
•2704 w 701/11 r L •
Ttl < 60629cbicaoo, ivl»* *.-,.

DARBININKAS
SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.

Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 15 centų

PLB VALDYBA IMASI AKCIJOS

Vol. LXI, Nr. 33
Rugpiūtis — August 16, 1974

Savaitės įvykiai 
Rugpiūčio 6-13

Žiūrint pirmyn į 
prezidento veikią

Pereitą savaitę būta įvykių, 
kokių nebuvo visoje Amerikos 
veik dviejų šimtų metų istori
joje; prezidentas buvo privers
tas pats pasitraukti. Tas įvykis 
užtemdė per visą savaitę visus 
kitus įvykius. Dabar tai jau įvy
kę. Buvęs prezidentas Nixonas 
penktadienį išvyko į Californiją 
tuo metu, kai naujasis preziden
tas Gerald Fordas davė prezi
dento priesaiką. Su dėmesiu 
ieškoma atsakymų į ateities klau
simus.

1. Koks bus naujasis prezi
dentas savo veikloje? Tuo tarpu 
atsakoma nesvyruojamai:

Laimėjo Kongresas, ir Kon
greso vaidmuo sustiprės. Sustip
rės be kovos, nes Fordas pats 
nori bendradarbiauti su abiem 
Kongreso partijom. Tur būt, kaip 
tik dėl to Fordas sutiktas palan
kiai partijų, spaudos, unijų. Ly
ginamas su Trumanu, su Eisen- 
howeriu.

2. Kas bus jo kandidatas į 
viceprezidentus? Pirmiausia 
spaudoje buvo spėliojamas Ro- 
ckefelleris. Bet sykiu pastebėta: 
jis paliks šešėly patį prezidentą; 
jis bus tada neabejotinas kandi
datas į 1976 metų prezidentus. 
O konservatoriai to nenori. Ne
trukus Gallupas paskelbė opini
jos duomenis: 23 proc. už Gold- 
vvaterį, 18 už Rockefellerį, 12 
už Reaganą, po II už Bakerį ir 
Richardsoną. Gallupas nesu
minėjo Scrantono, kuris spau
doje minėtas kaip galimas kan
didatas liberalas, kuris atsvertų 
konservatorium laikomą Fordą. 
Pats Fordas pažadėjo pasiūlyti 
kandidatą per 10 dienų nuo pa
reigų perėmimo.

3. Kas bus vyriausybėje? Dar 
būdamas viceprezidentas, For
das buvo pasigarsinęs, kad jis 
paliktų valstybės sekretorium 
Kissingerį, bet neimtų apsau
gos sekretorium Schlesingerio. 
Perimdamas pareigas pakartojo, 
kad Kissingeris pakviestas ir su
tiko. Daugiau neminėjo nė vie
no. Tačiau pakvietė visus eiti 
tuo tarpu savo pareigas. Nebėra 
tik senojo Baltųjų Rūmų spau
dos šefo Zieglerio, kuris išvyko 
su Nixonu.

4. Kokia bus politikos kryptis? 
Klausimas ne tiek įdomus, nes 
Fordas pasiskubino priimti vals
tybių atstovus ir paskelbti, kad 
bus tęsiama detente politika. 
Užsienis priėmė tai santūriai. 
Daugiau susijaudinimo parodė 
palestiniečiai, kurie teigia, kad 
Fordas netesės Nixono duotų 
arabam pažadų, visokeriopai 
remdamas Izraelį. Tačiau įdo
miausias klausimas, kaip prezi
dentas galės įveikti uždavinį — 
infliaciją, kuri kyla tokiu tempu, 
kad metinis kilimo procentas 
gali būti iki 13.

5. Kas bus su Nixonu toliau? 
Kongresmanas Rodino paskel
bė, kad jo komiteto darbas baig
tas. Ypatingasis tardytojas Ja- 
worski paskelbė, kad dėl imu
niteto Nixonui nesitarta. For
das santūrus. Paliekama formuo
tis opinijai. Ligšiolinę opiniją 
Gallupas rodo tokią: 55 proc. 
nenori jokios investigacijos to
liau dėl buvusio prezidento kri
minalinių nusikaltimų. News- 
week rodo 37 proc. už inves- 
tigaciją. Opinijos didžioji dalis,

VISI NEVV YORKO LIETUVIAI 
kviečiami dalyvauti rugpiūčio 17, šį šeštadienį, 11 vai. 
ryto Times Square, Manhattane, protesto demonstra
cijoj prieš Australijos valdžios sprendimą pripažinti 
Pabaltijo valstybes Sovietų Sąjungai.

L. B. NEVV YORKO APYGARBOS VALDYBA 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA NEVV YORKE

VLIKAS KVIEČIA SIŲSTI PROTESTUS
dėl Australijos vyriausybės nutarimo nutraukti Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos nepriklausomybės pripažinimą

Apie šį Australijos vyriausy
bės Baltijos valstybes smo
giantį ir Sovietų Sąjungos im
perializmą stiprinantį žygį Reu- 
terio telegrafo agentūros žinios 
Vliką pasiekė šeštadienio, rug
piūčio 3 d., vakarą. Po to dar 
įvairiais kanalais žinių buvo 
gauta rugpiūčio 4 ir 5 rytą. 
Tą pačią rugp. 5 tuojau buvo 
kreiptasi į Lietuvos atstovą Wa- 
shingtone Juozą Kajecką ir pra
šyta žinios tikrumą patikrinti 
Australijos ambasadoj.

Po pietų atstovybės patarė-

Gerald R. Ford, naujasis 
Amerikos prezidentas

75 proc., patenkinta, kad prezi
dentas pats pasitraukė, ir tik 13 
proc. pasisakė, kad jis turėjo pa
silikti.

Bet kyla ir gilesni klausimai: 
kaip galėjo prieiti prezidentas ir 
Kongresas iki tokio laipsnio, kad 
kilo toks tarp jų šaltasis karas, 
kuriame vienas turėjo būti mo
raliai sunaikintas? Tai pagrin
das susimąstyti dėl Amerikos 
ateities. Ir arkivyskupas Sheen 
net prasitarė: gal visa Amerikos 
tauta reikalinga “impeachmen- 
to”?

- o -

Prezidentas Fordas rugp. 12 
bendrame Kongreso posėdy 
kvietė bipartizaninės kovos 
prieš infliaciją. Pabrėžė ginkluo
tos stiprios jėgos reikalingumą, 
nes silpnumas provokuoja karus. 
Telefoninio sekimo nebus. Bal
tuose Rūmuose įrašai taip pat 
nebus daromi.

Amerikos kukurūzų dėl saus
ros šiemet numatoma būsią 12 
proc. mažiau. Tai pabrangins 
mėsą ateinantiem metam.

Humphrey spaudos šefas ras
tas kaltas dėl kyšių iš pieno są
jungų rinkimų reikalam.

Nato pasijuto susilpęs, kai 
Graikija ir Turkija dėl Kipro gra
sina viena kitai karu. Turkija 
davė Graikijai 24 valandų ul
timatumą.

Sovietų 8 moterys, mėginu
sios užkopti kalbą “Lenino vir
šūnę” Pamire, rastos visos ne
gyvos.

Vyskupų sinodas prasidės 
rugsėjo 27. Dalyvaus 200. 

jas dr. Stasys Bačkis per New 
Yorko Lietuvos generalinį kon
sulatą telefonu pranešė, kad 
Australijos ambasadorius Si r 
Show žinios tikrumą patvirtinęs: 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių nepriklausomybės pri
pažinimas esąs Australijos vy
riausybės nutrauktas.

Rugpiūčio 5 vakarą Vliko val
dyba skubiai susirinko nepa
prasto posėdžio ir nutarė:

1. pasiųsti Australijos vyriau
sybei protesto pareiškimą;

Protestuokime prieš Australijos neteisingą žygį
Kiekvieną teisingumą brangi

nantį žmogų supurtė žinia, kad 
Australija pritarė Sovietų Sąjun
gos kolonializmui, pripažin
dama prievarta ir klasta, su Sta
lino ir Hitlerio susitarimu, į- 
vykdytą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Visus lietuvius kviečiam so
lidariai pareikšti savo protestą 
prieš šitokį žmonių teisių ir 
tarptautinio teisingumo laužy
mą, siunčiant telegramas ir raš
tus Australijos ministeriui pir
mininkui, adresu: The Hon-

JAV LB delegacija pas G. Fordą, kai jis buvo viceprezidentas.
Iš k. dr. A. W. Novasitis, R. Česonis, A. Gureckas, G. Ford, 
A. Mačiulaitytė - Zerr, A. Gečys. Nuotr. J. Gailos

Formalus Australijos pranešimas apie įjungimo 
pripažinimą ir apie Nato nėjimą Australijos 

pavyzdžiu
PLB pirmininkui Br. Nainiui 

rugpiūčio 5 nuvykus į Australi
jos gen. konsulatą Chicagoje 
buvo pateiktas formalus praneši
mas, paskelbtas rugpiūčio 3 
Australijos sostinėje Canberroje.

Pranešime sakoma:
Užsienių reikalų departamen

to atstovas Canberroje šiandien 
pareiškė, kad trys kraštai (Lat
vija, Lietuva ir Estija) formaliai 
pripažinti inkorporuoti į Sovie
tų Sąjungą. Jis sakė, kad Aus
tralija niekad nebuvo pripažinu
si to būdo, kuriuo šios vals
tybės buvo įjungtos į sovietinį 
bloką. Tačiau Australija priėjo 
išvadą pripažinti realią padėtį.

Australijos radijo įstaiga pa
tyrė, kad Australijos ambasado
rius Maskvoje, Sir James Plim- 
rok, šiuo tarpu lankosi trijose 
valstybėse Australijos naujai pa
dėčiai apiforminti.

Reuteris sako, kad Nato vals
tybės atsisakė imtis panašaus 
žygio, nes jos nesutinka su So
vietų pretenzijom, kad Lietu
va, Latvija ir Estija savu noru 
įsijungė į Sovietų Sąjungą.

Amerikos ir Britanijos parei
gūnų Maskvoje pareikšta, kad 
jų vyriausybės neturi intencijos

— Prof. Juozo Ereto knyga 
“Užmirštieji baltai” išleista is
panų kalba Buenos Aires. Lei
diniui įvadą parašė Argentinos 
lietuvių veikėjas Z. Juknevičius. 
Leidimą finansavo prof. Balys 
Vitkus. Anksčiau ši informacija 
buvo išleista vokiečių ir anglų 
kalbomis.

2. šią žinią paskelbti viso pa
saulio laisviesiem lietuviam;

3. kviesti visus lietuvius siųsti 
protestus Australijos vyriausy
bei ir drauge su latviais bei 
estais rugpiūčio 17 visur ruošti 
bendras demonstracijas ir jose 
priimti atitinkamus nutarimus.

Laiškus, telegramas ir nutari
mus siųsti tokiu adresu: His 
Excellency Mr. Gough Whitlam, 
Prime Minister of Australia, 
Canberra, Australia. (Elta) 

orable E. G. Whitlam, Q.C.,
M.P. Parliament House, Can
berra, A.C.T. 2600, Australia, o 
taip pat raštais ir telefonais 
reiškiant protestą Australijos 
pasiuntinybei ir konsulatams. 
Smulkesnių patarimų šiuo rei
kalu galima gauti Amerikos 
Lietuvių Tarybos būstinėje, 
2606 West 63rd Street, Chicago, 
III., tel. 312 778-6900.

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas

tuojau pasekti Australijos pavyz
džiu.

Melbourne opozicijos vadas 
Mr. Snedden sakė, kad Austra
lija neturėjo pripažinti Baltijos 
valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą prieš Vakarų pa
saulio interesus. Jis sakė, kad 
sprendimas gali būti vertinamas 
kaip tolimesnis darbiečių žings
nis atitraukti Australiją nuo tra
dicinių sąjungininkų į trečiąjį 
pasaulį.

Demonstracijos prie australų oro linijos Qantas. Protestuojama prieš Australijos pri
pažinimą, kad Baltijos kraštai yra inkorporuoti į Sovietų Sąjungą. Demonstracijos buvo 
rugpiūčio 12, vidurdienį, 45 St. ir 5 Avė. Manhattane. Rengė Batunas. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Apie Australijos vyriausybės 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
pripažinimą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba rugpiū
čio 4 rytą buvo painformuota iš 
Melbourno telefonu ir Australi
jos Lietuvių Bendruomenės te
legrama iš Adelaidės.

Telefonavo Matukevičienė ir 
Neverauskas. PLB valdyba sku
biai ėmėsi akcijos. Telefonais 
ir telegramomis tą pačią dieną, 
sekmadienį, rugpiūčio 4, pain
formavo visų kraštų bendruo
menių valdybas, Vliką ir diplo
matijos šefą Stasį Lozoraitį.

Kraštų bendruomenės buvo 
paprašytos imtis skubios protes
to akcijos.

Pirmadienį, rugpiūčio 5 rytą, 
PLB valdybos pirmininkas inž. 
B. Nainys nuvyko į Australijos 
gen. konsulatą patirti, kokiomis 
aplinkybėmis ir kada tas pripa
žinimas buvo padarytas. Gavęs 
oficialų pranešimą, ten pat Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vardu pareiškė protestą.

PLB valdybos vicepirminin
kas jaunimo reikalams Romas 
Kasparas skubiai informavo vi
sas jaunimo organizacijas, PLJS 
ryšių centrą ir kvietė visą jau
nimą imtis protesto akcijos. PLB 
valdybos pirmininkas rugpiūčio 
5 Australijos ministeriui pirmi
ninkui pasiuntė protesto tele
gramą.

PLB valdyba aplinkrašty kraštų bendruomenių 
valdybom siūlo konkrečią akcijos programą:

1. Laiškais (oro paštu) ir tele
gramomis siųsti trumpus, poros 
sakinių, bet griežtus protestus 
Australijos vyriausybei jūsų 
gyvenamojo krašto Australijos 
ambasados adresu arba tiesiog 
Australijos ministeriui pirminin
kui. Manome, kad protestuojan- 
tiem lengviau bus kreiptis į jų 
krašte gyvenantį Australijos 
ambasadorių, todėl juo siūlome 
ir pasinaudoti. Svarbu, kad kuo 
daugiau laiškų ir telegramų būtų 
pasiųsta. Protestus siųsti vietine 
arba anglų kalba.

2. Apie šį brutalų australų 
vyriausybės veiksmą informuoti 
gyvenamojo krašto visuomenę, 
rašant trumpus laiškus laikraš
čių redakcijom.

3. Stengtis išgauti viešus pro
testo pareiškimas iš jūsų gy
venamojo krašto valdžios atsto
vų, parlamentarų ar kitų įta
kingų asmenų.

4. Pritariant Vliko minčiai, jei
gu suspėsite, rugpiūčio 17 dieną 
skelbti protesto diena ir jos me
tu organizuoti viešas demonstra
cijas bei kitokią jūsų sąlygomis 
įmanomą protesto akciją.

5. Australijos opozicijos va
das nepritaria Australijos vyriau
sybės okupacijos pripažinimo 
žygiui ir prieš jį viešai pasisa
ko. Prašome laiškais padėkoti, 
jam už tokią laikyseną ir prašyti 
jį daryti viską, kad vyriausybės 
nutarimas būtų pakeistas. Aus
tralijos vyriausybė laikosi labai 
maža parlamento dauguma, to
dėl ši akcija gali būti labai sėk
minga.

PLB valdyba pasiūlė Vlikui 
kartu planuoti ir vykdyti bendrą 
protesto akciją. Dėl jos dabar 
tariamasi. Kol ši akcija bus su
planuota ir paskelbta, PLB val
dyba kviečia lietuvių visuome
nę neatidėliojant telegramomis 
ir laiškais protestuoti prieš tokį 
Australijos vyriausybės pasiel
gimą. Protestus siųsti pirmoje 
vietoje Australijos ministeriui 
pirmininkui ir kartu Australijos 
ambasadoriui Amerikoje šiais 
adresais:

Hon. E. G. Whitlam, Q.C„ M.P.
Parliament House
Canberra, A.C.T. 2600 
Australia

H.E. Sir Patrick Shaw
Embassy of Australia
1601 Massachusetts Avė. N.W.
Washington, D.C. 20036

■ Remiantis oficialiais praneši
mais, Australijos parlamento 
opozicijos vadas tokiam vyriau
sybės nutarimui priešinasi ir 
viešai skelbia, kad taip neturė
jo būti padaryta. Visuomenę pra
šom laiškais padėkoti jam už 
tokią laikyseną ir prašyti įtaigoti 
vyriausybę šį nutarimą pakeisti.

Opozicijos vado adresas:
Hon. Billy Mackie Snedden 
Leader of Opposition 
Parliament House Q. C.
Canberra, A.C.T.
Australia

PLB Valdyba

6. Protesto akciją organizuo
jant, savo veiklą koordinuoti su 
latviais, estais ir kitomis tauty
bėmis.

Žemiau pridedame okupa
cijos pripažinimo oficialų pra
nešimą, Australijos ministerio 
pirmininko ir opozicijos vado 
adresus ir keletą protesto pa
vyzdžių.

Adresai:
Ministerio pirmininko

Hon. E. G. Whitlam, Q.C.„ 
M.P.

Parliament House
Canberra, A.C.T. 2600
Australia

Opozicijos vado

Hon. Billy Mackie Snedden,
Q.C.

Leader of Opposition
Parliament House
Canberra, A.C.T. 2600
Australia

PLB valdyba duoda pa
vyzdžių, kokios telegra
mos galėtų būti:

Deplore Australia’s decision 
to recognize the occupation of 
Baltic Statės by the Soviet 
Union. Demand reversai of 
decision.

- o -
The Soviet Union broke the 

international law by occupying 
the Baltic Statės 30 years ago. 
Australia’s action to condone 
this occupation is regretable and

(nukelta į 2 psl.)
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PERSEKIOJAMOJE LIETUVOS BAŽNYČIOJE:

TĖVŲ PROTESTAI PRIEŠ VAIKŲ 
TERORIZAVIMĄ IR PRIEŠ TIKIN
ČIŲJŲ PRAVARDŽIAVIMĄ CHULI
GANAIS ________________________

1973.VIII.27 dešimt Salų pa
rapijiečių pasiuntė pareiškimą 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
niui K. Tumėnui. Pareiškimas 
baigiamas prašymu: “Prašome 
Jus, Įgaliotini, neleisti mokyto
jai Didžgalvienei ir direktoriui

jo žodžius. Todėl prašau laikyti 
negaliojančiu, ką mano duktė 
parašė prieš kleboną”.

Petrulienė rašė: “Poterių ir vi
są katekizmą išmokiau aš pa
ti .. . Mes turime teisę į vai
kus, ir jie eina ten, kur mes

Auguliui užpuldinėti mūsų vai
kus už ėjimą į bažnyčią, ne tik 
bažnyčioje, bet ir mokykloje, 
nes vaikai bijo mokytojų, kad 
nebartų ir nebaustų. Kitaip ne
galėsime vaikų leisti į Salų mo
kyklą”.

Tikintieji, gindami savo vai
kus nuo terorizavimo ir parapi
jos kleboną, parašė eilę pareiš
kimų rajono ir Religijų reikalų 
tarybos pareigūnams.

Albinas Jakubonis Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniui rašė: 
“Salų mokyklos direktorius, 
man esant darbe, žmonai ser
gant, atvažiavęs į namus, išsi
kvietė dukterį į kitą kambarį ir 
liepė rašyti prieš kleboną. Di
rektorius diktavo, o duktė rašė

Hanrahano nauja 
rezoliucija Simo 
Kudirkos reikalu

Kongresmanas R. Hanrahan 
(r. 111.) rugpiūčio 2 komunikatu 
spaudai pranešė, kad rugpiūčio 
2 dieną pasiūlęs Atstovų Rū
mam naują rezoliuciją, kurioje 
prašomas prezidentas daryti 
intervencijos Sovietų Sąjungos 
vyriausybėje Simo Kudirkos ir 
jo šeimos reikalu. Prie rezoliu
cijos pridėta ir peticija Sovietų 
ambasadoriui Dobryninui, pasi
rašyta 52 kongresmanų. Petici
joje prašoma tuojau paleisti Ku
dirką, jo motiną, žmoną ir du 
vaikus.

“Šiuo metu, kada mūsų vy
riausybės bendradarbiauja dėl 
pasaulio taikos ir susipratimo, 
turėčiau pagrindo vilčiai, kad 
panaudosite savo įtaką infor
muoti savajai vyriausybei apie 
pažiūras Kongreso narių, pasi
rašiusių šį laišką”, sakoma pe
ticijoje.

Rezoliucija prašo prezidentą 
pavesti valstybės sekretoriui 
nedelsiant atkreipti Sovietų vy
riausybės dėmesį į “gilų ir au
gantį susirūpinimą” Jungtinėse 
Valstybėse dėl Kudirkos likimo. 
Prašomas taip pat prezidentas 
rezoliucijos nuorašą pasiųsti 
Jungtinėm Tautom.

juos vedam. Mes turime ir tikė
jimo laisvę eiti į bažnyčią, bet 
kodėl mokytojai neleidžia, sau
go, kas eina į bažnyčią? Ku
nigai neina į mokyklą ir nevai
ko iš jos vaikų . . .”

Panašius skundus įvairioms į- 
staigoms rašė Stasys Gradeckas, 
Elena Matiukienė, Zosė Didž- 
galvienė ir kt. tikintieji. Visi jie 
skundėsi, kad jų vaikai yra per
sekiojami, kad mokytojai kišasi 
ne į savo sritį ir kad klebonui 
neteisiai keliama byla, nes vai
kus mokę jie patys, o klebo
nas tik egzaminavęs.

Apie tai, kaip tikintieji vyko į 
kun. P. Nykštaus teismą, kaip 
juos Rokiškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas išbarė, Sa
lų tikintieji painformavo Kaišia
dorių ir Panevėžio vyskupijų 
Valdytoją ir Religijų reikalų ta
rybos Įgaliotinį.

Elena Neniškaitė, gyv. Urlių 
kaime, rašė K. Tumėnui: “1972 
rugpiūčio 24 važiavau į Rokiš
kio liaudies teismą pažiūrėti, 
kaip Salų mokytojai teis mūsų 
kleboną. Kartu su manimi važia
vo ir Julė Dambrauskaitė. Teis
me mums pasakė, kad klebonas 
teisiamas rajone, bet mūsų ten 
neleis, uždaras posėdis. Tai 
ėjom pas rajono pirmininką pa
klausti, už ką kleboną teisia ir 
kodėl liudininkų nešaukia, ko
dėl tiki vienais mokytojais. Pir
mininkas nieko neatsakė į mūsų 
klausimą, tik piktai išbarė kle
boną ir pasakė išeiti. Tada mes 
pasakėm, kad esam tikinčios ir 
norim žinoti, už ką mūsų klebo
ną teisia. Pirmininkas nieko ne
atsakė į mūsų klausimą, tik pik
tai užriko ant mūsų: “Visi chu
liganai ir yra tik iš tikinčiųjų 
žmonių!” Toks rajono pirminin
ko pasakymas mane labai skau
džiai įžeidė. Tokio skaudaus į- 
žeidimo savo gyvenime dar ne
girdėjau. Nesuprantu, kodėl taip 
yra Salose. Galvojau, kad mo
kytoja Didžgalvienė ir direkto
rius Augulis savivaliauja užpul- 
dinėdami vaikus ir tuo pačiu 
tikinčius žmones,. o čia tą patį 
daro ir rajono pirmininkas. Ar

Suvalkų trikampyje, Smalėnuose, parapija yra pusiau 
lenkiška, pusiau lietuviška. Nuotraukoje matome tos parapi
jos bažnyčią ir seną vienuolyną. Priekyje eina klebonas 
kun. H. Kvvaterski, kuris gerai moka lietuviškai ir mielai 
patarnauja lietuviams.

teisingai padarė mokytoja Didž
galvienė ir direktorius Augulis, 
kurie tiek daug tikinčiųjų įžeidė 
ir papiktino. Jie vaikšto iškėlę 
galvas ir tikintiesiems žmonėms 
“garbingą” chuligano vardą tei
kia. O už tą vardą mes, tikin
tys žmonės, ar galime pasakyti 
ačiū”.

Julija Dambrauskaitė savo pa
reiškime K. Tumėnui rašė: “Ra
jone pasakė, kad kleboną reikia 
bausti. O kas mokytoją Didžgal- 
vienę ir direktorių Augulį nu
baus? . . . Įgaliotini, aš visą gy
venimą esu tikinti, net 7 metus 
tarnavau buožėm, ten man teko 
visko matyti ir girdėti, bet buo
žės man tokių žodžių nepasakė, 
kaip pirmininkas pasakė”.
Dabar ne baudžiavos laikai: 
reikia dirbti ir sekmadienį

Alunta. 1973 rugpiūčio 4-5 
Aluntoje turėjo būti teikiamas 
Sutvirtinimo sakramentas. Deja, 
telegramomis iš Panevėžio kuri
jos Sutvirtinimo sakramento tei
kimas buvo atšauktas “dėl der
liaus nuėmimo”. Telegramos 
buvo gautos rugpiūčio 3-4 die
nomis, kai nebuvo galimybės 
net žmones painformuoti. Susi
rinko milžiniška žmonių minia. 
Daug buvo ir milicijos. Žmonės 
keiksnojo valdžią už trukdymą 
vyskupui teikti sakramentus. 
Žmonės tarpusavy kalbasi, kad 
ir baudžiavos laikais buvo gali
ma švęsti sekmadienį, o prie ta
rybų valdžios norima, kad per iš
tisus metus kaip vergai dirb
tume.

Nusikaltimo nerado, bet bausti 
vis tiek baudžia

Dabužiai. 1973 vasarą net tris 
kartus Anykščių rajono pareigū
nai tikrino, ar Dabužių klebonas 
kun. Serafinas Žvinys nemoko 
vaikų religijos tiesų. Tačiau ku
nigo sučiupti nepasisekė. 
Anykščių rajono Vykdomojo ko
miteto administracinė komisija 
nubaudė “vaikų žalotoją” 50 
rub. bauda, paaiškinusi, kad 
buvęs skundas, kuriam reikia ti
kėti.

Administracinės baudos
Traupis. Klebonui kun. Stepo

nui Galvydžiui 1973 vasarą be- 
tikrinant vaikų žinias prieš Pir
mąją Komuniją, atvyko apylin
kės pirmininkas, mokyklos di
rektorius su kolūkio pirmininku 
ir surašė aktą, kad kunigas ma
siškai mokąs vaikus religijos. 
Anykščių raj. Vykdomojo komi
teto administracinė komisija nu
baudė kleboną 50 rub. bauda. 
Kun. St. Galvydis pinigus sumo
kėjo ir gavo iš banko kvitą — 
“už vaikų mokymą religijos”.

PLB IR 
AUSTRALIJA
(atkelta iš 1 psl.) 

incongruous with Australia’s 
traditions of freedom for all 
people.

- o -
Australia’s decision to con- 

done international banditry as 
perpetrated by the Soviet Union 
against the Baltic Statės 30 years 
ago does not place Australia in 
the ranks of upright nations. 
Immediate change of your posi- 
tion is expected.

- o -
Demand reversai on decision 

to recognize the incorporation 
of Lithuania into Soviet Union.

Vilkas taip pat nurodo te
legramų pavyzdžius:

I strongly protest the Austra- 
lian Government’s support of 
Soviet imperialism by its deci
sion to withdraw diplomatic 
recognition of the independent 
Republic of Lithuania.

- o -
I strongly protest the Austra- 

lian Government’s decision to 
approve the permanent occupa- 
tion and genocide of Lithuania 
by the Soviet Union.

- o -
Not only the Lithuanian 

people around the world, būt 
also generations of freedom- 
loving Australians will condemn 
the Australian Government’s 
complicity with the Soviet de- 
struction of the Lithuanian na- 
tion.

TELŠIŲ VYSKUPIJA
Vysk. Povilonį siuntė į “taikos” 
kongresą Maskvoje

Klaipėda. 1973 liepos 14 Klai
pėdos bažnyčią aplankė Religijų 
reikalų tarybos pareigūnas Tara- 
sovas, lydimas įgaliotinio K. Tu
mėno, Klaipėdos miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininko pa
vaduotojo Ruginio ir saugumo 
pareigūno (žr. LKB Kronika Nr. 
7). Klaipėdos katalikai, sužinoję, 
kad Tarasovas išsireiškęs, esą 
Klaipėdos bažnyčia nemažesnė 
už Maskvos katalikų bažnyčią ir 
jos pilnai pakanka tikinčiųjų po
reikiams, labai pasipiktino. Klai
pėdos parapijoje yra apie 6000 
katalikų. Kasmet pirmajai komu
nijai ruošiasi apie 800-900 vai
kų! Tikintieji turi tilpti 288 m2 
bažnyčioje, kuri net šventoriaus 
neturi. Švenčių ir atlaidų metu, 
lyjant ir šąlant, tikintieji turi 
stovėti gatvėje, nes į bažnyčią 
daugeliui patekti neįmanoma. 
Kai Klaipėdos parapijos klebo
nas Tarasovui priminė, jog, nu
griovus į bažnyčios galą besi
remiančius sandėliukus, pačią 
bažnyčią būtų galima prailginti, 
šis atsakė: “Pamatysime vė
liau”.

Tarybinė spauda rašo, kad 
Klaipėdos miestas plečiasi, sta
tomi nauji kvartalai, gerėja žmo
nių buitinės gyvenimo sąlygos. 
Tik tikintieji laukia ir nesulau
kia, kada valdžia atsižvelgs į jų 
sunkią būklę ir grąžins neteisė
tai užgrobtą Marijos Taikos Ka
ralienės šventovę.

Ar gali Lietuvos tikintieji 
gerbti tokią valdžią, kuri Taikos 
Karalienės garbei pašvęstą šven
tovę išniekino, o jos statytoją 
J. E. vysk. L. Povilonį propa
gandiniais sumetimais siunčia į 
taikos šalininkų kongresą Mask
voje?

Už devocionalijų pardavinėji
mą — 20 rublių bauda

1973 spalio mėn. Klaipėdos 
miesto gyventoja Augustinavi- 
čienė buvo sulaikyta ir nuvesta į 
miliciją už devocionalijų parda
vinėjimą prie bažnyčios durų. 
Liaudies teismas paskyrė Au- 
gustinavičienei 20 rub. baudą, o 
devocionalijas konfiskavo.

1973 pradžioje valdžios parei
gūnai buvo įsakę Klaipėdos kle
bonui vyti nuo šventoriaus visas 
devocionalijų pardavėjas. Mili
cijai, draugovininkams nepato
gu prie bažnyčios areštuoti pre
kiaujančias devocionalijomis.

Kai šitokia tikėjimo “laisvė’\ 
kur tikintiesiems nusipirkti ro
žančių, maldaknygių, medali- 
kėlių? . . .

Stosi į komjaunimą?
Kašučiai. 1973 rugsėjo mėn. 

mirė Kašučių aštuonmetės mo
kyklos (Kretingos raj.) IV klasės 
mokinys Andrijauskas. Religingi 
tėvai savo sūnų laidojo su reli
ginėmis apeigomis. Mokyklos 
direktorius Povilaitis uždraudė 
mokiniams savo draugą palydėti 
į kapus.

— Kur dalyvauja bažnyčia, ten 
mums ne vieta, — pareiškė 
direktorius. Mokiniai, išgirdę 
gedulingą laidotuvių muziką, 
per visą pamoką verkė, bet iš 
klasės išeiti negalėjo.

Direktorius Povilaitis, pama
tęs kurį nors mokinį Darbėnuo
se, kur yra bažnyčia, užsipuola: 
“Jau bažnyčioje buvai, išsigimė
li”. Įtartuosius direktorius bara 
klasėje, mažina pažymius.

Povilaitis jau aštuoneri metai 
“vadovauja” Kašučių aštuon
metei mokyklai. Viena buvusi 
mokinė pasakoja, kaip direkto
rius versdavo įsirašyti į komjau
nimą. Pamokos metu, būdavo, 
direktorius užsipuola kurį nors 
mokinį ir klausia: “Stosi į kom
jaunimą?” Mokiniui atsisakius, 
direktorius griebia mokinio 
ranką ir trenkia į suolą. Kai kam 
net krumplius sukruvindavo. Po 
vienos egzekucijos mokiniai pa
rašė skundą Švietimo minis
terijai. Atvažiavusi komisija ne
va tikrino faktus, tačiau direkto
rius ir toliau terorizuoja tikin
čius moksleivius.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SU'PERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia 
Darbininko spaudos kioskas.

NEW yukk — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Ave.,< Bayside, N.Y. 11364. Tel. 
(212) TW 4-1288.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

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

Monika Macežinskaltė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino 
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Graži, tu mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančiųpatyrei.

Maironis

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Realiosios padėties” politika
Australijos vyriausybė sutei

kė dovaną Sovietų Sąjungai pa
čiu Sovietam labiausiai pagei
daujamu laiku — paskelbė Bal
tijos valstybių inkorporavimo 
pripažinimą rugpiūčio 3 d. Va
dinas, tą pat dieną, kurią prieš 
34 metus Sovietai teikėsi “pri
imti” Lietuvą į Sovietų Sąjun
gos “šeimą”.

Australija turi apie 13 mil. 
gyventojų, kurių pustrečio mil. 
atvyko jau po antrojo pasauli
nio karo. Atvykusieji daugumas 
gerai žino, kas yra sovietai. 
Tad dabartinis pripažinimas var
giai išreiškia Australijos gy
ventojų valią. Tai greičiau valia 
ministerio pirmininko Gough 
Whitlam, darbiečio, ekstremis
to, mėginančio išsijungti iš 
Seato savo politikos kryptimi ir 
užbėgti už akių Jungt. Valsty
bėm bičiulyste su Sovietais.

Canberros komunikatas kalba, 
kad Australijos vyriausybė tai 
padarė atsižvelgdama į “realiąją 
padėtį”. Tai reiškia: jei galvažu
dys nudobė žmogų ir pasisavi
no jo ūkį, draugauk su juo, 
nes jis yra dabar savininkas — 
tokia dabar yra “realioji padėtis”. 
Pilietiniame gyvenime tai va
dinama nusikaltėlišku bendri
ninkavimu su kriminalistu; po
litiniame gyvenime tai vadina
ma išmintinga “realistine politi
ka”.

Whitlam pasirinko bendrinin
kavimą, tikėdamas atsiremsiąs 
tolimais galingais Sovietais 
prieš artimą Kinijos milžiną, ku
ris natūraliai gali slinkti į tuš
čią Australijos erdvę . . .

Vliko, PLB ir Altos skatini
mai siųsti protestus padėties ne
atitaisys. Bet protestai remtini 
visom jėgom. Protestai rodys, 
kad išeivijos lietuvių, latvių ir 
estų organizuota ir neorganizuo
ta visuomenė tebėra jėga, pasi
ryžusi veikti viešąją opiniją 
prieš “realistinės padėties” po
litiką, kuri yra antihumaniška, 
priešinga Jungtinių Tautų char- 
tai, tautų apsisprendimo princi

The Lithuanian VVeekly Published 
by Franciscan Fathers
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pui, veda žmoniją į didesnį 
pavergimą ir barbarų kultą.

“Realios padėties” de
maskavimas

Tai įvyko šiemet Vilniaus 
teisme. Studentas Šarūnas Žu
kauskas paskutiniame žodyje 
demaskavo tą oficialią “realiąją 
padėtį” Lietuvoje esant pri
dengtą biauriu melu.

Oficialiai skelbiama: Tarybų 
valdžia esanti liaudies val
džia . . .

Žukauskas: Tai melas, “nes 
1918 revoliucija buvo kilusi ne 
liaudies masėse, o paruošta 
Maskvoje ir iš ten atnešta rau
donosios armijos su Kapsuku ir 
Angariečiu”.

Oficialiai skelbiama: Tarybi
nė sistema atnešė proletariato, 
darbo žmonių valdžią . . .

Žukauskas: Tai melas. “Po ka
ro žmonės į Sibirą buvo vežami 
ne klasiniais, bet nacionaliniais 
motyvais”.

Oficialiai skelbiama apie tau
tų brolystę.

Žukauskas: Melas. “Iki šių 
dienų pasireiškia rusiškas šovi
nizmas, varoma nutautinimo po
litika. Rusam Lietuvoje suteikia
mos kur kas geresnės sąlygos 
negu lietuviam”.

Oficialiai sakoma: Pramonei 
Lietuvoje trūksta darbininkų, 
ir reikia jų imti iš broliškų res
publikų.

Žukauskas: Melas. “Aiškina-; 
ma tai darbininkų trūkumu, o 
tuo tarpu Lietuvos gyventojai 
verbuojami į Kazachstaną ir kt. 
Tarybų Sąjungos vietas”.

Šarūnas Žukauskas priklauso 
prie tų nedaugelio, kurie savo 
asmenine auka nuima melą nuo 
realiosios padėties ir leidžia tie
sos saulei pašviesti.

Jis šiemet įsirikiavo į eiles, 
kuriose jau yra kun. Šeškevičius, 
kun. Zdebskis, kun. Bubnys, 
S. Kudirka, R. Kalanta . . .

Jų nėra daug, bet jie yra tie, 
kurie daro istoriją — kuria naują 
.realią padėtį.

Jaugi pusė tūkstančio metų, 
kai lietuviškas žodis savotiškam 
egzily pačioj Lietuvoj. Jo nėra 
Lietuvos Metrikoj, Lietuvos Sta
tutuose ir Lietuvos metraščiuo
se. Lietuvių kalba buvo ištrem
ta iš teismų ir seimų, iš dvarų 
ir net bažnyčių. Ji paniekina
mai ir smerkiamai pravardžiuota 
— “poganska mowa”. Buvo gi 
laikmetis, kada spausdintas lie
tuvio žodis laikyta Lietuvoje di
džiu nusikaltimu. Už jį lietuviai 
buvo žiauriai kankinami, pūdo
mi kalėjimuose arba numari
nami Sibire. Pačiame Vilniuje 
persekiotas ir ujamas dargi net 
20 amžiuje. Mums niekados ne
valia užmiršti, kaip brangiai su
mokėjo protėviai už lietuvišką 
žodį.

Nuo pat pirmykščių laikų kar
ta perdavė kartai žodžius. Gene
racija po generacijos paliko tik
tai žodžius. Tai maldų, giesmių, 
vestuvių, darbo kasdieniniai 
žodžiai, o šventi, kaip ugnis ir 
duona. Be jų nebūtų gyvenimo. 
Dainos,' patarlės, priežodžiai, ti
kėjimai, papročiai, padavimai, 
sakmės, mirusiųjų minėjimai, 
užkalbėjimai, pasakos . . . Tai 
tautosakos bei mitologijos loby
nas. Tiktai žodžius paliko netgi 
religijų kūrėjai ir pranašai, net 
patys didieji pasaulio išminčiai 
ir poetai. Mirusieji palieka 
tiktai žodžius: nieko ilgiau iš
liekamo — tik savo žodžius.

Betgi Mirusiųjų žodžiai, arba 
Mirusiųjų knyga, buvo pagrin
das Egipto kultūros. Mozės pen
kios knygos apgynė žydų tautą 
ilgiau negu per tris tūkstančius 
metų. Ilijada ir Odisėja iškėlė 
graikus žmonijos istorijon, ga- 
lybėn ir šlovėn. Kinijos senosios 
kultūros pagrindas — Konfuci
jaus žodžiai, jo mokinių surink
ti į Amalektos (arba Pasikalbė
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jimai). Indijos kultūros pagrin
das — Vedos bei Manu teisi
niai nuostatai. Islamo (“Pasida
vimo Dievo valiai”) galybė — 
iš Mahometo žodžių, kuriuos jo 
mokiniai surašė knygon, vardu 
Koranas.

Mirusiųjų žodžiai šviesina ir 
sąmonina, ugdo tautos dinami
ką, žadina ryžtą. Rodo ne tik 
pavojų, bet ir išsigelbėjimo bū
dą bei priemones. Įtempia, ruo
šia gynimuisi. Tokie ir vyskupo 
Motiejaus Valančiaus žo
džiai: lietuviai, neskaitykite
graždankos, skaitykite Prūsuo
se leidžiamus raštus. O kuni
gams: “ . . . pakeliu balsą į jus, 
kunigai, mano draugai, kovoto
jai . . . Tenenugąsdina jūsų jokie 
grasinimai, kankinimai, ištrėmi
mas, pagaliau net ir pati mirtis”. 
Šis didysis žemaitis, genialusis 
Motiejus Valančius nurodė Prū
sus (egzilį), kaip atramą epo
chinei žodžio kovai. Ten jis ir 
savo raštus išspausdino. Taigi 
vėl Prūsuose, kaip prieš tris šim
tus metų Martynas Mažvydas, ir
gi didis žemaitis. O tai kas gi 
buvo knygnešiai, kaimo darakto
riai ir mokykla prie ratelio (ar
ba vargo mokykla), jeigu ne eg- 
zilai pačioje savo tėvynėje? Lie
tuviškas žodis simbolizuoja lie
tuvio kovą už gyvybę ir laisvę, 
už tiesą ir teisę būti žmogumi. 
Jis vienija lietuvius tauton. Jis 

jungia grandinėn mūsų istorijos 
šimtmečius.

Labai mįslinga ir simboliška: 
lietuvių pats pirmasis spausdin
tas žodis — egzilinis. Pirmoji 
lietuviška knyga 1547 metais 
atspausta ne Lietuvoje. Jau 
pati mūsų raštijos pradžia — 
svetur. Ši pirmosios knygos 
dalia per keturis šimtmečius pa
sitiko daugelį lietuviškų knygų 
bei spaudinių. “Aušra”, “Var
pas”, Vinco Kudirkos raštai, 
Maironio “Pavasario balsai” ir 
“Tarp skausmų į garbę” — egzi- 
liniai. Mūsų tautos himnas at
spaustas irgi svetur (Tautiška 
giesmė Varpo nr. 6). “Algiman
tą” — pirmąjį lietuvių istorinį 
romaną — Vincas Pietaris pa
rašė gyvendamas toli nuo gimto
sios šalies. Svetur ir Andrius 
Vištelis sukūrė “Regėjimą”: 
“Op! op! Kas ten? Nemunėli! 
Ar tu mane šauki?” Svetur su
kurtos Prano Vaičaičio elegijos, 
ir gražusis eilėraštis “Yra ša
lis . . .” Jonas Biliūnas rašė ir 
numirė svetimoj šaly. Julius Ja
nonis irgi. Vaižgantas “Pragied
rulių” pirmąją knygą (Gondin
gos kraštą) irgi svetimoj. Eilę 
metų svetur ir Simanas Daukan
tas, Jonas Basanavičius, Adomas 
Jakštas, Ksaveras Vanagėlis, Jo
nas Mačys-Kėkštas, Petras Ar
minas - Trupinėlis, Antanas 
Vienuolis, Jonas Maironis - Ma
čiulis, Kazys Boruta, Balys Sruo

ga, Jurgis Baltrušaitis, Seirijų 
Juozas . . . Lietuvių literatūros 
didelė dalis yra egzilinė. Jos 
pats branduolys egzilinis.

Daugelio lietuvių rašytojų li
kimas — Martyno Mažvydo eg
zilinis. Vincas Krėvė — visų 
didžiausias lietuvių rašytojas — 
daugel metų pragyveno svetur. 
Didysis klasikas ir numirė toli 
nuo Lietuvos. O taipgi ir Jo
nas Aistis, Pulgis Angriušis, Ju
zė Augustaitytė - Vaičiūnienė, 
Benys Babrauskas, Stasius Bū- 
davas, Jeronimas Ignatonis, 
Kleopas Jurgelionis, Julius Kau
pas, Faustas Kirša, Juozas Kru- 
minas, Stasys Laucius, Pranas 
Lembertas, Stasys Leskaitis, Al
gimantas Mackus, Henrikas Ra
dauskas, Antanas Rūkas, Jurgis 
Savickis, Ignas Šeinius, Antanas 
Škėma, Juozas Tininis, Juozas 
Tysliava, Simas Urbonas, Myko
las Vaitkus, Albinas Valentinas, 
Vilius Vydūnas . . .

Jaugi pirmoji knyga — svetur 
išleistoji — buvo skirta Lietu
vai. Tai liudija mūsų raštijos 
pradininko dedikacija: DI
DŽIAJAI LIETUVOS KUNI
GAIKŠTYSTEI. TĖVYNEI DI
DŽIŲ VALDOVŲ. GARSIN- 
GAJAI LIETUVAI. Tokia tat 
gili Martyno Mažvydo meilė ir 
ištikimybė šaliai, kurioje jis gi
mė. Po keturių šimtų metų čio
nykščiame egzilyje kiekviena 
knyga rašoma irgi su ta istori
ne dedikacija. Visi čia mirusie
ji mūsų rašytojai paliko šią de
dikaciją ant savo knygų ir vie
nintelio gyvenimo. Ta pati de
dikacija ir arti šimto gyvųjų ra
šytojų: kiekvienos knygos ir 
vienintelio trumpo gyvenimo.

Taigi permanykim: kaip buvo 
ilgoj praeity, taip ir bus ateity: 
lietuvį išgelbėti ir apginti galės 
tik lietuviškas žodis. Ne Vaka
rai ir ne Rytai, ne “broliškos” 
tautos — tik lietuvių kalba. Ji 
svarbesnė ir už žemę: lietuvis 
dar gali būti lietuviu ir be savo 
žemės, bet jis nebegali išlikti 
lietuviu be savo kalbos. Dėl 
to gi Vaižgantas mišrias jungtu
ves (bei šeimas) ir pavadino lie
tuvių tautos vėžiu. Lietuvių 
tautos ilgaamžiškumas lygus jų 
kalbos ilgaamžiškumui. Jaugi 
antras žiaurus šimtmetis, kai, 
knyga yra lietuvio žirgas ir ka
lavijas. *

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė 
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Šaltame vandenyje pavirinto

mis rankomis tešlos paviršius sulyginamas, paruošta mėsa įde
dama į skardą ir 3-4 vai. kepama karštoje krosnyje, žiūrint kum
pio didumo. Išimtą iš krosnies kumpį kiek atvėsinti, nuėmus tešlą, 
nuvalyti jos likučius, odą aplyginti, patepti riebalais, kad blizgėtų, 
ir pastatyti į krosnį 5-10 min., kad paviršius apdžiūtų.

Dalį kumpio galima supiaustyti plonais griežinėliais ir duoti į 
stalą karštą su bulvių koše, virtomis ir patroškintomis pomidorų 
padaže pupelėmis ar virtais žirneliais. Prie kumpio galima duoti 
pomidorų padažą. Likusį keptą kumpį galima duoti į stalą šaltą, 
kaip užkandį.

Prie šilto ar šalto kumpio tinka marinuoti burokėliai su 
krienais, ridikų salotos ar krienai, sutaisyti su actu.

Virtas, sūdytas ar rūkytas kumpis
Kumpis iš vakaro pamerkiamas į šaltą vandenį. Jei jis labai sū

rus, vandenį reikia keisti. Kumpis gerai nuplaujamas, ištrina
mas kvietinėmis sėlenomis ir, dar nuplovus, dedamas į verdantį 
vandenį su prieskoniais: lauro lapai's, pipirais, svogūnais, morko
mis; verdamas uždengtame puode. Iš pradžių virinamas ant karš
tesnės ugnies, vėliau, kol visai suminkštės, virinamas ant mažes
nės ugnies. Išvirtas kumpis atvėsinamas išėmus iš sultinio arba, 
kad mėsa būtų sultingesnė, vėsinama tame pačiame sultinyje. 
Išvirtas kumpis duodamas į stalą taip, kaip ir iškeptas.

Kiaulienos sabalas su krienų padažu
Sūdyta arba rūkyta kiauliena, geriausia kumpio mėsa, iš

mirkyta dedama į verdantį vandenį su prieskoniais ir verdama, 
kol pasidarys visai minkšta. Išvirta supiaustoma gabalėliais ir de
dama į riebalais išteptą pusdubenį. Užpilama tirštu krienų padažu, 
papuošiama virtomis bulvėmis ar bulvių koše, aptepama plaktu 
kiaušiniu ir pakišama trumpam laikui į karštą krosnį. Kai pavir

šius truputį apkepa, išimama ir papuošiama morkomis ar petra
žolėmis.

Į stalą duodama su visu pusdubeniu.
Tokiu būdu paruošta mėsa skani ir gražiai atrodo.

Kiaulienos muštiniai (karbonadai)
2 sv. nugarinės kiaulienos,
1 stikl. džiuvėsėlių,
3 kiaušiniai,
1 šaukštas riebalų, druska, pipirai.

Nugarinė supiaustoma taip, kad kiekvienam mėsos gabaliu
kui tektų po kauliuką. Jei kauliukas ilgas, jis patrumpinamas; 
mėsa išmušama, ištrinama druska ir pipirais, pavilgoma į išplaktus 
kiaušinius ir pabarstoma pyrago džiuvėsėliais. Kepama įkaitin
tuose riebaluose, kol pasidarys gražiai rausvos spalvos. Po to 
muštiniai sudedami į keptuvę ar į kitą indą ir 10 min. pakišami į 
karštą krosnį, užpylus juos tais riebalais, kuriuose kepė. Mušti
niai skaniausi, jei pagaminti tuoj valgomi, todėl juos reikia kepti 
prieš duodant į stalą.

Prie jų tinka rauginti, troškinti ar žali kopūstai, įvairiu būdu 
pagamintos bulvės ar burokėliai. Labai skanu su marinuotais 
burokėliais.

Rūkyto kumpio riestainiai
10 plonų kumpio skiltelių,
1 kietai virtas kiaušinis,
2 šaukšt. grietinės,
2 svogūnai,
1 kupinas šaukštas sviesto, 
druskos, pipirų, po truputį įvairių daržovių: morkų, sėtinių, bulvių, 
žirnių, agurkų, pomidorų . . .

Kumpio skiltelės su kapone išplojamos (saugoti, kad nepa
sidarytų skylių). Daržovės, atitinkamai jų rūšiai, gražiai supjaus
tomos keturkampiais ar pailgais gabaliukais. Agurkai gali būti 
rauginti arba žali, tik be sėklų. Troškinama, pradedant ilgiau 
verdančiomis daržovėmis, užpylus vandens ir įdėjus truputį 
sviesto. Baigiant troškinti, dedami džiuvėsėliai, pipirai, druska 
(jei kumpis nesūrus), kapotas kiaušinis, ir tas viskas gerai sumai
šomas.

Kiekviena išplota kumpio skiltelė;^ėpama paruoštomis daržo
vėmis, susukama ir surišama siūlu, apibarstoma miltais ir apkepama 
įkaitintuose riebaluose. Po to riestainiai sudedami į prikaistuvį, 

užpilami trupučiu vandens ar sultinio ir troškinami. Baigiant troš
kinti, įpilama grietinės. Duodant į stalą, siūlai nuimami, ir riestai
niai gražiai sudedami į pusdubenį ir užpilami perkoštu padažu, 
kuriame jie buvo troškinami.

Prie jų tinka virtos ar keptos bulvės ir rauginti agurkai ar 
kopūstai.

Įdaryti kiaulienos šonkauliai
3 sv. šonkaulių,
1 sv. raugintų kopūstų,
3 vidutinio didumo rūgštūs obuoliai,
2 svogūnai,
2 šaukštai sviesto,
1 šaukš. miltų, truputį pipirų, druskos.

Šonkauliai imti su mėsa ir lašiniukais. Lašiniukai turi būti 
nestori, geriausia 1/3 colio (1 cm) storumo. Jei storesnį, reikia 
nupiaustyti. Aštriu peiliu mėsa atskiriama nuo kauliukų taip, 
kad pasidarytų lyg ir kišenė įdarui sudėti. Jei šviežia mėsa, 
ji ištrinama druska.

Šonkauliams įdaras paruošiamas taip: svogūnai smulkiai su- 
piaustomi ir pakepinami svieste. Kopūstai nuplaunami vandeniu; 
obuoliai supiaustomi; tas viskas dedama į prikaistuvį ir troškinama, 
kol pasidarys beveik minkšti. Taip paruoštu įdaru prikimšti tar

pą tarp kauliukų ir jų atkeltos mėsos, kraštą užsiūti. Į keptuvę į- 
pilama truputį vandens ar sultinio ir dedama į karštą krosnį. Iš
kepę šonkauliai piaustomi išilgai kauliukų. Jei šonkauliai ilgi, 
prieš kepant kauliukus galima įpiauti, kad paskui lengviau būtų 
galima supiaustyti. Į pusdubenį sudedami įžambiai, užpilami tuo 
pačiu padažu, kuriame buvo troškinami, pridėjus truputį sviesto 
ir miltų. Taip paruošti šonkauliai duodami į stalą su bulvėmis 
ar bulvių koše.

Troškinti šonkauliai
2 sv. šonkaulių,
2 šaukštai sviesto, druskos, pipirų.

Šonkauliai tokio riebumo, kaip aukščiau minėta, supiaustomi 
išilgai kauliukų taip, kad viename gabale būtų du šonkauliai. 
Ištrinami druska ir pipirais, ir svieste kepami iki gelsvumo. Pas
kui sudedami į priekaistuvį, ten supilamas iš keptuvės likęs 
sviestas, pripilama prieskonių sultinio ar vandens ir troškina
ma, kol šonkauliai pasidarys visai minkšti. Minkšti šonkauliai 
dedami ant pusdubenio vidurio, o iš šonų — virtos bulvės.

(Bus daugiau)
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DVIDEŠIMT TRYS SESERYS 
ŠVENČIA JUBILIEJŲ

Rugpiūčio 16 Švento Kazimie
ro Seserų koplyčioj Chicagoj 
10 vai. ryto penkios Šv. Kazi
miero seserys mini deimantinį 
jubiliejų, trylika — auksinį, pen
kios — sidabrinį.

- o -
Džiugu sveikinti seseles jubi

liates, vienuolijai pasidarba
vusias 60 metų. Jos čia sumi
nimos.

Sesuo M. Anastazija: kilus iš 
New Philadelphia, Pa. Ėjo svar
bias pareigas: buvo vienuoli
jos ekonomė, generalinė patarė
ja, generalinė sekretorė, Šv. Ka
zimiero akademijos ir Marijos 
aukštesniosios mokyklos moky
toja ir vedėja. Ėjo ir vyresnio
sios pareigas įvairiose lietuvių 
parapijų mokyklose. Darbavosi 
Šv. Šeimos Viloj, Lemont, III. 
Nuo 1964 eina Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų draugijos mode
rato rėš pareigas.

Sesuo M. Kristina: gimė She- 
nandoah, Pa. Jaunutė su tėvais 
buvo išvykusi į Lietuvą. Grįžus 
įstojo į vienuolyną. Buvo mūsų 
vedamose mokyklose vyresnioji 
— Chicagoj ir Indiana Harbor, 
Ind. Nuo 1934 mokytojavo Šv. 
Kazimiero akademijoj ir Marijos 
aukštesniojoj mokykloj — sėk
mingai dėstė lietuvių kalbą ir 
vadovavo Rūtos rateliui. Buvo 
nuvykusi į Lietuvą susipažinti 
su lietuvių kalbos naujausiais 
raštais. Motiniškame name dar
buojasi nuo 1967.

Sesuo M. Teodora: kilusi iš 
Krosnos parapijos, Marijampo
lės apskr. Sėkminga mažyčių 
mokytoja. Ėjo mokytojos ir vy
resniosios pareigas Illinois ir 
Pennsylvanijos valstijose. Nuo 
1967 apsigyveno Motiniškame 
name ir eina durininkės pa
reigas.

Sesuo M. Veronika: iš She- 
nandoah, Pa. Mokė žemesnių 

»skyrių vaikučius įvairiose lie
tuvių parapijų mokyklose — ry
tų valstijose ir Chicagoj. Vado
vavo Nekalto Prasidėjimo mo
kyklai ir Šv. Pranciškaus mo
kyklai Indana Harbor, Ind. Ėjo 
vyresniosios pareigas Motiniš
kame name. Mokytojavo Mari
jos aukštesniojoj mokykloj. Da
bar gydosi Motiniškame name.

Sesuo M. Salonė: iš Pittston, 
Pa. Mokė aukštesnių skyrių mo
kinius. Mokytojavo Juozapo - 
Marijos Viloj, Newtown, Pa., 
Marijos aukštesniojoj mokykloj. 
Taip pat ir vadovavo mokyk
lom. 1968, sveikatai nusilpus, 
gydėsi Juozapo - Marijos Viloj, 
Holland, Pa. 1970 apsigyveno 
Motiniškam name.

Iš šios laidos penkios sese
lės ilsisi amžinybėj: sesuo M. 
Liudvina iš Kingston, Pa., sesuo
M. Viktorija ir sesuo M. Ele
na Barisas iš Mt. Carmel, Pa., 
sesuo M. Benedikta iš Boston, 
Mass, ir sesuo M. Valerija iš 
Kenosha, Wis.

Telaimina Aukščiausias ju
biliates už daugelio metų išti
kimą Jam pasišventimą, leisda
mas jom ir toliau veikti Jo gar
bei.

- o -
Trylika čia išvardytų seselių, 

mininčių auksinį jubiliejų, 
džiaugiasi pasiaukojusios nuo

Pavergtų tautų savaitės festivalyje liepos 14 Detroite susi
tikę kalbasi Michigano gubernatorius William G. Milliken ir 
LB Detroito apylinkės pirmininkas Jonas Urbonas. Nuotr. 
Juozo Vaičiūno

pelningam gyvenimui Dievo 
tarnyboj.

Sesuo M. Bernadette: iš Fo- 
rest City, Pa., Šv. Antano pa
rapijos. Buvo Šv. Kazimiero aka
demijos mokytoja, Marijos aukš
tesniojoj mokykloj buvo moky
toja ir vedėja. Vadovavo Šv. 
Petro ir Povilo mokyklai Chi
cagoj.

Sesuo M. Julijona: įstojo į 
vienuolyną iš Plymouth, Pa., Šv. 
Kazimiero parapijos. Mokytojau
ja Šv. Juozapo parapijoj Scran- 
ton, Pa.

Sesuo M. Patricija: kilus iš 
Anglijos. Įstojo į vienuolyną iš 
Šv. Antano parapijos Cicero 111. 
Darbavosi Loretto ir Šv. Kry
žiaus ligoninėse, eidama slau
gės ir administracijos pareigas. 
Nuo 1970, sveikatai nusilpus, 
ilsis Motiniškam name “infir- 
mary”.

Sesuo M. Evarista: įstojo į 
vienuolyną iš Forest City, Pa., 
Šv. Antano parapijos. Slaugės 
pareigas ėjo Šv. Kryžiaus, An- 
telope Memorial ir Loretto ligo
ninėse. Mokė ir ėjo slaugės pa
reigas Marijos aukštesniojoj 
mokykloj. 1973 apsigyveno Mo
tiniškam name.

Sesuo M. Evangelistą: kilusi 
iš Šv. Antano parapijos Cicero, 
III. Iš šios parapijos įstojo į 
vienuolyną. Mokė įvairiose pa

rapijose. Buvo generalinė pata
rėja. Mokytojavo Marijos aukš
tesniojoj mokykloj. Dabar dar
buojasi Šv. Antano parapijoj Ci
cero.

Sesuo M. Edwina: gimė Pitts- 
burgh, Pa. Įstojo į vienuolyną 
iš Šv. Antano parapijos Cicero. 
Nuo 1940 darbavosi ligoninėse, 
Loretto ir Šv. Kryžiaus — da
bar čia eina bibliotekininkės pa
reigas.

Sesuo M. Alma: kilus iš Ply
mouth, Pa. Atvyko į vienuoly- 
ną iš Kingston, Pa., Šv. Kazi
miero parapijos. Pirmoji Šv. Ka
zimiero vienuolijos seselė, įsigi
jusi slaugės laipsnį. Nuo 1928 
ėjo slaugės pareigas ir buvo 
vedėja Šv. Kryžiaus ir Loretto 
ligoninėse. Nuo 1961 vadovavo 
Šv. Juozapo senelių namams, 
Holland, Pa. Ten pat ir dabar 
darbuojasi ir eina administra
torės pagalbininkės pareigas.

Sesuo M. Emeritą: kilus iš 
McAdoo, Pa. Atvyko į vienuoly
ną iš Newark, N.J. Švč. Tre
jybės parapijos. Moko vidurinių 
skyrių vaikučius. Šiais metais 
mokytojauja Šv. Antano parapi
joje Cicero, 111.

Sesuo M. Annunciata: įstojo 
į vienuolyną iš Visų Šventųjų 
parapijos Roseland, 111. Mokyto
javo ir vadovavo Šv. Alfonso 
parapijoje Baltimorėj, Md. Šiais 
metais moko aukštesnių skyrių 
mokinius Švč. Marijos Gimimo 
parapijoj Chicagoj.

Sesuo M. Hyacinth: gimus 
Pittsburgh, Pa. Atvyko į vienuo
lyną iš Newark, N.J. Mokyto
javo ir vadovavo pradžios mo
kyklom ir ėjo vyresniosios pa
reigas. 1964 buvo Šv. Kazimie
ro seserų kongregacijos genera
linė patarėja ir Motiniškojo na
mo vyresnioji. Nuo 1970 mo
kytojauja Juozapo - Marijos 
aukštesniojoj mokykloj Holland, 
Pa.

Sesuo Maria Anna: gimė Ed- 
wardsvillę, Pa. Įstojo į vienuo
lyną iš Šv. Marijos parapijos 
Kingston, Pa. Moko aukštesnių 
skyrių mokinius. Šiais metais 
mokytojauja ir vadovauja Šv. 
Pranciškaus mokyklai Miners- 
ville, Pa.

Sesuo M. Priscilla: įstojo iš 
Šv. Kazimiero parapijos Wor- 
cester, Mass. Moko vidurinių 
skyrių mokinius Švenč. Mari
jos Gimimo parapijoj, Chicagoj.

Sesuo M. Benigna: atvyko į 
vienuolyną iš Hartford, Conn., 
Švč. Trejybės parapijos. Mokė 
žemesnių skyrių vaikučius Chi
cagoj ir rytų valstijose. Šiuo 
metu mokytojauja Šv. Kryžiaus 
mokykloj, Chicagoj.

Seselė M. Aleksina, amžino 
atminimo, mini jubiliejų amži
nybėj. Atvyko iš Lietuvos ir įsto
jo į vienuolyną iš Šv. Antano 
parapijos Cicero, 111. Mirė 1957.

Mūsų pagarba ir širdingi svei
kinimai jubiliatėm. Linkim gau
sių malonių ir Kristaus meilėj 
artėti kasdien prie Jo meilingos 
Širdies, kol gyvenimo vakaro 
prošvaistė aukso lapelius pakeis 
deimantiniais spinduliais.

- o -
Dvidešimt penkerius metus 

ištvermingai dirbo ir tebedirba 
žemiau minimos seselės.

Sesuo Therese Bernadette: 
roselandietė — įstojo į vienuo
lyną iš Chicagos Visų Šventųjų 
parapijos. Šiais metais mokyto
jauja Šv. Petro ir Povilo para
pijoj Chicagoj.

Sesuo Mary Terence: atvyko 
į vienuolyną iš Šv. Jurgio pa
rapijos Shenandoah, Pa. Mokė 
įvairiose lietuvių parapijose 
aukštesnių skyrių mokinius. 
Nuo 1967 mokytojauja Marijos 
aukštesniojoj mokykloj.

Sesuo Grace Carol: iš Šv. An
tano parapijos Cicero, 111. Aukš
tesnių skyrių mokytoja. Šiais 
metais dėstė gamtos mokslą Ma
rijos aukštesniojoj mokykloj.

Sesuo Mary Constance: rose
landietė — atvyko iš Chicagos 
Visų Šventųjų parapijos. Moky
tojauja Marijos aukštesniojoj 
mokykloj Chicagoj.

Sesuo M. Teresėlė: gimus 
Brooklyn, New York. Atvyko į 
vienuolyną iš Ridgewood, N.Y. 
Dabar mokytojauja St. Bede mo
kykloj Holland, Pa.

Džiaugiamės šiandien su jubi
liatėm ir širdingai meldžiam 
Dievą stiprinti jas kasdien, di
dinti jų apaštalavimo meilę ir 
lydėti jas džiaugsmingai į auk
so jubiliejų. sks

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Altą tarptautiniame sąjūdy prieš 

komunistų agresiją
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
liepos 14 - 19 dalyvaudamas 
tarptautinės antikomunistinės 
lygos suvažiavime Taiwano 
sostinėj Taipei, kur buvo suva
žiavę per 3,000 delegatų iš visų 
pasaulio kontinentų, į tą sąjūdį 
įrašė ir Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Visų pavergtų tautų sąjū
džiam, veikiantiem JAV-se, su
važiavime atstovauti buvo pa
rinktas lietuvis (dr. K. Bobelis). 
Parinkimas įvyko tarpininkau
jant kongresmanui E. Derwins- 
kiui.

Kongrese dr. K. Bobelis (ir 
kalbėdamas televizijos progra
moj, ir prabildamas į tūkstan
čius delegatų) priminė Lietuvos 
pavergimą, R. Kalantos auką ir 
lietuvių bei kitų pavergtų tau
tų sąjūdžių pastangas siekti lais
vės.

Grįžusio iš Azijos dr. K. Bo
belio pranešimo Chicagoj, Altos 
būstinėj, paklausyti buvo susi
rinkę apie 30 lietuvių laikraš
tininkų, radijo ir vadovaujančių 
organizacijų atstovų.

Šimtai įtakingų mūsų draugų 
Washingtone

Daug JAV senatorių ir kon- 
gresmanų atsiunčia Amerikos 
Lietuvių Tarybai raštus, pa- 
reikšdami, kad jie remia Lie
tuvos išlaisvinimą, sveikina ar
tėjantį Amerikos lietuvių kon
gresą ir sutinka įeiti į kongreso 
garbės komitetą. Be anksčiau 
skelbtųjų, tokius pareiškimus

Atidarydamas literatūros šventę, kalba Liet. Rašytojų drau
gijos pirmininkas Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M., deši
nėje — laureatas Juozas Kralikauskas ir Liet. Fondo at
stovas A. Škudzinskas. Premijos įteikimo šventė buvo liepos 
28 Kennebunkporte, Maine, pranciškonų vasarvietėje. Nuotr. 
Beatričės Vasarės

SUDARYTA JAV LB KULTŪROS
TARYBA

Nelengva šiandien sutelkti 
kolektyvą visuomeniniam dar
bui. Ypač sunku rasti asmenį, 
sutinkantį būti pirmininku. Taip 
buvo ir su LB kultūros tarybos 
sudarymu.

LB krašto valdybei tai matė, 
sielojosi dėl esamos padėties, 
uoliai ieškojo, kol rado asmenį, 
kuris apsiėmė kultūros tarybą 
suorganizuoti ir būti pirminin
ku. Tas asmuo yra žinomas ra
šytojas Anatolijus Kairys, gimęs 
1914, ne tik sugebąs kurti įdo
mias dramas bei komedijas, bet 
ir dirbti visuomeninį darbą. Jis 
yra buvęs JAV LB valdyboj, 
buvęs ilgametis kultūros fondo 
pirmininkas, jaunimo teatro ir 
dramos studijos Chicagoje or
ganizatorius. Be to, 1968 prave
dė JAV ir Kanados lietuvių teat
ro pirmą festivalį.

Daugelis asmenų, sutikusių į- 
eiti į kultūros tarybą, savo moks
lo, meno ir literatūros darbais 
mūsų visuomenei irgi yra žino
mi.

Naująją kultūros tarybą su
daro du skyriai — planavimo 
ir vykdomasis. Čia pateikiamas 
pilnas tarybos sąstatas.

Pirmininkas — Anatolijus 
Kairys. Planavimo skyrius: dr. 
Jonas Balys, Naujosios Vilties 
redaktorius, dr. Vytautas Bie
liauskas, Xavier universiteto 

atsiuntė dar šie JAV kongreso 
nariai: D. V. Daniels, L. G. 
Williams, S. M. Matsunaga, J.
J. Delaney, J. R. Mann, S. 
Parris, W. E. Minshall, J. H. 
Ware, B. Wilson, W. S. Cohen, 
T. Roncalio, C. P. Case, J.
P. Vigorito, P. W. Cronin, R. 
E. Ruppe, J. O. Pastore, T. J. 
Dulski, J. W. Wydler, M. S. 
Holt, A. D. Roncalio, M. W. 
Griffiths, W. E. Brock, G. E. 
Danielson, D. Rostenkowski, J. 
M. Hanley, F. B. Rooney. Są
rašas dar pasipildė šiais vardais: 
S. S. Stratton, A. Nelsen, P. 
Schroeder, G. M. O’Brien, J.
M. Murphy, R. O. Tiernan, L.
N. Nedzi, E. J. Patten, M. Biag- 
gi, O. R. Reid, L. Coughlin, 
J. Melcher, G. M. Anderson, 
W. R. Roy.

Kongresmanas Hanley Altai 
atsiuntė ir nuorašą savo kalbos, 
išspausdintos “Congressional 
Record”, kur jis primena Lie
tuvos pavergimą, reikalauja sau
gumo konferencijoj neįteisinti 
Lietuvos inkorporavimo ir skati
na Ameriką veikti, kad Lietuvoj 
baigtųsi priespauda ir kraštas 
atgautų laisvę.

Kongreso programos leidinys

Amerikos lietuvių kongreso 
programos ir sveikinimų knygą 
sutiko išspausdinti dail. Vi. Vi- 
jeikis, tokiem leidiniam turįs 
gerą patyrimą. Savo spaustuvėj 
jis turi gausų lietuviškų orna
mentų rinkinį.

Estai domisi lietuvių kongresu 
JAV Estų Tautinės Tarybos 

pirmininkas Ilmar Pleer iš New

Anatolijus Kairys, rašyto
jas, dramaturgas, JAV LB 
Kultūros Tarybos pirminin
kas. Nuotr. A. Noreikos

profesorius, dr. Adolfas Darnu
sis, Detroito universitetas, rašyt. 
Povilas Gaučys, Bibliografijos 
Žinių redaktorius, dr. Antanas 
Klimas, Rochesterio universi
teto profesorius, žurn. Antanas 
Kučys, Varpo redaktorius, dr. 
Tomas Remeikis, Šv. Juozapo 
kolegijos profesorius, dr. Rimvy
das Šilbajoris, Ohio valstybinio 
universiteto profesorius, rašyt. 
Vytautas Volertas, buvęs JAV

Yorko atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui dr. K. 
Bobeliui raštą, džiaugdamasis 
Amerikos lietuvių kongresu, su
tikdamas įeiti į jo garbės komi
tetą ir siūlydamas lietuviam, jei 
bus reikalinga, savo organizaci
jos pagalbą.

Nauja Lake County 
Altos vadovybė

Lake County, Ind., Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius išsi
rinko naują vadovybę: pirm. A. 
Vinick, I vicep. A. Nenienė, II 
vicep. K. Valeika, sekr. B. Vi- 
lutienė, ižd. J. Skeirys.

Tarptautinės teisės specialistas 
lietuvių kongrese

Prof. Cherif Bassiouni, tarp
tautinės teisės dėstytojas De 
Paul universitete, sutiko Ame
rikos lietuviij kongrese skaity
ti paskaitą apie lietuvių teisę 
į laisvę. Prof. Bassiouni teisių 
studijas yra gilinęs Egipto, Pran
cūzijos, Šveicarijos, JAV, Vokie
tijos universitetuose, keliais 
atvejais atstovavo JAV-ėm tarp
tautinėse konferencijose; dau
gelio universitetų kviečiamas, 
lankėsi juose su paskaitomis, 
yra kelių knygų ir daugelio stu
dijinių straipsnių autorius. Jį 
universitete aplankė dr. J. Va
laitis ir kun. dr. J. Prunskis, 
aptardami jo būsimos paskaitos 
bruožus.

Prof. Br. Kaslo paskaita
Dr. Bronis Kasias, tarptauti

nės teisės ir diplomatijos isto
rijos mokslus išėjęs Strasbourgo 
universitete, Prancūzijoj, o da- 

LB kr. valdybos pirmininkas, 
rašyt. Antanas Vaičiulaitis. Vyk
domasis skyrius: stud. Liucijus 
Alenskas, jaunimo kultūriniai 
reikalai, rašyt. Apolinaras Bag
donas, sekretoriatas, tam. Marija 
Grebliūnienė, finansai ir iždas, 
mokyt. Jonas Jasaitis, specialūs 
uždaviniai, tarn. Antanas Karei
va, knygyno vedėjas, komp. 
Darius Lapinskas, LB jaunimo 
teatras, advokatas Algirdas Os
trauskas, teisiniai klausimai, 
stud. Emilija Pakštaitė, jaunimo 
ryšiai ir informacija.

Šio sąstato kultūros tarybą 
pirm. A. Kairys pristatė LB kraš
to valdybai, kuri savo posėdy 
š. m. liepos 29 ją patvirtino.

Kultūros taryba ateina į gyve
nimą ne už visus dirbti ir kur
ti kultūrines vertybes, bet vado
vauti: planuoti, skatinti, taip pat 
ir kritikuoti, kas yra negero lie
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Jos užduotis yra nurodyti trū
kumus, apleistas sritis ir būdus, 
kaip pašalinti kultūrinio darbo 
kliūtis, taip pat ir nustatyti gai
res ateičiai.

Kultūrinis gyvenimas bus gy
vas, jei bus dirbamas pajėgių 
kultūrininkų, kurių kiekvienoj 
visuomenėj nėra daug, ypač iš
eivių tarpe. Be to, kultūrinis 
reiškimasis sunkiai įmanomas 
be kultūringos visuomenės, kuri 
jį visokeriopai remia: lanko kul
tūrinius parengimus, perka kny
gas ir t.t. Kultūriniam darbui 
reikia lėšų; be jų vertingiausi 
sumanymai lieka neįvykdyti. 
Čia irgi visuomenės pareiga jas 
parūpinti. Tokiu būdu, kultūros 
augimui reikia kūrėjų, vadovau
jančios organizacijos, kaip kultū
ros taryba, ir kultūringos visuo
menės. Šie trys veiksniai laiduo
ja gyvą kultūrinį gyvenimą. To
dėl linkime kultūros tarybai už
megzti artimus, tarpusavio pasi
tikėjimu paremtus, ryšius su ki
tais dviem veiksniais, t. y. su 
kūrėjais ir lietuvių visuomene. 
Geriausios sėkmės.

LB Inf.

bar profesoriaująs Wilkes kole
gijoj, Pa., sutiko Amerikos lie
tuvių kongrese Chicagoj skai
tyti paskaitą “Žmogaus teisės 
Sovietų Sąjungoj”. Prof. Kasias 
yra suredagavęs neseniai iš 
spaudos išėjusį dokumentinį 
veikalą “The USSR - German 
Aggression Against Lithuania”.

Domisi lietuvių kalba
Illinois universitete Urbanoj 

doktorato iš Skandinavijos kal
bų siekianti Dolores Buttry krei
pėsi į Altą, ieškodama lietuvio, 
kuris jai padėtų lietuvių kalbos 
studijose. Ji pati jau įsigijusi 
Klimo, Dambriūno ir Schmal- 
stiego vadovėlį. Altą jai pasi
stengė padėti.

Dėmesys ir linkėjimai 
kongresui

Lietuvių R. K. Susivienijimo 
pirm. adv. T. Mack sutiko įeiti 
į garbės komitetą Amerikos lie
tuvių kongreso, šaukiamo Chi
cagoj rugsėjo 28 - 29. Sutikda
mas įeiti į garbės komitetą, 
Cook apskrities tarybos pirmi
ninkas G. W. Dunne atsiuntė 
lietuvių kongresui geriausius 
linkėjimus. Savo linkėjimus, be 
daugelio kitų suminėtųjų, at
siuntė ir JAV kongreso nariai
R. N. Giaimo ir D. Shoup.

Lietuvos reikalai per 
Forumo radiją

M. ir inž. A. Rudžių veda
mas Forumo radijas Chicagoj 
dažnai pasikviečia amerikiečius 
kalbėtojus, įtakingus asmenis; 
tuo padedama Lietuvos reika
lui. Pavergtų tautų savaitės pro
ga liepos 20 šiam reikalui buvo 
skirta visa radijo valanda, ku
rios metu kalbėjo kun. A. S ta
šys ir T. Blinstrubas. Pavergtų 
tautų demonstracijose Chicagoj 
lietuvių grupę sėkmingai suor
ganizavo vietinis Altos skyrius.

— Jonas Doba, gyv. East 
Hampton, N. Y., įvertindamas 
UBA-BATUNo veiklą Jungtinė
se Tautose, prisiuntė BATUNui 
200 dol. auką. Savo laiške jis ra
šo: “Tęskite tą svarbų darbą. 
Aš esu 86 metų ir dar tikiuosi 
sulaukti Laisvos Lietuvos.”
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Bažnytinės muzikos 
kongresas

Šeštasis bažnytinės muzikos 
tarptautinis kongresas šiemet 
įvyks Salzburge, Austrijoj, nuo 
rugpiūčio 26 iki rugsėjo 2.

Kongresą organizuoja Tarp
tautinis Bažnytinės Muzikos 
Susivienijimas Romoje (Conso- 
ciatio Internationalis Musicae 
Sacrae, Roma) ir Šv. Cecilijos 
Draugija, įsteigta vokiškai kal
bantiems kraštams (Associatione 
Sanctae Caeciliae, Germanicae 
Linguae Terris Constituta).

Šiemet minint dešimtmetį 
nuo liturginės reformos pravedi- 
mo II-jame Vatikano susirin
kime, kongrese bus gvildenami, 
be kitų daugelio svarbių klausi
mų, šie pagrindiniai bažnytinės 
muzikos reikalai: 1) grigališka
sis choralas ir jo leidiniai, pri
taikant juos tarptautiniam var
tojimui, ypač ateinantiems 
Šventiesiems metams; 2) naujoji 
liturginė modernioji muzika; 3) 
bažnytinės muzikos puoselė
jimas pasaulyje ir vienuo
lynuose.

Šalia dienos metu turėsimų 
bendrų ir sekcinių posėdžių, va
karais bus pateikiami parodo
mieji įvairios liturginės muzi
kos pavyzdžiai, sujungti su fak
tiškai atliekamomis pamaldo-

PHILADELPHIA, PA.
Mirė med. dr. Marija 

Staneikienė
Po ilgos ir skausmingos ligos 

liepos 9 d. 7 vai. vak. mirė med. 
dr. Marija Staneikienė.

Velionė buvo gimusi 1905 lie
pos 26 Kaukaze-Gruzijoj, Tbi- 
lise. Jos motina turėjo privačią 
gimnaziją, kuriai vadovavo ir 
dėstė prancūzų kalbą. 1918 šią 
gimnaziją Marija baigė su aukso 
medaliu. Tėvas buvo kariškis — 
— pulkininkas. 1919 Tbilise ji 
pradėjo medicinos studijas; gy
venimo sąlygom pasikeitus, jas 
tęsė Rygoj, o valstybinius egza
minus išlaikė Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune su pažymiu 
cum Įaudė.

Kaip neeilinių gabumų medi
kė, tuoj buvo pakviesta į V.D. 
universiteto akių klinikas būti 
prof. Avižonio asistente. Pra
dėjo dirbti ir Kauno miesto cent
rinėj ambulatorijoj kaip tos įstai
gos vedėja.

Ypatingą dėmesį ji kreipė į tuo 
laiku moksleivių tarpe plačiai 
paplitusią akių ligą trachomą. Jei 
1926 metais moksleivių tarpe 
trachoma sergančių buvo 14,1%, 
tai 1937, t.y. po dešimtmečio, šia 
liga sergančiųjų buvo vos 0,5%. 
Tai neabejotinai dr. M. Stanei- 
kienės kruopštaus ir metodingo 
darbo vaisiai.

Apie kovą su trachoma buvo 
išleisti jos leidiniai — 1932 ir 
1938 m. Tuo klausimu ji rašė 
spaudoj, kalbėjo per radiją ir 
skaitė eilę paskaitų visuomenei. 
Jos įnašas kovoj su šia liga yra 

tikrai didelis.
Tremtyje ji vėl reiškėsi kaip 

gabi organizatorė ir gydytoja. 
Ypač daug jai padėjo svetimų 
kalbų mokėjimas. Rodos, ji lais- 

Philadelphijoje su dr. Marija Staneikiene atsisveikinant. Velionė mirė liepos 9. Nuotrau
koje iš k. kun. Kajetonas Sakalauskas, kun. Jurgis Degutis, Feliksas Andriūnas, Juzė 
Augaitytė ir Marija Raugienė. Nuotr. K. Čikoto

mis, ir visokeriopos religinės 
muzikos koncertai. Keliais kon
certais bus paminėta garsaus 
austrų kompozitoriaus Anton 
Bruckner (1824 - 1896) 150 
metų gimimo sukaktis (autobu
sais bus keliaujama į Linzą, 
St. Florian ir atgal į Salzbur- 
gą) ir 1200 metų jubiliejus Salz- 
burgo katedros, kur darbavosi 
šv. Rupertas ir jo bendrininkai 
(per visą tą laiką nepertraukia
mai iki šių laikų ten skamba

Dalyvauja tarptautiniame 
medicinos istorikų 

kongrese

Ramūnas Kondratas, Harvard 
universiteto doktorantas, rug
piūčio 25-31 dalyvaus tarp
tautiniame 24-me medicinos 
istorikų kongrese Budapešte, 
Vengrijoje. To kongreso organi
zacinio komiteto per Harvardo 
un-tą pakviestas, jis skaitys ten 
pranešimą “Juozapo Franko me
dicininės idėjos ir klinikinė 
praktika”.

J. Frank (1771 - 1842), pro
fesoriavęs Padovos un-te, nuo 
1796 m. Vienos miesto ligoni
nės vyr. gydytojas, 1804 - 1823 
m. Vilniaus un-to medicinos 
fakulteto profesorius, Vilniaus 
medicinos draugijos įsteigėjas ir 
jo tėvo įsteigtos klinikos vedė
jas, gyvai dalyvavo ir viešame 

vai vartojo rusų, prancūzų, ang
lų ir vokiečių kalbas. Nors lie
tuvių kalba nebuvo jos gimtoji, 
bet ji ją puikiai išmoko ir vartojo 
kaip gimtąją.

Atvykusi į Ameriką, apsigy
veno netoli Philadelphijos, 
Wyncote, Pa. Čia įsigijo nuo
savybę — namus. Aktyviau į vi
suomeninį gyvenimą nebeįsi- 
jungė, nes pradėjo ją varginti li
ga, kurios pradžia siekia pačią 
jaunystę. Ir taip ligos surakinta 
sulaukė liepos 9-sios, pas
kutinio šioj žemėj vakaro.

-o-
Liepos 12 velionė buvo pašar

vota savo namuose. Atsisveikin
ti atsilankė nemažas būrys lietu
vių ir daug kaimynų kitataučių, 
kurie ją gerbė ir mylėjo. Kun. K. 
Sakalauskas sukalbėjo rožančių. 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
atsisveikinimo žodį tarė krašto 
valdybos vicepirm. B. Raugas. Iš 
New Yorko atvykęs dr. Legeckas 
atsisveikino savo, dr. Avižonio ir 
gydytojų sąjungos vardu. J. 
Augaitytė atsisveikino pabaltie- 
čių moterų Philadelphijos klubo 
vardu ir J. Lukas — Balfo vardu. 
Visiem atsilankiusiem į šerme
nis ir atsisveikinusiem su ve
lione nuoširdžiai padėkojo dr. F. 
Andriūnas, kuris labai gražiai 
tvarkė laidotuves.

Liepos 13 velionė buvo nu
lydėta į Šv. Andriejaus bažny
čią. Po pamaldų nulydėta į W. 
Laurel Hill kapines, kur didžiu
lio ąžuolo paunksmėj rado amži
nojo poilsio vietą šalia savo vyro 
dailininko ir diplomato Adal
berto Staneikos.

Ji daug kentėjo, daug dirbo 
žmonių labui. Palydejom ją am
žinybėn su stipria viltim, kad ji 
ten rado tai, ko jai žemė negalė
jo duoti.

Ad. G. 

grigališkasis choralas, globoja
mas benediktinų ir cistersų vie
nuolijų). Koncertų programas at
liks jungtiniai ir pavieniai cho
rai, atvykę iš įvairių Europos ir 
Amerikos kraštų.

Lietuviai muzikai, norintieji 
kongrese dalyvauti, turi regist
ruotis šiuo adresu: Kongressbu- 
ro, Kapitelplatz 2, Postfach 62, 
A-5010 Salzburg, Austria. Regis
tracijos mokestis — 20 dolerių.

L. Budrius

Ramūnas Kondratas

Laiškas redakcijai
“Kunigo Jono M. Bakšio 

patarimas”

Rochesteryje gyvena kun. Jo
nas Mauricijus Bakšys, gimęs 
Perlojoj, mokęsis Varėnoje, Vil
niuje, Maskvoje. Į Ameriką atvy
ko 1913 ir čia buvo įšventin
tas į kunigus 1920.

Kaip veiklus vikaras, buvo 
pažįstamas Waterbury, Hartfor
do lietuviam, o nuo 1930 metų 
buvo Šv. Jurgio parapijos klebo
nas Rochestery. Čia jis pastatė 
lietuvišką mokyklą, naują baž
nyčią. Dalyvavo lietuviškoje 
veikloje.

Dabar jis gyvena privačiai, bet 
ir eidamas 83 metus amželio, 
nenustoja rūpinęsis lietuvių iš
likimu. Iš ten jis rašo redakcijai 
tokį laišką:

Lietuvos gyvenime, buvo tapęs 
centriniu asmeniu Vilniaus inte
lektualų tarpe. Vilniaus medi
cinos fakultetą padarė vienu ge
riausių Europoje. Jo atsiminimai 
apie gyvenimą Vilniuje išspaus
dinti 1913 m. (Liet. Enciklo
pedija).

R. Kondratas, kylanti moksli
nė pajėga, yra parašęs iš Vil
niaus un-to medicinos istorijos 
eilę studijų ir daręs keletą pra
nešimų įvairiuose suvažiavi
muose. Tikimasi, kad š. m. gale 
jis gaus Harvardo un-te daktaro 
laipsnį. Jo rengiama disertacija 
yra taip pat iš Vilniaus un-to 
medicinos istorijos.

Po kongreso Kondratas daly
vaus ekskursijoje Čekoslovaki
joje, abiejose Vokietijose ir Bad 
Nauheime, Vakarų Vokietijoje, 
susitiks su Vakarų Vokietijos j 
medicinos istorikais. Į Ameri- J 
ką grįš apie rugsėjo 9. '

PADĖKA

Nuoširdžiai reiškiu visiem di
džiausią padėką už gausius svei
kinimus, maldas, geriausius lin
kėjimus, brangias dovanas mano 
ordinacijos į kunigus diakonus 
proga. Buvau ordinuotas š. m. 
birželio 9 Bremen-Vahr evan
gelikų liuteronų bažnyčioj gar
bės senjoro kun. A. Gelžiniaus 
iš Braunschvveigo, senjoro kun. 
A. Kelerio iš Bremeno ir vice- 
senjoro kun. Juozo Urdzės iš 
Bonn—Bad Godesbergo. Jiem 
reiškiu ypatingą padėką.

Visą savo gyvenimą noriu 
tarnauti Dievui, mūsų vargstan
čiai Bažnyčiai išeivijoj, tautai, 
bendruomenei ir paskiriem tau
tiečiam,-tėm. Esu įsitikinęs, 
kad Viešpats Dievas ves ir ly
dės mane šviesos ir tiesos keliu.

Fr. Skėrys 
kunigas diakonas

Hartfordo majoras G. Athanson liepos 10 pasirašė Pavergtų 
Tautų proklamaciją. Audiencijoje dalyvavo lietuvių atstovai 
iš k. A. Belazarienė, J. Minkus, J. Belazaras. Ta proga 
majorui įteikta Solženicyno knyga “Gulago salynas”.

Prašau “Kunigo Jono M. Bak- J 
šio patarimą” įdėti į laikraštį.

Kunigo Jono M. Bakšio pa- J 
tarimas:

Nuoširdžiai patariu lietuviui 
berneliui kurti tik lietuvišką 
šeimą. Ir todėl nevesk kitatautės 
mergaitės, bet pasirink padorią, 
ir patriotišką lietuvaitę.

Taip pat tas patarimas ir lie
tuvaitėms mergelėms, norin
čioms tekėti.

Tokia yra ir Dievo valia, ir 
visi kūriniai gamtoj laikosi Jo 
valios.

Ir žinokite, kad mes būsime 
atsakomingi savo tautai ir Die
vui už tautines nuodėmes, jeigu 
neišlaikysime savo grynos tauty
bės ir lietuvybės.

Jonas M. Bakšys

— Aukos Tautos Fondui stro
piai renkamos Australijos lietu
vių tarpe. Jų telkimu rūpinasi 
Fondo įgaliotinė V. Koželienė.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2 Irt New York, N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-II50/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135. W4 14 Street

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 

So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohlo 44134 5879 Statė Road
Irvlngton, N.J. 07111 —- 762 Sprlngfield Avenue 
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfield Avė.
Grand Rapldt, Mich. 49504 —- 636-38 Brldge St. N.W. 
H amt r ame k. Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantlc Blvd.
New H a ve n, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passalc, N.J- — 176 Ma^ket Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadvvay
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadeipma, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
P'.ttsburgh, pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisuo, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
WAterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.

Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-U8 Jamaica Avė. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Tel.:

268-0068
TL 6-2674 
B R 8-6966
WA 5-2737

884-1738
ES 2-4685
374-6446

G L 8-2256 
365-5255 
246-9473

FO 3-3t>t>s»
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
G R 2-6387

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
H U 1-2750

Fl 6-1571
PL 6-67ČS

>

I

432-5402
441-4712

SW 8-2868
Rl 3-0440

L

— Ona Kajeckienė, Lietuvos 
atstovo Washingtone J. Kajecko 
žmona, buvo užpulta negrų ir 
smarkiai sumušta. Paguldyta 
ligoninėn.

— Cleveland, Ohio, Naujosios 
parapijos klebonas kun. J. Ange
laitis rugpiūčio 24 sulaukia 70 
metų ir išeina pensijon. Para
piją perima lietuviai jėzuitai. 
Naujasis klebonas — tėv. Ge
diminas Kijauskas, SJ, lietuvių 
jėzuitų provincijolas.

— Prof. Kazimierą Alminą, jo 
70 m. sukakties proga, rugpiūčio 
25 pagerbs Santa Monica, Calif., 
lietuvių klubas. Miramar vieš
buty rengiama akademija — 
pietūs, kurių metu kalbės prof.
V. Juodeika.

— Žurn. Jurgis Janušaitis, su 
žmona lankęsis New Yorke ir 
Darbininko įstaigose, vėliau 
atostogavo Daytona Beach, Fla., 
iš kur atsiuntė sveikinimus Dar
bininkui. Besidžiaugdamas pui
kiu oru, turėjo galimybės skai
tyti ir Darbininką, nes V. A. 
Andriulių motely lietuviai gau
siai aprūpinami lietuviška spau
da.

— Amerikos Lietuvių 8-to 
Kongreso banketas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 28, 7 v. v. Chi
cagoj, Pick Congress viešbuty. 
Bilietus jau galima įsigyti as
meniškai ar paštu pas banketo 
vedėją Oną Gradinskienę, 2512
W. 47th St. Chicago, III. 60632, 
tel. FR 6-1998. Kaina $12.50 
asmeniui.

— Prel. Pr. M. Juras, P.A. 
išvyko į akių ir ausų klinikas 
Bostone (Eye and Ear Infirmary, 
Boston, Mass.), kur jam bus pa
daryta akių operacija.

— Lietuviai evangelikai Chi
cagoj išsirinko naują Tarybos 
valdybą, kurią sudaro: pirm, 
gen. superintendentas kun. 
Stasys Neimanas, vicepirminin
kai kun. A. Trakis ir dr. Alg. Jurė
nas, sekr. adv. dr. V. Bylaitis, 
ižd. Vilius Žiobrys. Rinkimai įvy
ko Lietuvių evangelikų reforma
tų bažnyčioj.
— Rašyt. Aloyzas Baronas, gy
venęs Hanau stovykloje, daly
vauja su linksma kūryba banke
to programoje, kuris įvyksta rug
sėjo 1 d. 6 v. v. buv. Hanau 
stovyklos suvažiavimo metu 
Chicagoje.

— Saulius Kuprys, aktyviai 
besireiškiąs studentiškoj bei 
bendruomeninėj veikloj, yra 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos narys. Jis tal
kino federacijos valdybai, iš- 
siuntinėjant The Violations of 
Human Rights in Soviet Occu- 
pied Lithuania: Report for 1973 
leidinį JAV diecezijų laikraš
čiam bei paskiriem vyskupam. 
Šio leidinio 275 egz. paskyrė 
JAV LB krašto valdyba per Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininką Alg. Gečį.

— Steponas Kęsgailą iš Ka
nados persiuntė Balfui Eleono
ros Alesiejūnaitės testamentu 
paliktą sumą Balfui. Mirusi E. 
Alesiejūnaitė nebuvo turtuolė ir 
savo sutaupytus pinigus, virš 
1,600 dol., paskyrė į vargą pate- 
kusiem lietuviam šelpti. Testa
mento vykdytoju buvo Steponas 
Kęsgailą.

— Dr. Paulinos Vaitaitienės 
tikrų šiaudų kalėdinių orna
mentų nuotraukos ir aprašymas 
tilpo naujai išleistoj knygoj “The 
Earth Presents”. Knygos autorė 
Be veri y Plummer, gyvenanti 
Wisconsin, asmeniškai atvyko 
pas P. Vaitaitienę apžiūrėti ir 
nufotografuoti šiaudinukus. 
Tai gražus įnašas amerikiečių 
šios rūšies literatūroj.

— Lietuvių dienos Clevelan- 
de ruošiamos lapkričio 9-10.

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos 12-tas suvažiavimas 
įvyks lapkričio 28 - gruodžio 
1 (Padėkos dienos savaitgalį) 
Chicagoj. Suvažiavimo paskai
tos, posėdžiai ir darbai bus pra
vesti Lietuvių Tautiniuose na
muose. Iškilmingas banketas į- 
vyks lapkričio 30 Saber Room, 
Hickory Hills, III.
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Europos jaunių rinktinė New Yorke
Pirmieji Europos jaunių krep

šinio rinktinės susitikimai su 
amerikiečių pajėgomis įvyko 
rugpjūčio 7-8 New Yorke. 
Rinktinės atvykimas New Yorko 
spaudoj rado vietos tiktai pasku
tinių laikraščio puslapių kampu
tyje, kelių eilučių formoj. Atro
do, kad amerikiečiai niekad ne
išmoks tarptautinius sporto 
įvykius sulyginti su jų pačių, 
kad ir menkos reikšmės, nami
niais sporto įvykiais. Toks New 
York Times nei žodžiu apie 
rungtynes neužsiminė, o Daily 
News įdėjo pusiau komiško sti
liaus aprašymą nežymiam sek-. 
madienio laidos puslapy.

Pirmas europiečių rinktinės 
pasirodymas įvyko rugpiūčio 7 
prieš New Yorko jaunių koman
dą, blogai vėsinamoj, miestui 
priklausančioj Queens College 
salėj, stebint, palyginant, nema
žam 2000 žiūrovų skaičiui. 
Rungtynių organizacinis prave- 
dimas ir aplinka prilygo maž
daug vietinių gimnazijų varžy
bų stiliui. Galima buvo manyti, 
kad europiečiai tikėjosi nors 
kiek geresnio priėmimo. Euro
pos komandą sudarė pereitą mė
nesį įvykusių jaunių krapšinio 
pirmenybių rinktiniai dalyviai. 
Trys žaidėjai buvo iš pirmą 
vietą laimėjusios jugoslavų rink
tinės, trys iš antros vietos is
panų komandos ir po vieną iš 
čekoslovakų, lenkų, italų ir grai
kų rinktinių. Prancūzai aikštėj 
nepasirodė.

New Yorko komandą sudarė 
parinkti miesto vasarinės lygos 
žaidėjai, kurių tarpe ir mūsiškis 
Robertas Misevičius. Pažįstant 
New Yorko gimnazijų krepšinio 
lygį, miesto rinktinė galėjo būti 
stipresnė, bet vasara nėra Ame
rikoj krepšinio sezonas, todėl 
buvo pasitenkinta turimais žai
dėjais.

Prasidėjus rungtynėms, tuoj 
krito į akį nerangūs tik tą at
vykusios Europos rinktinės žai
dėjų žingsniai ir vikrus newyor- 
kiečių kamuolio valdymas. Kol 
europiečiai apsiprato su aplin
ka, New Yorkas vedė 12:0. Grį
žus į aikštę pačioj pirmoj minu
tėj truputį sužeistam ispanui 
Bosch, europiečiai šiek tiek at
sigavo, bet puslaikį baigė, at
silikę per 15 taškų — 25:40. 
Nors ūgio persvara buvo aiškiai 
europiečių pusėje, bet lentas 
valdė nepaprastai šuoliuose ga
būs newyorkiečiai (daugumoj 
juodukai). Misevičius (6-8), 
kaip aukščiausias New Yorko 
žaidėjas, irgi gerai darbavosi 
prie lentų, tuo tarpu aukštieji 
europiečiai (bent penki iš jų 
buvo 6-9, 6-11 ūgio) neparodė 
reikiamo vikrumo nei šuoliuose, 
nei metimuose.

Antram puslaikyje europiečiai 
sukruto ir, vedami nenuilstan
čiai vikraus saugo Bosch, pri
sivijo vadžias atleidusius ameri
kiečius iki 5 taškų — 47:52. 
Šeimininkai tačiau tuoj vėl įsi
bėgėjo ir nesunkiai užbaigė 
rungtynes 72:54 laimėjimu. Eu
ropiečių treneris, jugoslavas 
Mirko Novosel, pripažino, kad 
kamuolio ir lentų valdymas nu
lėmė nesunkų newyorkiečių lai
mėjimą. Misevičius puikiai už
dengė Europos pirmenybėse iš
rinktą geriausią žaidėją, jugosla
vą Rajko Zizic (6-11), pasiekusį 
tiktai 3 taškus. Pats Misevičius, 
busimasis Providence College 
žaidėjas, įmetė 8 taškus, nuėmė 
7 kamuolius ir turėjo 5 pada
vimus. Turėdamas bėdos su kitu 
jugoslavų centru Mikovil Knego 
(6-9), Misevičius surinko 4 bau
das ir dalį paskutinio ketvirčio 
išsėdėjo ant suolo. New Yorkui 
daugiausia taškų pelnė juodukai 
Hali — 16, Johnson — 14 ir 
King — 12. Europos rinktinėj 
iškiliausias žaidikas buvo is
panų Manuel Bosch, tiktai 6 
pėdų ūgio, valdęs visą žaidimą 
ir pasiekęs daugiausia taškų — 
14. Kiti geresni metikai: jugosla
vas Knego — 13 ir čekoslova- 
kas Kropilak — 12.

Kitą dieną Europos rinktinė 
žaidė prieš Long Island, t. y. 
New Yorko priemiesčio, parink
tą komandą. Nemačius šių rung
tynių, negalima daryti smulkes
nių išvadų, tačiau atrodo, kad 
europiečiai jau parodė rimtesnį 
pasipriešinimą, pralošdami po 
pratęsimo tiktai 3 taškų skirtu-

mu 93:96.Laikraštis praneša, 
kad rungtynes stebėjo tiktai apie 
200 žiūrovų ir kad europiečiai 
turėjo sunkumų su šališkais tei
sėjais (atrodo, kad visų keliau
jančių komandų toks likimas). 
Pratęsime nebuvę užskaityti 4 
europiečių taškai, kas iššaukė 
jugoslavų trenerio karštą protes
tą ir technišką baudą prieš sve
čių rinktinę. Europiečių geriau-i. 
si taškų medžiotojai šį kartą bu
vo italas Rizzi — 20 ir ispanas 
Bosch — 18.

Šių pirmų rungtynių išvadoj 
reikia pasakyti, kad Europos! 
jaunių rinktinė turi gerą ūgį^ 
ir yra daug žadanti pajėga. Ga
lima tikėtis, kad, apsipratę su 
amerikiečių žaidimo stiliumi, į 
kuris pasižymi ne tik akrobatika, 
bet ir šiurkštumu, europiečiai 
sužais geriau ir, turbūt, parsi- ' 
veš ne vieną laimėjimą. Žino
ma, europiečių žaidimui išsivys
tyti kliudo ir bendros kalbos t 

nemokėjimas, kas buvo pašte- ‘ 
bima, kai ispanas Bosch ženk- j

(nukelta į 7 psl.) ’
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PAINTING 
& 

PLASTERING 
Low Low Rates 

Ali Work Gųaranteed 
Call after 5 P.M. 

212-749-1928 
Ask for Mat

PAULS PAINTING 
Specializing in 
Outside Work 

Windows, Trimmings, Shingles 
Free Estimates

Fully Insured. 24 Hour Service 
Call 212-278-3710

X

Nuosavybių pardavimai

Dalinis darbas 
Pilno darbo 

pajamos

TO PLACE 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
TEL.: 827-1351

VVAREHOUSE 
DISTRIBUTION 

AND 
TRUCKING 

CALL 212 254-7200

BLUE RIBBON

MOVERS
1110 VVASHINGTON AVĖ. 

BRONX
NO JOB TOO SMALL LIC No. 938 

CALL 212 ME 5-2100

J & P
LIMOUSINE SERVICE 
FOR ALL OCCASIONS 

WEDDINGS — FUNERALS 
SPECIAL RATES TO 

MOUNTAIN RESORTS
CALL 212 478-0583

Jersey home sales
e.LUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN 
i BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING, 

ALL W0RK GŲARANTEED, 
38-06 BROADVVAY, FAIRLAWN, N.J.

PHONE: 201 7S6-8200

PLUMBER
Ali Types 

Specialty Basements 
Bathrooms 

. Serving Ali Oueens 
Reasonable Rates 

Free Estimates 
Call 212 423-5433

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Security Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfield N. J.
Call 201 743-4215

LUBY & SONS MOVERS
434 EMPIRE BLVD.
GETTHE JOB DONE 

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157

PODAROGIFTS, INC.
primena, kad

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS 

į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms:

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY 
D E B—TA N 

Call 212 352-8189

1

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-IE
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station Wagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

arba mūsų pagrindinė kontora

240
PODAROGIFTS, Ine.

FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

EXTERMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mice 
2 Year Guarantee 

24 Hour Service, Open Sunday 
914-375-0666

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL 

ALL NEW BIKES, STROLLERS, WHEELCHAIRS 
HOURLY, DAILY, WEEKLY 272 96th STREET, 
STONE HARBOR, N.J. PHONE: 609 368-1439
OPEN 7 DAYS A WEEK — 7 A.M. to 8 P.M.

MUŠT SELL — BEST OFFER! 
Pizza - Steak Sandwiches - 

Italian Sandwlches — 
WEST LONG BEACH, N.J. 

Good Area

(201) 229-4422
Ask for Tony

Now you can learn
PAPERHANGING

as a part-or-fulltime profession. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also Mini-Lessonsfor do-it-your- 
selfers. Write for full information: 
BADE VVALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

COMPLETE 24 hr. care & supervlsion 
for elderly. Home likę atmosphere, re- 
creatlonal facilities, excellent food. 5 ho
mes to select from In Suffolk area. 
Llcensed by N.Y. Statė. 516 661-7097

AUSBON BROWN
431 Convent Avenue

N.Y.C.
Home Cleaning General Vacuum 

Rūgs Clean Floors Windows 
Ouallty Workmanship 

Call 212 368-1694

Taip pat 
pelningi 

pilno darbo atvejai
Reikalingas

aktyvus ar neaktyvus 
nuosavybės leidimas

Ideali vieta 
vyrams ir moterims 

mėgstantiems prekiauti 
X

Vieni iš viso krašto 
pirmaujančių reprezentantų 

Floridos plačiai žinomai 
GENERAL DEVELOPMENT 

korporacijai 
siūlo pardavimams 

didžiausią progą 
mūsų istorijoj!!

BERKSHIRES
1 ACRE RECREATIONAL RESORT PARCELS 
YEAR ROUND LIVING OR VACATION AREA; 
WITH MULTIPLE RECREATIONAL ACTIVITIES 
CALL PAUL DRAKE — 617-426-3900 ALL WEEK* 
FOR APPOINTMENT OR WRITE BERKSHIRES, 

11 LEE ST., STONEHAM, MASS. 02180

RESTAURANT — BAR — HOTEL 
in historic small upstate town 

Gross $163,000 
Asklng $145,000 

Cash Required $95,000 
Call Owner 518 295-7175

Dabar ruošiamasi 
tuoj atidaryti 

naują mūsų įstaigą 
Hudson apygardoj

Dėl detalių
ir pasikalbėjimo laiko 

skambinti Mr. Joseph Prussin

201-646-1900

DEXTER PARK 
PHARMACY raj 

™ Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AKEnUĘ 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte.

Kambarius rezervuotis:

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011

SCHRAGER’S
VASAROS IŠPARDAVIMAS

t ' H. >• ' •

SCHRAG
336 East 86th St. (tarp 1

New York City

10% - 40% NUOLAIDOS

E R ’S
ir 2 Avės.)

Tel.: TR 9-0400

ant visų baldų,
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų su 
baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, lempų, 
taip pat ir ant naujausių modelių, importuotų 
ir vietinių baldų.

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

VVELCOAAE TO THE 
CAPE ROC 7ERRACE

Caoe May’j ra'cest and nmst Pesort 
Motei. 2-room efficiency suites available. 
Inąuire about our 2 day special and also 
woekly rates. CALL N 0W.
1-605-884-2121. or write: Cape Roc Ter- 
race. New Jersey & Brooklyn Avė., Cape 
Mjy, M.J. 082C4.

Open Ali Year Round

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

LARRY’S AUTO BODY 
COLLISION SERVICE

FOREIGN & DOMESTIC CARS, 
INSURANCE ESTIMATES, 

14 WEST BROAD ST. 
BERGENFIELD, N.J. 
CALL 201 384-6870

WEST MOUNTAIN INN 
ARLINGTON, VERMONT 802 375-6560 

RELAX ON A 150 ACRE ESTATE, ENJOY A 
SUPERB NEW ENGLAND MEAL IN OUR NORMAN 
ROCKVVELL DINING ROOM. HORSEBACK RIDING 
TROUT FISHING, PUTTING GREEN, HORSE 
SHOES, SWIMMING, ETC. GOLF& TĖNNIS NEAR- 
BY. COMFORTABLE ROOMS. FAMILIES WEL- 
COMEI RESERVE NOW FOR VVINTER CROSS 

COUNTY SKI TRIPS

CORTLANDT $61,500 
CUSTOM RANCH

7 rms, 3 todrms, l'/j oath, liv rm, 
din rm, eat-in-kitch w/mod. appli 
ances. Lg playroom w/w carpet, 
garage w/work area. Covered patio 
on 1 (andseaped aere. Dead end rd.

Owner (914) 739-9382

C.T. EXTERMINATING
for

Commercial & Industrial & Homes 
187-28 Linden Blvd., St. Albans, N.Y. 

Call 212 525-4538

Elderly Persons Board 
VVAYSIDE RESIDENCE 
2 miles from Asbury Park 
New Buildings — Ali Meals 

“Private Bath in each room” 
Laundry and Care 

Rates — $53.00 per week 
For Information Phone: 

MRS. JENSEN 
(201) 493-3096

A Fortune Cookie’s Throw 
from the AMEX

Joyce’s 
MACAO

“The Cantonese Specialties are 

Marvelous” says Cue

Luncheon Cocktaiis Dinner
44 TRINITY PLACE, N.Y.C.

RES. 425-3810

OPEN DAILY EXCEPT SUNDAY
FROM 11:30 A.M. UNTIL 9:30 lP.M.

BOARDING HOUSE 
“Personai Care & Attention” 

this is our motto at Wayside located 
2 miles from Asbury Park. Weekly 
Price $53.00 including Meals, Room 

& Full Ūse of Our Facilities 
For further information call 

(201) 493-3096 
Ask for Mrs. Jensen

BOAT SHOPPING
1974 TROJANS LUHRS, STAMAS, THUNDERBIRDS, 
BOLA 31s. MANY USED BOATS. CALL (401) 

521-6200, ASK FOR JOE.

McKINNON — JOSEPH ROOFING CO. 
Summer is Here Do lt Now!

Roof ing, siding, leaks etc. No job too 
small or too big. Free estimates. 

Call Al McKinnon 864-5127
THUNDERBIRD INN 

23rd. Avė at Surf 
North Wlldwood New Jersey 

A Family Place 
Phone: 609 522-6901

MODERN FURNITURE 
Re Builder and Re Upholster 

We go to your home 
Estimates Cheerfully given 

358 South Maple Avė. 
Glen Rock, N.J.

Call 201 445-2411 
Mr. James Waddy

M.DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

1585 E. 172nd ST. BRONX, 
LICENSED, INSURED, PLUMBING 
PLASTERING, ROOFING CEMENT 
DECORATING, SEVVERS CLEANED.

CALL 212 328-3500

ILIAS MODES
115-10 Liberty Avė. Richmond Hill 
Wedding Gowns Made To Order 

Bridesmaids, Flovver Glrls & Mothers. 
We Also Carry Ready Made at 

Moderate Prices
Call 212 843-4210

FISH MOUNTING AND BIG GAME FISH MOUNING. 
DON’T SHIP YOUR TROPHY OUT OF STATĖ, 
EXPERT MOUNTING DONE ON PREMISES. Charge 

cards.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

207 ROUTE 109 WEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

SEA FOOD BARGE
VISIT L.l. MOST FAMOUS RĘST. WHERE CHEFS 
ARMANDO & STAN RULE SUPREME, MOUTH- 
VVATERING SHRIMP SCAMPIE, LOBSTER, ETC. 
VIEW OF BAY, DOCKING FACILITIES, MAIN ROAD 

SOUTHOLE, L.l. 516 765-3010

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

214 Gatės Avė. Little Ferry, N.J. 
Package Delivery for N. J. and N.Y. 

Area Also Flat Delivery 
Call 201 641-3140 

Mr. Ai Dougard

JAMES BOYD 
167-12 110th Avė. 

JAMAICA
20 FT. CLOSED VAN AVAILABLE 
FOR LIGHT MOVING & DELIVERY 

CALL 212- 526-6106

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

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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Prie George ežero Blue Water Manor vasarvietėje prieš kokią dešimtį metų kalbasi 
iš k. A. Slivynienė, p. Salienė, prof. Antanas Salys, Elena Šukienė, Rima Salytė, 
Danutė Muraškaitė, Domininkas Slyvynas. Nuotr. V. Maželio

A. a. Oną Rudvalytę - 
Grajauskienę prisiminus

Prieš 86 metus Marijampolės 
apskr., Gižų apylinkėj žinomoj 
Rudvalių šeimoj gimė Ona Rud- 
valytė. Išaugo graži ir žvali mer
gaitė. Nuo pat mažens sielojosi 
savo tautos (tuomet dar caro 
priespaudoje) ateitimi. Ir ne
nuostabu, nes jos tėvo Jono Rud- 
valio, kaip ilgamečio vaito — 
viršaičio, namuose buvo lyg ir 
saugi vieta to laiko patriotinės 
studentijos susirinkimam. Be 
pusbrolių Ciplijauskų ir kitų 
apylinkės studentų, iš toliau at
vykdavo net Vincas Pietaris ir 
Pranas Vaičaitis.

Nutekėjo ji į nemažiau gar
bingą Grajauskų šeimą. Jos vy
ras Valerijus, tapęs našlaičiu 
18 metuose, ėjo tėvų pareigas 
savo mažametei seseriai ir ke- 
leriais metais jaunesniam bro
liui Pijui, skatindamas jį siekti 
aukštųjų mokslų (Petrapily, Ber
lyne). Kas neatsimena Pijaus 
Grajausko parašo lietuviškam 

1 banknote? Kas nežino jo’ir Pra-‘ 
no Dovydaičio, kaip mūsų kata
likiško akademinio jaunimo 
ideologijos kūrėjų? Nežinia, ar 
Pijus Grajauskas be brolio Va
lerijaus ir Onutės Rudvalytės 

Apreiškimo parapijos organizuotoje Lietuvių dienoje rugpiūčio 4 Franklin Square, L.I., 
susirinko per 700 lietuvių ir parapijos bičiulių.

A. A.
Gediminui Alinskui

mirus, jo žmonai Liucijai, sūnui Algiui ir broliui 
Tadui su šeima reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Sofija ir Stasys VAŠKIAI

PI

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 70 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

Jonas Jasinskas
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė .,

Ocean City, N. J. 08226

dvasinės ir materialinės pagal
bos būtų to pasiekęs.

Išgyveno Onutė šio gyvenimo 
džiaugsmus ir skausmus. Užau
gino dvi pagarbos vertas duk
teris, keturis, kaip ąžuolus, sū
nus, įkvėpdama jiem meilę savo 
tautai. Atvyko į šį kraštą 1948, 
sesers Veronikos Vaičiūnienės - 
White padedama. Vyriausiam 
sūnui Visagalis skyrė dėl meilės 
savo tautai iškentėti Sibiro kan
čias ir net neleisti išlydėti am
žinybėn savo brangios motinos.

Jos brolis Vincas Rudvalis, 
buvęs ilgametis Lietūkio di
rektorius, Sibiro taigose netikė
tai sutikęs savo sūnų Gediminą, 
staiga krito, pakirstas širdies 
skausmo.

Iki paskutinių dienų ji sielo-

Redding Electronics, spalvotų 
televizijų bei radijo aparatų tai
symo krautuvėj, rasite visada 
gerą patarnavimą. Vincentas Ku- 
rinskas, išdirbęs 20 m. RCA 
Service Co., prieš 5 metus su 
sūnumi James įsigijo krautuvę ir 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
jų patarnavimais pasinaudoti. 
Adresas: Redding Electronics, 
3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn 
gatvių). Tel. 647-2327. 

josi Lietuvos likimu ir vis vy
lėsi pamatyti gimtąjį kraštą. Ta
čiau užgeso Onutės Rudvalytės - 
Grajauskienės akys, neišvydu- 
sios laisvos tėvynės. Amžiną 
atilsį duok jai, Viešpatie, ir iš
klausyk jos ir mūsų maldų — 
grąžink laisvę mūsų tautai.

K. K.

PATERSON, N. J.
Kun. Vikt. Dabušis, Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos kle
bonas, liepos 27-28 buvo išvy
kęs į Dainavos jaunimo stovyk
los metinę šventę. Ta proga ten 
buvo stovyklos tarybos ir šim
tininkų bei stovyklos rėmėjų 
posėdžiai. Sekmadienį, metinės 
stovyklos šventės proga, aukojo 
koncelebruotas mišias su kun.
K. Pugevičium ir kun. A. Tamo
šaičiu, SJ, ir pasakė pamokslą. 
Kun. V. Dabušis yra Dainavos 
JS tarybos pirmininkas.

Kun. Domininkas Valenti, at
vykęs iš Brooklyno, čia pavada
vo kleboną liepos 27 - 28. Sek
madienį aukojo sumą ir pasakė 
gražų pamokslą. Parapiečius 
stebino ne tik gražus pamokslo 
turinys, bet ir graži taisyklinga 
lietuvių kalba, nors kun. D. Va
lenti yra italų kilmės, gimęs 
Brooklyn, N.Y.

SLIVYNŲ ŠEIMA 
KULTŪROS ŽIDINIUI 

PAAUKOJO 1000 DOL.

Prie gražiojo George ežero 
yra Blue Water Manor vasar
vietė. Jos savininkai yra Slivy- 
nų šeima: Domininkas ir Apo
lonija S Ii vynai ir jų dukra Elena 
Šukienė.

Vasarvietė didelė, su dau
gel namų, įvairių įrengimų. Čia 
suvažiuoja vasarom daugybė 
žmonių atostogauti prie gražaus 
ežero. Čia yra puikios sąlygos 
vandens sportui.

Ir New Yorko lietuviai lanko 
šią vietą. Vienas iš uoliausių 
lankytojų yra fotografas Vytautas 
Maželis, kuris yra padaręs gra
žių nuotraukų. Ir šią vasarą 
jis buvo ten nuvykęs. Jis ir par
vežė Slivynų šeimos dovaną 
Kultūros Židiniui. Ši dovana bu
vo 1000 dol. čekis. Anksčiau 
aukomis jie yra parėmę ir kitus 
lietuviškus žygius.

Kultūros Židinio administra
cija nuoširdžiai dėkoja Slivynų 
šeimai už auką.

Kun. Norbertas Vogtas, perei
tais metais rezidavęs Šv. Ka
zimiero parapijos klebonijoj, 
nuo liepos 7 kapelionavo Put- 
namo seselių vadovaujamose 
jaunimo stovyklose Neringoj, 
liepos 29 išvyko į Kaliforniją 
ir ten visą mėnesį pavaduos 
vienos airių parapijos kleboną 
St. Francisco mieste.

Apiplėšė kleboniją. Liepos 31 
naktį vagys išdaužė Šv. Kazimie
ro parapijos klebonijos langą, 
įlindo į pirmo aukšto raštinę ir 
išnešė naują elektrinę rašomąją 
mašinėlę su lietuvišku raidynu, 
radijo aparatą, du juostelių įra
šymo aparatus ir mažą rankinį 
dulkių siurblį. Nuostolių pa
daryta apie $1,000.

SPORTAS
(atkelta iš 6 psl.)
lais ir mostais bandė diriguoti
savo didžiųjų partnerių judėji
mą. Komandiškai susižaidę ir 
nugalėję kalbos kliūtis, europie
čiai bus tikrai verti priešinin
kai net ir visos Amerikos jau
nių rinktinei.

Alg. Š.

SPORTO VARŽYBOS 
TORONTE

Šiemet ŠALFAS Sąjungos 
vasaros rato varžybos lengvosios 
atletikos ir lauko teniso šakose 
įvyks rugsėjo 21 - 22 Toronte, 
Kanadoj. Šiose varžybose daly
vaus visos keturios sporto apy
gardos: rytų, vakarų, centrinė ir 
Kanados apygarda. Lauko tenise 
ir lengv. atletikoj bus šios am
žiaus grupės: vyrų ir jaunių A 
(kartu), moterų ir mergaičių A 
(kartu), jaunių B, mergaičių B, 
jaunių C ir mergaičių C.

Vyrų, moterų ir A grupės 
prieauglio amžius yra 16 m. ir 
vyresni. B grupė — 15 m. ir 
jaunesni, C grupė — 13 m. ir 
jaunesni.

Lengv. atletikoj vyram ir prie
augliui bus 100 m., 400 m. ir 
1500 m. bėgimai, šuoliai į 
aukštį ir į tolį, diskas, rutulys 
ir 4 x 100 m. estefetė. Moterim 
ir mergaitėm — 100 m., 200 m., 
800 m., 4 x 100 m. estafetė 
ir tie patys šuoliai bei metimai.

Norį varžybose dalyvauti rytų 
apygardos klubai ir pavieniai 
sportininkai prašomi kreiptis į 
Pr. Gvildį, E. Vadopalienę arba 
A. Šilbajorį.

- o -
1974 m. Šiaurės Amerikos 

pabaltiečių lauko teniso pirme
nybės įvyks rugpiūčio 24 - 25 
Toronte, Kanadoj. Klubam ir 
žaidėjam registruotis iki rugpiū
čio 17 šiuo adresu: Mr. Jaan 
Lents, 15 Huntingwood Unit 
No. 39, Agincourt, Ontario, Ca- 
nada. Tel. 416-497-4291.

- o -
Pabaltiečių lengv. atletikos 

pirmenybės įvyks rugsėjo 14 
Clevelande. Kreiptis į A. Biels- 
kų, 13813 Othello Avė., Cleve- 
land, Ohio, 44110.

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadv/ay, South Boston Massachusetts z 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus
ALFREP W. ARCHIBADD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas^—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5% % *1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

KUN. A. BALTRUŠŪNO 
SUKAKTIS

So. Bostono Šv. Petro para
pijos klebonui kun. Antanui Bal- 
trušūnui liepos 27 suėjo 65 me
tai amžiaus.

Kun. Antanas Baltrušūnas 
(rašosi Baltrushunas) gimė 1909 
liepos 27 Middleboro, Mass. 
Baigęs aukštesniąją mokyklą, A. 
Baltrušūnas porą metų studijavo 
Šv. Anzelmo kolegijoj Manches- 
tery, N.H., o vėliau stojo į Šv. 
Jono kunigų seminariją Brigh- 
tone, Mass. Jo studijos kurį lai
ką susitrukdė, nes tada buvo 
depresijos metas, ir seminaristai 
buvo paleisti. Kunigu įšventin
tas 1937 gruodžio 17. Apie 13 
metų vikaravo amerikiečių pa
rapijose. Taip pat vikaravo 
Brocktono, Cambridge ir Law- 
rence lietuvių parapijose. Nuo 
1962 buvo Cambridge lietuvių 
parapijos klebonu, o nuo 1965 
yra So. Bostono lietuvių Šv. 
Petro parapijos klebonu.

Kun. Baltrušūnas pirminin
kavo Kunigų Vienybės Bostono 
provincijai, buvo Lietuvių Re
liginės Šalpos direktorium. Yra 
Balfo centro direktorius. Glo
boja lietuvių lituanistinę mo
kyklą.

Kleb. kun. Baltrušūnas, nors 
gimęs, augęs ir mokslus baigęs 
Amerikoj ir nėra matęs Lietu
vos, bet labai gražiai kalba lie
tuviškai. Jam nėra nei dešinių
jų nei kairiųjų, nėra nei senųjų 
nei naujųjų ateivių. Yra tik lie
tuviai. Jis mėgsta ir bendrauja 
su visais lietuviais. Labai rūpi
nasi savo parapija ir lietuviš
kumu. Jeigu jis pajėgtų, tai su
jungtų visus lietuvius į vieną 
gražią krikščionišką lietuvišką 
šeimą. Jis sielojasi, kad lietu
viai išsibarsto po visus pakraš
čius. Ankstieji ateiviai nuveikė 
didelius darbus tik todėl, kad jie 
būrėsi, o ne skaldėsi. Jie pri
sistatė bažnyčių, mokyklų, leido 
knygas ir laikraščius, steigė į- 
vairias lietuviškas kultūrines ir 

r

šalpos organizacijas. Būtų gali
ma daug nuveikti ir dabar, jeigu 
lietuvis mylėtų lietuvį ir ieškotų 
tarpusavio bendravimo.

Klebonas Baltrušūnas yra vi
sada ir visur mielai laukiamas, 
labai mielas ir visų parapiečių 
labai mylimas.

Čia mes rašome apie jo am
žiaus sukaktį, bet jis neatrodo, 
kad jau būtų sulaukęs tokio 
brandaus amžiaus. Jis visada yra 
judrus, linksmas ir malonus.

Mes linkime mielam klebonui 
kun. Antanui Baltrušūnui ir to
liau būti tuo geru dvasios vadu, 
būti stipriam, sveikam ir mie
lam, kokiu jis yra iki dabar.

P. Žičkus

Lietuvos vyčių seime, kuris 
vyko rugpiūčio 7 - 12 Detroite, 
iš Bostono dalyvavo Lionginas 
Švelnis ir adv. Anthony Young 
(Jankauskas).

Liet. Piliečių Draugijos So 
Bostone vedėjui Kazakevičiui 
pasitraukus iš vedėjo pareigų, 
laikinai tas pareigas ėjo Algis 
Šmidtas. Bet ir šis atsisakė. 
Dabar vedėju pakviestas V. Ule
vičius.

Keleivis, Bostone leidžiamas 
laikraštis, atostogauja nuo liepos 
30 iki rugpiūčio 20. Tuo metu 
atostogauja visi jo tarnautojai 
— redakcija ir administracija.

Lietuvos vyčių N.A. apskrities 
metinis piknikas su kultūrine 
ir menine programa bus spalio 6 
Romuvos Parke, Montello, 
Brocktone, Mass.

Bostono vyrų seksteto kon
certas bus spalio 26 Liet, pilie
čių draugijos salėj So. Bostone.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos diena įvyks rug
sėjo 29 Romuvos parke, Brockto
ne.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas Bostone ren
giamas lapkričio 24.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

Darbininko skaitytoja Ona Yozėnas (viduryje) tarp savo artimųjų ir bičiulių liepos 
27 po pašventinimo paminklo prieš metus mirusiam jos vyrui Stanley Farmingdale 
karo veteranų kapinėse. Paminklą pašventino V. Atsimainymo parapijos klebonas kun. 
Pr. Bulovas (viduryje) po pamaldų tos parapijos bažnyčioje. Belecko svetainėje įvyko 
pietūs.
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Kun. Antanas Petrauskas, An

gelų Karalienės parapijos kle
bonas, rugpiūčio 8 paguldytas į 
Methodist ligoninę Brooklyne. 
Šią savaitę jam daroma ope
racija.

Visų chorvedžių suvažiavimą 
šaukia JAV LB krašto valdyba. 
Chorvedžiai prašomi dalyvauti 
vargonininkų - muzikų seime 
rugsėjo 2 Apreiškimo parapijos 
salėj. Bus kalbama apie naujos 
dainų šventės ruošimą.

Tautos šventė minima rugsė
jo 8. Minėjimą rengia ramovė- 
nai. Bus pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų — akademinė dalis tos pačios 
parapijos salėje.

Zigmas Raulinaitis, Kario 
redaktorius, skaitys paskaitą 
rugsėjo 8 Tautos šventės minė
jime. Minėjimą rengia ramovė- 
nai. Pirma 11 vai. bus mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, po mišių — tos pačios pa
rapijos salėj minėjimas. Ramo- 
vėnam dabar pirmininkauja 
Jonas Rūtenis.

Algirdas Kačanauskas, Ap
reiškimo parapijos vargoninin
kas, gydosi namie ir atsidėjęs 
rūpinasi Vargonininkų - Muzikų 
Sąjungos seimu, kuris bus rug
sėjo 2, Darbo dieną, Apreiškimo 
parapijos salėj.

Muzikos Žinių naujas dvigu
bas numeris išleidžiamas prieš 
Vargonininkų - Muzikų S-gos 
seimą. Žurnalą redaguoja tos 
sąjungos pirmininkas Vincas 
Mamaitis. Spausdina pranciš
konų spaustuvė.

Manyland Books leidykla, ku
riai vadovauja Stepas Zobars- 
kas, angliškai išleidžia “Partiza
nai už geležinės sienos”. Kny
ga bus iliustruota.

Vaižganto Kultūros Klubo pir
moji po vasaros atostogų popie
tė bus rugsėjo 29, sekmadienį, 
4 vai. popiet Kultūros Židinio 
mažojoj salėj. Spalio mėnesį po
pietės nebus, nes tą mėnesį 
Kultūros Židinys yra visas die
nas užimtas. Lapkričio popietė 
bus lapkričio 17.

Prof. Ikuo Murata, kuris moka 
gerai lietuviškai, rugpiūčio 14 
atskrido iš Londono į New Yor- 
ką. Čia susitiko su Manyland 
Books vadovu Stepu Zobarsku, 
rugpiūčio 16 keliauja į Pennsyl- 
vaniją, kur susitiks su prof. Mag- 
ner ir su prof. Schmalstieg, kuris 
taip pat moka lietuviškai ir yra 
daug rašęs apie lietuvių kalbą.

Išvykstant iš Brooklyno, par
duodami baldai: valgomojo sta
las su 4 kėdėm, sofa, virtuvė 
stalas, patefonas, radijas ir kt. 
smulkūs dalykėliai. Tel. 449- 
9596.

VISI NEVV YORKO LIETUVIAI 
kviečiami dalyvauti rugpiūčio 17, šį šeštadienį, 11 vai. 
.ryto Times Square, Manhattane, protesto demonstra
cijoj prieš Australijos valdžios sprendimą pripažinti 
Pabaltijo valstybes Sovietų Sąjungai.

L. B. NEVV YORKO APYGARBOS VALDYBA 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA NEVV YORKE

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr........(212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ......  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jono Budrio, Lietuvos gen. 
konsulo, dešimties metų mirties 
sukaktis sueina rugsėjo 1 d. Pa
maldos už jį bus rugsėjo 7 d. 
8:30 v. r. Maspetho lietuvių 
bažnyčioje.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Neringoje prasidėjo rug
piūčio 11 ir tęsis dvi savaites. 
Iš New Yorko išvyko nemaža 
moksleivių.

Atlanto rajono skautų stovyk
la prasideda rugpiūčio 24 ir 
baigsis rugsėjo 2. Stovykla bus 
amerikiečių skautų stovykla
vietėje North Stonington, Conn.

Darbininko spaudos kioskas 
veiks lietuvių dienoje, kuri ren
giama rugpiūčio 18 Lakewood, 
Pa. Tai bus 60-ji lietuvių diena, 
rengiama Pennsylvanijos lietu
vių. Iš New Yorko organizuo
jamas autobusas. (Žūir. skelbi
mą).

Vytauto Maželio fotografijos 
parodą rengia ir globoja skau
tams remti komitetas. Paroda 
bus rugsėjo 7-8 dienomis Kul
tūros Židinio mažojoje salėje.

Apreiškimo parapijos sureng
toje lietuvių dienoje — piknike 
buvo piniginė loterija. Pirmąją 
dovaną 100 dol. laimėjo V. Bal
sys, po 75 dol. laimėjo du: 
B. Karmazinas ir G. Katelienė, 
po 50 dol. laimėjo du: E. Ge- 
rulski, E. Liobė. Po 25 dol. 
laimėjo šeši: Liepinaitis, Jaku
bauskas, Sinkevičius, Mika
lauskas, Šulcas, Strugienė.

Pranciška Jakaitienė iš Phila., 
Pa., pranciškonų geradarė, su 
savo seserimi dr. B. Motušiene 
ir jos vyru Viktoru iš Cicero, 
III., lankėsi New Yorke. Ap
lankę ilgamečius pažįstamus 
p.p. Koppus, Šimaičius ir kitus, 
J. Šimaičio palydėti, aplankė ir 
Darbininko įstaigas, pranciš
konų spaustuvę bei Kultūros Ži
dinį.
Studentų ateitininkų dėmesiui

Paskutinė proga pasinaudoti 
vasaros malonumais. Renkamės 
į 1974 SAS stovyklą, kuri įvyks
ta rugpiūčio 25 - rugsėjo 1; 
Assemblies of God Camp, P.O. 
Box83, Big Prairies, Ohio 44611.

Intelektualų stovykloj lauks 
paskaitininkai G. Procuta, A. 
Idzelis, V. Kolyčius ir kiti. Spor
tininkam — pašildytas baseinas, 
gražus ežeras ir kitos sporto 
priemonės. Visiem — erdvios 
patalpos ir patraukli gamta. 
Laukiam visų ir prašom atsi
vežti darbingą nuotaiką, šypse
ną, pagalves ir miegmaišius.

Stovyklos mokestis — 55 dol. 
Registruojantis iš anksto — 50 
dol. Registruotis pas V. Len
kauskai tę, 3024 Kersdale, 
Pepper Pike, Ohio 44124, tel. 
216-831-1494, arba pas J. Jogą, 
85 House Dr., Akron, Ohio 
44319, tel. 216-644-6314.

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS DETROITE

Rugpiūčio 7-12 dienomis 
Detroito lietuvių Dievo Apvaiz
dos parapijos naujose patalpose 
vyko Lietuvos vyčių seimas. 
Dalyvavo apie 100 delegatų. 
Nauju pinnininku išrinktas Leo
nas Paukšta iš Chicagos.

Seimas priėmė rezoliuciją ir 
pasmerkė Australijos žygį, kam 
ji pripažino Baltijos valstybių 
inkorporaciją į Sov. Sąjungą. 
Daug kalbėta apie jaunųjų vy
čių veiklą. Nutarė angliškai iš
leisti Liet, kultūros vadovą, kad 
vyčiai turėtų iš kur susipažinti 
su Lietuva.

A. a. Monikai Grigaitienei - 
Grigaliūnienei prisiminti Lie
tuvių Fondui aukojo:

Danutė ir Antanas Bobeliai 
25 dol., Aleksandra ir Julius Mal
dučiai 20 dol., Marytė Šalinskie- 
nė 20 dol., Gertrūda ir Juozas 
Valaičiai 15 dol., Eugenija ir 
Petras Minkūnai 10 dol., Mar- 
gie ir Jonas Mačiūnai 10 dol.

Pensininkas Juozas Matijošai- 
tis, Long Beach, Calif. gyven
tojas, paaukojo 100 dol. Tautos 
Fondui. Už auką Tautos Fondas 
dėkoja.

Vieton gėlių prie Chicagoj 
mirusio daktaro Baltraus Atko
čiūno kapo O. ir J. Audėnai, 
gyveną Richmond Hill, N.Y., 
Tautos Fondui paaukojo 20 dol.

Vacys Butkys, agronomas, 
uolus visuomenininkas, rugpiū
čio 8 vėl grįžo į tą pačią li
goninę, iš kurios ne taip seniai 
buvo išėjęs. Dabar jam bus pa
daryta operacija.

Kun. J. Margis, iš Argentinos 
atvykęs lankyti savo giminių ir 
pažįstamų, rugpiūčio 9 lankėsi 
Darbininko redakcijoje ir apžiū
rėjo spaustuvę, Kultūros Židinį. 
Atvykęs, pirma sustojo Los An
geles pas savo gimines, paskui 
lankėsi Chicagoje, VVashingto- 
ne, Providence pas kun. V. Mar- 
tinkų, Brocktone. New Yorke 
buvo sustojęs pas Povilavičius, 
ir p. Povilavičienės palydėtas, 
lankėsi redakcijoje. Į Los Ange
les išskrido rugpiūčio 9, iš ten 
rugpiūčio 13 grįžta atgal į Ar
gentiną, kur dirba lietuvių pa
rapijoje Rosario mieste.

Suffolk County Am. Liet. Pi
liečių Klubo tradicinis metinis 
piknikas bus rugpiūčio 25, sek
madienį, Hungarian Liberty 
Hali sodyboj, 2784 Ocean Avė., 
Ronkonkoma, Long Island. (Prie 
Long Island Expressway į šiau
rę, Exit 59). Pradžia 1 vai. 
popiet. Kviečiami visi Long Is
lando lietuviai dalyvauti pikni
ke.

— Seselių sodyboje Putnam, 
Conn., laukiami svečiai! Kam
bariai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir g ga
minamas lietuviškais papročiais. 
Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai
nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš dviejų gražių kambarių 
už labai prieinamą kainą. Tei
rautis tel. 497-5748.

Batuno surengtose demonstracijose rugpiūčio 12 prie Australijos oro linijos Qantas 
Manhattane, N.Y. Nešami plakatai ir dalijami lapeliai praeiviam. Nuotr. L. Tamošaičio

Kunigų Vienybės seimas 
bus New Yorke

Kunigų vienybės metinis 
seimas šaukiamas rugpiūčio 21 
Commodore viešbutyje New 
Yorke. Seimas prasideda 10 vai. 
Jį atidaro K. V. pirmininkas prel. 
J. Balkonas. Maldą sukalbės 
vysk. V. Brizgys. Bus sudarytas 
prezidiumas.

Prel. V. Balčiūnas 10:30 v. 
skaitys paskaitą — Šventieji me
tai ir pasaulio lietuvių kunigų 
suvažiavimas Romoje 1975 m.

Valdyboje nariai padarys savo 
pranešimus. Čia bus paliesti 
ir nauji Kunigų Vienybės lei
diniai, elenchus ir k. Etninių 
grupių apjungimo klausimu kal
bės kun. K. Pugevičius.

Koncelebracinės mišios už 
gyvus ir mirusius Kunigų Vieny
bės narius bus 12:30 v. Pietūs 
nuo 1 iki 3 v.

3 v. popiet prof. Adolfas Da- 
mušis skaitys paskaitą — Lietu
viai katalikai pasauliečiai katali
kų tarnyboje. 5 vai. kita paskai
ta. Kun. Kazimieras Pugevčius 
kalbės — JAV Lietuvių Katali
kų Tarnyba ir jos faktinė pa
dėtis.

Po visų paskaitų ir diskusi
jų seimas uždaromas. Tuoj pat, 
uždarius seimą, bus Religinės 
Šalpos direktorių posėdis.

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine 
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1- 
2.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugpiūčio 31 d., 9 
vai. ryto ir pakeliui sustos prie 
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
maica Avė., VVoodhavene. Grįž
tama rugsėjo 2 d. vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 55 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Broliui 
Kazimierui 235-5962, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau 
užsiregistravę gali pasirinkti 
vietas.

Demonstracijos 
prie australų 
Qantas

Rugpiūčio 12, pirmadienį, 
12 v. dienos metu prie austra
lų oro linijos Qantas buvo su
rengtos pirmosios protesto de
monstracijos, kam Australija pri
pažino Baltijos kraštų inkorpo
raciją į Sovietų Sąjungą.

Demonstravo estai, latviai, 
lietuviai. Demonstrantų buvo 
nedaug, bet jie patraukė dėme
sį praeivių, kurie plaukė 5 Avė.

VARGONININKŲ - 
MUZIKŲ SEIMAS 

NEW YORKE
Rugsėjo 2, Darbo dienos sa

vaitgalį, Nevv Yorke šaukiamas 
Vargonininkų - Muzikų Sąjun
gos seimas. Praeitas seimas 1972 
m. buvo Angelų Karalienės pa
rapijos salėj. Šiemet nusikelta 
į Apreiškimo parapiją.

Seimas prasideda iškilmin
gomis koncelebracinėmis mi- 
šiomis 10 vai. parapijos bažny
čioj. Per mišias solo giedos 
Irena Stankūnaitė ir sol. Ona 
Zubavičienė. Nevv Yorko ir 
New Jersey vargonininkai gie
dos kun. Gedimino Šukio su
kurtas Kristaus Rūpintojėlio 
garbei mišias. Tos mišios laimė
jo Vargonininkų - Muzikų Są
jungos konkursą, dabar bus at
liekamos pirmą kartą. Po mišių 
trumpas vargonų rečitalis. Groja 
vargonų virtuozas Albinas Priž- 
gintas.

Po rečitalio — pusryčiai ir sei
mo posėdžiai parapijos salėje. 
Kun. Kazimieras Pugevičius 
skaitys paskaitą: Naujosios litur
gijos uždaviniai Amerikos lietu
viam vargo ninkam, muzikam.

Seimą globoja Apreiškimo pa
rapijos klebonas kun. Pranas 
Raugalas.

Mieli lietuviai, nepamirškit, kad

UBĄ — BATUNo penktasis tradicinis

BALTIJOS FESTIVALIS — 
GEGUŽINĖ

įvyksta

Šeštadienį, rugpiūčio 24,1974, nuo 1 vai. popiet

Pasakiškoje Latvių Bendruomenės sodyboje 
PRIEDAINĖ

Freehold, Nevv Jersey
(prie 33 kelio, tik 5,3 mylios į rytus nuo 9-to kelio)

Programa — 4 vai. popiet

Lietuvių, latvių ir estų liaudies dainos bei 
tautiniai šokiai.

Lietuviškąją programos dalį atliks moterų sekstetas 
“SVAJONĖ” iš Nevv Britain, Conn., vadovaujant muz. 
Jonui Beinoriui.

Po programos pasilinksminimas ir šokiai 
po atviru dangum iki po vidurnakčio, 
grojant puikiam orkestrui.

— Veiks pabaltiečių maisto ir gėrimų bufetas.
— įvairūs žaidimai, varžybos suaugusiems ir vaikams.
— Bus didelė loterija ir laimės šulinys.
— Pabaltiečių spaudos ir meno kioskai.

— Festivalis įvyks bet kokiam orui esant —

Demonstracijom pasirinko vietą 
ne Australijos konsulatą, kuris 
yra nepatogioj vietoj, bet Aus
tralijos žinomą oro liniją, kuri 
yra 45 St. ir 5 Avė. Tai gra
žiausia miesto dalis, netoli Šv. 
Patriko katedros. Ten vidurdie
niais eina labai daug žmonių. 
Tai ir šias demonstracijas pra
eiviai pastebėjo.

Buvo nešami protesto plaka
tai. Labiausiai patraukė viena 
mergina, kuri buvo apsirengusi 
kengūra. Praeiviam buvo dali
jami lapeliai, kuriuose išaiš
kinta, kodėl protestuojama. Aus
tralija buvo Anglijos kolonija 
ir dabar pati remia sovietų ko
lonializmą — pripažįsta Balti
jos kraštų inkorporaciją.

Demonstracijas rengė BA- 
TUNas.

PADĖKA
Mūsų brangiai Mamytei - Bo

butei - Probobutei Monikai Gri
gaitienei - Grigaliūnienei mi
rus, nuoširdžiai dėkojame Put- 
namo Matulaičio namų sese
lėms už globą jos gilioje se
natvėje ir ligoje, kun. V. Za
karui už mišias ir dvasinius pa
tarnavimus, o ypač seselei Aloy
zai, kurios globoj ji buvo.

Taip pat dėkojame Apreiški
mo parapijos klebonui kun. P. 
Raugalui, kun. A. Račkauskui 
ir kun. St. Railai už maldas ir 
Šv. Mišias.

Dėkojame prieteliams ir pa
žįstamiems, užprašiusiems Šv. 
Mišias, aukojusiems Lietuvių 
Fondui ir už gėles.

Dėkojame visiems atsilankiu
siems į koplyčią, dalyvavusiems 
Šv. Mišiose, palydėjusiems į 
kapines ir už pareikštas užuo
jautas.

Dėkojame Marytei Šalinskie
nei už gražų patarnavimą.

Dukterų, sūnų, anūkų bei jų 
šeimų ir visų giminių vardu 

duktė B antutė Mačiūnienė

EKSKURSIJA Į

LIETUVIŲ DIENĄ 
Lakewood, Pa.

rengiama rugpiūčio 18, sekmadienį.

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvių Piliečių 
klubo rugpiūčio 18, 8 vai. ryto. Pakeliui sustoja prie 
Shalins Funeral Home Woodhavene.

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui tel. HA9- 
9866 arba į namus 335-3438.

Suffolk County Am. Lietuvių Piliečių Klubo 

tradicinis metinis

PIKNIKAS

bus rugpiūčio 25, sekmadienį,

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

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

Pikniko pradžia — 1 v. popiet
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