis, penkta
sis ir šeštasis numeriai jau bai
giami versti ir greitai bus at
spausti.

Kiekvieno Kronikos numerio 
atspausdinimas ir išsiuntinėji
mas kainuoja per 800 dol Kuni
gų Vienybės centro valdybai 
svarbu surinkti reikalingus pini-

STAMFORD, CONN.
Rudens balius

Tradicija virtęs Stamfordo lie
tuvių rudens balius šiais metais 
ruošiamas šeštadienį, spalių 13, 
German House klube Stamfor- 
de. Pradžia 8 v.v. Turintiems 
draugų Stamforde gera proga 
juos linksmoj nuotaikoj aplanky
ti, o jų neturintiems — proga 
pralėisti Smagų savaitgalį už 
New Yorko, padraugauti su 
stamfordiškiais ir paremti vietos 
Balfą. Skanūs užkandžiai, gera 
muzika, smagi nuotaika. Viskas 
8 doleriai asmeniui. Loterijoj 
be kitų vertingų laimėjimų bus 
dailininko Rūtenio paveikslas iš 
praeitą vasarą miesto rotušėje 
vykusios lietuvių dailės paro-

KONKURSAS KAMBARIUI ĮRENGTI
Konkursas įrengti kambariui
Lietuvių kambario VVayne 

universitete (Detroite) komite
tas skelbia konkursą ir kviečia 
architektus ir menininkus jame 
dalyvauti. Konkurso premija — 
1500 dolerių;

Konkurso sąlygos
Svetimų kalbų seminaro kam

barys turėtų būti įrengtas lie
tuviškais motyvais ir tokiu stiliu
mi, kuris geriausiai išreikštų 
lietuvių tautos dvasią.

Pagrindiniai standartiniai į- 
rengimai ir baldai turi būti lie
tuviško stiliaus: kėdės, stalai ir 
lietuviškais ornamentais pa
puošta lenta. Didžiojoj nišoj tu
rėtų būti lietuviška spinta ar vit
rina.

Konkursiniai projektai patei
kiami taip: a) bendras kambario 
vaizdas; b) atskirų sienų, lubų ir 
grindų brėžiniai; c) baldų, durų, 
lentos ir nišos apipavidalinimo 
brėžiniai; d) ornamentų detalių 
brėžiniai; e) projekto autorius 
nurodo medžiagą ir duoda pro
jekto apytikrę kainą.

Universiteto sąlygos: a) negali 
būti sumažintas klasės tūris; 
b) turi atitikti priešgaisrines tai
sykles; c) projektą tvirtina uni
versiteto vadovybė kartu su 
Lietuvių kambario Wayne uni
versitete komitetu.

Konkurse gali dalyvauti JAV ir 
kituose kraštuose gyveną lietu
viai.

Konkursinis projektas žymi
mas slapyvardžiu,* o atskirame

gus. Tam reikalui aukos prašo
mos siųsti Kunigų Vienybės 
centro išdininkui: kun. V. Dabu- 
šis, 147 Montgomery Place, Pa- 
terson, N. J., 07501.

Jei kas nori gauti jau atspaus
ta Kronikos ketvirtą numerį, pra
šomi prisiųsti auką ir kreiptis į 
Lietuvių Religinės Šalpos ko
mitetą, 64-09 56 Rd. Maspeth, 
L. L, N. Y. 11378.

3. Sekmadienių ir švenčių 
mišiolėlius redaguoja ir admi- 
nistruojakun. Vytautas Zakaras.

Jis taip pat platina ir naujai 
lietuvių kalbon išverstą Šv. Raš
to Naująjį Testamentą. Šv. Rašto

reikalais prašomi kreiptis į jį 
šiuo adresu:

Rev. V. Zakaras, RFD 1, Thur- 
ber Rd., Putnam,Conn. 06260.

4. Sekmadieniam ir šventėm 
pamokslus paruoš ir jų spausdi
nimą prižiūrės kun. Prana 
Geisčiūnas, šiuo metu sveikatą 
taisąs pas Marijos Iškalto Prasi
dėjimo seseles Putnam, Conn:

Kunigų Vienybės centro val
dybą sudaro: prel. Jonas Balkū- 
nas — pirmininkas, kun. Jurgis 
Gurinskas ir kun. Kazimieras 
Pugevičius — vicepirmininkai, 
kun. Viktoras Dabušis — iždi
ninkas ir kun. Vytautas Piktumą 
— sekretorius.

VVaterbury, Conn.
Arkivysk. Jurgio Matulaičio 

akademija ir Ginos 
Čapkauskienės koncertas

Jau keletas lietuvių kolonijų 
yra suruošę paskaitų apie arki
vysk. Jurgį Matulaitį, akademijų 
jam pagerbti, bet, toli gražu, 
nepakankamai. Ne be reikalo 
būkštaujama — ar būsim bent 
kiek pasiruošę jo beatifikacijai. 
Kodėl toks nesirūpinimas? Kiek
vienas lietuvis norėdamas gali 
susirasti šaltinių savo žiniom 
apie arkivyskupą ir laisvai jas 
skleisti.

VVaterburio ateitininkai ir 
Putnamo seselių rėmėjai spalio 
28, sekmadienį, 5 vai. p. p. Šv. 
Juozapo mokyklos salėj, 10 John 
St., VVaterbury, Conn., ruošia ar
kivysk. Jurgio Matulaičio akade- 
miją-koncertą. Paskaitą skaitys 
prof. kun. Stasys Yla, o dainų ir 
arijų koncertą atliks solistė Gi

dus. Už dovaną ir talką aną pa
rodą ruošiant dailininkui Rūte
niui visų stamfordiškių, ir ypa
tingai parodos rengėjos Aušros 
Vaitužienės vardu, širdingas 
ačiū.

Stamfordas iš New Yorko 
lengvai pasiekiamas per 45 mi
nutes, važiuojant Merrit Park- 
way ar New England greitkeliu. 
Vokiečių klubas yra prie Long 
Ridge Road, apie ketvirtis my
lios nuo Merrit Parkway, Exit 
34. važiuojant dešinėn, miesto 
link, 104 keliu. Prie salės yra 
patogi, saugi vieta automobi
liams pastatyti.

Iki malonaus pasimatymo 
Stamforde!

užklijuotame voke įdedamas au
toriaus vardas, pavardė ir adre
sas.

Projektai turi būti prisiųsti iki 
1974 vasario 1.

Projektų vertinimo komisija: 
prof. Ričardas Bylaitis, prof. Jo
nas Puzinas, prof. Romas Vie
sulas, agr. Jurgis Baublys ir dail. 
Birutė Rauckienė.

Projektų vertinimo komisijai 
neradus tinkamo projekto, Lie
tuvių kambario Wayne universi
tete komitetas pasilieka teisę 
tartis su konkurse dalyvaujan
čiais autoriais dėl įjungimo jų 
idėjų į bendrą projektą.

Darbam vykdyti konkurso lai
mėtojas parūpina detalizuotus 
brėžinius ir teikia techninę dar
bų priežiūrą.

Konkurso dalyviai sutinka, 
kad projektai būtų išstatyti vi
suomenės dėmesiui.

Premija išmokama už projektų 
vertinimo komisijos priimtą pro
jektą, patvirtinus jį Lietuvių 
kambario Wayne universitete 
komitetui ir universiteto va
dovybei.

Lietuvių kambario Wayne 
universitete komitetas neįsipa
reigoja įrengti kambario pagal 
konkursą laimėjusį projektą.

Norint gauti kambario planą, 
brėžinius ir kitas informacijas, 
rašyti ir projektą siųsti pirm. Jur
giui Mikailai: 24334 Pierce Avė., 
Southfield, Mich. 48075. Tel. 
(313) 557-1983.

Lietuvių kambario Wayne 
universitete komitetas 

na Čapkauskienė.
Paskaitininką daugelis lietu

vių visuose kraštuose, net Lietu
voje, yra girdėję ir skaitę jo ver
tingus veikalus. Apie talentingą 
dainininkę skaitėm spaudoj ir 
sekėm jos kilimą. Norėjom ir 
mes ją išgirsti, tik bėda — dai
nininkė dainuodavo kitur, o ne 
pas mus. Reikia sveikinti water- 
buriečius už pasiryžimą nenusi
leisti didiesiem lietuvių cent
ram.

Rengėjai tikisi apylinkės lie
tuvių paramos. Kaip buvom soli
darūs su savo kaimynais Grandi
nėlės atsilankymo metu, taip bū
kim ir dabar. Primindami para- 
ginkim vieni kitus ir pasiūlykim 
tuščias vietas savo automašinose 
neturintiem susisiekimo prie
monių. Ypatingai atkreipkim 
dėmesį į vyresnio amžiaus lietu
vius. Maža paslauga jiem gali 
suteikti didelio džiaugsmo vi
siem.

Bilietų kainos 4 ir 5 dol. 
Jų gauti ar užsisakyti galima 
VVaterbury, Hartforde, New Ha- 
vene, Bridgeporte pas rengėjus 
ir seselių rėmėjus, o Putname — 
pas seseles.

Albina Lipčienė

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

CLEVELAND, OHIO
Studentų ateitininkų suvažia

vimas bus Clevelande spalio 19- 
21. Ta proga rengiami jaunimui 
šokiai su programa. Šokiai bus 
Lietuvių namuose spalio 20 d., 8 
v.v. Programoje pasirodys Phila- 
delphijos mergaičių kvartetas ir 
Clevelando studentai. Gros 
jaunimui pritaikytas orkestras. 
Visi ateitininkai studentai ir 
visas Clevelando jaunimas yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti ir pasilinksminti.

Registracija bus penktadienio 
vakarą Lietuvių namuose. Su
važiavimo posėdžiai — šeštadie
nį. Vakare šokiai. Sekmadienį 
mišios ir akademija.

Nakvynės reikalais kreiptis 
pas Reginą Pliodžinskaitę, 1554 
Rydalmount, Cleveland, Ohio, 

tel. (216) 932-3242.
Clevelando ateitininkų meti

nė šeimos šventė bus lapkričio 
3-4. Šeštadienio vakarą šokiai su 
programa naujoje parapijoje. 
Sekmadienį mišios ir akademi
ja. Paskaitininkas stud. Vytautas 
Maciūnas iš Philadelphijos.

— Vydūno jaunimo fondas, 
minėdamas savo veiklos dvide
šimtmetį, paskyrė vienkartinę 
metinę premiją nusipelniusiam 
jaunosios kartos atstovui. Šių 
metų laureatu išrinktas fil. Al
gis Rukšėnas, parašęs Simo Ku
dirkos įvykių istoriją “A Day of 
Shame”. Premija įteikta Vydūno 
fondo baliuj spalio 6 Chicagoj, 
Lietuvių tautiniuose namuose.

— “Vingis” —vienkartinis sū
duvių mokslo ir kultūros iliust
ruotas žurnalas išleistas Varšu
voj. 1973 balandis, 16 psl. Re
daguoja Josef Degutis, Bronis- 
law Mickievvicz, Danuta Ne- 
vulis, Anna Palanis, Wladyslawa 
Pojavvis, Jan Senda ir Rimas Vai
na. Tiražas 2000 egz.

Clevelando Lietuvių Namų talkos komitetas su namų direk
cijos nariais: iš k. (sėdi) direkcijos pirm. Juozas Stempužis, S. 
Sankalaitė, St. Barzdukas, Gr. Kudukienė, komiteto pirm. dr. 
D. Degesys, R. Tatarūnienė, dail. A. Vaikšnoras, (stovi) W. 
Jakubs. V. Vincovas, V. Rociūnas, A. Širvaitis, J. Malskis, 
St. Mačys, J. Mikonis, Z. Dučmanas, Z. Tarutis, E. Šamas, 
Edv. Stepas, Pr. Stempužis, R. Kudukis.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMAI
Niekas tikrai nežinom, kiek 

Clevelande gyvena lietuvių. 
Verčiamės spėliojimais: vie
niem atrodo galį būti penkioli
ka tūkstančių, kitiem — dešimt 
tūkstančių, dar kitiem — penki 

tūkstančiai. Į didžiuosius rengi
nius ateina daugių daugiausia 
du tūkstančiai, bet tokia tebu
vusi gal viena vienintelė Lietu
vių B-nės apylinkės prieš dvi
dešimt metų surengta lietuvių 
diena, kai susirinko “yisi” — 
dirbantieji, seni ir maži. Šiaipjau 
gerai, kai ateina tūkstantis.

Taigi, Vydūno žodžiu tariant, 
sau-lietuvių Clevelande nėra 
daugiausia. Tačiau tai tautiškai 
pajėgi lietuvių kolonija. Pajėgu
mą taip pat rodo ir naujai pasi
statytieji Clevelando lietuvių 
namai. Tai dviejų aukštų mūras 
su rūsiu. Viršuj trijų šimtų vietų 
salė su būtinais priedais, apačioj
— baras, valgykla, nuomo
jamos patalpos prie 185 gatvės, 
rūsy — susirinkimų saliukė, di
rektorių įstaiga, kitos darbo pa
talpos. Namų įrengimas dar ga
lutinai nebaigtas, bet kas baigta
— skoninga, gražu, jauku. Šių 
namų pasistatymas — didelis 
Clevelando lietuvių laimėjimas. 
Pasiektas savomis pastangomis 
bei jėgomis. Bendra daugelio 
talka. Tarpusavio susiklausymu 
bei sutarimu. Praeidamas pro ša
lį, visados pasigroži, pasidi
džiuoji ir pasidžiaugi: daug ran
kų didelę naštą pakelia!

Šit keli skaičiai. Sklypas įsi

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR {VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

3SS PACKAGE EXPRES5 & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 5814590; 581-7729

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

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

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiūated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

M0$|Į SKYRIAI
ADentoun, Pa. — 128 Tllghman Street ........................................  435-1484
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street....................................... ................. ...................  — 342-4240
Brookiyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............    -..............   487-8408
Buftalo 12. N. Y. 701 Ffflmore Avenue   ............-................  -......-........... —• 8054700
CMcago 2“. m.___1241 No. Ashland Avenue ....................    488-2818
CMeago, U. 80820 — 2008 West 80 Street ...............................  025-2787
Chieago, Ui. 00000 — 1855 West 47 Street ----------------- L...............-........-..................................................  3754755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenihrorth Avenue ....... ............... ......................................................   771-0008
Detroit 12, Mkh. — 11801 Jos Campau Avenue _...........................   305-0780
Farmtagdale, N. J. — Freewood Acres Rt 0 ................   303-0400
Hsnrtramck, Mich. — 11330 Jos Campau Avenue  .......... ......... .......... ......................................................... 385-0740
Hartford *, Conn. — 122-120 HiUside Avenue .........................................   2404210
Los Angeles 4, CaHf. — 150 So. Vermout Avenue __ .........    385-0580
Neįtark, N. J. — 378 Market Street ...............................     042-2483
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ...............  ........................................................................... 074-1500
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .... ................................    475-7030
Fhfladeiphia 23, Pa. — 831 W. Girsrd Avenue ..........-.........................................................................................780-4887
Jtahway, N. J. — 47 Esat MHton Avenue .................. .......................................................................................... 881-8888
South Rtver, N. J. — 41 Vhfteheod Avenue ............................................. ........................................................... 257-8828
Syraeuee, N. Y. 13204.-— 515 Marceflus Street.................................................................................................... 4784740
Trenton 10. N. J. — 1152 Deutz Avenue............. __.......-...................................................................................... 3024300
Uties, N. Y. — 083 Bteeker Street ......  ...................... 732-7470

gytas už 54 tūkstančius dol. Į 
statybą jau įdėta 292,500 dol. 
Skolos pasidaryta 106 tūkstan
čiai dol. Akcininkų yra apie 
aštuonis šimtus, jų skaičius di
dėja, bet ne tokiu spartumu, 
koks galėtų būti. Juk tai turi 
būti visų Clevelando lietuvių 
namai!

Pačių pasistatyti, namai pa
tiem Clevelando lietuviam. Ir 
ne tik jiem tarnaus. Baras jau 
veikia. Greitai bus įruoštos vir
tuvės. Spalio 20 čia jau įvyks 
ateitininkų studentų suvažiavi
mas. Lapkričio 3 čia posėdžiaus 
ir pokyliaus lietuviai gydytojai. 
Lapkričio 10 įvyks Balfo seimas. 
Lapkričio 24 ruošiamas abitu
rientų vakaras. Jau užsakytos 
patalpos net keliom vestuvėm. 
Bendruomenės apylinkė ruošia 
Naujųjų Metų sutikimą. Ir kt. 
Tai turės būti pramoginio so
cialinio, kultūrinio ir kito lietu
vių gyvenimo židinys.

Namai oficialiai buvo atidaryti 
rugpiūčio 17-19. Atidarymo iš
kilmes rengė Juozo Stempužio 
pirmininkaujama namų direkci
ja, talkino dr. Danieliaus Degė
sio pirmininkaujamas Clevelan
do lietuvių visuomenės komite
tas. Rugsėjo 19 šis talkos komite
tas buvo susirinkęs paskutinio 
savo posėdžio. Buvo pažvelgta, 
kas namų atidarymo iškilmėse 
gerai atlikta, taip pat kokie pa
stebėti trūkumai. Konstatuota, 
kad iškilmės praėjo su reikiamu 
orumu. Iš ižd. Z. Taručio pateik

tos apyskaitos buvo matyti, kad 
pajamų gauta 5695 dol., išlaidų 
turėta 3596.52 dol., tad gryno 
pelno iš atidarymo iškilmių liko 
2098.48 dol. Visas pelnas paskir
tas Steinway firmos fortepijonui 
nupirkti (sumokėta 3,500 dol.). 
Taigi ir čia pasidaryta skolos.

Direkcijos pirm. Juozas Stem
pužis labai teigiamai vertino tal
kos komiteto darbą ir prašė 
ateity taip pat visais galimais bū
dais padėti. Reikės dideles sko
las mokėti, reikės paramos na
mus tautiniu židiniu padaryti. 
Direktoriai taip pat atsakinėjo 
į paklausimus, kokia nuoma bus 
imama už renginius, susirinki
mus, posėdžius ir kt. Atsakyta, 
kad kainos svyruos pagal tai, 
kokie bus renginiai: už pelno 
renginius būsią imama daugiau, 
už kultūrinius renginius kainos 
būsiančios minimaliausios. Lie
tuviai patalpas gausią geriausio
mis sąlygomis. Direkcija turi tu
rėti namų išlaikymo išlaidų 
vaizdą, tik tada būsią galima nu
statyti realias nuomos kainas. 
Direkcijos tikslas — patenkinti 
visus.

Buvo pasidžiaugta kai kurių 
talkos komiteto narių dideliu į- 
našu. Pvz. dail. Antanas Vaikš- 
noras namam padovanojo du 
savo paveikslu: vestibiuly kabo 
Karalius Mindaugas, salėj — di
džiulis peizažas. Kai šios eilutės 
rašomos, dailininko jau nebetu
rim savo tarpe: širdies smūgio 
ištiktas, rugsėjo 28 jis mirė, Cle
velando lietuvių visuomenė su 
dideliu grauduliu su velioniu at
sisveikino rugsėjo 30. Jis mirė, 
bet jo kūriniai namuose jį visa
dos visiem primins.

Daug dirbo pats pirm. dr. D. 
Degesys, jį pavadavęs adv. P. 
Chalko, talkos komiteto ponios, 
kai kurie kiti komiteto nariai. 
Direkcijos vardu pirm. J. Stem
pužis visiem padėkojo. Buvo pa
daryta pabaigtuvių nuotrauka. 
Visi pavaišinti. Adv. Chalko 
parodė savo kelionės į Lietuvą 
skaidrių. St. B.

— “Las violaciones de los de- 
rechos humanos en Lituania oc- 
cupada por los Sovieticos” 
(Žmogaus teisių pažeidimas so
vietų okupuotoje Lietuvoje) — 
tokiu pavadinimu ispanų kalba 
knygutė išėjo Medelline, Ko
lumbijoj. Tai dokumentuotas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
leidinys, kuris anglų kalba buvo 
išleistas 1972. Sukrauta; Comite 
Catolico Lituano — Apartado 
Aereo 19-70, Medellin—Colom- 
bia, S.A. Šiam komitetui vado
vauja kun. M. Tamošiūnas. (E)
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saminai yra junginiai, sukeliau
tieji žmoguje vėžį.

Pabaigoj trumpai palietė azo 
cheminius junginius, kurie daž
niausiai žmonių paimami su 
dažytu maistu. Dalis tų dažų, 
kaip geltoni sviesto dažai (4- 
dimethyl amino azobenzene) 
sukelia vėžį. Šie dažai dabar jau 
yra uždrausti, nes pasirodė, kad 
jie iššaukę vėžį gyvulių kepeny
se ir pūslėje.

Išvadoj prelegentas pabrėžė, 
kad turim būti atsargūs su rūky
tu ir nitritais bei nitratais kon
servuotu maistu.

-o-
Dr. E. Užgiris skaitė paskai

tą — Nauji fiziniai metodai imu
nologijoje. Plačiai aiškino savo 
atradimą, dirbant General 
Electric Research and Develop- 
ment Centre prie New Yorko.

Leiser spindulių pagalba jis 
surado būdą, padedantį išaiškin
ti imunologijos reakcijas.

Mes džiaugiamės jauno moks
lininko lietuvio laimėjimais ir 
linkim jam pasisekimo.

-o-
Dr. Tomas Žiūraitis, OP, 

skaitė paskaitą — Naujas 
mokslo žvilgsnis į evoliucijos 
teorijas.

Jis plačiai nagrinėjo medžia
gos nekintamumą. Per milijonus 
metų medžiaga liko nepakitusi 
ir nepakilo į aukštesnę organi
zaciją. Manymas, kad atominė 
bomba atskleis medžiagos pa
žangą, nepasitvirtino. Medžiaga 
visą laiką lieka medžiaga, nežiū
rint, kokios formos ji būtų.

Yra medžių, kurių senumas 
nustatytas 2 — 1 1/2 bilijono 
metų, bet per šį laiką jie nepa
sikeitė.

Ginko medžio senumas — 100 
mil. metų. Tai seniausias iš sėk
linių augalų istorijoj. Per visą tą 
laiką jis nepakeitė savo prigim
ties. Kaip buvo, taip ir yra me
dis.

Sikadinis medis pagal iška
senų davinius turi 200 mil. me
tų, bet jis ir šiandien Kalifomi-

(PAPILDYMAS)

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
sekcijai vadovavo dr. PtTfcras 
Kaladė.

Dr. B. Povilaitis skaito pa
skaitą Liet Kat. Mokslų 
Akademijos.suvažiavime.

Pirmąją paskaitą — Nikotinas 
ir kiti nikotiana genties au
galų alkolaicdai — skaitė dr. Bro
nius Povilaitis iš Kanados. Jis 
plačiai ilnagrinėjo augalų alka
loidų rūšis, paliesdamas jų che
minę sudėtį ir fiziologinę reikš
mę žmogui.

Augalą pasaulyje randama 
apie 2000 įvairių alkaloidų. Jų 
tarpe domintuoja nikotinas.

Rūkant ir giliai įbraukiant dū
mus į plaučius, organizmas ab
sorbuoja 90— 100% nikotino. Rū
kant burna — absorbuojama tik 
10%. nikotino.

Surūkęs vieną cigaretę, žmo
gus absort»uoja apie 2,5 mg 
nikotino.

Patekęs į organizmį. nikoti
nas metabolizmo keliu yra pa
keičiamas ir pašalinamas iš kū
no. Tik apie 1()% absorbuoto ni
kotino randama šlapume, nepa
keistoje formoje.

Mažos nikotino dozės stimu
liuojamai veikia nervų sistemą, 
o didelis sukelia depresiją. Dr. 
Br. Povilaitis priėjo išvadą, kad 
rūkymas yra kenksmingas.

Paskaita buvo įdomi rūkan- 
tiem ir neriūkantiem.

joj tebegyvena, visiškai nepa
keitęs savo rūšies savybių, turė
tų prieš 200 mil. metų.

Amebos praeitis siekia bilioną 
metų, bet ji ir šiandien tebetu
ri tas pačias senas, savo rūšiai 
privalomas, savybes ir visiškai 
nesiveržia eiti evoliucijos kryp
timi į aukštesnę organizaciją.

Metai nėra atsiradimo prie
žastis; jie yra tik sąlyga.

Gali būti savo rūšyje pažanga 
ar evoliucija remiantis tik mu
tacijų dėsniais, bet nėra šuolių 
iš vienos rūšies į kitą.

Penktąją paskaitą — Virusų ty
rimas — turėjo skaityti prof. dr. “ 
Pr. Jucaitis iš Toledo. Profeso
riui neatvykus į suvažiavimą, jo 
paskaitos svarbiausias mintis 
perskaitė dr. Petras Kaladė.

Prof. dr. Jucaitis šioj paskaitoj 
plačiai nagrinėjo savo tyrimo 
davinius su bulvių virusais. Ra
do, kad bulvių susirgimo prie
žastim yra C hipervitaminozė. 
Bulvėse, sergančiose vėžiu, C 
vitamino kiekis svyravo tarp 40 
ir 200 miligramų per 100 gramų 
bulvių. Be to prof. Jucaitis rado 
chemikalus, kuriais buvo pagy
dyta bulvių dryžligė.

Prof. Jucaičio darbas atliktas 
prieš 30 mėtų. Gaila, kad jis tik 
šiandien viešai paskelbtas. —K.

BUFFALO, N.Y
Toronto Gintaras pradeda 

tautinį festivMį

Toronto tautinių šokių grupė Gintaras šoka Sadutę. Spalio 21 
grupė atstovaus lietuviam Niagaros apylinkės tautiniame fes
tivalyje Buffaio, N. Y.

16 tautinių„grupių. PakviestL ir 
lietuviai.

Nors Buffaio lietuviai yra la
bai negausūs (viena iš mažiau
sių apylinkės tautinių grupių), 
vis dėlto jie pasiryžo šio dešimt
mečio minėjime dalyvauti. Tam 
tikslui pakviesta Toronto lietu
vių tautinių šokių grupė Gin
taras, vadovaujama Juozo ir Ri
tos Karasiejų; ji mielai sutiko at
likti programą šio festivalio lie
tuviškos kultūros popietėj.

Kalbant apie Gintarą, tenka 
pažymėti, kad tai vienas pajė
giųjų ir drausmingųjų mūsų 
meninių vienetų, vis progre
suojančių ir augančių. Pereitais 
metais Gintaras pasigėrėtinai at
liko savo misiją koncertuodamas 
Europoj. Šiuo metu jis yra suor
ganizavęs mergaičių oktetą ir 
penkiolikos asmenų orkestrėlį. 
Oktetui vadovauja Dana Garba- 
liauskienė, o orkestrui — muz. 
Jonas Govėdas.

Turėjau progos būti Gintaro 
jubiliejiniame koncerte Toronte 
ir gėrėtis jo kruopštumu ir preci
ziškumu atliekant programą. 
Pertraukos metu kreipiausi į 
savo kaimyną iš kairės, šokusį 
tautinius šokius net keletą metų, 
ir paklausiau, kaip jam patinka 
toks šokimas. — Labai, labai gra
žu, — atsakė, — tik pasakysiu,

kojų, rankų ir net galvų jude
sius — visų kaip vieno; tai gyve
nime beveik neįmanoma.

Šis Gintaro koncertas įvyks 
festivalio atidarymo dieną — 
sekmadienį, spalio 21. Pradžia 
— 3:30 vai. po pietų. Vieta — 
Campus School Auditorium of 
the State University College, 
1300 Elmvvood Avė., Buffaio, 
N. Y. Įėjimas į auditoriją iš Rees 
St.

Programoj — tautiniai šokiai, 
okteto dainos ir orkestro muzika. 
Programos vedėja — Regina 
Krasauskaitė.

Nors šis koncertas yra skirtas 
daugiau kitataučiam, bet malo
niai į jį kviečiami ir visi apy
linkių lietuviai, ypač jaunimas. 
Įėjimas nemokamas.

Šį rudenį sukanka dešimt me
tų, kai Niagara Frontier Folk Art 
Council pradėjo ruošti tautinius 
festivalius. Tai sukakčiai pami
nėti, be paties festivalio, bus dar 

išleistas ir trumpas leidinėlis 
su aprašymais apie kiekvieną 
tautinę grupę, gyvenančią šioj 
apylinkėj.

Festivalis prasidės spalio 21 ir 
tęsis iki gruodžio pabaigos.
Jame dalyvauti pasižadėjo net Į^g ir ne visai natūralu. Žiūrėk į

Niagaros apylinkėj, tur būt, 
nėra daug tokių, kurie nebūtų 
matę Gintaro šokant, bet naujųjų 
jo šakų, okteto ir orkestro, dar 
niekas nėra matęs bei girdėjęs. 
Šiame koncerte kaip tik ir bus jų 
pirmasis pasirodymas.

Malonėkit į šią lietuviškos 
kultūros popietę nevėluoti, nes 
programa prasidės punktualiai. 
Auditorija nėra didelė, teturinti 
tik 450 sėdimų vietų.

Lietuvių klubo sekretorius

Fordas pristato savo 74-uosius. 
Naujieji yra dideli, vidutiniai ir maži 

Pas jūsų Fordo pardavėją

Mustang II Ghia

Mustang II yra 19 colių trumpesnis už 
paskutinių metų Mustangą .. .net tru
putį trumpesnis už originalųjį. Tai yra 
daugiau negu naujas Mustangas. Tai

Dr. Petras Kaladė skaito pa
skaitą L-iet. Kat. Mokslų 
Akademijos suvažiavime

Ford Mustang II. Nauja mažo automobilio klasė: pirma klasė.
II duoda jums prabanginio lygio stan
dartinius reikmenis, kurių jūs, atrodo, 
niekada nesitikėjot rasti naujame auto
mobily. Ir vis dėlto jo kaina yra eko-

Bostone.

Dr. Petras Kaladė savo paskai
toj — Vėžį sukeliantieji chemi
niai maisto priedai — nagrinėjo 
klausimą,kokią įtaką turi chemi
niai maisto priedai žmogaus 
sveikatai.

Pirmiausia jis suminėjo, kad 
šiandien į maistą yra dedama 
apie 2500 įvairų rūšių chemika
lų ir kad 1965 metais vien tik 
maisto pramonėj buvo suvartota 
apie 700 milijonų svarų įvairių
chemikalų , kurių dalis yra tok
siški ir kartais sukelia vėžį.

Savo paskaitoj palietė tris 
grupes vėžį sukeliančių chemi
nių junginių: 1) aromatinius po- 
liciklinius angliavandenilius, 2) 
aromatinius aminus ir 3) azo 
cheminius junginius.

Plačiau nagrinėjo policikli- 
nius angliavandenilius, spe
cialiai pabrėždamas 3.4 benz- 
pyreną,kuris yra dažnai žmonių 
paimamas su maistu ir sukelia 
vėžį.

Toliau jis plačiau palietė nit- 
rosaminus, kurie atsiranda žmo-
gaus organizme metabolizmo 
metu,valgant konservuotą mais
tą su nitritais ir nitratais. Nitro-

visai nauja mažo automobilio klasė. 
Pirma klasė. Kiekvienu požiūriu. Tiek 
savo brangakmenio spalvos išore, tiek 
puikiai įrengtu vidum naujasis Mustang

nomiška mažo automobilio kaina.
Mustang II išeina į rinką dviem skirtin
gais stiliais, keturiais skirtingais mode-\ 
liais. Netrukus juos pamatysit.

Gran Torino Broughom 2-Door Hardtop
shown with optional deluxe bumper group.

1974 Ford LTD. Tykus didysis..
Tykus, prabangus, gražiai su
statytas: tai LTD 1974. Aukšto 
lygio specialistų darbas, kur tik 
žiūrite, nuo gražiai pritaikytų 
durų, dangčio ir bagažinės ligi 
LTD įrengimų sąrašo. Plienu 
apjuostos radialinės padangos. 
Automatiška transmisija. Galin
gas vairavimas. Stiprūs stab
džiai, ir t.t. Visa standartiška 
LTD 74-ajame.

1974 Ford Torino. Solidus vidutinis.
Torino šiais metais yra naujos 
jaunos išvaizdos. Puikiai restili- 
zuotas išorėj.. .puikiai atrodo 
viduj. Solidus automobilis. 
Nauja jauna išvaizda, švelnus ir 
pastovus važiavimas. Tai 
Torino 1974.

Ford LTD Broughom 2-door Hardtop shown with 
optional deluxe wheel covers, white sidewall 
tires and deluxe bumper group. FORD

FORD DIVISION

Juo iš arčiau jūs žiūrite, juo geriau mes atrodome.
Kitos naujenybės 74-iesiem ... Thunderbird, 
Pinto, Maverick, Fordo sunkvežimiai.

— Tėv. Jurgis Cailiušis, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, spalio 8-10 dalyvavo 
Montrealyje įvykusiame Ameri
kos ir Kanados pranciškonų pro
vincijolų suvažiavime. Ten 
buvo svarstoma šio meto pran
ciškonų veikla ir apžvelgti gene
ralinės Madrido kapitulos įsipa
reigojimai. Provincijolas atlikęs 
Kanadoj dar kitus įsipareigoji
mus, ateinančią savaitę grįžta į 
Kennebunkportą, Maine.

-1 — Urbanijos katalikų laik
raštis “La Voce Del Amore” 
rugsėjo Nr. 8 atspausdino ilgoką 
straipsnį “Sistematiškos ir prog
resyvios pastangos užsmaugti 
Lietuvos Bažnyčią”. Aprašo į- 
vairius mažesnio ir didesnio 
masto persekiojimus ir trukdy
mus tikintiesiem praktikuoti sa
vo tikybą. Įdeda arkivyskupo T. 
Matulionio nuotrauką apra
šydamas jo ištrėmimą į Sibirą 
ir kančias. Pažymi, kad informa
cijos gautos iš italų kalba Eltos. 
(E)'

— Kazys Medas, šachmatų me
no lietuvių tarpe puoselėtojas 
ir Darbininko daugelio metų pa
stovus bendradarbis — specia
lios šachmatų skilties vedėjas, 
buvo sunegalavęs. Ketvertą sa
vaičių išgulėjęs ligoninėj pa
lengva sveiksta namuose. Mie
lam bendradarbiui linkime kuo 
geriausios sėkmės ir sveikatos!

— Vytauto Petraičio knyga 
“Pasakėčios pagal Krylovą” iš- 
ėjb'iš spaudos. Knygoj 217 pus
lapių, 176 eiliuotos pasakėčios. 
Išleido autorius, kaina 3 dol. 
Knyga spausdinta Nidos Knygų 
klube, Londone.

— Hartford, Conn. L. M. Fed- 
jos Klubas Hartforde rengia savų 
siūtų drabužių parodą spalio 21, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Vete
ran Memorial salėj,, Eastj Hart
ford, Conn. Kelio nurodymas: 
važiuojant Bostono link iš 84 ar 
15 kėlio-91 išvažiavimas į Bums 
St, prie pirmosšviesos sukti 
kairėn į Ridgewood Rd., kuriuo 
važiuoti iki Sunset Dr. Čia vėl 
sukti kairėn ir toliau važiuodami 
Sunset Dr. pasieksite salę.

— Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P., 
ir vėl išvažiuoja mėnesiui iš 
Washingtono. Lankysis Kanado
je ir Amerikos įvairiose vieto
se. Į Washingtoną grįžta lapkri
čio 2.

— Balfo seimas įvyks lapkri
čio 10 Clevelande, naujuosiuose 
Lietuvių namuose, 877 East 185 
St., Cleveland, Ohio, 44119. Na
mai yra prie naujosios lietuvių 
parapijos. Balfo skyriai prašomi 
prisiųsti centro valdybai seimo 
atstovų vardus, pavardes ir adre
sus iki spalio 26. Vykdant Bal
fo statuto nurodymus, 
seimo atstovai turi būti pristaty
ti generaliniam sekretoriui 14 
dienų prieš seimą. Balfo centro 
valdybos adresas — 2606 W. 63 
St., Chicago, Illinois, 60629. 
Skyriai taip pat prašomi pristaty
ti centro valdybai skyrių narių 
sąrašus.
To reikalauja organizacinė tvar
ka.

— Walter Chase-Čekanauskas, 
sulaukęs 78 m. amžiaus, rugsėjo 
29 staiga mirė Hartford, Conn. 
Buvo didelis lietuvių visuo
menės veikėjas, vienas Ameri
kos Lietuvių Tarybos kūrėjų, o 
taip pat su prel. J. Balkūnu ir 
kitais — Lietuvių Bendruome
nės organizatorių.

— Dail. Antanas J. Vaikšnora, 
sulaukęs 55 m. amžiaus, rugsėjo 
28 mirė nuo širdies priepuolio 
Clevelande. Velionies tėvai kilę 
iš Alytaus apskrities. Daili
ninkas studijavo tapybą, grafiką, - 
skulptūrą ir keramiką. Yra ilius
travęs eilę knygų, surengęs 
daug individualių parodų. Cle- 
velando Meno muziejui 1945 už 
savo gamtovaizdį laimėjo pirmą 
premiją. “May Show” parodose, 
rengiamose Clevelando Meno 
muziejaus, buvo laimėjęs 23 
premijas iš eilės. Du didžiulius 
kūrinius — Mindaugą ir Gam
tovaizdį — A. Vaikšnoras pado
vanojo naujiesiem Lietuvių 
namam prieš du mėnesius, kai 
jis buvo Lietuvių namų talkos 
komiteto nariu.
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Krepšinio rungtynės moksleivių ateitininkų stovykloje Ne
ringoje. Iš k. Albertas Landsbergis. Paulius Vaitkus. Nuotr.
Algio Norvilos

Baltimorės žinios
40 valandų atlaidai Šv. Alfon

so bažnyčioj prasidės iškilmin
gomis pamaldomis spalio 21, 
sekmadienį,. 10 vai. ryto. Atlai
dai baigsis su mišiomis spalio 
23, antradienį, 7 vai. vak. Mo
kyklos vaikučiai giedos per pa-

SPORTAS

maldas. Parapijos kunigai kvie
čia parapiečius gausiai daly
vauti.

Lietuvių Moterų Piliečių klu
bas minėjo 50 metų veiklos su
kaktį spalio 7 Lietuvių Svetai
nės didžiojoj salėj. Dalyvavo 
daug žmonių. Gauta sveikinimų 
laiškais ir telegramomis. Kun. A.

i Dranginis banketą pradėjo su 
I jinvokacija. P :e garbės stalo sė-
1 dėjo adv. Vintvs Laukaitis, poe- _ 

tas Nadas Rastenis, kun. K. Pu- 
gevičius irkt. Meninę dalį atliko 
dainininkės iš Philadelphijos ir 
Baltimorės tautinių šokių grupė. 
Svečiai pašoko prie orkestro 
muzikos.

Jautienos kepsnių balių Lie
tuvių Postas 154 rengia spalio 
21, sekmadienį, nuo 1 iki 6 
vai. vak. E a s t e r n Center sa
lėj. Mūsų legionieriai kasmet 
šioj salėj surengia du tokius ba
lius. Šokiam gros orkestras, 
veiks loterija. Bilietus galima į- 
sigyti iš anksto pas posto narius. -

Charles Chappelle, Šv. Alfon
so parapijos vargonininkas, su
krito ant laiptų ir išsilaužė šlau
nikaulį. Kelias savaites gydėsi 
ligoninėj, o dabar sveiksta sene
lių prieglaudoj.

Aidai — tai vardas naujo lietu
viško orkestro Baltimorėj. Gra
žiai susigroję jauni lietuviai pui
kiai pasirodė Lietuvių Posto 
ir jų padėjėjų naujų valdybų pri
statymo baliuj rugsėjo 30, o taip

COLUMBUS DAY 
GREET1NGS

MACK COMPANY

500 COUNTY AVĖ.

NUO ŽENEVOS IKI BARCELONOS
Pirmosios Europos vyrų krep

šinio pirmenybės įvyko 1935 
Ženevoj. Dalyvavo 10 valstybių. 
Pusiaubaigmėj Latvija nugalėjo 
Šveicariją 28:19, o Ispanija 
įveikė Čekoslovakiją 21-17. 
Baigmėj Latvija laimėjo prieš Is
paniją 24-18 ir pasipuošė pir
muoju meisterio vardu. Trečioj 
vietoj liko Čekoslovakija.

1937 pirmenybės pravestos 
Rygoj (8 valstybės) ir jose pirmą 
kartą žaidė ir Lietuvos rinktinė. 
Nežinoma, neįvertinta lietuvių 
rinktinė teikė staigmeną po 
staigmenos, pusiaubaigmėj nu
kirto Lenkiją 31-25 (Italija nuga- 

-lėjo Prancūziją 36-32) ir baig
mine pergale prieš Italiją, 24-23, 
lietuviai užbaigė savo sėkmingą 
žygį. Paskutinėse sekundėse ita
lai prametė tris baudas. Tuo bū
du Lietuva naujasis Europos 
meisteris, 2. Italija, 3. Prancūzi
ja. Latvija liko šeštoj vietoj.

1939 trečiosios pirmenybė 
įvyko Kaune (8 valstybės). Lie
tuva pakartojo savo pergalių 
puokštę Rygoj ir antrą kartą Eu
ropos meisteris. Antroj vietoj 
Latvija, 3. Lenkija.

Dėl II pasaulinio karo, toles
nės pirmenybės pravestos tik 
1946 ir vėl pradėta nuo Žene
vos. Deja, Lietuvos rinktinė čia 
negalėjo ginti savo meisterystės, 
nors Kemptene. Vokietijoj, eilė 
žaidikų tam ruošėsi ir turėjo vil
čių žaisti kad ir ne savo vardu, 
tai prisidengus Lichtenšteino 
vardu. Toks bandymas praplėšti 
politinę miglą nepavyko ir Že
nevoj galėjo pasirodyti tik mūsų 
krepšinio atstovai, jų tarpe Ze
nonas Puzinauskas, žaidęs už 
Lietuvos rinktinę Rygoj 1937 
ir Kaune 1939. Ženevoj naujuo
ju Europos meisteriu tapo Čeko
slovakija, 2. Italija, 3. Vengrija.

1947 Prahoj pirmą kartą pasi
rodė Sovietų Sąjungos rinktinė 
(joje žaidė lietuviai: Kulakaus
kas, Butautas, Lagunavičius ir 
estas Lossov). Pabaltiečiai ir 
buvo lemiamas veiksnys SS per
galei, o estas Lossov (Talino Ka- 
lev), krepšinio meno išmokęs iš 
amerikiečių, iškiliausias pirme
nybių žaidikas. Padėtis: 1. SS. 
2. Čekoslovakija (pralaimėjo SS 

. 37-56), 3. Egiptas.
1949 pirmenybės Kaire »r jas 

laimėjo šeimininkai — Egiptas, 
2. Prancūzija, 3. Graikija.

1951 Paryžiuj laimi SS, 2. Če
koslovakija, 3. Prancūzija.

1953 Maskvoj šeimininkų gro
bis: 1. SS, 2. Vengrija, 3. Pran
cūzija.

1955 Budapešte taip pat prasi- 
stiebia šeimininkai: 1. Vengrija, 
2. Čekoslovakija, 3. SS. Retas į- 
vykis, kad SS turėjo pasitenkinti 
trečhya vieta.

1957 Sofijoj į pergalių ratą 
grįžta SS, 2. Bulgarija, 3. Čeko
slovakija.

1959 Istangule 1. SS, 2. Če
koslovakija, 3. Prancūzija.

1961 Belgrade 1. SS, 2. Ju
goslavija, 3. Bulgarija.

1963 XV rodavę 1. SS, 2. Len
kija, 3. Jugoslavija.

1965 Maskvoj 1. SS, 2. Jugo
slavija, 3. Lenkija.

1967 Helsinkyje 1. SS, 2. Če
koslovakija, 3. Lenkija.

1969 Neapolyje 1. SS, 2. Jugo
slavija, 3. Čekoslovakija.

1971 Essene 1. SS, 2, Jugosla
vija. 3. Italija.

1973 pirmenybės Barcelonoj 
ir kitam numery galėsim išlukš
tenti pasekmes. 12 dalyvių ir 

į pusiaubaigmę pateko SS, Is
panija, Jugoslavija ir Čekoslo
vakija. Prancūzija, kuri vasarą 
turėjo pirmąsias pasiruošimo 
rungtynes su Š. Amerikos lietu
vių rinktine ir laimėjo 78-75, 
prapylė pirmąsias penkias rung
tynes ir geriausiu atveju gali už
imti tik 9 vietą (1971 prancū
zai liko 10 vietoj).

Iki šiol Europos pirmenybes 
yra laimėję tik 6 valstybės: SS- 
11 kartų, Lietuva — 2, Latvija, 
Čekoslovakija, Egiptas, Vengrija 
— po 1. Beje, 1973 SS rinkti
nėj vis dar žaidžia lietuvis Pau
lauskas, be to, estas Salumets.

K. Cerkeliūnas

Teniso meisteriai

TO PLACB 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

j Open all Year 
cm

ANTRA PERGALĖ
Lietuvių Atletų Klubo pirmoji 

futbolo komanda susilaukė ver
tingo pastiprinimo. Medicinos 
daktaras Julius Ringus, atlik
damas ligoninės praktiką, apsi
gyveno New Yorke ir įsijungė į 
L. A. Klubą. Puikiai žaidęs Chi- 
cagos Lituanica komandoj, 
pereitą sekmadienį jis turėjo 
debiutą .N. Y. Lithuanians 
eilėse. Mūsiškiai laimėjo prieš 
Bavarians 2:1 (1:1) pasekme.

Pirmam kėliny priešininko šū- 
v;s,užkliudęs porą mūsų gynikų, 
nuslydo į vartus; pasekmė — 
0:1. Tačiau mūsiškiai darbavosi 
gerai, ir kiek vėliau iš kokių 20 
metrų puikus J. Albrecht baudos 
smūgis nelaikomai išlygino 1:1.

Antram kėliny verda permai
ninga kova. Žadvydas vartuose 
likviduoja keletą pavojingų pra
ėjimų, bet mūsų puolimas irgi 
be atvangos spaudžia priešinin
ko vartus. Vienas po kito mūsų 
naudai priteisti kampiniai suku- pat sodaliečių rengtoj madų pa- 
ria eilę priešui pavojingų situa
cijų. Pagaliau Šileikio padavimą 
Budreckas trenkia į vartus. Var
tininkas atmuša, įvyksta susigrū
dimas. Staiga iš oro kamuolį 
griebia vikri Ringaus kojytė ir į- 
sodina tinklan. Ringaus debiu
tas pavyko. Jis laimi mum rung- 
tyneszpasekme 2:1.

Rezervinė komanda pralai
mėjo 0>2 pasekme. Tačiau džiu
gino rezervinės eilėse pasirodęs 
geras derlius lietuvių žaidikų: 
R. Šileikis, P. Vainius, E. Reme- 
za, J. Meilius, T. Bagdas, R. Sa
baliauskas, S. Sabaliauskas ir R. 
Šilbajoris.

Kitos rungtynės — šį sekma
dienį prieš Newark komandą, 
2:30 vai. p. p., Farchers Grove, 
Union City, N. J. Rezervinės ten 
pat — 12:45 p. p.

rodoj spalio 2. Svečiam labai pa
tiko jų grojimas. Naujam orkest
rui linkime sėkmės.

Jonas Obelinis

JONO VIRINTO ĮPĖDINIAMS

SECAUCUS N EW JERSEY

COFFEE SHOP GIFT SHOP 
Phonc: <7l?-

Delwood Lodge
OH Koute ĮSI
MOONTAINMOMK, Pa. UM2

FuUy Kquipped 
MmnekMaing C^tagM Metei 
Ovemight Accomodationa AvaiL 
86-Foot Pool. All Recr. Facllitlea

Alg. Š.

LAK mažučiai šeštadienį su
žaidė lygiąsias 1:1, o berniukai 
pralošė 1:6. Šį šeštadienį mažu
čiai žais Rockville Center, L. L, 
3 vai. p. p., o berniukai 1 vai. 
p. p. prieš Clarkstown, Rockland 
County, N. Y.

Bostono LB apygarda rugsėjo 
23 surengė Lietuvių dieną Mai
ronio Parke, Worcester, Mass. 
Malonu pažymėti, kad į dienos 
programą buvo įtrauktos ir spor
to rungtynės. Sportas yra viena 
iš sėkmingiausių priemonių pa
skatinti jaunimą lietuviškai 
veiklai. Jaunučių klasės krep
šinio rungtynėse New Yorko 
LAK krepšininkai laimėjo prieš 
Bostono jaunučius 42;29 pa
sekme. N. Y. komandoje žaidė: 
P. Dičpinigaitis, T. Garunkštis, 
P. Gvildys, R. Naronis ir R. Šim
kus.

Franklin K. Lane gimnazijos 
patalpose vėl prasidės lietuvių 
vaikų sporto ir mankštos vakarai. 
Tėvai prašomi susirinkti ir atsi
vežti savo jaunimą šį antradienį, 
spalio 16, 7 vai. vak. Vaikai 
pradės krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir plaukimo treniruotes, o 
tėvai prašomi susirinkti svar
biam pasitarimui.

Šių metų rugpiūčio mėn. New 
Jersey valstijoje mirė Jonas Vi- 
kintas Šikeris, palikdamas šiek 
tiek turto. Yra žinoma, kad vo
kiečių okupacijos metu mirusio
jo brolis Juozas Šikeris gyveno 
Kaune ir turėjo šeimą, bet nuo 
antrosios rusų okupacijos jo 
pėdsakai yra dingę.

Pats ieškomasis arba apie jo ar 
šeimos likimą žinantieji malo
nėkite rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yorke to
kiu adresu:
Consulate General ofLithuania 

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 7 dol.

DINING OUT
The Island Pub

61-06 39th Avenue, Woodside 
(North of 61st Irom 
Roosevelt Avenue)

Thursday 
PATJORDAN

THE FABULOUS 
HI-SPOTS

Saturday
THE PATRIOTS

Sunday
THE PAT JORDAN TRIO

Yow Hosts: Gene McCarthy 
and Mike Sullivaa 

Tel: 429-8151

N.Y.$ Baautrtul Gtetn. County 7^ 
irs “THE VU VEMETO”

VUTHETHRUWAY!
Luxury aceommodations. Continental 
cuisine — All sports, swimming — day 
camp for the bambmos — Music and 
entertainment 7 days a week. Sony 
fuSy booked for Laoor Day. Low. to* 
rites 9/5 to 12/18. tccelient Munttog 
kCcuntr; Beauty._

Heated Pool! 
RESERVENOVV!

KY. Diroct fint (212) 582-5143 or 
(518)589-5000.

įrvfllaodo
jįį 'HainaaFalia7.N.Y.1>aO

NAUJOS KNYGOS
Gyvenimas ir darbai, V. Šmai- 

žienės eilėraščiai. 3 dol.
Vardai ir veidai mūsų kultū

ros istorijoje, S. Ylos. 6 dol.

BILL EDNEY CARKNTER 
Rooting — SMIng — Guttera 

110 Lyona Avonue, Nowark, N. J.
CaU 201 823-1120 ar 0102

SEWINQ MACMNC OMRATORS NEKDCD O«

Bmtefte. AMMSCO IMU. Located at 1000 OM 
Country Road, Malnvtew, N. Y. Mmm TUafboM 
UA4444 and Also (515) 004-7272. Aak tor DtonMo

SHEET METALS MECHANICS 
PASTOVUS DARBAS — patirtis — uni
jos dirbtuvė, geri bendrovės benefisai. 
Bronx srityje — skambinti (212) 299- 
2100.

WYCHWOOD 
TRANSPORTATION INC.

Llmouslnos ar Carą
To all Airport Terminais

ExecutNe Transportation, Woddlnf:
Service 2504 Ptalnf leki Avenue, Scoteh

Plalne, N. J. 201 232-7800

BAKERY
35% Rateli, SrOMM ov.r 31704)00 a Yaar. Eatab- 
llshad 50 Yaars. Oood Looklng Stora and Bhop. 
Ownar RoUrtng. 335,000 totai prie. wlth 320,000 
Cash Doam and Briane. on Tarma. Broad Rhrar 
Bakary, 120 Na* Canaan Ava. Nonvalk, Coim-, 
00060 Cal Evas. Only - 6 RM — • PM (203) 

347-3052

RAYS VILLAOE
j Wl Op*n 7 Dayt ■ Wwk, PrMli CoM C«ite

Sandvlelte. to Go, Fu« Lln. ot OtocotIm Md
Fratan Fooda. Catarlng to SmaR Partioa 267 La«r^ 

Avanuo Waat Kanaborg, N. J.
Cal 201 7B7-3BM

A DEXTER PARK
pharmacy '

Wm. AnastaM, B. S. ’
77-01 JAMAICA AVCrrUB 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

iVlfi TJIfci ,1 vjtiR 
Mlchtųan 24130

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki o val^< 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force£j 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565. v

Mew Jersey — -Burta ef Ltthuanla” - ptaMdtanlata, J*1 J**
WSOU-nt, 884 jnef. — anglų kalta, par Seton Hali Uiriv. radijo rtW 
Dtr. prrtL dr. Jokūbas Btukaa, 80. Oranga, K J. 07079.

Rytų apygardos 1973 lauko te
niso pirmenybės pravestos spa
lio 6-7 West Side parko aikš
tėse Newarke, New Jersey. Da
lyvavo 39 žaidikai — dvigubai 
daugiau nei Š. Amerikos lietuvių 
pirmenybėse rugsėjo pradžio
je VVasbingtone. Pasitaikė gra
žios. skaidrios dienos ir pirme
nybes sklandžiai pravedė Artu
ras Cenfeldas.

Vyrų /X gr. meisteris Pr. Gvil
dys, vyrų B gr. T. Jasaitis, mote
rų gr. baigmėn iškopė Vebeliū- 
nienė ir Črrkeliūnienė (jos dar 
turės sužaisti), jaunių gr. S. La
butis, mergaičių gr. D. Jasaity- 
tė. Vyrų dvejetą laimėjo Cenfel
das — Grajauskas.

Plačiau apie šias pirmenybes 
kitą kartą.

Beje, truputis apie Š. Ameri
kos lietuvių 1973 pirmenybes. 
Darbo dienos savaitgalis Wa- 
shingtone buvo ypatingai kait
rus, tvankus, dėl to kentėjo žai
dikai. Antrąją dieną teko rung
tyniauti ankstų rytą, nes dieną 
žaisti neįmanoma. Nedaug ir 
dalyvių — iš viso 20. Vyrų gr. 
meisteris Pr. Gvildys (New Yor- 
ko LAK), moterų gr. Aleksandra
vičienė (Hartfordo Grandis), 
jaunių B kl. Paulius Gvildys 
(New Yorko LAK) mertaičių B 
kl. Gina Vebeliūnaitė (New Yor
ko LAK). Iš dvejetų tebuvo vy
rų — laimėjo Alg. Birutis — R. 
Grybauskas (New Yorko LAK).

(čk)

r

MD.’s HIGHEST 
INSURED RATE 

6.27% 
Effective Anavai Yield

On All Possbook Accounfs
Curr.nl Rota 6% Par Annvm

7.35%
Effacfiva Atuivof YioM 

On Certificcrte AccounK 
1 Yr. Term - $5,000 Min.

Cutrtnt Roto 7% Per Aanvm 
Dividandt compvted from doy of 

dopotit to doy of withdrawd, 
compovnded doily ood credited 
on Jott doy of Jan.# Apr.f 

Jvly ond Oct.

BALT1M0RE COUNTY 
SAV1NGS & LOAN ASSN.

Beloir & Joppa Roadt 
Baltimore, Md. 21236 
(301) 256-4644

Open Daily 9 A.M. to 7 P.M.
All Accaumt lmvroW ta $30.000

WR1TE FOR MORE INFORMATION^

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, privedusj prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

S 18 vaL ryto WHBI 106,8 TM banga. VjMįu Roman Kaaya, TW 4-U88į 
kis erai pl, Middto vmaga, n.t. urre. •

BOSTON. WORČK8TKR, BROCKTON, Maao. — Vedėjas R. VHMita, 171

1 BOSTON. MAS8. — VetHJaa Stop. MIiiIom, WLTN 1380 kflocydea ir FB

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

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

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS -v

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

(212)846-1650

Curr.nl
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AMEtŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Misijų sekmadienis bus spalio 
21. Vyskupas prašo paramos 
misijų darbam. Ta proga bus 
speciali rinkliava visose bažny
čiose. Specialios pamaldos bus 
Resunection-Ascension baž
nyčioje Rego Parke.

Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos metiniai pietūs buvo spalio 
7 žemutinėje parapijos salėje. 
Pagerbtas kun. Pr. Raugalas var
dinių proga, atžymėta ir 3 metų 
sukaktis, kaip jis klebonauja 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Pasveikintas Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Vaišėm vado
vavo muzikas Algirdas Kača- 
nauskas.

Mirusieji kunigai bus prisi
minti koncelebracinėmis mišio- 
mis lapkričio 11 d. 11 vai.

Pirmai komunijai vaikai bus 
paruošiami lietuviškai, kaip pa
geidaują vietos vyskupas. Kurie 
norėtų, kad jų vaikai išpažinčiai 
ir pirmai komunijai būtų pa
ruošti lietuviškai, prašomi vai
kus užregistruoti klebonijos raš
tinėje. Vaikai bus mokomi sek
madieniais po 11 vai. mišių 
parapijos mokykloje.

tų ir šios parapijos mokyklai, 
jaunimo auklėjimui skyrė visą 
savo gyvenimą. Sesuo Niko
demą buvo lietuvaitė.

Agnės Diržolaitienė, 89 metų, 
gyvenusi Grąnd St. Brooklyne, 
mirė spalio 5, palaidota spalio 9 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios. Liko sūnus ir dukra.

Jonas Briedis, 61 metų, mirė 
rugsėjo 17 Hamiltono ligoninė
je Monticello, N. Y. Paliko žmo
ną, kuri dirba kaip gailestinga 
sesuo Greenpoint ligoninėje, du 
sūnūs — Vidą — architektą, 
Dalių — medicinos gydytoją, 
kuris kaip rezidentas dirba Vic- 
torian ligoninėje Montrealyje.
(Abu sūnūs lankė Maironio li
tuanistinę mokyklą.) Velionis 
dirbo Chase Manhattan banke 
Manhattane, pradžioje gyveno 
Richmond Hill, N. Y., paskui 
pats pasistatė namus Tuxedo 
Park, N. Y. ir ten išsikėlė gy
venti. Buvo pašarvotas vietos 
šermeninėje ir palaidotas to 
miestelio kapinėse.

Jury komisija, paskyrusi premiją už geriausias mišias rugsėjo 
9. Iš k. Algirdas Kačanauskas — pirmininkas, Vincas Mamai- 
tis — Vargonininkų-muzikų S-gos pirm., Čižauskas ir Klemen
sas Bagdonavičius — mecenatas ir komisijos sekretorius. 
Trūksta Aleksandro Aleksio ir Antano Giedraičio, kurie savo 
balsus buvo atsiuntę raštu.

Laiškai redakcijai
Dėl New Yorko LB

Jei rašinio autoriai tikisi tokiu 
būdu pateisinsią New Yorko LB 
apygardos nugyvenimą, tai labai 
apsirinka.

Su pagarba
Kun. P. Totoraitis
Pirmininkas p.t.

-o-
Smūgis žemiau juostos

Lietuvos Vytis — stilizuoto 
stiliaus — baltas vytis raudona
me fone. Taip pat vytis su lie
tuviška trispalve skersai. Klijuo
jama ant automobilio lango (de- 
cal). 1 dol. už ženklelį. Gauna
ma Darbiminko administracijoj.

Lietuvos atkūrimo 56 metų 
sukakties minėjimas įvyks lap
kričio 25.

Šie trys parengimai įvyks Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. So. 
Bostone.

Paminklas seseriai Nikodemai 
bus pašventintas spalio 28 d. 
1:30 popiet. Priešais bažnyčią 
esančioje aikštėje bus pastatytas 
akmuo su atitinkamais įrašais ir 
pati aikštelė bus pavadinta se
sers Nikodemos vardu. Pamink- 
lui'Štatyti sudarytas komitetas 
renka'aukas. Praeitą sekmadie
nį tokių aukų surinko per 200 
dol. Sesuo Nikodemą, kuri mi
rė prieš porą metų, gyveno prie 
Apreiškimo parapijos per 50 me-

apygardos pareiškimų
Š. m. spalio 3 posėdyje susipa

žinusi su š. m. rugsėjo 21 Dar
bininko 38 nr. paskelbtu JAV LB 
New Yorko apygardos valdybos 
vardu rašiniu, kuriame tvirtina
ma, kad JAV LB New Jersey 
apygardoje per praėjusius rinki
mus į JAV LB VII tarybą “so
vietiniu pavyzdžiu buvo naudo
jama prievarta”, JAV LB Newar- 
ko, N. J. apylinkės valdyba tokiu 
antibendruomenišku šmeižikiš
ku išpuoliu didžiai pasipiktino.

A.A.

Juozui Kašubai,

Lietuvos kariuomenės savanoriui kūrijui mirus, jo sese
rį Reginą Budrienę, mūsų garbės narę, nuoširdžiai už- 

^učiĄr' t 1

LMK Federacija ir
New Yorko Klubas

Juozui Kliukinskui
mirus, mūsų mielai narei — nuliūdime likusiai jo žmonai
Rožei Kliukinskienei-Čiurlionytei gilią užuojautą reiškia

u-..Stamfordo ir Apylinkės
Lietuvių Moterų Klubas

New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga reiškia gilią 
užuojautą dailininkui Česlovui Janušui, jo tėvui

Jonui Janušui
Lietuvoje mirus.

Nors kiek žinau JAV LB New 
Yorko apygardai vadovauja spor
tui artimi žmonės, kuriem pado
raus žaidimo taisyklės gerai pa
žįstamos ir kurie supranta, kad 
smūgis žemiau juostos yra ne
leistinas ir tokį žaidėją diskvali
fikuoja, vis dėlto, praėjusiuose 
rinkimuose į LB tarybą patyrę 
savo apygardos pralaimėjimą pa
jėgumo atžvilgiu, atrodo, silp
nesnei New Jersey apygardai, 
griebėsi to negarbingo smūgio 
žemiau juostos. Taip aš supran
tu New Yorko apygardos valdy
bos vardu Darbininke (Nr. 38) 
paskelbtą piktą palyginimą mū
sų, New Jersey, LB apygardos 
rinkimų su sovietiniais.

Gerbiamieji New Yorko LB 
apygardos vadovai, tokiais savo 

J “smūgiais žemiau juostos” jūs 
pačią New Yorko LB kompromi
tuojate.

V. Jokūbaitis
1064 Chester St.
Hillside, N. J. 07205

Kun, Maxiniilian Kolbe pa
gerbtas V. Vokietijos 
respublikos. Su juo atvaizdu 
išleistas pašto ženklas. Kun. 

K olbe, pranciškonas kon- 
ventualas, lenkas, sėdėjo 
Auschvvitz koncentracijos 
stovykloje ir ten paaukojo 
savo gyvybę, kad išgelbėtų 
kelių vaikų tėvą. Koncentra
cijos stovykloje jis buvo nu
žudytas 1941 rugpiūčio 15. 
Dabar sudaryta beatifikaci
jos byla, kad būtų paskelb
tas šventuoju. 1971 spalio 
mėn. jau buvo paskelbtas 
palaimintuoju.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1973 
rugpiūčio 31 Australijoj, Sydnėjuj, staiga mirė mūsų my

limas brolis

Aleksandras Gervinąs
Nuliūdime liko sūnus Eduardas, ketun vaikaičiai, 

keturios seserys Amerikoj, viena Londone ir brolis 
Lietuvoj.

Tautos šventės minėjimas 
šiais metais įvyko rugsėjo 30. 
Rengė LB Bostono apylinkės 
valdyba. 10 vai. ryto Sv. Pet
ro parapijos bažnyčioj So. Bosto
ne buvo atlaikytos pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
3 vai. vyko minijimas-koncer- 
tas Lietuvių Piliečių dr-jos salėj 
So. Bostone. Minėjimą pradėjo 
ir pravedė LB apylinkės pirmi
ninkas Antanas Matjoška. Po 
Lietuvos ir JAV himnų kun. 
Albinas Janiūnas sukalbėjo in- 
vokaciją. Susikaupimo minute 
pagerbti mirę už Lietuvos lais
vę. Iš Nevv Yorko atvykęs Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis išsamioj paskaitoj nušvie
tė šios šventės prasmę bei visą 
istorinę eigą. Vytautas Didysis 
siekė karaliaus vainiko Lietuvai, 
o ne sau. Jis troško Lietuvos 
valstybingumo sustiprinimo. 
Gaila, kad Lietuvos priešai tai 
sutrukdė. Lietuvos priešų veikla 
ir dabar žiauriai konkreti. Me
ninėj daly solistė Daiva Mongir- 
daitė, akomponuojama pro f. Je
ronimo Kačinsko, padainavo 
penkias St. Šimkaus sukurtas 
dainas, dvi arijas iš Puccini “La 
Boheme” operos ir vieną iš Ver
di “La Traviata” operos. Po pro
gramos buvo vaišės.

Prof. Jeronimo Kačinsko kvar
teto plokštelę ir gaidas (kartu su 
kitais trimis profesoriais) išleido 
Berklee muzikos kolegija. Jung
tinis Belmonto ir Arlingtono 
amerikiečių choras savo koncer
te atliks prof. Jeronimo Kačinsko 
dainas chorui: Esi dangau, Lie
tuvos takeliais, Jau saulutė lei
džias, Gintarėlis ir Žvangučiai. 
Choras dainuos lietuviškai. Di
riguos pats autorius kompozito
rius Kačinskas. Berklee muzikos 
kolegijos choras atliks komp. Je
ronimo Kačinsko mišias, parašy
tas karaliaus Mindaugo krikštui 
paminėti. Kūrinys bus pakarto
tas ir Šv. Petro parapijos bažny
čioj gavėnios metu. Šių koncer
tų datos dar nenustatytos.

Laisvės Varpo, Lietuvių radijo 
valandos rudens koncertas įvyks 
spalio 21.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas įvyks lapkričio 3. Progra
mą atliks vyrų sekstetas, veda
mas komp. Juliaus ' Gaidelio.

Specialūs 
siuntiniai į 
Li etų v ą

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.

! Populiarūs siuntiniai

KAILIŲ IMITACIJA $115.00 
Didelė vertė 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

10 SKARELIŲ $ 60.00
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ar 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
ORO PAŠTU — $69.70

SPECIALI KOMBINACIJA 
DIDELĖ VERTĖ $186.00
3 jardai vyriškos žieminio palto 
medžiagos 100% vilna, 3 jardai 
moter. žiem. palto medžiagos 
100% vilna, 3 1/2 jardų vyr. 
kostiumui medžiagos 100% vil
na, 3 jardai moter. žiem. kos
tiumo medžiagos 100% vilna, 
2 paklodės dvigubo dydžio, 2 
priegalvio užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluoščiai.

SPECIALUS 1 $91.00
10 sv. kiaulės taukų ” '
10 sv. kvietinių miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Labai sva r h u 
' Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.

Šioje prekyboje mes turime 
24' metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų, 
klijentų!

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
33t> Lašt 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. j 

(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)
__________________ ._______________________________ i

NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITIES 
Lietuvos Vyčiai rengia 

IŠKILMINGUS PIETUS,
kuriuose bus pagerbti 

į
Kun. Albertas Contons, Vyr. Lietuvos vyčių dvasios 

vadas, ir Kun. Albinas Janiūnas, Lietuvos vyčių 
Naujosios Anglijos apskrities dvasios vadas

Bus minima jų kunigystės 25 metų sukaktis 
Pietūs įvyks 1973 spalio 14, sekmadienį 

Maironio Parke, Shrevvsbury, Mass.

Pabendravimas 4 vai. popiet 
Iškilmingi pietūs 5 vai. p.p.

Bilietai 5 dol. asmeniui
Bilietų komitetas:
Mrs. Ann Bender, 45 Providence St., Worcester, Mass. 01604. 
Mr. Alexander Akute, 20Summer Dr., Saugus, Mass. 01906.

Tel. 233-3734
Mr. Longinas Svelnis, 43 Gage St. Needham, Mass. 02192. 

Tel. 444-7499.
Mr. Albert Jaritis, 75 Gatės St. So. Boston, Mass. 02127. 

Tel. 269-1503

Žiemos Ekskursija į Lietuvą
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną— grįžta 

1974 sausio 4 dieną

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2 ir Helsinkyje 2)

Iš Bostono ir New Yorko
Kaina tik $696.00

Vykstantiem iš Chicagos — $100.00 daugiau 
iš Clevelando — $74.00 daugiau

Grupėje dalyvių skaičius ribotas 
NESiVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos 
reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8761

Savininkė: Aldona Adomonienė

' - -
Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam | Lietuvą.

(Polyester-Knlts yardas 2.50, Polyester Cotton 2
y ardai už 1 dol.)

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) '

Rldgewood, N. Y. 11227 Tol. 455*5046
(Traukinio stotis Wydtoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti M svetimų, jei gaunam pas savus

Monika Macežlnskaltė, sav.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotai 18J3

460 West Broadway, South Boston MsssachusetH 
"Kur tuksiančiai taupo milijonus 

AURBD W. AMCHJBAU), feMfart
Mo banko direktorių taryboje yra Stfv. Man J. Grigatftk Rettnh 
eu patarnautojais galima auaSkalMtt ir fittavtrtul b Tartie—A^rti 
Vtrt <218,000,600..

CURRltNT DTVmfcND RATU

e Regular a/c —814% • 1 yibrTimTJhportt —
• Special Nctiee a/c — SH o 2 year Tem Dipoett—

--------- AH ActfMMfa CoftpoaflM Difly ——
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LIETUVIŲ TEATRAS 
NEWARKE

Redakcija .455-7281 Lietuvių Bendruomenė 
Nevvarko, N. J. apylinkės vad< 
vybės kai kurie nariai jau seni 
skatino apylinkės valdybą pi 
teikti Nevvarko lietuviam J

Darbininko praeitą numerį 
baigiant paruošti, buvo sugedęs 
spaustuvės kompiuteris. Tad 
negalėjome pataisyti kai kurių 
korektūros klaidų, liko neįdėta 
ir aktualių straipsnių.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, šią savaitę persikelia į 
Kennebunkportą, Maine, kur 
centriniame vienuolyne eis vir
šininko pareigas. Įvairiose pa
reigose Brooklyno vienuolyne 
jis išbuvo nuo pat šio vienuo
lyno įkūrimo, pasitraukęs buvo 
tik 6 metam, kai buvo išrink
tas provinciolu ir gyveno tame 
pačiame Kennebunkporte. Į 
New Yorką jis dažnai atvyks, 
nes jis yra Liet. Rašytojų Drau
gijos pirmininkas ir visa valdyba 
yra sudaryta New Yorke. Spalio 
7 jis pasakė pamokslą Toronte 
įvykusios Kanados Lietuvių 
Dienos proga.

Louise Senken, Apreiškimo 
choro narė, rūpinasi Naujųjų 
Metų sutikimu, kurį rengia cho
ras Apreiškimo parapijos pa
talpose. Šokiam gros Kazio or
kestras.

Spaustuvė ....^..^....^..452-^16
Vienuolynas ............^..455-7068 ___  _______ _______
Kultūros Židinys........827-9865 nors nauja. Konkrečiai buv 

siūloma pasikviesti Hamilton 
lietuvių dramos teatrą Aukun 
Kadangi toks kvietimas vieni 
Nevvarko apylinkei atrodė ga 
būt sunkiai finansiškai pake 
Ii amas, buvo norima kviesti 
bendrai su Philadelphijos L 
apylinke. Reikalas savaime išs 
sprendė, kai Philadelphijc 
Tautinės sąjungos skyrius sav 
iniciatyva Hamiltono Aukui 
pasikvietė rugsėjo 29 ir malonii 
tarpininkavo, kad rugsėjo 3 
Aukuras atvyktų į Newarką.

Arti 200 žiūrovų pasinaudoj 
Aukuro atvežta lietuviškojo tea 
ro atgaiva. Bendras įspūdis, at
rodo, buvo geras, nors nevisai 
baigtoj įrengti parapijos salės 
scenoj kai kurie trūkumai ir silp
nino įspūdį. Kad renginys gra
žiai pavyko, lėmė ne tik audi
toriją palankiai nuteikę vaidin
tojai, ypač sodriai vaidindama 
pati ansamblio vadovė Kuda
bienė, bet ir gausūs renginio tal
kininkai, platinant kvietimus. 
Šiuo atžvilgiu Newarko bend- 
ruomenininkam daug talkino 
Elizabetho, Keamy, Patersono 
bendruomenininkai.

J. K. V.

Dail. Jurgio Juodžio rengia
moje parodoje Simo Kudirkos, 
Romo Kalantos ir kitų Lietuvos 
laisvės kovos didvyrių garbei 
gruodžio 8-9 naujoje Kultūros 
Židinio salėje bus išstatyta apie 
50 paveikslų. Parodą rengia 
New Yorko Lietuvių Fronto 
bičiuliai.

Domui Klingai, pirmojo pa
saulinio karo veteranui, kuris 
dabar guli veteranų ligoninėje, 
padaryta operacija.

Meldutis Laupinaitis, Tarp
tautinio antikomunistinio fronto 
generalinis atstovas Brazilijoj, 
atvyko į JAV-bes ir laikinai ap
sistojo Brooklyne. M. Laupinai
tis yra parašęs ir išleidęs kny
gos “Aš kaltinu” pirmą tomą. 
Spaudai paruošti ir antras bei 
trečias tomai. Brazilijos spaudoj 
autorius yra parašęs daug 
straipsnių Lietuvos laisvinimo ir 
kovos prieš komunizmą reikalu. 
Jis taip pat palaiko ryšius su ki
tų kraštų antikomunistiniais vei
kėjais.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdis šaukiamas spalio 12 Fifi 
restorane Woodhavene, Jamaica 
Avė., toje pačioje vietoje, kur pa
prastai vykdavo Alto posėdžiai. 
Pradžia 7:30 v.v.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopos susirinkimas įvyks spa
lio 14, sekmadienį, 12 vai. (tuoj 
po sumos) Angelų Karalienės 
parapijos salėj. Nares prašom 
gausiai dalyvauti.

Apreiškimo parapijos cho
ras, diriguojamas Algirdo Kača- 
nausko, rugsėjo 23 giedojo ar
mėnų Šv. Vartano katedroje, kai 
buvo minima armėnų vyskupi
jos 75 metų sukaktis. Choras at
liko: mišias Taikos Karalienės 
garbei — kun. G. Šukio, Neap
leisk mūsų — Br. Budriūno, 
Už klystančą^s žmones — A. Ka- 
čanausko, O Kristau, pasaulio 
valdove — K. Kavecko ir Maldą 
už tėvynę— A. Kačanausko. Pa
rapijos biuletenis rūgs. 30 pa
minėjo šią choro išvyką ir pa
sveikino chorą gražiu pasiseki
mu. Taip pat biuletenyje buvo 
paminėta ir tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė ir kuri taip pat 
dalyvavo šioje šventėje.

Rockefeller Center čiuožimo 
aikštė vėl atidaryta rugsėjo 29. 
Tą dieną pradėtas 38-tas sezo
nas. Čiuožykla veikia kasdien 
nuo 10:30 vai. ryto iki 10:30 
vai. vak. Savaitgaliais ir šventa
dieniais įterpiamos valandos 
pertraukos, o darbo dienomis — 

tik po pusvalandį. Ledas at
naujinamas šešis kartus dienoj 
specialaus aparato pagalba.

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jadvygos Matulai- 
tienės, dalyvavo armėnų vysku- 
pijos 75 metų sukakties šven
tėje. Drauge buvo paminėta 75 
metų sukaktis, kaip Brooklynas, 
Manhattanas ir kiti aplink esą 
miestai buvo sujungti į New 
Yorko miestą. Ta proga vyko 
tautų festivalis, su dainomis ir 
šokiais. Lietuvių tautinių šokių 
grupė su pasisekimu pasirodė 
rugsėjo 23 prie armėnų Kultū
ros Centro ir jų katedros, Man- 
hattane.

Dr. Arvydas Kliorė (d.) kalbasi su Laisvės Žiburio radijo vedėju Romu Keziu. Dr. Kliorė yra 
Marso planetos tyrinėtojas. Rugpiūčio mėnesį jis su paskaitomis lankėsi Lenkijoje, Vilniu
je ir Kaune. Savo įspūdžius pasakojo per Laisvės Žiburio radiją. Nuotr. G. Peniko

ARTINASI ŽIDINIO ATIDARYMAS

LMK Federacijos New Yorko 
klubas nuoširdžiai dėkoja E. 
Mickeliūnienei, gyvenančiai 
Richmond Hill, už tokį malonų 
klubo priėmimą ir surengtas vai
šes.

Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis dalyvavo dip
lomatiniame priėmime, kurį 
rugsėjo 26 Jungtinių Tautų rū
muose buvo suruošęs Pietų 
Vietnamo užsienio reikalų mi

Priėmiman buvo pakviesti drau
gingų valstybių JT delegatai ii 
konsulai. (E)

RENGIAMAS VILNIAUS 
650 METŲ MINĖJIMAS

Lietuvos sostinės Vilniaus 
650 metų sukakties minėjimas 
bus spalio 28 d. 4 v. popiet Ko
lumbo vyčių salėje, 86-22 85 St. 
VVoodhavene, N. Y.

Svarbiausia programos dalis 
bus dr. J. Puzino paskaita apie 
Vilnių. Paskaitą paįvairins akty- 

’ vus kultūrininkas Paulius Jur-

maičiu, bet ir vilniečiu. J. Rū
tenis sukūrė specialią poemą 
“Sostinė”. Irena Veblaitienė, 
vesdama programą, pateiks sa
vo žodinį meną. Pabaigoj bus 
atsigaivinimas, kurį ruošia ponia 
M. Ulėnienė su talkininkėmis.

Kadangi Vilnius yra nepapras
tai svarbus Lietuvai ir visiem 
lietuviam, rengėjai tikisi sulauk
ti daug svečių. Minėjimą ruošia 
8 organizacijos. Ruošimo ko-

Solistės Ginos Čapkauskienės
KONCERTAS

ir Dievo Tarno Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio 

MINĖJIMAS
(vyks spalio 28, sekmadienį, 5 vai. p. p 

Šv. Juozapo parapijos salėj.
29 John St. Waterbury, Conn.

Gina čapkauskienė “dainuoja taip, kaip ji kvėpuoja — 
su lakštingalos lengvumu ir su didele meile savo 
menui“. Išgirsime Ir kun. prof. St. Ylą kalbant apie mū
sų tautos vadą — Dievo Tamą arkivyskupą 

Jurgj Matulaiti.

Napralelsklme šios rotos progos!

Nek. Pr. Marijos Seserų Rėmėjai 
ir Ateitininkai

Rugsėjo 25, po ilgesnės per
traukos, susirinko Kultūros Židi
nio statybos komitetas. Nau
jai paskirtas Brooklyno pran
ciškonų viršininkas, Židinio sta
tybos reikalų vedėjas Tėvas 
Paulius Baltakis supažindino 
komitetą su dabartine statybos 
eiga, finansine padėtim, eina
maisiais reikalais ir artimiausios 
ateities užsimojimais. Pagal Tė
vo Pauliaus pranešimą, statybos 
užbaiga vyksta pilnu tempu. 
Visose naujose patalpose sudė
tos grindys, lubos ir nudažytos 
sienos. Skubiai vykdomi ir šiek 
tiek atsilikę elektros darbai. 2-3 
savaičių laikotarpyje visi pa
grindiniam kontrakte numatyti 
darbai bus pilnai užbaigti. Dėl 
statymo metu įvykusių eilės bū- 
tinų pakeitimu ir pagerinimų 
kontrakto kaina yra pakilusi nuo 
670 iki 713 tūkstančių dolerių. 
Statybos fondas yra visiškai išse
kęs, o dar reikės sumokėti apie 
75 tūkstančius dolerių. Be to, 
dar liks architekto atlyginimas, 
senųjų pastatų remontas, vidaus 
įrengimai ir inventoriaus įsigiji
mas. Architekto Antano Vytuvio 
pranešime buvo nurodyta, kad, 
norint iš miesto gauti pastatais 
naudojimosi leidimą, reikalinga 
įrengti virtuvę, sceną ir įsigyti 
reikalingus baldus, kaip pvz. 
kėdes koncertam ir stalus vai
šių parengimam. Neturint šito 
inventoriaus, nebus galima nau-

dotis pastatais. Net ir laikinam 
leidimui (“Certificate of Oc- 
cupancy” ir “Public Assembly”) 
būtina pagrindiniai virtuvės ir 
salės įrengimai.

Statybos fondo įplaukos yra 
drastiškai sumažėjusios. Sunyko 
savanorių aukotojų eilės, o dau
guma pažadų liko neištesėta. 
Vienintelis pastovus pajamų šal
tinis — ketvirtadienio ir penkta
dienio Bingo sesijos. Norint 
apmokėti besibaigiančios staty
bos sąskaitas, teko ieškoti kito
kių būdų lėšom sutelkti. Čia sto
jo pagalbon investavimo bend
rovė Litas. Nutarta išparduoti pa
skolos lakštus ir sutelkti 100 . 
tūkstančių dolerių sumą, be ku
rios Židinio statyba liktų ne
baigta. Paskolos lakštai gali bū- 
ti perkami vieno arba daugiau 
tūkstančių dolerių vienetais. At
siimant paskolą po 3 metų, bus 
mokama 8 proc. palūkanų, o po 
pilnų 5 metų palūkanos sieks 
9 procentus. Paskolų grąžinimą 
ir palūkanų išmokėjimą garan
tuoja Lito bendrovė ir liet, pran-

ciškonų provincija. Vytautas Ve- 
beliūnas, Lito bendrovės pirmi
ninkas, išreiškė pasitikėjimą, 
kad netrūks norinčių pasinaudo
ti pelningu investavimu. Lau
kiama gausaus dalyvavimo ne 
tik šiame paskolų vajuje, bet ir 
tolimesnėse aukose bei pažadų 
pildyme. Nesurinkus pakanka
mos sumos, nebus įmanoma Ži
dinį šį rudenį atidaryti.

Statybos komiteto posėdyje 
buvo iškeltas ir Židinio bend
rovės inkorporavimas. Pasirodo, 
šiuo reikalu padaryta žygių ir 
bus stengiamasi greitu laiku su
daryti korporacijos nuostatus bei 
reikalavimus. Nedalyvavus adv. 
Šavelskiui, šio reikalo detalės 
nebuvo nagrinėjamos.

Diskusijų ir pasiūlymų metu 
buvo nutarta surengti iškilmingą 
Kultūros Židinio atidarymą ir 
banketą. Tiksli atidarymo data ir 
programabus nustatyta bend
ram organizacijų atstovų ir sta
tybos komiteto susirinkime .Sta
tybos komitetas kviečia visus 
vieningai į darbą. Židinio atida
rymas bus vienas iš pačių svar
biausių įvykių New Yorko lietu
vių gyvenime.

Alg. S.

ŽIDINIO ATIDARYMO BALIUS 
GRUODŽIO 1 D.

Spalio 3 įvykusiam lietuviškų organizacijų atstovų ir

miteto pirmininkas yra prof. dr. 
B. Nemickas. Komiteto kiti na
riai yra: AL Tautinės Sąjungos 
I skyriaus, kaip iniciatoriaus, 
atstovai Jurgis Kiaunė, A. Kon- 
cė, Ant. Jurgėla, Apol. Vebeliū- 
nas ir Kaz. Bačauskas; iš AL
TS XI skyriaus — dail. J. Vytautas Radzivanas ir Alek- 
bagdonas; Liet Karių-Savartorfij Sandras Vakselis, LB New Yorko 
pirmininkas L. Virbickas; Liet. 
Karių Ramovės pirm. V. Šven- 
toraitis; šaulių kuopos pirm. Jul. 
Kumpikas; studentų Neo-Li- 
thuania Korp. pirm. Aldona Noa- 
kaitė-Čekienė, Neo-Lithuania 
Filisterių S-gos pirm. Edmun
das Vaičiulis ir Liet. Atgim. Są- 
jung. atstovas — J. Zarauskas. 
Pabrėžtina, kad šiame būry yra 3 
(jei ne daugiau) buvę Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyviai 
— savanoriai, kuriems Vilnius 
buvo pirmoji telkimosi rietą.

Sukakties rengėjai kviečia ir 
laukia visų lietuvių be jokio 
skirtumo: ar tu rašto darbinin
kas, ar sunkaus darbo nešėjas, ar 
moksleivis, ar kas kitas. Moks
leiviai turėtų ypač uoliai daly
vauti, jungtis prie veteranų. 
Kviečiama — tik per spaudą. 
Asmeninių kvietimų nebus.

Kc.

apygardos išrinkti atstovai į 
VII-ąją tarybą, dalyvavo pirmoje 
sesijoje Detroite spalio 6-7. Prel. 
J. Balkūnas, irgi New Yorko apy
gardos išrinktas atstovas, dėl su
sidėjusių aplinkybių sesijoje da
lyvauti negalėjo.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Brook- 
lyne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel. 
647-1160 po 5 PM.

Pigiai parduodamas naujas 
vežimėlis — Wheelchair. Skam
binti tel. 538-3040.

Išnuomojamas butas trijų 
kambarių, su vonia, VVoodhave- 
ne. Skambinti tel. 827-1348.

ros Židinio atidarymo balių gruodžio 1 dieną naujoje salėje. 
Baliaus tikslas — sutelkti lėšas būtiniems scenos ir virtuvės 
įrengimam ir baldam įsigyti. Židinio inventorius užsako
mas iš anksto, pasitikint baliaus įvykdymu.

Kiekvienas asmuo, nuo spalio 4 iki lapkričio 24 dienos 
paaukojęs 75 ar daugiau dolerių, gaus pakvietimą į balių.

Kultūros Židinio dedikacija ir aukotojų pagerbimas 
įvyks vėliau kitais metais.

Gruodžio pirmos balius, kurio metu skyrium aukų ne
bus prašoma, įgalins visuomenę naudotis Židinio patal
pomis.

Aukas prašom siųsti:
Franciscan Fathers Building Fund, 

361 Highland Bivd.
Brooklyn, N. Y. 11207

PADĖKA
Brangiam sūnui, broliui ir 

anūkui a.a. Gintarui-Pauliui Sie- 
maškai tragiškai žuvus, visiems 
jį aplankiusiems koplyčioje, 
aukojusiems šv. Mišias ir Kul
tūros Židiniui, prisiuntusiems 
gėles ir palydėjusiems į kapines 
nuoširdžiai dėkojame.

Kartu dėkojame kun. klebonui 
Pr. Bulovui, kun. klebonui Pr. 
Raugalui ir Tėvui Pauliui Balta
kiui, O.F.M., už aplankymą, mal
das ir šv. Mišias.

Nuoširdi padėka p. M. šalins- 
kienei už malonų patarnavi
mą mūsų sunkiose valandose.

Siemaškų šeima

Išnuomojamas butas Woodha? 
veno apylinkėje. Šeši kamba
riai, geras susisiekimas. Skam
binti kasdien po 9 v.v. tel. AX 
6-8380.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas netoli Jamaicos traukinio, 
G^press Hills stotis. Skambinti 
dieną 277-2659.

Skubiai parduodamas dviejų 
šeimų namas, 14 kambarių, du 
garažai, ir vienos šeimos mūri
nis namas 9 kambariai ir 2 gara
žai. Abu Woodhavene. Skam
binti 847-5522.

Išnuomojamas Woodhavene 6 
kambarių butas suaugusių šei
mai. Skambinti kiekvieną dieną 
po 6 v.v. tel. 296-4117.

rengia
spalio — October 27, 1973

HALLOWEEN ŠOKIUS 
su Rock Band

KUR:

KADA:

KAM:

auka $2.50

Masonic Hali 
82-21114 St. 
(prie Jamaica Avė.) 
Richmond Hill, N. Y.

spalio-October 27, 
šeštadienį, 8 vai. vak.

visiems

karitoa vaiiės


