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Savaitės įvykiai 
Rugpjūčio 13 - 20

Kipro drama ir 
jos aktoriai

Turkijos pagrindinis aktorius 
min. pirmininkas Ecevit, social
demokratas, Kissingerio buvęs 
studentas Harvarde. Dabar jis 
Turkijos herojum skelbiamas, 
kad nuo liepos 20 invazijos 
į Kiprą užėmė 40 proc. visos 
salos. Atmetęs derybas Ženevo
je, nepaisydamas Saugumo Ta
rybos skelbtų paliaubų, pasidi
džiuodamas kalbėjo, kad ginklo 
jėga per kelias dienas išspren
dė klausimą, kurio negalėjo mė
nesiai išspręsti derybose. Da
bar jis pasiekė, ko norėjo, ir 
rugpiūčio 15 paskelbė paliau
bas, pasiryžęs grįžti prie derybų 
jo sąlygom: padalyti salą, kurios 
trečdalis tektų turkam, nors jų 
gyventojų tėra 18 proc., du treč
daliu graikam, kurių gyventojų 
yra 77 proc. Tos dvi autono
minės dalys sudarytų federaciją.

Graikijos pagrindinis veikėjas 
taip pat demokratinės vyriausy
bės min. pirm. Caramanlis. Jis 
paskelbė, kad su Turkija ne
kariaus. Reikšdamas nusivyli
mą Nato, atitraukė Graikijos ka
riuomenę iš Nato rėmų, kaip 
anksčiau tai buvo padaręs de 
Gaulle; pradėjo diplomatinį ar
tėjimą su Prancūzija, su Bul
garija ir Jugoslavija. Kissingerio 
kvietimą atvykti į Washingtoną 
atmetė. Spėjama, kad Graikija 
svyra į trečiąjį bloką — į vadi
namus neutraliuosius.

Kitas graikų veikėjas — minia, 
kuri rengė demonstracijas prieš 
Ameriką, nuvertė Trumanui pa
statytą paminklą, o Kipre rug
piūčio 19 nužudė Amerikos am
basadorių Kiprui Rodger P. Da- 
vies.

Amerika tiesiogiai dramoje 
nedalyvauja, palikdama tą rolę 
Britanijai. Bet Kissingerio pasi
sakymai už turkų mažumos di
desnę autonomiją pakėlė Tur
kijos entuziazmą ir graikų įtū
žimą. Londono spauda atvirai 
kritikavo Kissingerį dėl neveik
lumo. Esą savaitėm skraidė tarp 
Izraelio ir Arabų, o dėl Kipro 
delsė. Atsakomybę Jungtinėm 
Tautom ir Amerikai priskyrė 
ir NYT. Pavėlintai apsaugos 
sekr. Schlesingeris įspėjo Tur
kiją, kad ji nuėjo toliau, nei jos 
geriausi draugai laukė. Pavėlin
tai Kissingeris rugp. 19 kompli
mentus sakė Graikijos demokra
tijai ir ragino Turkiją atitraukti 
kariuomenę ir grįžti prie dery
bų stalo.

Kipro drama dar be finalo. 
Bet jau suspėjo palaužti Nato 
rytinį sparną, sukompromituoti 
Saugumo Tarybos autoritetą, 
įrodyti, kad sovietinis metodas 
klausimą spręsti jėga yra sėk
mingesnis nei “dialogas”, dery
bos. Ar Amerika išlaikys savo 
bazes Graikijoje, Kretoje — 
klausimas atviras. Kaip su pini
gine parama Graikijai ir Turki
jai — taip pat neaišku.

Ligi šiol daugiausia laimėjo 
Sovietai, kurie ir kaltina dėl 
Kipro tragedijos Nato.
Ateina “liesųjų 
karvių” metai

Prez. Fordas pirmaeiliu savo 
rūpesčiu paskelbė infliaciją, ku
ri auga Amerikoje 12 metinio 
procento greitumu. Sprendėjų 
daug, sprendimo nėra.

Vokietijos kancleris Schmidt 
pareiškė, kad infliacija yra va
lios stokos, per didelio oportu
nizmo, neryžtingumo padaras. 
Daugelis kraštų prisidėję prie 
infliacijos augimo perdidelėm 
išlaidom, bankų teikiamų kredi
tų politika. Prisidėję vyriausy
bės, norėdamos kiekvienam į- 
siteikti, bet tuo nepatenkinda- 
mos visų. Dabar sveikos ūki
nės politikos laikosi Benelux 
valstybės, Prancūzija, kuri atsi-

N. Y. LIETUVIAI DEMONSTRAVO 
PRIEŠ AUSTRALIJOS SMURTĄ
Nevv Yorke pirmosios protes

to demonstracijos, kam Australi
ja pripažino de iure Baltijos 
kraštų inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą, buvo rugpiūčio 12, pir
madienį, 12 vai. dienos prie 
australų oro linijos Qantas, 45 
Street ir 5 Avenue.

Šią demonstraciją organizavo 
Batunas, dalyvavo lietuvių, lat
vių ir estų atstovai. Buvo neša
mi plakatai, dalijami lapeliai 
praeiviam. Juose buvo aiški
namas Australijos vyriausybės 
žygis prieš Baltijos valstybes.

Pagal Vliko ir kitų veiksnių 
pageidavimą Nevv Yorko lietu
viai, vadovaujant Lietuvių 
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Nevv Yorke miesto centre rugpiučio 17 buvo surengtos demonstracijos prieš Aus
traliją. Nuotr. L. Tamošaičio

ties per 12 - 24 mėnesius. La
biausiai esanti atsakinga Ameri
ka, finansuodama didžiulius 
projektus ir išmesdama apie'30 
bilijonų dol. už Amerikos ribų, 
biudžetą darydama su deficitais.

Pačioje Amerikoje pagal Gal- 
lupą infliacijos didėjant laukia 
48 proc. gyventojų.

Su infliacija eina dar didesnė 
grėsmė — badas. Labiausiai In
dijoje ir Afrikoje. Jei skaičiuo
jama žmonijos apie 4 bil., tai 
kas ketvirtas badauja. Bado grės
mę didina šių metų nepalankūs 
orai — Indijoje patvyniai, Afri
koje sausros, Amerikoje sausros 
taip pat sumažins šiemet der
lių, ir Kongrese kyla balsų už
drausti javų išvežimą. O Ameri
kos javai reikalingi ir Europai. 
Europa paima Amerikos visą 
pusę sojos derliaus, kukuruzų 
žymią dalį. Su gandais apie 
galimą eksporto uždraudimą 
Europoje šoko kainos — ku
kuruzų tonai nuo 153 iki 170, 
sojų tonai nuo 308 iki 390, 
kviečių tonai iki 180.

O kaip pigiai kviečius Ameri
ka pardavė Sovietams, kurie ga
lėjo susidaryti atsargas “liesųjų 
karvių” metui, o Amerikoje pa
didinti vartotojam išlaidas. Tą 
kviečių pardavimo aferą senate 
tiria šen. Jacksonas.

- o -
Nixono bylos kėlimas ar nekė- 

limas tuo tarpu paliktas Javvors- 
kio nuožiūrai.

Nixonas negalėjo išgauti iš se
nato nuolaidų, kad Sovietam 
būtų skiriamas didžiausio pa
lankumo principas. Fordas iš- 
gausiąs — senatoriai linkę su
tikti, jei bus padidintas žydij 
emigracijos metinis kontingen
tas ir nebus atleidžiami iš darbo 
pasisakiusieji už emigraciją.

Amerika sutiko parduoti Egip
tui kasmet 100,000 tonų javų. 

Bendruomenės Nevv Yorko apy
gardos valdybai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai Nevv Yorke, 
suruošė ir kitas demonstracijas 
Nevv Yorko miesto širdy. Rug
piūčio 17, šeštadienį, 11 vai. 
ryto lietuviai rinkosi Times 
Sąuare, Manhattane, ir pačiam 
centre esančioj aikštelėj nešė 
JAV ir Lietuvos vėliavas, plaka
tus su aiškiais, Australiją smer
kiančiais, įrašais. Kiek vėliau 
prisidėjo ir latvių bei estų at
stovai iš Batuno su Latvijos ir 
Estijos vėliavomis.

Parado pradžioj buvo neša
mas dail. J. Juodžio specialiai 
nutapytas didžiulis paveikslas
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SOVIETAI ATMETA AMERIKOS IR
RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PASTANGAS KUDIRKOS REIKALU

“Americans for Simas” rugp. 
19 paskelbė naują pranešimą 
spaudai Kudirkos reikalu. Pra
nešime sakoma, kad Amerikos 
ambasada Maskvoje kelis kartus 
kreipėsi į Sovietų vyriausybę 
pasimatyti su S. Kudirka, kaip 
tai numatyta konsuliarinėje su
tartyje. Liepos mėn. du kartu 
buvo kreiptasi, ir kreipimasis 
liko be atsakymo. Trečias krei
pimasis įteiktas pereitos savai
tės gale.

(Pagal Valstybės sekr. Kissin
gerio laišką senatoriui Javits, 
rašytą liepos 22: “Deja, mūsų 
pastangos buvo atmestos kaip 
kišimasis į jų vidaus reikalus. 
Raudonojo Kryžiaus pastangos 
taip pat nebuvo sėkmingos”).

Pranešime sakoma, kad perei
tą mėn. gale Valstybės sekreto
rius Kissingeris asmeniškai 
kreipėsi į Sovietų charge Vo- 
rontsovą Kudirkos reikalu. Kaip 
Kissingeris rašė liepos 22 šen. 
Javits, “numatau klausimą kelti 
Sovietų charge Vorontsovui, 
kad Sovietų vyriausybė su
prastų reikšmę, kurią mes ski
riame tam reikalui, ir kad Ku
dirka turi gauti pilną globą, ku
ri jam priklauso kaip Amerikos 
piliečiui”.

Kongresmanas Hanrahan 
(kaip pereitą kartą buvo rašyta) 
rugpiūčio 2 pasiūlė Kongresui 
rezoliuciją (H. Con. Res. 582), 
kuria skatinamas Valstybės sek-

Prez. Fordas rugpiūčio 20 
paskelbė viceprezidentu pasi
rinkęs buvusį New Yorko gu
bernatorių Nelson Rockefelle- 
rį. Neabajojama, kad kongre
sas jį patvirtins. 

su užrašu: “I likę honey too!” 
Nutapyta rusiška meška, kopian
ti medų (medžio drevėj Lietu
vos, Latvijos, Estijos herbai), o 
australiška kengūra taikosi prie 
meškos nugaros.

Gretimuose Šaligatviuose bu
vo praeiviam dalijami lapeliai, 
kuriuose išaiškinta protesto 
prasmė.

Po pusantros valandos de
monstrantai su vėliavomis ir 
plakatais vorele gatvėmis žy
giavo prie Australijos konsula
to. Ten prie, jų pastato, (5 Ave
nue ir 51 St.) buvo demonstruo
jama. Demonstracijas filmavo T. 
V. vienuolikto kanalo korespon
dentas.

retorius kreipti Sovietų vy
riausybės dėmesį į Americans 
for Simas susirūpinimą dėl jo 
kankinimo ir paleisti jį iš kalė
jimo. Hanrahanas liepos 29 pa
rašė taip pat laišką Sovietų am
basadoriui Dobryninui. Tą pe
ticijos laišką pasirašė 52 kon- 
gresmanai. Senatorius Percy ke
letą kartų asmeniškai interve- 
navo Sovietų pareigūnus Wa- 
šhingtone. Šen. Jacksonas buvo 
Kissingerio užtikrintas, kad bus 
padaryta visos galimos pastan
gos Sovietų vyriausybėje Ku
dirkos reikalu.

AUSTRALIJOS UŽSIENIO MINISTERIS 
KLAIDINO AUSTRALIJOS SENATĄ

Australijos gen. konsulatas 
Chicagoje perdavė PLB valdy
bai Australijos užsienių reikalų 
ministerio pareiškimą Australi
jos senate rugpiūčio 13.

Pareiškime kalbama, kad vy
riausybė, pripažindama de jure 
Baltijos valstybių inkorporaciją, 
atsižvelgė į “realią padėtį” ir 
į kitų valstybių pavyzdžius. Esą 
“Australija ne pirmoji iš Vaka
rų valstybių pripažino de jure 
Baltijos kraštų inkorporaciją. 
Suomija ir Šveicarija tą padarė 
taip pat”.

(Čia Australijos užsienių rei
kalų ministeris klaidino Austra
lijos senatą. Viena, Šveicarija 
nėra pripažinusi inkorporacijos 
de jure. Antra, Australijos pozi
ciją prilygindamas prie Suomi
jos pozicijos, vėl klaidino sena
tą, nutylėdamas, kad Australija 
yra visai kitokiose sąlygose nei 
Suomija: Australija nėra tiesio
ginė klaimynė su Sovietais; Aus-

'f.

Tai žodžiai Jacob D. Beam, leistų Sovietų varžtus žmonėm, 
buvusio J. V. ambasadoriaus Mes delsėme su pagalba Veng- 
Lenkijoje (1957-61), Čekoslova- rijai 1956, baimindamiesi pa-
kijoje (1966-69) ir Sovietų Są
jungoje (1969-73). Žodžiai para
šyti Wall Street Journal ir pa
čios redakcijos pabraukti.

Autorius konstatuoja, kad 
“detente politika ignoravo rytų 
Europą”. O Baltijos valstybių 
užgrobimas, sovietinis režimas 
tenai sustabdė tų kraštų kultūros 
istorinę raidą ir įvedė ūkinę 
stagnaciją beveik iki tokio laips
nio kaip pačioje Rusijoje.

Ši neteisybė — sako autorius 
— ilgiau užtruko, giliau sukrėtė 
ir yra didesnio masto nei bet 
kuri kita moderniaisiais laikais. 
Arabai ir Afrikos pasaulis sėk
mingai siekia savo nepriklau
somybės, ir Amerika yra įsiti
kinusi Korėjos bei Vietnamo 
laisvės reikalu tiek, kad įsiparei
gojo leistis į brangiai atsiėju
sias avantiūras. Tokia galimybė 
paneigiama rytų europiečiam, 
kurių pavergimas trunka jau vi
sa generacija. Jų vergija gali 
užtrukti tiek pat ilgai, kaip to
torių ir turkų nukariavimai, 
šimtmečiam sustabdę Eurazijos 
bei Viduržemio pajūrio civiliza
ciją.

Satelitai pasmerkti nieko ne
laimėti ir būti užmiršti tada, kai 
didžiosios valstybės yra nusitei
kusios derėtis dėl nusiginklavi
mo. Ir Amerika su savo gausiom 
europinėm etninėm sąjungom 
neatrodo, kad pakeistų atmosfe
rą, kovodama už pavergtų tau
tų teises, rizikuodama būti ap
šaukta atnaujinanti šaltąjį karą.

Europoje ginklą tevartoja So
vietai, kaip tai rodė Vengrijos, 
Čekoslovakijos įvykiai. Tai įga
lina juos rimtai galvoti, kad 
detente sustiprina jų misiją pa
laikyti Europoj taiką despotiš
kais metodais.

Realistiškai galvojant nėra jo
kios galimybės, kad pavergto
sios tautos galėtų nusimesti 
jungą. Iš Vakarų santykių su 
Sovietais, iš Johnsono tiltų sta
tybos nieko gero jom nebuvo. 
Brandtas ėmėsi nepuolimo su
tarties, bet ir šitas tiltas nebuvo 
sėkmingas, nedavė satelitam 
jokio palengvėjimo.

- o -
Ar galim ką padaryti Šiai ne

teisybei atitaisyti? — klausia 
autorius. Ir svarsto:

— Rollback, kaip sakė res
publikonai 1952 rinkimuose? Va
karai tam niekuo nerizikuos.

— Perversmas? Pasisekimas 
būtų įmanomas tik tada, jeigu 
Sovietai būtų dezintegravęsi ar 
rytų Europos bei Baltijos 
valstybių vadai būtų perėmę re
žimo aparatą, kurį tevaldo rusai.

— Apeliacija į rusų sveiką 
protą? Tai tik beprasmės viltys.

— Nuosaiki evoliucija komu
nistų sąjūdyje? To Vakarai la
biausiai tikisi. Bet tai būtų lėtas, 
skausmingas procesas.

Autorius tiesiog sako: “Maža 
ką mes galim padaryti, kas at-

tralija nebuvo išprievartauta ka
ru priimti Sovietų padiktuotas 
sąlygas, kaip tai buvo su Suo
mija; statydamas Australiją į ly
gią padėtį su Suomija, Whitlam 
ministeris savanoriškai, meke
no neverčiamas, nori Australiją 
“finlandizuoti”, ko taip Sovietai 
nori iš vakarų Vokietijos ir visos 
vakarų Europos).

Detente ir Žmogaus teisės
Wall Street Journal birželio 

27 paskelbė Arthur Schlesinger 
Jr. straipsnį, kuriame kritikuo
ja Nixon - Kissingerio pareiš
kimus, kad detente reikalauja 
nesikišti į Sovietų vidaus reika
lus, o reikalavimas teisės emi
gruoti jau esąs kišimasis. Prie 
šios kritikos autorius jungia ir 
Americans for Democratic Ac- 
tion panašios prasmės pareiški
mą.

Šį Nizono - Kissingerio aiš
kinimą aštriai kritikuoja ir kiti 
laikraščiai bei laiškai. 

žeisti 1955 sudarytą su Sovie
tais sutartį dėl Austrijos. O, be 
to, padėtį dar komplikavo Iz
raelio, Anglijos, Prancūzijos 
karas su Egiptu. Prezidentas 
Johnsonas nesiryžo reaguoti dėl 
invazijos į Čekoslovakiją 1968, 
kad nesugadintų vilčių viršūnių 
konferencijai ir siekiamai su
tarčiai dėl nusiginklavimo.

Dabar daugiau susirūpinta 
mažumų priespauda Sovietų Są
jungoje. Susirūpinta teisingai. 
Vargiai galima kalbėti, kad Ame
rikos moralinis įsipareigojimas 
pavergtom tautom būtų sumen
kėjęs. Europos saugumo konfe
rencijoje esama progos tam įsi
pareigojimui vykdyti. Mes te- 
besiekiam ten bent laisvesnio 
judėjimo žmonėm ir idėjom, o 
tai padėtų pašalinti rytų Euro
pos ir visų Sovietų Sąjungos tau
tų izoliaciją.

Bus ir daugiau progų dery
bose su Sovietais veikti jiem, 
kad jie švelnintų savo despo
tizmą. Tas progas turime panau
doti, parodydami, jog ir patiem 
Sovietam tai išeis į gera.

Kai kurių mūsų vyriausybės 
narių prielaidos, kad Amerikos 
susirūpinimas žmogaus teisėm 
gali pakenkti reikalam susilai
kyti nuo atominio karo, yra ne
sąmonė.

LIETUVA 
AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE
Lietuva paliečiama ameri

kiečių spaudoje keliom progom: 
minint deportacijas birželio 
mėn., komentuojant Simo Ku
dirkos likimą ryšium su jam 
pripažinta Amerikos pilietybe, 
svarstant Europos saugumo kon
ferenciją, o taip pat detente 
supratimą ryšium su Nixono- 
Kissingerio pareiškimais.

Tie klausimai paliečiami tiek 
vedamuosiuose, tiek laiškuose 
laikraščiams.

- o -
“Baltic Statės Live”

Omaha World - Herald bir
želio 15 tokia antrašte davė 
vedamąjį. Po visos Baltijos vals
tybių okupacijos eigos straips
nis baigiamas: “Latvija, Lietu
va ir Estija tebėra gyva emi
grantų ir jų veikų širdyse.

“Apčiuopiamesnis to įro
dymas yra Valstybės departa
mento, kuriame tebėra pareigū
nas Latvijos, Lietuvos, Esti
jos reikalam.

“Latvijos, Lietuvos vėliavos 
plevėsuoja prie jų atstovybių 
Washingtone, ir Estijos vėliava 
prie jos konsulato Nevv Yorke.

“Svarbiausia, valstybinio sa
varankiškumo dvasia yra gyva 
šių trijų kraštų žmonių širdyse. 
Kol tai yra, jokis genocidinis 
planas nebus paveikus”.

Catholic Standard, Washing- 
ton, D.C., birželio 13 vedama
jame kritikavo Nixono papildo
mą pareiškimą, kad esą pasau
lio taika bus pavojuje, jei Ame
rika kištųsi į Sovietų “vidaus 
reikalus”. Tokiu kišimusi Nixo- 
nas laikė žydų ir kitų emigra
cijos reikalą.

“Bet kokia detente — rašė 
laikraštis — tarp mūsų valsty
bės ir Sovietų Sąjungos turi 
remtis abipusiu pasitikėjimu. 
Sutartys tėra popiergaliai, jei 
nėra pasitikėjimo, kaip tai daž
nai įrodė paskutiniai įvykiai . . . 
Žiaurus likimas jūrininko iš so
vietų satelitinės valstybės, kuris 
buvo smurtu J. V. Pakrančių 
sargybos grąžintas į sovietinį lai
vą, yra gyvas priminimas tos 
prarajos, kuri skiria mūsų vals
tybes kalbant apie žmogaus 
teises”.

Kaltino Nixoną taip pat, kad 
jo santykiai su Sovietais rėmėsi 
ne jėgos, o savo silpnumo pa
jautimu.

(nukelta į 2 psl.)
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PERSEKIOJAMOJE LIETUVOS BAŽNYČIOJE:

TELŠIŲ VYSKUPIJA

Eisit į bažnyčią — parašysiu 
dvejetą

Klaipėdos V vidurinės mokyk
los istorijos mokytojas Mažeika 
labai tyčiojasi iš religijos ir baž
nyčią lankančių moksleivių.

Artėjant 1973 metų Velykoms, 
mokyt. Mažeika gąsdino IV-F 
klasės mokinius: “Nemėginkite 
nė per Velykas eiti į bažnyčią, 
nes aš nueisiu patikrinti. Jei 
kuriuos pamatysiu bažnyčioje, 
atsiminkite, tiems iš istorijos pa
rašysiu dvejetą”.

, . J Į ; .

Mušimu varo į pionierius
Šniąukštai. 1970 metais 

Šniaukštų aštuonmetės mokyk
los pionierių vadovė Domar
kienė, pasilikusi po pamokų IV 
klasės mokinius, vertė juos ra
šytis į pionierius. Nenorinčius 
stoti mokytoja “auklėjo” — mu
šė su liniuote per rankas. Dau
giausia gavo du mokiniai: Lūžas 
ir Veserytė. Mokytoja jiems iki 
kraujo*apdaužė rankas. Šių mo
kinių tėvai paklausė mokytoją 
Domarkienę, kas jai davė teisę 
mušti vaikus ir prievarta rašyti į 
pionierius; Nuraudusi moky
toja aiškinosi, kad visi gabūs 
mokiniai turi įsirašyti į pio
nierius. Griežtomis priemonė
mis ji norėjusi palaužti mokinių 
užsispyrimą. Tėvai pagrasė, 
kad neleisią savo vaikų į mokyk
lą, jei bus naudojamos šitokios 
“auklėjimo” priemonės.

Sušukime, kad nėra Dievo!
Šilutė. 1970 m. Šilutės aštuon

metės mokytoja Arlauskienė VI 
kl. mokiniams ilgai įrodinėjo, 
kad Dievo nėra ir į jį tiki tik 
tamsuoliai. “Sušukime choru

visi tris kartus: ‘Nėra Dievo’ ”— 
organizavo mokytoja. Deja, 
garsiai šaukė tik Arlauskienė, 
kuriai pritarė keli nedrąsūs bal
seliai.

Vienas VII klasės moki
nys pasakoja, kad tuo metu jis 
apie Dievą nieko nežinojęs, nes 
jo tėvelis buvęs aršus ateistas.

— Dabar, kai susipažinau su 
tikėjimo tiesomis, drąsiai sušuk
čiau: “Mokytoja, jūs klystate — 
yra Dievas! — kalbėjo berniu
kas.
Ar jūsų tėvai religingi?

Kuršėnai. 1973.X.19 Kuršėnų 
vidurinėje mokykloje VIII kl. 
moksleiviams buvo pateikta an
keta su klausimais: 1. Ar jūsų 
tėvai religingi? 2. Ar tėvai ver
čia atlikinėti religines apeigas? 
3. Ar jūs atlikinėjate religines 
apeigas (lankote bažnyčią, mel
džiatės, švenčiate)? 4. Ar nekyla 
dar abejonių, kad mūsų gyveni
mą tvarko antgamtinės jėgos? 5. 
Ar save laikote tikinčiu religinė
mis dogmomis ar netikinčiu? 
6. Ar esate įsitikinęs, kad reli
giniai prietarai yra žalingi, kad 
reikia vesti aiškinamąjį darbą, 
skiepyti žmonėms ateistinę pa
saulėžiūrą? 7. Ar jums teko aiš
kinti apie religinį priešiškumą 
moksle? Kaip sekėsi? Ar turite 
tam žinių? 8. Ar skaitėte moks- 
linę-ateistinę literatūrą ir koks 
atminimas išliko? 9. Ar jūs ma
note, kad religiniai prietarai sa
vaime išnyks, kad niekas nesi
domės šiais klausimais?

VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJA 
Ateistai nuo vyskupo pabėgo Į 
miškus

Tumėnas leido J. E. vysk. L. 
Poviloniui pašventinti nau
jai pastatytus penkis Šakių baž
nyčios altorius.

Sužinoję apie vyskupo atvyki
mą, Šakių rajono valdžios pa
reigūnai svarstė, kaip sutrukdyti 
šią iškilmę. Jiems ypatingai rū
pėjo, kad iškilmėse nedalyvautų 
moksleiviai. Buvo nutarta, kai 
Šakiuose lankysis vyskupas, 
moksleivius kuo nors užimti. 
Vienur buvo paskelbta miški
ninko diena, kitose mokyklose 
organizuoti turistiniai žygiai ir 
t.t. Mokiniams buvo griežtai įsa
kyta susirinkti sekmadienį į mo
kyklą ir dalyvauti ruošiamuose 
užsiėmimuose.

Sąmoningesnieji mokiniai su
prato ruošiamų išvykų tikrąjį 
tikslą ir į mokyklą nesusirinko. 
Susirinko tik apie pusė mokslei
vių. “Neklusnieji” privalėjo 
pristatyti tėvų raštišką pasiaiš
kinimą, kitiems buvo grasinama 
po pamokų išvežti darbams į 
kolūkius. Mokytojai liepė pa
siimti maisto: “Laikysime iki 
tamsos”!

Žmonės juokėsi, kad Šakių 
ateistai, pabūgę vyskupo, išbėgo 
į miškus.

sianti, kas mokė ir kiek buvo 
vaikų. Dabar ši mergaitė į mo
kyklą neina, nes vaikai iš jos 
piktai juokiasi.

Direktorės vyras Viktoras Rin- 
kauskas yra Skriaudžių kolūkio 
pirmininkas. Sekmadieniais jis 
ateina į paštą ir žiūri, kas eina į 
bažnyčią. Po to nepraleidžia 
progos pajuokti, ypač jaunes
nius. Kamantinėja žmones ir 
piktai replikuoja. Kolūkiečiai 
dejuoja, sakydami, kad Rinkaus- 
kui daugiau rūpi tikinčiuosius 
niekinti, negu kolūkiui vado
vauti. Kolūkio pirmininkas la
biau palaiko menkos moralės 
žmones ir į jų nesąžiningą dar
bą žiūri pro pirštus. O vis dėlto 
turėtų neužmiršti, kad jo kol
ūkyje tikinčiųjų yra absoliuti 
dauguma.

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, Alr- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir Daprastus. 
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, Glendaie, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, 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

Šakiai. 1973 rugsėjo 23 Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinis K.

Sakykit, kas suorganizavo vai
kų chorą

Skriaudžiai. 1973 rugsėjo 
mėn. Skriaudžių aštuonmetės 
mokyklos direktorė Albina Rin- 
kauskienė pamokų metu iškvie
tė į mokytojų kambarį moki
nius, giedojusius bažnyčios cho
re. “Vaikai, parašykite, kas su
organizavo vaikų chorą, kur ir 
kada daromos repeticijos? Ra
šykite gražiai, nes jūsų raštą kai 
kas skaitys. Rašykite teisybę, 
nes jei meluosite, iškviesiu mili
ciją. Kvarkiat kaip varnos ant 
vargonų, verčiau tuo laiku pa
žiūrėtumėte televizijos”, — kal
bėjo direktorė.

“Tu išverstaskūre, žulike”,

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų inveštaciįos. 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. Winter Garde n Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuvlniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino 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.

AUSTRALIJOS OPOZICIJOS VADAS PRIEŠ 
BALTIJOS VALSTYBIŲ INKORPORACIJOS 
PRIPAŽINIMĄ

Australijos, užsienio reikalų 
opozicijos vadas Peacock, kaip 
pranašą Melbourne “Age” (gau
tas A. M. dėka), rugpiūčio 9 
Melbourne lietuvių, latvių, es
tų bendruomenių suruoštoje de
monstracijoje kritikavo vyriau
sybės paskelbtą Baltijos vals
tybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą de jure pripažinimą.

Vyriausybė — sakė jis — tai 
padarė prieš federalinius rin
kimus, net nepainformuodama 
Australijos žmonių. “Mes pada
rėme tai, ką tokios valstybės 
kaip Britanija, Jungtinės Ame-

rikos Valstybės atsisakė daryti 
— regimai dėl to, kad vyriausy
bė meilinasi naujai atrastiem 
draugam, kurie savo ideologija 
atitinka jos pačios mąstyseną” 
(Whitlam yra darbietis, socia
listas. Red.).

Vyriausybės šią veiklą Pea- 
cock vertino kaip “traukimąsi 
nuo Vakarų demokratijų . . . Es
miniai santykiai ir sąjungos jau 
susilpninti tokiais veiksmais 
kaip netinkamu laiku paskelbtu 
Šiaurės Korėjos pripažinimu, 
nusistatymu prieš Pietų Viet
namą ir vieša opozicija J. V. 
planam Diego Garcia saloje”.

Australijos užsienio reikalų opozicijos vadas Peacock kalba 
pabaltiečių mitinge. Šią nuotrauką įsidėjo Melbourno dien
raštis Age rugpiūčio 10 numeryje.

Paskui direktorė kreipėsi į 
VIII kl. mokinę Rasą Orintaitę: 
“Tu, Rasa, esi davatka. Kai baž
nyčioje atlaidai, tai ir lakstai, 
kaip praskydėlė su gėlėmis ir 
manęs išsilenki”.

“Kodėl ėjai giedoti, Nijoly- 
te?” — piktai kreipėsi direkto
rė į N. Griniūtę. “Kokią didelę 
gėdą padarei mokyklai. Už tai 
gausi blogą charakteristiką. Sa
kyk, kas kvietė giedoti?”

“Mama” — atsakė Nijolė.
Ant lapelių vieni vaikai para

šė, kad jiems liepė giedoti ma
ma, kiti — tėtė, o dar kiti — 
prisijungė prie draugų. Dvi mer
gaitės, išsigandusios milicijos, 
parašė, kad vaikus organizavo 
vargonininkė.

Direktorė užsidariusi kam
baryje Danutę Naujokaitę gąsdi
no, sakydama, jog jos tėvams 
būsią labai blogai, jei nepasaky-

Raudonųjų davatkų uolumas
Rugsėjo 28 Kazė Kairiūkštie- 

nė aplankė mokyklos direktorę.
“Kodėl ir už ką jūs mano 

vaikus gąsdinate milicija?” — 
klausė moteris. “Viena mergaitė 
šoka iš miego ir šaukia: “Mili
cija, milicija”! Vešiu pas gydy
toją. Ką jie blogo padarė, kad 
juos kamantinėjate ir gąsdina
te?”
šaukė perpykusi direktorė, iš
vadindama Kairiūkštienę biau- 
riausiais vardais.

Tada moteris paklausė vaikų: 
“Vaikai, ar direktorė grasino 
milicija?” Drąsesnieji patvir
tino, kiti sakėsi nenugirdę.

Bauginimais direktorė suži
nojo pavardes vaikų, kurie va
sarą ėjo pirmosios komunijos. 
Ne tik Skriaudžių kolūkio, bet 
ir Leskavos. Rugsėjo 28 direk
torė su visais vaikų “raštais” 
išvažiavo į Prienus. Ateistų susi
rinkime ji referavo apie Skriau- 
džiuose įvykdytą “nusikaltimą”. 
Dalyviai svarstė, kaip nubausti 
vaikų “žalotojus”.

Netrukus prasidėjo vaikų tė
vų tardymai, kas sukėlė dar di
desnį žmonių pasipiktinimą 
“raudonomis davatkomis”. Taip 
žmonės vadina fanatiškus ateis- FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N y” 11364 Tef 
tas. (212) TW 4-1288.

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

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SŪPERIOR 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 YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. WSOU-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

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pūkelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., VI. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

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-Knlts 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 Macežinskaitė, sav.

LIETUVA AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ
TheNews-Dispatch, Michi- 

gan City, birželio 12 paskelbė 
porą laiškų. Stasys Rudys pa
sisakė prieš didžiausio palan
kumo Sovietų prekybai princi
pą, kol ji neduos laisvės emi
gruoti; kol taikys nežmoniškus 
muitus siuntiniam, siunčiamiem 
į Baltijos kraštus giminėm, ir 
kol varžys turistų keliones.

Jonas Eigelis, Beverley 
Shores lietuvių klubo pirminin
kas, rėmė kongresmano Der- 
winskio ir senatoriaus Curtis re
zoliucijas (394 ir 80), siūlančias, 
kad “Jungtinių Valstybių dele
gacija Europos saugumo konfe
rencijoje nesutiktų pripažinti 
Sovietam Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ir kad laikytųsi kaip 
lig šiol inkorporacijos nepripa
žinimo politikos”.

- o -
Evening Outlook, Santa Mo

nica, birželio 18 įdėjo Juozo 
Kojelio laišką, vardu “Raudonie
ji spalvos nepakeitė”. Laiške 
polemizuoja su to laikraščio 
bendradarbiu Norman Cousins, 
kuris buvo tikinęs, kad Sovietų 
vadam dabar rūpi pastovi Vaka
rų Europos padėtis. Polemizuo
ja taip pat su prezidento Nixo- 
no dviem pareiškimais laivyno 
akademijos iškilmėse. Ten Ni- 
xonas klaidingai tvirtino: (1) kad 
žmogaus teisių pažeidimas yra 
Sovietų vidaus reikalas ir (2) 
kad Sovietų Sąjungoje žmonės 
nenori Amerikos intervencijos į

Sovietų vidaus reikalus. Prieš 
tuos klaidingus tvirtinimus J. K. 
atsako:

“Dvidešimtame amžiuje žiau
riausi žmogaus teisių pažeidi
mai buvo daromi nacių Vokie
tijos ir dabar komunistinių re
žimų. Tie pažeidimai negali bū
ti laikomi “vidaus reikalu”. Ki
ta vertus, iš kur Nixonas žino, 
kad Sovietų Sąjungos “piliečiai” 
nenori paramos pagrindinėm 
žmogaus teisėm pasiekti. Visai 
priešingai. Sovietų Sąjungos 
gyventojai žino, kad ekonominė 
parama prailgins juos slegiantį 
režimą . . . Brežnevas tikriau
siai neatstovauja noram visų ru
sų, nekalbant jau apie kitus 
Sovietų valdomų kraštų gyven
tojus, kurių yra daugiau kaip 
50 procentų.

“Metai iš metų aš esu karš
tas Nixono rėmėjas. Tačiau aš 
sutikau su nerimu jo kelionę 
į Maskvą. Aš nenoriu, kad būtu
me nustebinti 1974 metų Jaltos 
konferencija”.

Evening Outlook birželio 21 
Arvid Gricius iš Santa Monica 
ryšium su Nixono kelione ir 
Europos saugumo konferencija: 

“Šios konferencijos yra sig
nalas, kad yra laikas Vakarų 
demokratijom aiškiai ir tvirtai 
pasakyti Sovietų vyriausybei, 
kad baigtų Baltijos valstybių 
okupaciją ir paliktų patiem gy
ventojam apspręsti savo valdy- 
mosi formą”.
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Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieS St. Jdhn’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

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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O šauksmai nenutildomi. .

Pernai, mokytojų studijų sa
vaitėje — Dainavoje, būrys jau
nuolių, niekieno neraginami, 
nutarėm išmėginti patys save. 
Nutarimas: kalbam tikJietuviš- 
kai; suklupę mokam po centą. 
Apsilankiusieji pas mus turėjo 
laikytis tų pačių taisyklių. Sve
čiai, užaugę ir subrendę Lietu
voje, už kalbinę nešvarą turėjo 
mokėti po dolerį. Pasibaigus 
studijų savaitei, suskaičiavom 
dešimtį dolerių.

Čia, šiame kambaryje, gimė 
noras kitais metais ruošti lie
tuvių kalbos pasitobulinimo 
kursus. Brangi dešimtinė buvo

S U MEILE DUOTA, S U MEILE PRIIMTA

Lituanistika Beaumont stovykloj

L
EMILIJA PAKŠTAITĖ

< • r t i ’.i i ■ '■
Asso. Press iš Maskvos prane

šė, kad pogrindinis rusiškas žur
nalas “Bėgamųjų įvykių kroni
ka” <vėl pasirodė — po 18 mė
nesių pertraukos, kai buvo su
imti disidentai Jakir ir Krasin.

Kaip AP sako, paskutinis nr. 
(32)h praneša apie kratas, tardy
mus, teismus, padėtį koncentra
cijos lageriuose.

Praneša, kaip sako AP, per 
aštuonis puslapius ir “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
devinto ir dešimto rir. santrau
ką. Iš LKB Kronikos duodamos 
žinios, kad “slaptoji policija pas
kutiniu metu sustiprino kovą 
prieš religinę ir politinę opo
ziciją: informuojama apie ma
sines kratas, suėmimus, tūks
tančių namie gamintų malda
knygių, LKB Kronikos egzemp
liorių, eilės naminių spausdini
mo priemonių konfiskavimą”.

Lietuvos laikraštis — tęsia AP 
— pranešė, kad 5 vyrai nuteisti 
į koncentracijos stovyklas nuo 
2 iki 6 metų sunkiesiem dar
bam už antosivietinę agitaciją, 
už pinigų rinkimą šeimai Simo 
Kudirkos — lietuvio, kuris nu
baustas 10 metų už bėgimą į 
J.A. Pakrančių sargybos laivą 
ir buvo grąžintas Sovietam.

- o -
AP žinia (čia pakartota iš Mo- 

nitor rugp. 16) rodo, kad:
1. Vakarų diplomatų įtikinė

jimas, jog detente padidins lais
ve s* ‘:S o viltuose esantiem žmo
nėm, yra apgaulingas. Teisingas 
ner.Nixonas - Kissingeris; tei
singas Sacharovas, kad Ameri
kos ekonominė parama padeda 
Sovietam stiprinti žmogaus tei
sių varžymą.

2. Žmogaus laisvės ilgesys da
ros tiek stiprus, kad vieną die
ną užgniaužtas, jis prasiveržia 
vėl kitą dieną prieš Sovietų 
reakcinį režimą, nevengdamas 
aukų.

3. Laisvės trokštantieji Rusi
joje ir Lietuvoje, atrodo, vieni 
kitus geriau supranta nei laisvę 
turintieji Vakaruose. Lietuvos 
laisvės sąjūdis pirmiausia randa

atgarsio tarp tokių pat persekio
jamų dėl žmogaus laisvių Rusi
joje.

4. Žmogaus laisvių siekimas 
ir skaudžios aukos dėl jų, gal 
būt, prieš laisvojo pasaulio dip
lomatų norus, pasiekia ir lais
vojo pasaulio opiniją. Nors opi
nija nėra tokis ginklas, kuris pri
verstų Sovietus persekiojimą su
stabdyti, bet opinija yra ginklas 
savom laisvojo pasaulio vyriau
sybėm stiprinti ar silpninti 

Jų atgarsiai lietuvių 
išeivijoje

Žymėtini du naujausi faktai, 
kaip laisvojo pasaulio lietuviai 
atsiliepia į pagalbos žauksmus iš 
Lietuvos.

1. L. K. Religinės Šalpos Rė
mėjai Chicagoje šiom dienom iš
leido “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką” — nuo 1 iki 7 
nr. Tai dokumentinis rinkinys, 
skirtas lietuviam. Svarbu, kad 
jis neuždelstas ir pasirodė lai
ku, kol žaizdos gyvos ir kova 
tebeina.

2. Pakartojame čia taip pat 
vieną raštą kaip išeivijos lietu
vių jaunimo valios dokumentą:

“Mieli idėjos draugai ir drau
gės:

Nejaugi mes nepastebime 
skaudžiausių įvykių? Lietuvos 
užgrobimas, jos žmonių paver
gimas ir persekiojimas, yra ne
teisybės, kurių negalime už
miršti. Esame liudininkai pa
saulio apakimo Lietuvos bylai. 
Gerai žinome, kas Lietuvoje de
dasi; todėl ir nešame atsakomy
bę pasauliui prabilti. Mes gali
me praverti pasaulio akis, su
judinti jo sąžinę, keldami į vie
šumą tas neteisybes. Konkrečiai 
tai galime atlikti, rašydami laiš
kus laikraščių redakcijom ir val
džios atstovam. Niekas kitas ne
rašys apie Lietuvos dabartinę 
padėtį, kaip tu, mielas kolega. 
Nelaukdami rytojaus kibkime į 
darbą, kad nesulauktume teisin
go priekaišto, jog mums trūko 
jėgų, šviesumo ar valios ištesėti, 
siekiant tikslo — Laisvos Lie
tuvos. Garbė Kristui! SAS CV.”

vadovėlių ir pradėjom dairytis. 
Istorija čia buvo ne pasaka, bet 
realybė su gyvenimiškais žmo
nėmis, įvykiais, su naivumais, 
.klaidomis ir patriotizmu.

Dr. Rimvydas Šilbajoris buvo 
mums kaip vėjelis karštoje dar
bo dienoje. Savo užsidegimu ir 
didele meile literatūrai taip pa
veikė, kad neatrodė, jog dirbam. 

, Donelaitis tapo mokytoju, kuris 
( w . * , ( . , ; įprasmino ir sušventino papras-

viai. Pasaulio Lietuvių Jaunimo buvom kritikiškesni, rūpestin- kasdienybę; Anykščių šilelio 
grybai įgijo reikšmę; Maironis

Tėvas Juozas Vaišnys, SJ, 
ėmėsi .ravėti, mūsų kalbps pikt
žoles. Iš.mokom, kad žiūrįrų ir 
klausomės įvyriškos giminės fil
mus ir radijus, kad muzikos vei
kalus ątliękam, o ne išpildom, 

paskirta būsimiems kursams, kad kongrese atstovaujam or- 
Apsidžiaugėm, kad mūsų min- ganizacijai, o ne organizaciją ir 
čiai šiltai pritąrė stovyklos daly- t.t. Po kelių dienų pokalbiuose

Sąjungos ryšių centras apsiėmė gesni. Tik iškilo klausimas: 
atlikti didelį darbą, o to darbo 
vaisiai užsimezgė liepos 13 
Beaumont stovykloje, netoli Cle
velando. r' \ ' - /'i

Susirinko kuklus 26 žmonių 
būrys. Iš pat pradžių buvo jun
tamas noras mokytis — dirbti. 
Visi laikėsi taisyklės: 
visuomet kalbama tik lietuviš
kai. Ne tik kalbėjom lietuviš
kai, bet taisėm vienas kitą, mo- įr Šimtai vertingų dokumen- 
kėmės iš klaidų.

visur ir

kaipgi mes išmoksim tos lie-r tai mūsų tautos ir jausmų dai
nius. Sutikom Krėvės herojus, 
kurie nieko nebijo, pajutom 

i Sruogos milžino Vytauto pa-
unksmę, vaikėm vėjus su išdy
kusiu kaimo bernu Rinkių, neri- 
mom ir maištavom su Putinu, 
grožėjomės Vaičiulaičio stiliaus 
išradingumu ir gyvu impresio
nizmu “Valentinoje”.

Susipažinom su Boruta, Cvir
ka ir Salonėja Nerimi.

Išeivijoje galima semtis stip
rybės iš Niliūno, kuris žiūri į 
išeiviją kaip į laimėjimą. Bra- 
dūnas nepriima svetimo pasau
lio; jis įaugęs į Lietuvos žemę.

Brazdžionis kartais šauklys, kar
tais labai subtilus. Škėma ir 
Mackus — tai dvi tragiškos fi
gūros, kurioms kurti ir kentėti 
buvo vienas. ir tas pats daly
kas. Landsbergio ir Ostrauskas, 
galima sakyti, sukūrė išeivijos 
dramą, kuri nat ir Lietuvoje bu
vo silpnoka. Ji pradeda atgyti 
tik dabar, išsivysčius eksperi-

tuvių kalbos, jei kalbininkas 
Skardžius nesusitaiko su kalbi
ninku Jablonskiu?

Dr. Tomas Remeikis pristatė 
1939 - 40 metų komplikuotą 
Lietuvos okupacijos laikotarpį. 
Žavėjo mus jo objektyvumas ir 
pasiruošimas. Įdomu buvo iš
girsti apie ano meto politikus 
— p re z. Smetoną, gen. Raštikį

Svar-£ 
paro-

' i - O - , į ..

Jau sekmadienį pradėjom 
pamokas. Stasio Barzduko dar
bas buvo įkalti mums linksnių 
mokslą. Pasijutom mejaukioje 
padėtyje, kai jis kvietė atsaki
nėti. Retas pedagogas sugeba 
taip jaunatviškai perduoti sau
sokas žinias. Gale savaitės sap- 
navom apie veiksnio vardinin
kus, siekinio kilmininkus ir ap
linkybių įnagininkus, ir pajutom, 
kad kursai buvo tik įvadas daug 
išsamesniam mokslui.

tų buvo sudėti bibliotekos kam
baryje, kurie aiškiai ir realiai 
nušvietė šį laikotarpį. ‘ 4

Iškilo diskusijos. Kokia būtų 
dabartinė Lietuvos padėtis, jei 
mūsų kunigaikščių dėmesys bū
tų buvęs nukreiptas ne į rytus, 
bet ’į aisčių - baltų susivie
nijimą? Kas būtų atsitikę, 
jei mes būtumėm susidėję su 
vokiečiais II pasaulinio karo 
metu? Ar Anglija ir Prancūzija 
būtų mus nubaudusios už Vil
niaus atsiėmimą? Po šio kurso 
lyg išsiveržėm iš mokyklinių

mentiniam teatrui. Pasimetėm 
Radausko intelektualinėje poe
zijoje. Stebėjomės Aisčio išra
dingais, muzikaliais palygini
mais ir vaizduotę erzinančiu sti
liumi. Apgailėjom nelaiku žu
vusį Mačernį ir jo daug žadan
tį talentą.

Spėjom susipažinti ir su 
dviem okupuotos Lietuvos rašy
tojais. Sigitas Geda — žmogus, 
kuris žiūri į tikrovę vaiko aki
mis. Jo aprašomas Strazdelis 
panašus į jį — nesuvaldomas, 
nepritinkantis. Juditos Vaičiū
naitės kūryba slepia gilų jaus- 
mą.

Neužteko laiko visiems 
biausia, turėjom žmogų,
džiusį, kad turim didelį turtą, 
kad yra ko ieškoti. Ne veltui 
paskutinėje paskaitoje dr. Šilba
joris susilaukė ovacijų.

Sociologas Vaclovas Kleiza 
pristatė visuomenės mokslą. 
Apibūdino Altą, Vliką ir Bend
ruomenę. Diskusijų metu daly
viai reiškė savo nuomones: ne
užtenka mums vien dėkoti ir 
sutikti su Amerikos vedama po
litika; atėjo laikas reikalauti. 
Kiti klausė, kas atsitiks, kai or
ganizacijos, sudarančios veiks
nius, išnyks. Jaunimas turi tu
rėti vietą, kurioje galėtų subręs
ti ateities darbams. Nors daug.' 
kas priešinasi Bendruomenės 
kišimuisi į politiką, kursų da
lyviai priėjo išvadą, kad tik - 
Bendruomenėje jaunimas turi ■ 
progos bręsti visuomeniniam ir 
politiniam darbui.

Sao Paulo lietuvių, latvių ir estų šventėj vėliavos pakėlimas birželio 9. Iškilmių metu 
kalbėjo Sao Paulo valstijos seimo atstovė ir Pabaltijo komiteto garbės pirm. Dulce 
Šalies Cunha Braga. Į ekumenines pamaldąs, vaišes ir meninę programą atsilankė 
su viršum 350 asmenų. Nuotr. A. Saulaičio

Apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį kalbėjo dr. Augustinas Idze- 
lis, dr. Jonas Cadzow ir dr. 
Viktoras Stankus. Jie supažin
dino klausytojus su Lietuvos 
ekonomija, gyventojų statis
tikomis, gyvenimo sąlygomis ir 
pan.

Stovyklon pasikvietėm Wis- 
consino universiteto profesorių 
latvį Valters Nollendorfs. Jis 
kalbėjo apie Rygos įtaką poka
rinei latvių lyrinei poezijai. Kal
bą paįvairino skaidrėmis. Pa
stebėjo, kad tokių studijų savai
čių reikšmė yra labai svarbi. 
Jei ne šio pobūdžio stovyklos, 
latviai vargu ar būtų užsiau
ginę jaunų poetų prieauglį.

Estas George Kurman, Wes- 
tern Illinois universiteto profe
sorius, kalbėjo šiek tiek bend
resnėmis temomis — apie So
vietų vykdomą cenzūrą ir pan.

(nukelta į 4 psl.)
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TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė

Bulvių vietoje tinka virti ryžiai. Į likusį skystimą, kuriame bu
vo troškinta mėsa, įdedama truputį sviesto, miltų ir pavirinama. 
Taip pagamintas padažas užpilamas ant mėsos.

Įdarytas kiaulienos krūtinkaulis
2 sv. krūtinkaulio,
1 sv. raugintų kopūstų,
4 vidutinio didumo obuoliai,
1 šaukštas sviesto,
2 svogūnai, druskos, pipirų.

Kiaulienos krūtinkaulis nuplaujamas, kaulai perkertami, kad 
paskui lengviau būtų supiaustyti, ir aštriu peiliu tarp mėsos ir 

kaulų daromos skylės (panašiai, kaip įdarytuose šonkauliuose), 

kurios prikemšamos tokiu pat įdaru, kaip ir šonkauliai, arba troš
kiniais šviežiais kopūstais su obuoliais. Jei mėsa šviežia, ją reikia 
ištrinti druska ir pipirais, įdarytas krūtinkaulis užsiuvamas ir kepa
mas taip, kaip šonkauliai. Į stalą duodamas su bulvėmis ar 
bulvių koše.

Kaulus perkirtus, krūtinkaulį galima išvirti pasūdytame van
denyje, apkepinti riebaluose ir duoti į stalą su bulvėmis ir 
troškintais kopūstais.

Kumpio ir lakštinių apkepas
3 stikl. kvietinių miltų,
2 kiaušiniai,
1 sv. kumpio,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas džiuvėsėlių, truputis druskos.

Iš miltų, druskos, kiaušinių ir kiek reikia vandens užmin
kyti tokio kietumo tešlą, kad lengvai galima būtų kočioti. Tešla

iškočiojamą nelabai plonai, supiausfoma vidutinib didumo ruože
liais ir išverdama pasūdytame vandenyje. Išvirus supilama ant sieto 
ir perpilama šaltu vandeniu.

Kumpis supiaustomas ruoželiais ir pakepinamas svieste. For
ma ištepama Sviestu ir pabarstoma džiuvėsėliais. Į ją dedama 
eilė lakštinių, eilė kumpio ruoželių tol, kol viskas sudedama (vir
šutinis sluoksnis lakštinių). Paviršius aptepamas plaktu kiauši
niu, palaistomas riebalais ir kepamas krosnyje 30 minučių.

Apkepas į stalą duodamas tame pačiame inde, o atskirai duo
damas koks nors .stiprus padažas, pav., krienų ar pomidorų.

Kumpio ir pyrago apkepas 
1/2 sv. kumpio, ' ‘ !
3/4 sv. pyrago, 
2 svogūnai, 
1/2 stiklinės grietinės,
4 kiaušiniai, ‘
1 šaukštas sviesto, džiuvėsėlių, pipirų.

Išmirkytas ir išspaustas pyragas trinamas dubenyje mediniu 
šaukštu, dedant po vieną trynį, kol viskas sudedama. Paskui pride
dama sviesto, grietinės, druskos, smulkiai maltų pipirų ir išplakti 
baltymai. Viskas lengvai maišoma. Tuo pačiu laiku paruošiamas 
ir kumpis. Jis supiaustomas smulkiais ruoželiais ir sumaišomas 
su smulkiai sukapotais svogūnais ir mišinys pakepinamas svieste.

Į sviestu pateptą ir džiuvėsėliais pabarstytą forrilą dedamas 
piršto storumo paruoštos tešlos sluoksnis ir toks pat sluoksnis 
kumpio. Taip kartojama, kol viskas sudedama. Viršutinis sluoks
nis, kuris baigiasi pyrago tešla, palaistomas sviestu it pabarsto
mas trintu sūriu. Paruoštas apkepas dedamas į vidutinio karštumo 
krosnį ir kepamas 15-20 min. Kai apkepas nuo indo kraštų atšoka, 
galima iš krosnies išimti, nes yra iškepęs.

Apkepas į stalą duodamas tame pačiame inde, kur kepė. 
Atskirai padažinėje paduodamas pomidorų ar svogūnų padažas.

Mėsos likučių ir bulvių košės apkepas
2 sv. virtos ar keptos mėsos,
2 kiaušiniai,
2 svogūnai, >
2 lauro lapai, pipirai,
1 šaukštas sviesto ar taukų, bulvių košės.

Virtos ar keptos mėsos likučiai, labiau tinka kiauliena, supiaus
tyti smulkiais gabalėliais arba sumalti mašinėle. Smulkiai su

piaustyti svogūnai pakepinami svieste, dedami visi riebalai. Vė
liau sudedama susmulkinta mėsa, druska, pipirai pagal skonį, 
trinti lauro lapai, ir, jei mėsa labai liesa, įdedama truputį paspirgin
tų lašinukų. Atkeliama nuo ugnies, sudedami išplakti kiaušiniai, 
išmaišoma ir dedama į paruoštą formą, sluoksniuojant su gerai pa
ruošta bulvių koše taip, kaip darant lakštinių apkepą. Viršutinis 
košės sluoksnis apdedamas sviesto trupinėliais, tada paviršius būna 
geltonas ir gražus. Pastatoma į krosnį 15-20 min. Kada apkepo pa
viršius pageltonuoja, išimama iš krosnies, ir apkepas papuošia
mas bulvių koše. Dar trumpam vėl pakišamas į krosnį, kad apkeptų. 
Tada papuošiamas morkomis ar petražolių lapeliais ir duodamas 
į stalą su krienų ar pomidorų padažu. Tinka duoti rauginti žali 
kopūstai, agurkai ir kitos salotos.

Šutinys
2 sv. kiaulienos ar kitokios mėsos,
1 lauro lapas, pipirai,
1 didelis svogūnas, morkos, salieros,
1 šaukštas kvietinių miltų,
3/4 stiklinės grietinės,
2 šaukštai sviesto,
2 stiklinės sultinio, druskos.

Keptos ar virtos mėsos likučiai (mėsa gali būti įvairi: kiauliena, 
jautiena, veršiena, aviena ir kt.) supiaustomi nedideliais keturkam
piais gabaliukais, apvoliojami miltuose, apkepami riebaluose., su- . 
dedami į prikaistuvį ir troškinami, užpylus truputį svię$td 
tinio šu prieskoninėmis daržovėmis. Kai jau m^š'a*!?'^tn^s^ • 
įpilama grietinė.

Taip paruoštas šutinys valgomas su lakštiniais, pomidorų. . . 
salotomis ar bulvių koše.

Šutinys kitaip
1 sv. be kaulų kiaulienos,
1 sv. jautienos,
1 kupinas šaukštas sviesto ar alyvos,
2 vidutinio didumo svogūnai,
1 morka, salieras,
4 stiklinės sultinio,
1 pomidoras.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI DAINAVOJE
Vėsus ir darganotas buvo rug

piūčio 4 sekmadienis, kada LF 
bičiuliai bei jų svečiai pradėjo 
rinktis į šių metų poilsio ir stu
dijų savaitę. Joje susitiko toli
mosios Kalifornijos (L. Valiukas, 
Juozas Kojelis su sūnumi Linu 
ir dukra Daina, dr. Z. Brinkis, 
B. Brazdžionis, A. Raulinaitis), 
Kanados ir artimesnių miestų 
bičiuliai, Chicagos (Ambrozai- 
čiai, P. Kisielius, P. Narutis, 
Naudžiai, A. Razma su sūnumi, 
etc.), visa eilė iš Clevelando, 
o daugiausia iš gretimo Detroito.

Jau pirmadienį oras pasitaisė.
L. Valiuko pastangomis buvo 
parengta labai išsami studijų 
programa, į kurios vykdymą 
buvo įtraukta apie 30 asmenų 
(jų tarpe apie trečdalis jaunimo 
atstovų). Vyravo dvi pagrindi
nės temos: pirma, Lietuvos ir 
Lietuvių Bendruomenės proble
mos mūsų pačių tarpe, ir ant
ra, kaip mes galime prasiveržti 
į gyvenamo krašto visuomenę 
Lietuvos laisvės bylos reikalu. 
Nagrinėjimo forma — paskaitos 
ir simpoziumai. Po to buvo 
skatinama publika įsijungti su 
klausimais bei diskusijom.

Prie pirmosios grupės temų 
tektų skirti:

1) St. Barzduko pranešimą, 
pri stačiusį Lietuvos istorijos 
skerspiūvį, iškeliant jos gražiau
sius švystelėjimus (“stebuk
lus”) ir pasireiškusius negalavi
mus — nelaimes; 2) A. Kairio, 
JAV LB Kultūros Tarybos pir
mininko, paskaita, iškėlusi mū
sų kultūrinių laimėjimų reikš
mę kovoje už krašto laisvę; 
3) simpoziumas “LB ateities 
darbai ir žygiai” (J. Ardys, dr. 
H. Brazaitis, V. Kamantas, B. 
Raugas, V. Volertas), vadovau
tas J. Kojelio; ypač taikliai LB 
padėtį bei jos problemas nu
švietė V. Kamantas, panaudo
damas tam vaizdines priemo
nes; 4) B. Brazdžionis chronolo
gine tvarka apžvelgė “pragarą, 
per kurį mūsų rašytojai turėjo 
pereiti Rusų okupuotoj Lietu
voj”; 5) A. Klimas davė vaiz
dą, kas lietuvius Tėvynėje ir 
išeivijoje skiria (laikas, aplin-

Prel. dr. J. Tadarauskas

PAGERBTAS PREL. DR.
J. TADARAUSKAS

Hamiltono, Ont., Kanadoj, 
lietuvių Aušros Vartų parapijos 
klebonas mons. dr. Juozas Ta
darauskas rugpiūčio 13 iš Ha
miltono diecezijos vyskupo ga
vo specialų diplomą, kuriuo pa
keliamas į Šv. Sosto prelatus su 
“Right Rev. Msgr.” titulu.

Hamiltono vysk. Paul Reding 
tai padarė ne vien savo nuo
žiūra. Tam vieningai pritarė ir 
vyskupijos senatas, kurį sudarė 
ne vien dvasiškiai, bet ir pa
sauliečiai. Vyskupo pasiūlymui 
pritarė ir Roma.

Prel. Juozas Tadarauskas gi
męs 1913 spalio 23 Vilniuje. 
Baigęs Telšių kunigų semina
riją, kunigu įšventintas 1937 
birželio 6. Pastoracinį darbą 
dirbo Lietuvoj parapijose ir 
gimnazijose kaip kapelionas. Iš
eivijoj dirbo tarp Švedijos, Da
nijos ir Norvegijos lietuvių, kol 
1947 gale atvyko į Kanadą. Ha
miltone 1948 pavasarį įsteigė 
lietuvišką parapiją ir jai nuo pat 
pradžios vadovauja. Yra buvęs 
Kanados LB krašto tarybos na
riu, Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės pirmininku. 
Dabar taip pat tai Vienybei pir
mininkauja, kartu eidamas ir lie
tuvių sielovados Kanadoj direk
toriaus pareigas. 

kurna, laisvė ar nelaisvė) ar 
jungia (istorija, kalba, netikrumo 
jausmas ateitimi, etc.); 6) kun. 
K. Pugevičius padarė pranešimą 
apie organizuojamą Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybą, o 
kun. H. Šulcas kalbėjo apie bū
simą Tretįjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą ir parodė 
skaidrių iš lietuvių gyvenimo 
Brazilijoj. — Antrąją temų gru
pę pradėjo L. Valiukas, išda
lindamas profesionaliai pa
ruoštą sąrašą “būdų ir priemo
nių”, kaip prasiveržti “į plačią
sias Amerikiečių mases su Lie
tuvos bylos reikalu”, pridėda
mas visų JAV Kongreso narių 
sąrašą su jų adresais ir pavyz
džius laiškų, kaip į juos kreip
tis. Po to buvo kun. Pugevičiaus 
sugestijos, kaip geriausiai pa
naudoti spaudą, radiją ir T. V. 
tam pačiam laisvės reikalui. Li
nas Kojelis, dar 19 metų nepa
siekęs studentas, gražia lietu
vių kalba papasakojo apie savo 
įsijungimą į Respublikonų par
tiją ir darbus joje.

Patys įdomiausi buvo du sim
poziumai:

1) Jaunimo paruošimas visuo
meninei veiklai bei Lietuvos 
laisvinimo darbui; jo dalyviai 
— šeši studentai— M. Eivaitė,

LIETUVOS VYČIŲ
SEIMAS DETROITE

Lietuvos vyčių metinis sei
mas buvo rugpiūčio 7 - 11 
dienomis Detroite, Southfield. 
Baigtas rugpiūčio 11 Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje mišiomis, 
kurias koncelebravo: kun. A. Ba
bonas, kun. J. W. Stanievičius, 
kun. S. Raila ir kun. W Karavec- 
kas. Prie altoriaus buvo ir kar
dinolo John F. Dearden atsto
vas vysk. Thomas Gumbleton, 
kuris daug prisidėjo prie nau
jos bažnyčios statybos.

Delegatai buvo atvažiavę 
iš šių valstybių: Illinois, Ohio, 
Pennsylvanijos, Massachu- 
setts, Michigano, New Yorko, 
New Jersey, Indianos, Con- 
necticuto ir Rhode Island.

Seimo posėdžiai buvo gražia
me viešbutyje — Ramada Inn. 
Ten buvo pakabintas įrašas — 
Welcome Home Knights of Lith
uania. Įrašas buvo apšviestas ir 
nuo greitkelio buvo gerai ma
tomas.

Seimą pasveikino Detroito 
kardinolas Dearden, vysk. Vin
centas Brizgys, Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas, Michigan gu
bernatorius William Milliken, 
miesto majoras Donald Fran
cas si ir k.

Posėdžių metu buvo daug 
diskutuota. Kun. Kazimieras 
Pugevičius aiškino vyčiam, kaip 
jie gali padėti klebonam išlai
kyti lietuviškumą parapijose. 
Marian Skabeikis prašė organi
zuoti jaunius vyčius.

Rezoliucijose padėkota kon- 
gresmanui R. Hanrahan ir Jack- 
son, kad jų rūpesčiu buvo pri
pažinta Simui Kudirkai Ame
rikos pilietybė.

Buvo meno vakaras ir banke
tas. Banketo metu vyčiai norė
jo įteikti medalį “Friendship 
Award” Michigano atstovei 
kongrese Martha Griffiths už 
jos pasidarbavimą lietuviams ir 
Lietuvai, bet ji negalėjo būti 
Detroite. Tuo metu iš preziden
to pareigų pasitraukė preziden
tas Nixonas ir atėjo naujas pre
zidentas Fordas. Visi senatoriai 
ir kongresmanai buvo Washing- 
tone. Tas medalis jai bus įteik
tas vėliau.

Į naują vyčių valdybą išrink
ta: pirm. Leonas Paukšta iš Chi
cagos, 1-ma vicepirm. Marian 
Skabeikis iš New Yorko, 2-ras 
vicepirm. Antanas Miner iš 
Mass., 3-čias vicepirm. Longi
nas Švelnis iš Mass., protokolų 
raštininkė Gražina Vaškelis iš 
Detroito, finansų raštininkė Ada 
Sinkawitz, iždininkė Irena Stan
kus iš Chicagos, iždo globėja 
Aldona Bunikis iš Detroito, ri
tualo reikalam — Bertha Janus 
iš Detroito.

Iš Detroito šie pakelti į ket
virtą vyčių laipsnį: Ruth Grash- 

D. Kojelytė, L. Kojelis, S. Kup
rys, A. Razma, Jr., ir L. Sidrys.

2) Simpoziumą “Lietuvių da
lyvavimas amerikiečių visuo
menėje, kultūrinėje, mokslinėje 
bei politinėje veikloje ir nauda 
lietuviams bei Lietuvos bylai” 
sudarė žmonės, kurie jau prak
tiškai dirba atitinkamose sri
tyse: dr. A. Klimas, R. Kudu- 
kis, A. Rukšėnas, adv. P. Žum- 
bakis ir R. Žymantaitė.

Savaitė buvo apvainikuota 
aukštos kokybės dainos ir lite
ratūros vakaru, kurį pravedė V. 
Majauskas. Čia solistė G. Čap- 
kauskienė, akomponuojant jau
najam S. Cibui iš Bostono, pa
dainavo eilę rečiau girdimų lie
tuviškų dainų ir ištraukų iš įvai
rių operų. B. Brazdžionis atvėrė 
publikai visu nuoširdumu savo 
poezijos skrynelę, padeklamuo
damas ir naujausių savo eilėraš
čių. V. Volertas paskaitė ištrauką 
iš būsimo romano, o A. Baro
nas išėjo su jam būdingais hu
moristiniais eilėraščiais. Tai jau 
buvo vėlyvas šeštadienio, rug
piūčio 10 vakaras, kai po to visi 
gausingi vasarotojai sugūžėjo 
prie ežerėlio gegužinėn — 
bendroms dainoms ir šokiams...

J. Povilaitis

ka, Magdalena Smailis, Jonas 
Kolinske, Frank Petroski, An
tanas Dainius, Frank Buni
kis ir D. Klucens.

Praėjusiais metais vyčiam 
pirmininkavo Susan Boroskas 
iš Brockton, Mass. Seimo rengė
jos Detroite buvo Ruth Grasha 
ir Magdalena Smailis. Iš Dievo 
Apvaizdos kuopos šie pirminin
kavo atskirom komisijom: kultū
ros vakaro — Elena Tucker, 
banketo — Mariona Kasė, ark
liukų vakaro — Bertha Janus, 
registracijos — Frank Zager, 
seimo knygutės — Vicki Cepe- 
lonis, priešpiečių — Sophi Za
ger, pusryčių — Betty Petroski, 
maudymosi — Chester ir Mar- 
garet Nashlon, informacijos — 
Antanas Dainius.

Kitų metų vyčių seimas bus 
New Yorke.

Dainius

Venecuelos lietuvaitės neša vainiką pro Laisvės arką didžiojo 
monumento link, minint birželinius įvykius.

Birželinių įvykių 
minėjimas Venecueloj

Istoriniame Campo Carabodo 
birželio 30 buvo paminėti įvy
kiai, lietę lietuvių tautą birželio- 
liepos mėnesiais ar kiek anks
čiau bei vėliau: Lietuvos okupa
cija, trėmimai Sibiran, visuotinis 
tautos sukilimas (1941), Romo 
Kalantos susideginimas, Simo 
Kudirkos tragedija ir kt.

Minėjimas prasidėjo pamal
domis to paties vardo koplyčioj. 
Mišias aukojo ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Antanas Perkumas, SDB. Suva
žiavusieji lietuviai sutartinai pa
giedojo tradicines giesmes, ku
rios savo melodingumu malo
niai nuteikė saviškius ir sužavė
jo vietinius gyventojus. Mielą 
įspūdį paliko giedantysis jauni
mas, apsirengęs tautiniais dra
bužiais. Pamaldos buvo baigtos 
giesme “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himnu.

Pamaldų metu mūsų vainikas 
buvo padėtas prie Venecuelos 
Nežinomojo Kareivio kapo, 
prieš kariškąją garbės sargybą, o 
po pamaldų Valencijos apylin
kės mergaitės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, specialiai 
paskirto kariškio ir suvažiavimo 
dalyvių bei vietinių kaimelio 
gyventojų ir atvykusiųjų turistų 
lydimos, nunešė vainiką prie di
džiojo paminklo žuvusiem už 
Venecuelos laisvę (1821 birželio 
24 batalla de Carabodo).

Minėjimą organizavo Ve
necuelos LB centro valdyba, tal
kinant Valencijos apylinkės val
dybai, kurios pirmininkas yra 
Juozas Kukanauza, ir šios apy
linkės jaunimas, vadovaujant 
tautinių šokių mokytojai Aureli
jai Žalnieriūnaitei-Ross.

Jaunimo simpoziumo dalyviai Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje. Iš k. Leonardas 
Valiukas — LFB pirmininkas, Linas Kojelis, Marija Eivaitė, Linas Eidrys, Daina Ko- 
jelytė, Antanas Razma jr., S. Kuprys. Nuotr. Kazio Sragausko

ATEITININKAI SENDRAUGIAI DAINAVOJE
Tradicine virtusi sendrau

gių stovykla šiemet vyko nuo 
liepos 28 iki rugpiūčio 3 die
nos. Jos sąstatas buvo gana mar
gas: jaunos šeimos su savo prie
augliu, mokslus išėję jau šiame 
krašte profesionalai ir dar Vo
ronežo laikus prisimeną vetera
nai sendraugiai. Suvažiavo jie 
pirmiausia poilsiauti pasigrožė
ti Dainavos kalneliais, pažaisti 
ir atsigaivinti tyrame Spyglio 
vandenėlyje. Tačiau jie turėjo 
ir įvairią programą, Kęstučio 
Keblio ir Arūno Liulevičiaus 
suorganizuotą savo dvasios po
lėkiam patenkinti.

Rytais stovyklos kapelionas 
kun. K. Pugevičius atlaikydavo 
mišias. Jos būdavo palydimos 
dalyvių giesmėmis, kurioms 
meistriškai vadovaudavo Pr. Za- 
ranka. Pasistiprinus kiekvieną 
priešpietį buvo einama į vis 
naujo prelegento pateikiamą 
paskaitą. Temos — pradedant 
lietuvių liaudies dainomis, o 
baigiant svarstymais apie psi- 
chodeliją . . .

Jauna poetė Aldona Zailskaitė 
ne tik davė lietuvių liaudies 
dainų apžvalgą istorijos eigoj, 
bet ir sumaniai parinktais pa
vyzdžiais pademonstravo jų

LIETUVIŲ 
STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Toronte lapkričio 28-31 yra 
ruošiamas Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimas.

Suvažiavimo tema yra Vie
nybė. Rengimo komitetas šiuo 
suvažiavimu stengiasi įgyven
dinti planą visiem studentam 
(klubam) susijungti į vieną stip
rią sąjungą. Tuo būdu organi
zacija bus stiprus vienetas aukš
tosiose mokslo institucijose ir 
galės veikti geriau nei praeity.

Daugiau informacijų bus pa
teikta vėliau. Taip pat visi mūsų

Minėjime dalyvavo lietuviai 
ar bent jų atstovai iš šių vieto
vių: Barąuisimeto, Caracas, La 
Victoria, Pto, Fijo, Maracay, Va
lencijos ir Tocuyito.

vns. 

melodijas, į dainavimą įtrauk
dama ir gausius klausytojus.

Prof. K. Skrupskelis nagrinėjo 
politinės filosofijos vystymąsi. 
Kun. K. Pugevičius padarė pra
nešimą apie jam pavestą suor
ganizuoti Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybą. Kun. K. Tri
makas, panaudodamas savo pa
tyrimą klinikinėj psichologijoj, 
vaizdžiai pristatė įvairius gy
venimo stilius, baigdamas pil
nutiniu žmogumi. Prof. L. Sa
baliūnas kalbėjo apie Lietuvos 
socialdemokratų partijos 1896 
1918 nutarimų raidą Lietuvos 
ateities klausimu. Tuo klausimu 
jis rašo ilgesnę studiją, kurios 
ištrauka jau 1972 buvo paskelb
ta “Slavic Review” žurnale. 
Prof. A. Matulis įdomiai kalbėjo 
apie Solženitsyną ir kaip jis sa
vo naujausioj knygoj aprašo bal- 
tiečius. Apie latvių rašytojus iš
eivijoj plačią apžvalgą davą prof. 
V. Nollendorfs. Paskaitų ciklą 
užbaigė prof. kun. A. Paškus 
apie psichodeliją.

Po kiekvienos paskaitos išsi- 
vystydavo gana gyvos diskusi
jos. Stovykla turėjo beveik kiek
vieną vakarą ir meninę progra
mą. Trečiadienį, liepos 31, Ni
jolė Dėdinienė pasirodė su pui- 

tautiečiai bus painformuoti apie 
suvažiavimo rezultatus.

Rengimo komitetas nėra stip
rus finansiškai, nes, pvz., vien 
tik pašto ženklai šio suvažiavi
mo reikalam atsieis 350 dol. 
Todėl nuoširdžiai prašomi aka
demikai, filisteriai ir visi tau
tiečiai, kurie domisi studentų 
veikla, prisidėti prie suvažiavi
mo finansiškai. Aukas siųsti: 
Š.A.L.S.S., c/o Antanas Šileika, 
22 Langside Avė., Weston, Ont., 
Canada, M9N 3E3.

Čekius rašyti Š.A.L.S.S. vardu.

— Kun. Juozas Šeškevičius, 
ilgai darbavęsis tarp Brazilijos 
indėnų, neseniai lankėsi Ameri
koj. Grįžęs Brazilijon buvo pa
skirtas lietuvių Šv. Juozapo pa
rapijos klebonu Vila Zelinoj, 
Sao Paulo priemiesty. Pareigas 
perėmė rugpiūčio 4. Jo adresas:
C.P. 4118, Sao Paulo, Brasil,
S. America. 

kiu piano rečitaliu, o po to bu
vo pristatyta Danguolės Ston- 
čiutės grafikos darbų paroda 
(paroda vyko iki stovyklos pa
baigos; nemaža darbų parduo
ta).

Kitą vakarą pasirodė vaiku
čiai su savo talentų programa, 
Indrės Damušytės vadovauja
mi. Po to J. Boguta parodė 
skaidres iš poeto J. Aisčio gy
venimo. Rugpiūčio 2 prisistatė 
jaunieji rašytojai: Z. Bilaišytė,
A. Kuolas, A. Pečiūraitė, E. 
Juodvalkytė, T. Pautieniūtė ir 
J. Bradūnas.

Vėliau kun. H. Šulcas parodė 
skaidres iš Brazilijos lietuvių 
gyvenimo. Pagaliau šeštadienį, 
rugpiūčio 3, įvyko muzikos ir 
literatūros vakaras. Čia solistas
B. Prapuolenis padainavo eilę 
J. Brahms dainų, o pabaigai — 
lietuvišką “Ulijoną”. Julija 
Švabaitė jautriai paskaitė iš savo 
poezijos, o A. Baronas pasirodė 
su humoristiniais eilėraščiais ir 
novele apie obelę. Vakaras baig
tas jaunųjų ir sendraugių šo
kiais, užtrukusiais iki po vidur
nakčio. Neužmirština, kad patys 
jauniausi stovyklos dalyviai tu
rėjo laimės pajodinėti arkliais ir 
pasivažinėti ant šieno vežimų...

Dalyvis

Beaumont 
stovykloj
(atkelta iš 3 psl.)

“Day of Shame” autorius Al
gis Rukšėnas pateikė gyvą žur
nalistikos darbo apžvalgą. Pa
pasakojo apie žurnalisto įtemptą 
darbą ir savo asmeniškus išgy
venimus. Paminėjo ir planuoja
mą veikalą, “Don’t Die on My 
Shift”, apie smurtą Amerikoje.

- o -
Laisvalaikiais maudėmės, 

plaukiojom baidarėmis, futbolo 
rungtynėse sumušėm amerikie
čius skautus. Vakarais linksmi
nomės prie laužo, studijavom, 
dainavom. Savaitės pradžioje su- 
organizavom Beaumont Bliūdą 
(sulietuvintą College Bowl) 
Dėstytojai, žinoma, įstengė pa
rinkti pačius sunkiausius klau
simus. Penktadienio vakare su- 
ruošėm literatūros vakarą.

Stovykla pavyko. Tiek dėsty
tojai, tiek rengėjai nesitikėjom, 
kad be priekaištų dalyviai iš
sėdės 6-7-8 valandas va
saros karštyje, kad kalbės savo 
tarpe lietuviškai, kad mokysis 
bibliotekoje net iki pirmos va
landos ryto. Maloniausia, kad 
buvo juntamas noras gilintis, to
bulėti lituanistikoje.

Su meile buvo duota, ir su 
meile buvo priimta. Dėstytojai 
nuoširdžiai beldėsi į mūsų lie
tuviškas širdis, ir mes jas pla
čiai atvėrėm. Jaunimas nori iš
laikyti lietuvybę, turi daug kon
krečių planų, tik nepamirškit, 
vyresnieji, nuoširdžiai pasida
linti su mumis patirtimi, mus 
padrąsinti ir kartu su mumis pa
sidžiaugti.
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PHILADELPHI JOJ
Pašventintas 

prof. dr. Antano Salio 
antkapis

Rugpiūčio 3 velionio žmona 
Sofija sukvietė gimines ir arti
muosius dalyvauti pamaldose už 
velionio sielą ir antkapio šven
tinime.

Pamaldos įvyko Šv. Andrie- 
kaus parapijos bažnyčioje, ku
riai velionis priklausė ir kurioj 
jis skaitydavo mišių liturgijos 
dalį.

Po pamaldų visi dalyviai nu
vyko į kapines. Kun. K. Saka
lauskas, asistuojamas kleb. kun. 
J. Degučio, pašventino pamink
lu

Pasibaigus liturginėm šventi
nimo apeigom, rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis tarė žodį.

Po šventinimo iškilmių velio
nio žmona visus dalyvius pa
kvietė į svetainę pietum.

Dalyvių tarpe pastebėta: duk
ra Rimgailė, vaikaitė Laimutė, 
žentas prof. dr. A. Gaigalas, ve
lionio žmonos brolis A. Vaške
lis su šeima, prof. dr. Br. Vaš
kelis su šeima, dr. V. Mačiū
nas su šeima, svečias iš Aus
tralijos J. Balbata, Alg. Vaškelis 
ir būrys artimųjų.

Antkapio projektą paruošė 
skulptorius V. Jonynas. Nors 
antkapio tokio, kaip jis buvo 
suprojektuotas, dėl kapinių ad
ministracijos pretenzingų rei
kalavimų ir nebuvo galima rea
lizuoti, bet ir dabar jis daro 
stiprų įspūdį ir išsiskiria iš kitų.

Prieš dvejus metus baigęs že
miškąją kelionę, ten atgulė mū
sų žymusis kalbininkas prof. 
dr. Antanas Salys amžinajam 
poilsiui. Dabar jo žmona tą vietą 
paženklino gražiu, menišku ir 
kiekvienam praeiviui daug sa
kančiu antkapiu.

Šis paminklas yra akivaizdus 
liudijimas, kad miršta tik kūnas, 
o siela, krikščioniški, kultūri
niai, moksliniai darbai lieka 
gyvi ir meilės bei padėkos si
jomis jie mus riša peržengdami 
mirties slenkstį.

Po pietų artimieji buvo dar 
susirinkę į S. Salienės reziden- 
cihą, kur buvo pademonstruotas 
filmas, susuktas paskutinėmis 
profesoriaus gyvenimo dieno
mis ir kur jis yra pareiškęs savo 
testamentinius žodžius lietuvių 
kalbos reikalu.

Sunkus, šaltas granito luitas 
slegia žemelės veidą, bet me
nininko ranka papuoštas traukia 
kiekvieno praeivio akį ir be
žodę kalba klausia: ar ir tavo 
gyvenimo kely įmintos pėdos 
bus vertos prisiminimo.

Ad. G.

Palaidotas 
Simas Šiugžda

Liepos 25, vos penkias valan
das tesirgęs, širdžiai sunegala
vus mirė Simas Šiugžda, pa
likdamas giliame liūdesy žmoną 
Eugeniją, dukrą Teresę su šei
ma, sūnus Algimantą ir Joną 
su šeimomis ir dešimt anūkų.

Liūdi Lietuvoje jo brolis Bro
nius, seserys Uršulė, Marytė, 
Anelė, Teresė ir brolienė Sa- 
liomė su šeimomis.

Liūdi brolis Juozas Urugva
juje su šeima.

Velionis buvo gimęs 1904 spa
lių 2 Pajevonio valsč., Užupių 
kaime. Ten jis sukūrė šeimą, 
ten jis ir ūkininkavo iki reikėjo 
apleisti tėvynę, artėjant bolševi
kiniam siaubui.

Nors velionis buvo ūkinin
kas, bet gerai buvo pramokęs 
staliaus amato, kuriuo išeivijoje 
jis ir vertėsi.

Buvo ramaus, taikingo, nuo
saikaus būdo žmogus. Jo nuošir
dumu ir paslaugomis ne vie
nas lietuvis yra pasinaudojęs.

Tad nenuostabu, kad į šerme
nis su juo atsisveikinti atsi
lankė neįprastai gausus būrys 
žmonių, o už jo vėlę užprašyta 
virš šimto mišių. Tai buvo gy
vas liudijimas jo krikščioniško, 
tiesaus gyvenimo.

Liepos 29 po pamaldų Šv. 
Andriejaus bažnyčioj gausaus 
artimųjų būrio buvo palydėtas į 
Šv. Kryžiaus kapines, kur rado 
tarp tūkstančių lietuvių ir savo 
amžinojo poilsio vietą.

Antano Vaičiulaičio žodis 
prie prof. Antano Salio 

antkapio

“Ši žemė yra mūsų tėvonija 
ir tėviškė pagal teisėtą pavel
dėjimą iš mūsų senelių bei pro
senelių”, rašė Vytautas Didysis 
1420 metais imperatoriui Zig
mantui, aiškindamas skirtumą 
tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, 
ir nurodydamas, kad tos žemės 
“visada buvo ir dabar yra ta 
pati Lietuva, nes viena kalba 
ir tie patys žmonės”.

Aname Vytauto Didžiojo raš
te turime gal pirmą kalbinį Že
maitijos aiškinimą — tai “že
mesnė žemė”.

Iš tos tėvonijos ir tėviškės, 
iš tos “žemesnės žemės”, iš 
Reketės sodybos mūsų dieno
mis atkilo brangusis lietuvių 
kalbos aiškintojas Antanas Sa
lys.

Savo gyvenimą, žinojimą, ga
bumus jis atidavė lietuviška
jam žodžiui —jo mokslui, gimi
nystei su kitomis kalbomis, jo 
grožiui ir skaidrumui, tarmėms 
ir šnektoms.

O tie, kurie turėjom laimės 
jo klausytis universiteto suole, 
niekados neužmiršime, kokiu 
patrauklumu jis aiškino kartais ir 
painias bei šakotas kalbos tie
sas.

Visados minėsime ir širdyje 
bei gyvenime nešiosime jo kal
binio testamento žodžius, įrašy
tus jau pačiame jo dienų sau
lėleidyje.

Jei galėtume dar kartą pasi
šnekėti, tartume šiandien An
tanui Saliui:

“Mokytojau, mokslo vyre, Že
maičių žemės garbe, lietuvių 
kalbos ramsti — ir mūsų visų 
mielasis bičiuli.

“Tujen žinojai: — Kaip tauta, 
mes gyvi esame tik lietuvių 
kalba. Ji yra mūsų gyslų krau
jas, mūsų kvapas, mūsų kū
rybos versmė, mūsų meilė, pa
sididžiavimas, gintaras išplautas 
iš Baltijos vandenų į Žemaičių 
žemės krantus, ir mūsų vėliava 
pasauliui. —

“Tad teisingai paskyrei jai 
geriausiąją savo dalią ir išmonę.

“Ir mes tikime, kad Tavo 
triūsas vešės ir neš įkvėpimą 
mūsų žemei karta iš kartos — 
ligi tolimųjų genčių.

“Tai Tavo paminklas.
‘Ir Tujen, nors iš mokslinių 

versmių, svajojai apie tobuląjį 
mūsų žemės žodį, kaip ir kitas 
Žemaičių žemės vyras — poetas 
Vytautas Mačernis, kuris rašė: 

“— Ir žody — tobulajam ru
tuly — nušvito naujas, nemirš
tąs pasaulis ...”

“Nors ir nebylodamas mums, 
dabar Tujen regi tobulą Tiesą, 
apie kurią kalba apaštalas Jo
nas:

“— Tu turi amžinojo gyveni
mo žodžius”. —

NEW LONDON, CONN.
A. Rajeckas sieks daktaro 

laipsnio
Algis Rajeckas, Zuzanos Si

manavičiūtės ir Fausto Rajeckų, 
gyv. Waterford, Conn., sūnus 
baigė Trinity kolegiją, Hartford, 
Conn., kur jis studijavo chemi
ją. Tolimesnėm studijom jis pri
imtas į Massachussets Techni
kos institutą, kur sieks chemi
jos daktaro laipsnio.

Šią vasarą Algis dirba prie 
Golden Star Memorial tilto, ei
nančio per Tahmes upę, atnau
jinimo darbų, prižiūrėdamas ce
mento paruošimą.

Jonas Jasys, išdirbęs Pfizer 
Co., Bakteriologijos skyriuje 
daugiau kaip 13 metų, rugpiū
čio 2 pasitraukė į pensiją. Jis 
su žmona vienu du gyvens savo 
namuose, New London, Conn., 
nes ir paskutinis iš trijų jų 
vaikas — duktė Zina jau paliko 
jų namus. Ji birželio mėn. bai
gė gail. seserų mokyklą, Hart
ford, Conn., pradėjo dirbti ten 
Šv. Pranciškaus ligoninėj ir ap
sigyveno Rocky Hill., Conn.

J. Bal.

Ilsėkis ramybėje, baigęs že
miškąją kelionę, o tavo švie
sus prisiminimas liks ilgam tavo 
šeimos ir artimųjų širdyse gyvas.

Ad. G.

Prof. Antanui Saliui paminklas, pašventintas rugpiūčio 3 Philadelphijos kapinėse. Paminklą 
suprojektavo dail. V. K. Jonynas.

CLEVELAND, OHIO

Iškilmingai pagerbtas 
kun. J. Angelaitis

Švč. Mergelės Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos klebonas 
kun. Juozas Angelaitis gegužės 
26 atšventė savo 40-ties metų 
pastoracinio darbo jubiliejų.

Jubiliejinei šventei ruošti 
buvo sudarytas Clevelando lie
tuviškų organizacijų komitetas, 
kuriam vadovavo K. Žiedonis.

Šventės dieną į Švč. Mergelės 
Nepaliaujamos Pagalbos bažny
čią rinkosi ne tik šios parapijos 
nariai, bet ir visi kiti lietuviai, 
kurie įvertina šios parapijos kle
bono milžinišką darbą statant su 
viršum dviejų milijonų vertės 
parapijos centrą.

Mišias aukojo pats jubiliatas, 
asistuojant kun. G. Kijauskui 
ir kun. K. Pugevičiui. Lietuvių 
kalba šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. G. Kijauskas, o 
anglų kalba — diecezijos kanc
leris kun. James A. Griffin. Pa
maldose taip pat dalyvavo die
cezijos kunigų tarybos pirminin
kas kun. J. McDonough. Po pa
maldų buvo pašventinta bažny
čios prieangy bronzinė lenta su 
kun. J. Angelaičio bareljefu, kurį 
suprojektavo dailininkė Nijolė 
Palubinskienė. Tai graži para- 
piečių padėka ir kun. J. Angelai
čio, kaip didžiojo parapijos sta
tytojo, įamžinimas.

Iškilmingas jubiliato pagerbi
mas didžiuliu banketu įvyko vir
šutinėj parapijos salėj. Susirinko 
apie 400 žmonių. Garbės sve
čiais buvo kun. G. Kijauskas, 
kun. K. Pugevičius, kun. B. Iva
nauskas, G. Voinovich, R. Ku- 
dukis, kun. A. Dubek, kun. J. 
Kunkel, kun. A. Sabaliauskas, 
kun. K. Žemaitis, kun. A. Pavec, 
seselė M. Margaret, K. Žiedonis, 
kun. A. Virant, S. Barzdukas,
I. Žilinskienė, David J. Trenton 
ir kiti. Banketui vadovavo inž. 
R. Bublys, savo įžanginiam žo
dy gražiai charakterizavęs jubi
liatą, priskirdamas jam didelius 
nuopelnus ne tik už pastatų 
kompleksą, bet ir už dvasinę sta
tybą, kuria jis sugebėjo visus 
šios parapijos lietuvius sujungti 
į vieną didžiulę šeimą.

Maldą sukalbėjo kun. G. Ki
jauskas. Po to už jubiliatą buvo 
pakeltas šampano tostas. Sve
čiai jam sugiedojo Ilgiausių me
tų.

Apie kun. J. Angelaičio gyve
nimą įdomiai kalbėjo R. Kudu- 
kis. Kaip Clevelando burmistro 
atstovas, jis įteikė jubiliatui spe
cialią burmistro proklamaciją, 
skelbiančią šią dieną Cleve- 
lande kun. J. Angelaičio diena. 
Toliau sveikino Coyahoga 
County kontrolierius G. Voino
vich, kuris taip pat gražiai iš
ryškino kun. J. Angelaičio as
menybę ir jo nenuilstamą veik
lą šioj parapijoj. Šio rajono mies
to tarybos narys David Trenton 
sveikino su miesto tarybos pro
klamacija. Kun. K. Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Tarnybos pir
mininkas, šiltu žodžiu pasvei
kino jubiliatą, iškeldamas šios 
parapijos svarbą Clevelande. 
Bendruomenės pirm. J. Malskis 

visų organizacijų vardu įteikė 
kun. J. Angelaičiui albumą su 
vaizdais iš jo kasdieninio gyve
nimo. Visų lietuvių vardu svei
kino Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės garbės pirm. St. Barz
dukas.

Padėkos žodį taria kun. J. Angelaitis, kai jam buvo su
rengtas pagerbimas 40 metų kunigystės sukakties proga. Iš k. 
sesuo Margarita, Romas Bublys, kun. J. Angelaitis, K. Žiedo
nis, kun. B. Ivanauskas, kun. J. Kunkel, kun. A. Sabaliaus
kas, Daniel Trenton. Nuotr. V. Bacevičiaus

WATERBURY, CONN.
300 metų

Birželio 9 Waterbury miestas 
atšventė 300 metų sukaktį. Šio 
jubiliejaus atžymėjimas čia tru
ko visą sąvaitę įvairiausių kul
tūrinių bei istorinio pobūdžio 
renginių pavidale. Turėjo pro
gos pasireikšti ir įvairiatautės 
Waterbury mažumos su • savo 
tautodaile ir kitokiais savos kul
tūros savumais. Lietuvių Mote
rų Klubo atstovės labai vyku
siai pademonstravo, net dviem 
atvejais, savo tautinius rūbus ir 
paįvairino tarptautinį valgio 
gaminių stalą, kuris buvo pa
puoštas Amerikos ir Lietuvos 
vėliavėlėmis, rožėmis, lėlėmis ir 
įmantriais gomurį kutenančiais 
gaminiais. Juos publika ir kai
myniniai stalai (pasipuošimui) 
graibstyte išgraibstė. Nesigi
riant reikia pasakyti, kad lietu
vės moterys pelnytai pateko į 
pirmuosius puslapius abiejų 
Waterbury laikraščių.

Užbaigai buvo suorganizuota 
didžiulio masto labai spalvingas 
paradas, kurio eisenoj žygiavo 
virš 15 tūkstančių dalyvių su 
70 orkestrų band ir 80 vežimų- 
floats. Žygiavimas truko virš 5 
valandų ir jį stebėjo virš 200 
tūkstančių minia.

Šiam įvykiui atžymėti pradėta 
ruoštis prieš metus. Daug kas 
užsiaugino (neskaitant hypių) 
barzdas ir pasigamino aprangą, 
būdingą atskirų šimtmečių įvai
riem laikotarpiam. Dalyvavo ga
na gausiai ir lietuvių kolonija, 
kurios pirmieji pionieriai (Pa
plauskai) čia atsikėlė bene 1849 
iš Pennsylvanijos. Lietuviškai 
kolonijai atstovavo: Lietuvių 
Bendruomenė, Liet. Pil. Poli
tinis klubas, Liet. Neprikl. Pol. 
klubas, Lietuvos Vyčiai, Liet. 
Moterų klubas, Liet. Neprikl. 
Pol. klubas, Lietuvos Vyčiai,

Po sveikinimų buvo meninė 
dalis, kurią atliko Čiurlionio an
samblio moterų choras su kank
lių orkestru.

Kun. J. Angelaitis tarė visiem 
padėkos žodį, džiaugdamasis 
tokiu nepaprastu jo pagerbimu 
ir jo darbų įvertinimu.

Banketas baigtas giesme Lie
tuva brangi.

I.S.

Liet. Moterų klubas, Liet. Vete
ranų S-ga Ramovė ir Šv. Juozapo 
parapijos mokykla.

Lietuvišką koloną sudarė apie 
200 žygiuotųjų ir jai atiteko 
pats eisenos vidurys. Jos centri
nis taškas — vežimas (float) vaiz
davo lietuvišką klėtį, ant kurios 
puikiai išpuoštų prieklėčių, gra
žus būrys tautiniais rūbais jauni
mo su akordeonu, savo įspū
dingumu pralenkė daugelį ir 
daug brangesnių vežimų. Tatai 
džiugino kiekvieną lietuvį žiū
rovą, kėlė pasididžiavimo ir pa
dėkos jausmus tiem, kurie savo 

energija ir triūsu taip gražiai 
iškėlė Waterbury lietuvių vardą 
prieš tokią gausią minią.

Birželis
Altos pirmininkas Adolfas 

Čampė birželio 16 surengė bir
želio tragiškųjų dienų minėjimą. 
Kaip ir praėjusiais metais, jisai 
iš anksto nušvietė anų dienų tra
giškumą amerikietiškoj spaudoj, 
o per lietuviškąjį radijo pusva
landį kvietė waterburiečius pri
siminti mūsų brolių ir sesių 

‘Golgotos kelią į Sibirą ir atiduo
ti pagarbą visiem tiem, kurie 
atidavė savo kančias ir gyvybę 
už mūsų Tėvų Žemę. Jų inten
cija minėjitno dieną klebonas 
kun. Jurgis Vilčiauskas aukojo 
mišias ir anglų kalba pasakė pa
mokslą, iškeldamas juodojo bir
želio žiaurumus ir tragiškumą. 
Mišiose dalyvavo ir prie komu
nijos ėjo kongresmanas Ronald 
Sarasin ir miesto burmistras Vic- 
tor Membruno su žmona. Vado
vaujant kompozitoriui A. J. 
Aleksiui, įspūdingai skambėjo 
choras giedant Dambrausko 
Dieve, Vanagaičio Nuliūdo ka
pais ... ir Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po mišių buvo nešamas 
rožių vainikas prie šventoriuje 
stovinčio kryžiaus ir čia, po

(nukelta į 6 psl.)

— Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų Federacijos vadas, da
lyvaus sendraugių stovykloj 
Kennebunkport, Maine, ir kal
bės valdybos veiklą liečiančiais 
klausimais. Stovykla vyksta 
rugpiūčio 18 - 25.

— Zeferinas Juknevičius, 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas Argentinoje, pri
siuntė UBA-BATUNnui 100 
egz. ispanų kalba išleisto Ar
gentinoje prof. Juozo Ereto “Los 
Balticos Olvitados” (Pamirštieji 
Baltai) leidinio. UBA-BATUN- 
as jau pradėjo jį dalinti ispaniš
kai kalbančių kraštų atstovybėm 
prie Jungtinių Tautų ir taipgi 
tų kraštų spaudos atstovam. 
Susilaukiama labai gražių ko
mentarų apie tą leidinį ir kar
tu daug nusiskundimų, kad per 
mažai esama panašios literatū
ros ispanų kalba apie Pabaltį 
ir jo dabartinę padėtį.

— Pulk. Narcizo TaUtvilos 
vienerių metų mirties sukaktis 
suėjo rugpiūčio 18. Dominin
konų koplyčioj, Washingtone,
D.C., rugpiūčio 24, šeštadienį, 
10:30 vai. Tėv. Tomas Žiūraitis 
už velionį aukos mišias. Gimi
nės, draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti ir pasimelsti 
už jo sielą. Kviečia žmona Bro
nė ir duktė Danutė.

— JAV LB krašto valdyba pa
skyrė ateitininkų federacijai 275 
egz. informacinio leidinio The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania: Re- 
port for 1973. Ateitininkų fede
racijos valdyba šią knygą išsiun
tinėjo JAV diecezijų laikraščiam 
bei paskiriem šio krašto vysku
pam.

— Lituanistikos instituto na
rių suvažiavimas įvyks 1975 ge
gužės mėnesį Clevelande. Su
važiavimo ruoša rūpinasi Ins
tituto pirmininkas dr. Jurgis 
Gimbutas.

— Leonas Raslavičius įeina į 
Illinois valstybės ir uni
versiteto Chicago Circle etninių 
studijų projekto patariamąją ta
rybą ir atstovauja JAV LB Švie
timo tarybai. Jungtinis viešųjų 
mokyklų superintendento ir 
universiteto vadovybės projek
tas gavo iš federalinės valdžios 
170,000 dol. paramos.

— Daytona Beach, Florida, 
gyveną lietuviai: Seascape mote
lio savininkai Viktorija ir Adol
fas Andruliai, dr. Jonas ir Al
dona Sandargai, ten atostogavę 
Marija ir Stasys Šarauskai, Sta
sys Čarneckas, Veronika ir Jur
gis Janušaičiai vieno susibūri
mo metu pokalbiuose prisimi
nė lietuvišką spaudą, jos sunkų 
kelią išeivijoj bei spaudos di
džią reikšmę lietuviškam gy
venimui. Ta proga spaudai remti 
suaukojo 30 dol., iš kurių Dar
bininkui remti skyrė 10 dol. 
Nuoširdus ačiū.

— Almis Kuolas, Kanados 
Lietuvių jaunimo sąjungos pir
mininkas, pakviestas ir sutiko 
įsijungti į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybą 
kaip vicepirmininkas jaunimo 
reikalam.

— 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.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: B. Jacikevičius, Brooklyn,
N. Y., J. Walaitis, Dearborn, 
Mich., Wast Coast Research 
Library, Redonto Beach, Calif., 
V. Krumėnas, Linden, N.J., Už
sakė kitiem: O. Barauskienė, 
Woodhaven, N.Y. — P. Bag- 
džiūnui, Jamaica, N.Y., O. Uk- 
nas, St. Petersburg, Fla. — A. 
Adamonis, St. Petersburg, Fla. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata tik 8 dol. Prenume
ratą atnaujinant visiem 10 dol. 
metam.
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rugsėjo 16 Maskvoje tarp sovie- 
AyA i didmeistrių ^A. Karpovo ir 

V. Korčnojaus.
Ąmęnkiečiai antri. Pasau- 

VFkn lio studentų šachmatų olimpi- 
.. . . _ jadoj (Tesaide, Anglija) pirmą-

9 P^enybėse, vietą laimėjo sovietų rinkti-
Maniloje, po 7 ratų, žaistų šveh - .
carų sistema, paaiškėjo pirmasis 
dešimtukas, kuris turės tarpusa
vy rungtis dėl pasaulio čempi- 
jono vardo. Į jį pateko: anglas 
Mails, švedas Šneider, argen- 
tinietis Giardeli, surinkę po 5 
taškus, jugoslavas Marianovič, 
amerikietis Winston, olandas 
Dieks, kolumbietis Henso, so
vietų Kočijevas, brazilas Sunije- 
Neto ir vokietis Mack, pelnę po
4.5 taško. Čia reikia pabrėžti, 
kad JAV jaunuolis Winston sėk
mingai varosi pirmyn. Jis sužai
dė lygiomis prieš lyderį anglą 
Mąil, sovietų Kočijevą ir kitus. 
Tikėkime, kad baigmėje jis dar 
geriau pasirodys, ten rungsis 
kiekvienas su kiekvienu.

— Kanados atviras pirme
nybes laimėjo Jugoslavijos did- 
meišteris Ljubojevič, baigminia
me rate įveikęs Argentinos did
meistrį Quinteros. Liubojevič 
pelnė 10 taškų iš 11, lygiomis 
sulošęs prieš Danijos did- 
.meistrį B. Larseną ir Montrealio 
meistrą Piasetskį. Kanados did
meistris Duncan Sųttles baigė 
antru 9,5 tš., o trečią vietą pa
sidalijo danas Larsen su Kana
dos tarptautiniu meistru Grucė 
Amos, abu surinkę po 9 taškus.
8.5 tš. grupėje randame did
meistrį Quanteros, o 8 taškų 
eilėje atsidūrė čekų didmeist
ris Hort. Ignas Žalys baigė 7,5 
taškų grupėje, laimėdamas sep
tynias partijas ir vieną remiza- 
vęs prieš L. Williams, o tris 
pralošęs (prieš tarp, meistrą Vra- 
nesič ir kt.).

' —FIDE (tarptautinė šach
matų federacija) dar nepriėmė 
Bobby Fischerio savanoriško at
sisakymo nuo pasaulio čempi- 
jono vardo, bet pasiūlė jam ge
riau susipažinti su pasaulio pir
menybių regulamentu iki kitų 
metų pradžios. Jei Fischeris sa
vo nusistatymo nepakeistų, tai 
čempijono titulas atitektų 
baigminio pasaulio pretendentų 
mačo laimėtojui, kuris prasidės

jadoj (Tesąjde, Anglija) pirmą-

nė, pelniusi baigmėje 26,5 taško. 
Amerikiečiai paskutiniame rate 
įveikė Čekoslovakiją 3-1, surin
ko 22,5 taško ir laimėjo sidab
ro medalius.

3. Anglija — 22 tš., 4. Veng
rija — 21,5 tš.

— Solingeno turnyre Vokieti
joje pirmąją vietą pasidalijo so
vietų didmeistris Polugajevs- 
kis su amerikiečiu L. Kavaleku, 
abu surinkę po 10 tš.

— “IBM” tarp. turnyre Ams
terdame I - III vietas pasida
lijo šie didmeistriai: sovietų 
Tukmakovas, jugoslavų — B. 
Ivkovas ir čekų — V. Jansa, 
surinkę po 10 taškų iš 15 galimų.

— US Correspondence Chess 
Championship varžybose tarpe 
piemojo rato laimėtojų įvardin
tas V. V. Palčiauskas iš Chica
gos, skelbia “The Chess Cor- 
respondent” liepos nr.; tame pat 
numery telpa V. Palčiausko lai
mėta partija prieš buv. kelerių 
metų Lenkijos čempijoną J. 
Gorskį, kuri buvo žaista ICCF 
meistrų grupėje.

CCLA (Amerikos kores- 
PQndencinė lyga) savo “Class , 
Rątings” sąrašuose skelbia V. 
V. Palčiauską septintuoju šio 
krašto meistru su “ratingu” 1235; 
pirmasis meistras R. G. Cross 
turi 1415, antrasis — L. Stol- 
zenberg 1329, trečias L. R. Led- 
genvood — 1298.

— Pasaulio moterų čempijonė 
Gaprindašvili žaidė Dortmundo 
(Vok.) tarptautiniame vyrų tur
nyre, pasidalinusi trečią vietą ir 
nė vienos partijos nepralošusi. 
Čia įdedame vieną iš jos lai
mėtų partijų:

Sicillan Defense

4.

WMt
Scrvaty

Btock
GipftnciMCtwrili 
WNU

Senaty
Mack

1 P-K4 P-QB4 10 Kt-Kt5 0-0
. 2 Kt-KB3 Kt-QB3 11 B-K2 Q-R5
3 P-Q4 PxP 12 KtxKt PxKt
4 KtxP P-KKt3 13 BxP QxKP
5 P-B4 B-Kt2 14 BxB QxKtP
6 B-K3 Kt-B3 15 O-O4 QxRch
7 Kt-QB3 Kt-KK15 16 K-Q2 QxR
8 QxKt KtxKt 17 O-B6 Resigns
9 Q-Q P-K4

Waterbury, Conn
(atkelta iš 5 psl.)

jautrus šalpos reikaluose, pats 
■skatino parapiečius dosniai iš
tiesti pagalbos ranką vargan pa- 
tekusiem tėvynainiam. Kun. 
Jonas Ruokis vajų parėmė $100

trumpų kongresmano ir burmist- aufca 
ro kalbų, visi dar sugiedojo Ma- Vajų vykdė ilgametė skyriaus 
rija, Marija. valdyba, kurią sudaro — J. Bra-

ząūskas, D. Venclauskaitė, G.
’ Valiulienė, V. Skladaitis ir A. 

Brazauskienė'. Jiem talkino: E. 
Bazėnas, K. Čampienė, A. Gy
lienė, St. Išlinskienė, J. Kiesel, 
L. Kuzmickas, M. Marūnienė, 
K. Urbšaitis, V. Vaitkus, E. Vait

kienė (Stratford) ir P. Valūnas 
(Torrington). Už jų pasiaukoji
mą priklauso nuoširdi padėka.

J. Br-kas

Baltui $1200
Balfo piniginis vajus pradėtas 

dar gavėnios laikotarpy, baig
tas rinkliava bažnyčioj. Šv. Juo
zapo parapijos klebonas kun. 
Jurgis Vilčiauskas, visada labai

pri-

f

i

r

J
I

£

.i 
■. i

i

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Darbininko skaitytojai,
siųsdamieprenumeratą, priside
da savo aukomis už kalendorių 
ar šiaip spaudai remti:

Po 5 dol.: K. Krušinskas, 
Brooklyn, N.Y., J. Pliauskas, 
Bayside, N.Y., W. Sinus, Forest 
Hills, N.Y.fltjBartys, Elizabeth, 
N.J., O. Rinkus, St. Petersburg, 
Fla., dr. G. Čekas, Warwick, 
R.I.

Po 4 dol.: O. Dorn, Corning, 
N. Y., A. Ivaška, Monroe, Conn.

3,50 dol.— A. Šetikaš, Old 
Saybrook, Conn.

Po 3 dol. — J. Žadeikis, Chi- 
cago, III., A. Jurkštas, Brockton, 
Mass.

Po 2 dol. — V. Būdininkas, 
VVoodhaven, N.Y., A. Kulpanas, 
P. Grinkevičius, S o. Boston, 
Mass., P. Pečkaitis, Worcester, 
Mass., B. Giržadas, Brooklyn, 
N.Y., J. Janušonis, New Britain, 
Conn., W. Butch, Homestead, 
Pa., A. Razutis, Los Angeles, 
Calif., V. Adomavičius, Clark, 
N.J., A. Pruselaitis, Toronto, 
Ont., Canada, M. Liulevičienė, 
Chicago, III., A. Meidūnas, Bal- 
timore, Md., I. Keraitienė, Pa- 
terson, N.J., A. Girnius, Howell, 
N.J., S. Bobelis, Plainview, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko adminis
tracija.

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY
DEB—TAN

Call 212 352-8189

PAULS PAINTING 
Speclalizlng In 
Outside VVork 

Wlndows, Trimmings, Shingles 
Free Estimates

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

MOKA

Sav ings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 51/*.
$10,000

6i/2

VVHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

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

Nuo Įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE ĮSTAIGOS , 
WASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
.Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak. 
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

« bUĮyh—M—■—■■■■■■ f     III ■■ IIIIMIII  F. IH..J1AM
TURTAS (ASSETS) $8,000,000.00

-.............—. , ............. ž
Draugija lietuvių Įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Geienitis, Esq., Stephen A. Mickevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq., Jack J. Stukas, Ph. D.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Skelbkitės Darbininke! Skam
binkite 827-1351.

X

Nuosavybių pardavimai

Dalinis darbas 
Pilno darbo 

pajamos
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!!

Dabar ruošiamasi 
tuoj atidaryti 

naują mūsų įstaigą 
Hudson apygardoj

Dėl detalių
ir pasikalbėjimo laiko 

skambinti Mr. Joseph Prussin

201-646-1900

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400

16% - 40% NUOLAIDOS 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)

BOARDING HOUSE 
“Personai Care & Attention” 

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

& Full Ūse of Our Facilities 
For further Information call

(201) 493-3096
Ask for Mrs. Jensen

Now you can learn
PAPERHANGING

as a part-or-fuiltime profession. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also Mini-Lessonsfor do-lt-your- 
selfers. VVrite for full Information: 
BADE VVALLPAPER, 157 VVest 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

COMPLETE 24 hr. care & supervislon 
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

DEXTER PARK
«| PHARMACY IB
bP’ Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA A\EnllB 

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

WE DELIVER
Michigan 24 i 30

WELCOME TO THE 
CAPE ROC TERRACE

Cae Mav’t nicesf and rewest Pesort 
Motei. 2-room efficiency suites available. 
Inąuirt įbout our 2 day special and also 
wceklyrat«.CALLNOW.
1-609-884-2121. or write; Cape Roc Ter- 
race. New Jersey & Brooklyo Avė., Cape 
May, N.J. 082C4.

Open All 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 VVEST BROAD ST. 
BERGENFIELD, N.J. 
CALL 201 384-6870

VVEST MOUNTAIN INN 
ĄRLINGTON, VERMONT 802 375-6560

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

COUNTY SKI TRIPS

CORTLANDT $61,500 
CUSTOM RANCH

7 rms, 3 bdrms, V/2 bath, liv rm, 
din rm, eat-in-kitch w/mod. appli- 
ances. Lg playroom w/w carpet, 
garage w/work area. Covered patio 
On 1 landseaped aere. Dead end rd.

Ovvner (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 
WAYSIDE RESIDENCE 
2 mlles from Asbury Park 
New Bulldlngs — All Meals 

“Private Bath in each room” 
Laundry and Care 

Rates — $53.00 per week 
For Information Phone: 

MRS. JENSEN 
(201) 493-3096

Jersey home sales
ALUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN 
t BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING, 

ALL VVORK GUARANTEED, 
38-06 BROADVVAY, FAIRLAWN, N.J.

PHONE: 201 796-8200

PLUMBER ' 
All Types 

Specialty Basements 
Bathrooms 

Serving All Oueens 
Reasonable Rates 

Free Estimates 
Call 212 423-5433

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

a

RESTAURANT — BAR — HOTEL 
In historic small upstate town 

Gross $163,000 
Asking $145,000 

Cash Reųuired $95,000 
Call Ovvner 518 295-7175

VVEST 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.
GET THE JOB DONE 

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157

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 VVEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

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. Al Dougard

AUSBON BROWN
431 Convent Avenue 

N.Y.C.
Home Cleaning General Vacuum 

Rūgs Clean Floors Wlndows 
Ouality Workmanshlp 

Call 212 368-1694

VVAREHOUSE 
DISTRIBUTION 

AND 
TRUCKING 

CALL 212 254-7200

McKINNON — JOSEPH ROOFING CO. 
Summer is Hera Do (f Now!

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

Call Al McKinnon 864-5127

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

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

CALL 212 328-3500

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

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

SOUTHOLE, L.I. 516 765-3010

BLUE RIBBON

MOVERS
1110 VVASHINGTON AVĖ. 

BRONX
NO JOB TOO SMALL LIC No. 938 

CALL 212 ME 5-2100

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, 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

t '

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

■X

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

v
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ELIZABETH, N.J.

AUKSINĖ VEDYBŲ 

SUKAKTIS

Ilgamečiai Šio miesto gyven
tojai ir anksčiau labai judrūs 
lietuviško gyvenimo dalyviai 
Marta ir Kazys Bernotai birže
lio 1 iškilmingai paminėjo savo 
vedybų auksinę sukaktį. Jų su
tuoktuves palaimino šio miesto 
lietuvių Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos tuometinis klebonas ir 
uolus lietuviško darbo judinto
jas kun. Juozas Simonaitis 1924 
birželio 1.

Iškilmių dieną sukaktuvinin
kų intencija dabartinis tos pa
rapijos klebonas kun. Petras Že- 
meikis aukojo mišias ir pasakė 
progai pritaikytą pamokslą.Skai
tytoju buvo sukaktuvininko gi
minaitis inž. Alfonsas Dzikas iš 
West Hartford, Conn., prieš 25 
metus į šį kraštą su savo tėvais 
atvykęs sukaktuvininkų rūpes
čiu. Bažnyčioj dalyvavo apie 
porą šimtų sukaktuvininkų gi
minių ir draugų.

Pamaldom pasibaigus, visi 
rinkosi į tos pat parapijos Šv. 
Juozapo salę vaišėm, kuriom va
dovavo ir sveikinimo kalbą su
kaktuvininkam pasakė A. Dzi
kas. Sukaktuvininkus sveikino ir 
kiti vaišių dalyviai, iškeldami jų 
draugiškumą ir nuoširdumą. 
Šias iškilmes jiem suruošė jų 
duktė Marian ir jos vyras Juo
zas Markowitz, jau čia gimęs, 
antrosios kartos, lietuviškai susi
kalbąs ir lietuvių kilmės ameri
kietis.

Kazys Bernotas yra gimęs 
1894, taigi jau pasiekęs net 80

Padėka

Mano nuoširdžiausia ir gi
liausia padėka suteikusiem man 
pagalbą, globą ir prisiminusiem 
mane mano ilgoje ir sunkioje 
ligoje: dr. Stanley Mikai už pa
darymą operacijos, dr. Stasiui 
Jasaičiui už lankymą kiekvie
ną dieną, Adolfui ir Veronikai 
Ivanauskam už globojimą jų na
muose išėjus iš ligoninės, kle
bonui kun. A. Baltrušūnui ir kun. 
A. Janiūnui už lankymą, Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselėm už ap
lankymą, J. Sondai ir P. Žič- 
kui už prisiminimą spaudoje ir 
lankymą, P. Viščiniui už prisi
minimą radio žiniose ir ap
lankymą.

Taip pat mano didelė ir labai 
nuoširdi padėka visiem, kurie 
mane lankė, už Šv. Mišias, už 
gėles ir kitas dovanas. Jų są
rašas labai ilgas ir negaliu visų 
išvardyti, bet jie visi yra mano 
širdyje.

Su giliu susijaudinimu dėko
ju visiem ir tegu Dievas Jus lai
mina.

Ona Ulevičienė 

Planas,, kaip nuvažiuoti į BATUNo penktąjį festivalį, kuris 
bus šeitadienį, rugpiūčio 24, latvių Priedainėje prie Free- 
hold, N.J.

m., tačiau dar gana judrus ir 
tiesus, kaip kad ir jaunystėj bu
vęs. Augo jis ūkininkų šeimoj, 
dideliame Vindeikių kaime, 
Ukmergės apskr. Sulaukęs 17 
metų, apsisprendė vykti į JAV. 
Šį kraštą pasiekė 1911. Apsigy
veno Elizabethe ir čia praleido 
savo jaunystę, čia vedė, išaugino 
dukrą, susilaukė vaikaičių.

Bernotas ilgiausiai dirbo gar
siame Singer siuvamųjų mašinų 
fabrike ir iš čia pasitraukė į 
užtarnautą pensiją. Kad ir sun
kūs buvo jaunam imigrantui dar
bai, kad ir ilgas valandas tek
davo tuo metu dirbti, tačiau jis 
nerimo ir nesitenkino tik pragy
venimą teikiančiais darbais, bet 
visa energija jungėsi į Eliza
bethe tuo metu gražiai klestin
tį lietuvių gyvenimą. Čia jis da
lyvaudavo lietuvių rengiamuose 
vaidinimuose, dalyvavo dauge
lyje organizacijų ir, būdamas ge
rai raštingas, buvo renkamas į jų 
valdybas. Daug metų dirbo Lie
tuvai Gelbėti Komitete, kuris 
dar ir naujiem ateiviam atvykus, 
rengdavo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimus ir rū
pinosi lietuvių atstovavimu 
amerikiečių įstaigose. Bene 40 
metų pirmininkavo pašalpinei 
Šv. Petro ir Povilo draugijai. 
Daug darbo sukaktuvininkas yra 
įdėjęs bestatant Elizabethe Lie
tuvių Laisvės Salės namus, ku
rie dar ir šiandien tarnauja į- 
vairiem vietos lietuvių reika
lam.

Lietuvą okupavus rusam ir 
Vokietijoj atsiradus daugeliui 
lietuvių tremtinių, įsijungė į 
Balfo darbą ir visomis išgalėmis 
jį rėmė. Bernotų rūpestingumą

Apreiškimo parapijos 
žinios

Parapijos talkininkų 
išvyka

Jau kelinti metai, kaip Ap
reiškimo parapija rengia taip 
vadinamą “parapijos talkininkų 
sekmadienį”. Toks sekmadie
nis šiemet buvo rugpiūčio 18.

Tokių parapijos talkininkų 
buvo apie 100. Jie dviem au
tobusais išvažiavo į pajūrį. Pa
kelėj visi buvo pavaišinti ge
rame restorane. Nuvažiavę į 
Jonės Beach, turėjo progos pa
simaudyti ir pailsėti. Vakare visi 
buvo nuvesti į vasaros teatrą, 
kur scena yra ant vandens, sa
loje. Čia buvo vaidinimas 
“Fiddler on the Roof ’ — nuo
taikingas muzikinis veikalas 
iš žydų gyvenimo Rusijoje caro 
laikais. (Tas gyvenimas buvo 
panašus ir į gyvenimą Lietu
voje). Po vaidinimų visi grįžo 
atgal į Brooklyną, besišneku
čiuodami ir bedainuodami.

Šie parapijos talkininkai pa
rapijai skiria daug laiko — dirba 
bingo žaidimuose, sekmadie
niais lanko parapiją ir kur tik 
gali jai padeda.

ŽINIOS

Kennebunkporto pranciškonų vasarvietės virtuvės štabas. Iš k. sėdi virėjai Regina Le- 
leivaitė, Bronė Tamašauskienė, Vladas Chlamauskas, Bronė Chlamauskienė. Stovi patar
nautojai prie stalų iš k. Antanas, Paulius ir Juozas Gečiai. Nuotr. Beatričės Vasarės

 ' / •'  ’ ' ? I 

ir dosnumą patyrė ir tuo metu 
Vokietijoj gyvenantieji jų gimi
naičiai. Juos jie ne tik šelpė 
siuntiniais, bet ir atsigabeno į 
JAV. Jų bute jaukią globą rado 
St. Dziko ir K. Jankūno šeimos 
ir M. Bernotas. Ir dabar jie nuo
lat siuntiniais šelpia gimines, 
pasilikusius Lietuvoj, nors ir pa
tys, visą laiką gyvendami tik 
iš savo darbo, didesnių turtų 
čia nesusikrovė.

Dievo palaimos ir geros svei
katos tauriem sukaktuvininkam.

K.J.

PO CHICAGOS
DANGUM

PAVERGTŲ TAUTŲ 
PARADAS

Chicagoje liepos 20 pavergtų 
tautų savaitė baigėsi paradu 
miesto centre.

Gerai organizuotame parade 
dalyvavo penkiolika tautų. Lie
tuviai buvo gausiausia tautinė 
grupė, — dalyvavo apie 400. 
Visų dėmesį atkreipė Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės uni
formuoti šauliai - lės, kurių 
gretose buvo per šimtą šaulių. 
Buvo nešamos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos ir specialūs pla
katai su šūkiais. Miesto centre 
parado vilkstinė nusitęsė keletą 
blokų. Paradą stebėjo JAV kon- 
gresmanai, svetimų valstybių 
konsulai, jų tarpe Lietuvos ge
neralinė konsule J. Daužvardie
nė. Stebėtojų tarpe buvo aukštų 
miesto ir valstijos pareigūnų.

Parado iškilmės buvo filmuo
jamos ir jau tos pačios dienos 
vakare filmai buvo rodomi Chi
cagos televizijos ekranuose. 
Apie pavergtas tautas plačiai 
rašė Chicagos didieji amerikie
čių dienraščiai.

Posėdžiavo Marquette 
Parko LB apylinkės 

valdyba
Liepos 26 įvyko Marąuette 

Parko LB apylinkės valdybos 
posėdis Fabijono Valinsko bute, 
6510 So. Artesian Avė. Pirmi
ninkas VI. Velža pradėjo posėdį, 
kuriame dalyvavo visi valdybos 
ir revizijos komisijos nariai. Su
sirinkusieji nuodugniai aptarė 
apylinkės veiklos planus. Rude
nį nutarta pagyvinti apylinkės 
veiklą, ruošiant kultūrinius su
buvimus su pašnekesiais.

J. Kaunas

Kun. Antanas Miciūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, vadovaus ekskursijai į Šv. 
Žemę lapkr. 4 - 18. Pakeliui 
ekskursija sustos keliom dienom 
Romoje, o grįžtant aplankys 
Graikiją. Dėl informacijų rašyti: 
Rev. A. Miciūnas, MIC., 41 
Providence St., Worcester, 
Mass. 01604, arba tel. (617) 
754-5142.

Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, įvairių 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

JUBILIEJINĖ 
GEGUŽINĖ

Lietuvių radio programų, 
kuriom vadovauja Steponas ir 
Valentina Minkai, 40 metų su
kaktuvinė gegužinė - piknikas 
įvyko rugpiūčio 11 Romuvos 
parke, Brocktone. Žmonių at
silankė tikrai gausiai ir visi 
džiaugėsi į šią gegužinę atsi
lankę. Tai lyg ir ryšio palaiky
mas su radio valandėlės veikė
jais ir vedėjais.

Programoj buvo iškiliosios 
lietuvaitės rinkimas. Ta laimin
gąja buvo išrinkta Ruth Volkevi- 
čiūtė iš Dorchesterio. Antrąja 
buvo Rima Patašiūtė iš So. Bos
tono. Rima neseniai yra atvykusi 
iš Lenkijos ir gyvena pas savo 
motiną ir patėvį Juozą Bakšį. 
Pensininkų polkos laimėtojais 
yra Stasė Vaičienė iš Dorches- 
ter ir Juozas Valickas iš So.

A.A. GEDIMINĄ ALINSKĄ tam 
IŠLYDĖJUS

Per anksti išėjęs iš mūsų tar
po, staigaus širdies smūgio iš
tiktas, liepos 14, pačiame savo 
amžiaus pajėgume, vos 47 metų, 
kada jis dar taip buvo reikalin
gas savo šeimai, chemikas Gedi
minas Alinskas buvo pašarvotas 
Allwood Funeral Home, Clif
ton, N. J. Buvo gausiai lanko
mas New Jersey ir New Yorko 
lietuvių ir Hoffman la Roche 
bendrovės bendradarbių, pa
gerbusių jį gėlių vainikais, au
komis ir užprašytomis mišiomis. 
Liepos 16 kun. J. Pragulbickas 
Elizabetho šeštadieninės mo
kyklos vardu atsisveikino Gedi
miną Alinską, kuris labai daug 
darbo buvo įdėjęs į tos mo
kyklos veiklą. Atsisveikinimas 
įvyko liepos 17, religines apei
gas atliko kun. V. Dabušis. Lie
pos 18 rytą karstas buvo išneš
tas brolio ir penkių draugų iš 
koplyčios. Gedulingas pamaldas 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Pater- 
sone koncelebravo kun. V. Da
bušis, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, ir St. Andrevv parapijos 
vikaras Ricconi (kurios mo
kyklą lanko velionies sūnus). 
Iš bažnyčios karstas buvo nuly
dėtas į Šv. Karolio kapines, 
Long Island, kur 1961 buvo pa
laidota velionies motina Micha
lina Alinskienė. Kapinėse laukė 
marinų grupė atiduoti paskutinę 
pagarbą Korėjos karo veteranui, 
atžymėtam medaliais, marinui 
Gediminui Alinskui. Karstas 
buvo pridengtas Amerikos vėlia
va, kuri vėliau buvo iškilmin
gai įteikta našlei. Po kun. V. 
Dabušio paskutinių religinių 
apeigų buvo iššauta salvė. Visi 
dalyvavusieji laidotuvėse buvo 
pakviesti į polaidotuvinius pie
tus. Velionis giliam nuliūdime 
paliko žmoną Liuciją ir 12 metų 
sūnų Algį, brolį Tadą, tetą Emi
liją Pajaujienę ir kitus gimines 
Amerikoj, Kanadoj ir Lietuvoj. 
Ilsėkis, Gediminai, svetingoj, 
nors ir ne Lietuvos žemėj, po 
kurios vėliava Tu už tautų ap
sisprendimo laisvę taip garbin
gai kovojai.

D.P.

Boston. “Mamės ir papės” pol
ką puikiausiai atšoko ir liko lai
mėtojais Vanda ir Juozas Sudak. 
Jaunimo polką laimėjo Lina Šim
kutė ir Rimas Veitas iš Milton. 
Valso laimėtojais yra Catherine 
Kuznick iš Brocktono ir Leon 
Kolodjeck iš Dorchesterio. Tan
go laimėjimas teko Rimai Pa- 
tašiūtei ir “nežinomam” šokė
jui. Tvisto laimėtojai — Elaine 
Strousky ir Kenneth Bresnahan, 
abu iš So. Bostono.

Kaip ir visada, labai puikiai 
pasirodą tautinių šokių sambū
ris, vadovaujamas Onos Ivaš- 
kienės. Jie pašoko tris tautinius 
šokius. Turėjo dalyvauti armėnų 
šokėjai. Jiem neatvykus, arabų 
šokėja pašojo arabų šokius.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės pirm. Antanas 
Matjoška savo kalboj ragino vi
sus lietuvius rašyti protesto laiš
kus Australijos ambasadoriui 
Washingtone, protestuojant 
prieš Australijos vyriausy
bės Lietuvos pripažinimą sovie-

Jono Vanagaičio vardo šaulių 
kuopos pirm. inž. Juozas Sta
šaitis įteikė Lietuvos Šaulių
S-gos pirm. V. Tamošiūno at
siųstą padėką Steponui Minkui 
jų 40 metų leituviškos veiklos 
sukakties proga. Dėkojama už 
jo nenuilstamą ir sunkų darbą 
lietuviškoje veikloje, kuri pa
deda palaikyti lietuvybę.

Mes tikrai turime pripažinti, 
kad Steponas ir Valentina Min
kai tikrai labai nuoširdžiai dirba 
lietuvišką darbą.

Toliau buvo traukiami laimė
jimai ir kita.

r
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Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės Nęvv 
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 
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

pa-

Jonas Jasinskas
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė-., 

Ocean City, N. J. 08226

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

ii . . i .• ? . .. . 1;
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Bcpadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai' taupo rriiujonus‘
ALFRED w. ARCHIBALD, Pręsident

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

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

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

CITY LŽįi

J. Lapšienė, Dedham, Mass., 
patikslindama Darbininko 30 nr. 
paskelbtą rašinį “Bostono litua
nistinės mokyklos užbaigtuvės”, 
pastebi: “Ten rašoma, kad 6 kla
sėje dėstė M. Drunga. Iš tik
rųjų toje klasėje didesnę 1973-1 
74 m. metų dalį dėstė mokytoja- 
J. Lapšienė; p. M. Drunga stik: 
vasario mėn. gale pradėjo ten 
dėstyti. Taip pat netiksliai sako
ma, kad M. Drunga dėstė' *7 
klasėj. Tos klasės (baigiamoj- 
sios) mokytojas buvo pats mox 
kyklos vedėjas p. A. Gustaitis. 
Bostono mokykloj visai nėra 8 
klasės jau keliolika metų”..

L.B. Bostono apygardos diė- 
na bus rugsėjo 29 Romuvos par
ke Brocktone.

BROCKTON, MASS.
Šaulių veikla :

Martyno Jankaus šaulių kuo
pa išsirinko naują valdybą, kuri 
jau turi sudariusi gražius atei
ties planus: įsigyti kuopos vė
liavą, verbuoti naujus narius^ 
rudenį suruošti kultūrinį vakarą.

Jau buvo suorganizuotas šei
myninis išvažiavimas, vykęs 
gražioj gamtoj, prie ežero. Buvo 
labai malonu, kad iš Bostono 
atvyko Jono Vanagaičio kuopos 
šauliai su pirm. Juozu Stašaičiu  ̂
atsiveždami lietuvišką vėliavą, 
kuri tuoj buvo iškelta plevėsuos 
ti. Svečių tarpe buvo Viktorija 
Jacobson - Jakubauskienė iš Pe- 
tersburgo, jaunieji M. ir D. Pau- 
tieniai iš Columbus, Ohio, prof. 
Putvytė iš New Bedfordo, gar
bės pirm. Al. Mantautas ir daug 
jaunimo.

Pirmininkas R. Bielkevičius 
įteikė naujiem nariam šaulio liu
dijimus. J. Šaulienei ir sol. 
Lendraičiui vadovaujant, buvo 
išdainuota daug dainų. Malonu, 
kad ir jaunimas taip gražiai lie
tuviškai dainuoja.

Ačiū šeimininkėm, ypač sesei 
St. Gofensienei, kuri yra nė tik 
sumani organizatorė, bet ir kuo
pos širdis.

Ei. Juciūtei ir prof. Em. Put- 
vytei įžiebus, suliepsnojo Joni
nių laužas. Garbės pirmininkas 
Al. Mantautas tarė trumpą tra
dicinį laužo žodį. Po to buvo 
pasveikinti Jonai. Sugiedota Il
giausių metų ir tautos himnas.

Valdybą sudaro: pirmininkas 
R. Bielkevičius, I vicepirminin
kas P. Šaulys, II vicepirminin
kas M. Klimas, sekretorė St. 
Gofensienė ir iždininkas VI. Ja
kimavičius. • ; ?

J. Š-lienė

Į
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Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
dedami rugsėjo 7, šeštadienį, 
Holy Child Jesus mokyklos 
patalpose, 111 St. ir 86 Avė. 
Richmond Hill, N.Y.

Vargonininkų - Muzikų Są
jungos seimas vyksta rugsėjo 2, 
Darbo dieną, Apreiškimo para
pijoje. Seimas pradedamas iškil
mingomis koncelebracinėmis 
mišiomis 10 vai. Mišias konce- 
lebruoja tos parapijos klebonas 
kun. Pr. Raugalas ir kun. A. 
Račkauskas, kun. St. Raila ir 
kun. L. Budreckas. Mišių metu 
giedos solistė Irena Stankūnaitė 
ir solistė Ona Zubavičienė. Var
gonininkų choras pirmą kartą at
liks premijuotas kun. Gedimino 
Šukio mišias Kristaus Rūpinto
jėlio garbei.

Po mišių — vargonų rečita
lis. Groja vargonų virtuozas Al
binas Prižgintas.

Seimo posėdžiai prasidės pa
rapijos salėje po bendrų pusry
čių. Paskaitą skaitys kun. K. 
Pugevičius apie naujus litur
gijos pakeitimus ir lietuvių var
gonininkų darbą.

Seimai šaukiami maždaug 
kas antri metai. Šis bus 51 
Vargonininkų - Muzikų Sąjun
gos seimas.

Dabartinę Vargonininkų 
Muzikų Sąjungos centro valdy
bą sudaro: dvasios vadas — 
kun. A. Petrauskas, garbės pirm. 
— Al. Aleksis, pirmininkas — 
V. Mamaitis, vicepirm. — J. 
Stankūnas, sekr. — Alg. Kača- 
nauskas, iždininkas — Vyt. Stro- 
lia, valdybos narė — R. Mai
nelytė.

Perkūno choras pradeda 1974 
- 1975 sezono darbą po vasaros 
atostogų. Pirmoji choro repeti
cija bus rugsėjo 5, ketvirtadie
nį, 7:30 v. v. Perkūno sekly
čioje Židiny. Perkūniečiai pra
šomi atvykdami atsivesti bent 
po vieną naują choro narį. Šio 
sezono pirmas koncertas bus 
Bostone Tautos šventės metu. 
Senoji ir naujoji choro valdy
ba kviečia visus mylinčius dainą 
įsijungti į choro eiles.

Tautos šventės minėjimas bus 
rugsėjo 8. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai. bus pamal
dos, po pamaldų tos pačios pa
rapijos salėje — akademinė da
lis. Paskaitą skaitys Zigmas Rau- 
linaitis, Kario redaktorius. Sa
vos kūrybos skaitys Paulius Jur
kus. Minėjimą rengia ramovė
nai.

Vytauto Maželio nuotraukų 
paroda rengiama rugsėjo 7 ir 
8 dienomis Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Parodos atida
rymas bus šeštadienio vakarą. 
Kalbės dail. V. K. Jonynas. Pa
rodą rengia ir globoja skautam 
remti komitetas. Parodoje bus 
išstatyta įvairiausių nuotraukų 
— visuomeninė veikla, por
tretai, gamtos motyvai.

atminti; K. A. Jonynai,

KULTŪROS ŽIDINIUI 
AUKOJO:

500 dol. — Anna Kscenaitis, 
Bronx, N.Y., tėvam Onai ir Jo
nui Argustams atm.

200 dol. — Stasys Mancevi- 
čius, Worcester, Mass.

100 dol. — Konstantinas An- 
kudavičius - Ankus, N. Parra- 
mata, Australija, tėvams ir gimi
nėms
Rego Park, N.Y., anksč. 522; 
Ona Grigaliūnienė, L.L City 
N.Y. — Ypatinga garbės mece
natė.

80 dol. — Agota Davis, Lin- 
den, N.J., anksč. 505.

50 dol. — Juozas Burdulis, 
Shirley, N.Y.,'anksč. 920.

Ryšium su nauja dainų švente 
JAV LB krašto valdyba šaukia 
chorų dirigentų pasitarimą rug
sėjo 2 Apreiškimo parapijos 
salėje. Tuo metu vyksta Vargo
nininkų - Muzikų Sąjungos sei
mas. Demonstracijos prie Australijos konsulato, 5 Avė. Manhattane. Nuotr. L. Tamošaičio

Kun. Pranas Geisčiūnas, bu
vęs Balfo reikalų vedėjas, vėl 
kurį laiką guli Memorial ligo
ninėj New Yorke. Po vėl pa
darytos operacijos ligonis pa
lengva stiprėja.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričių atstovių 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 15 
Elizabethe, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėj. Mišios 
12 vai., pietūs ir posėdis 2 
vai. Visos kuopos prašomos at
siųsti po dvi atstoves, kurios at
sivežtų savo kuopos veiklos pra
nešimus.

“Svajonė”, lietuvių moterų 
sekstetas iš Nevv Britain, Conn., 
vadovaujamas muz. Jono Beino- 
riaus, atliks lietuviškąją progra
mos dalį UBA-BATUNo penkta
me metiniame baltiečių festi
valyje, kuris' įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 24, pasakiškoje New 
Jersey latvių bendruomenės so
dyboje “Priedainė” prie Free
hold, N.J. Kaip yra skelbiama, 
festivalis prasidės 1 vai. p.p. 
Programa — 4 vai. Po jos bus 
šokiai po atviru dangum “Prie- 
dainės” amfiteatre iki po vidur
nakčio. Veiks baltiečių valgių 
bufetas, spaudos bei baltiečių 
tautinių dirbinių kioskai, bran
gių daiktų loterija ir laimės šu
linys. Visas pelnas — BATUNo 
veiklai Jungtinėse Tautose rem-

Demonstruotojai iš Times Square eina į Australijos konsulatą. Nešamos trijų Pabal
tijo tautų ir Amerikos vėliavos. Demonstracijos buvo surengtos rugpiūčio 17. Nuotr. L. 
Tamošaičio jp—■

Vaclovo Sidzikausko minėji
mas rengiamas rugsėjo 22 ma
žojoje Kultūros Židinio salėje. 
Minėjimą rengia Lietuvos Lais
vės Komitetas, kuriam velionis 
pirmininkavo ilgą laiką. Paskai
tas skaitys dr. Domas Krivickas 
ir dr. Bronius Nemickas. Velio- 
nies diplomatinė veikla bus pa
rodyta skaidrėse.

Litas Travel Service praneša, 
kad organizuojamoje ekskursi
joje į Lietuvą rugsėjo 16 dar 
yra kelios vietos. Kelionės rei
kalais prašom skambinti bet ko
kiu laiku Litas Travel Service, 
(212) 846-1650.

Š. m. rugpiūčio 25 sueina 
2 metai, kaip mes paskutinį 
kartą atsisveikinom su mūsų 

brangiu vyru ir tėvu

A. A.
Antanu Ustjanausku.

Pamaldos už velionį bus at
laikytos tą dieną 9 v. r. Švč. 
Trejybės bažnyčioje Hartforde 
ir pranciškonų vienuolyne Ken
nebunkporte, Maine.

Ada Ustjanauskienė 
ir vaikai

Perkūno vyrų choras, baigdamas šių metų darbo sezoną, 
birželio 8 Kultūros Židinyje surengė uždarą pobūvį ir į- 
teikė stipendiją savo choro nariui Petrui Tutinui, kad jis studi
juotų dainavimą. Kairėj — choro dirigentas muzikas Vytautas 
Strolia, dešinėj Petras Tutinas. Nuotr. V. Alksninio

Į Šventaragio 
skautų stovyklą

Į Šventaragio skautų stovyk
lą iš Nevv Yorko važiuoja 47 
skautės ir 32 skautai. Specia
lus autobusas išvyksta rugpiū
čio 24 d. 8 v. r. iš Kultūros 
Židinio aikštės. Su skautėm va
žiuoja vyresnės vadovės: s. R. 
Česnavičienė ir ps. A. Katinie- 
nė; jaunųjų vadovės: vyr. skau
tės Marytė ir Onutė Matulaity
tės, Eglė Šukytė, Rasa Milu- 
kaitė, Vida Šlapelytė ir Danutė 
Saldaitytė. Su skautais vyksta 
tuntininkas Jonas Vilgalys, s. v. 
Vytautas Rauba, s. v. Andrius 
Osmolskis.

Važiuojantieji privačiomis 
mašinomis stovyklavietėje Lake 
of įsiės turi jau būti 12 vai.

Kęstučiui Simanavičiui 
Birutė ir Arvydas Klio-

A. a.
atminti
riai, Pasadena, Calif., aukoja 
10 dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdus ačiū.

P. Lisauskas norėtų perduoti 
ar parduoti lietuviškos duo
nos, pyrago ir sūrių pristatymo 
krautuvėm prekybą. Geras už
darbis ir tik trys dienos po ke
turias valandas darbo. P. Li
sauskas jau 69 m. amžiaus ir 
nori išeiti į pensiją. Geros są
lygos šiai prekybai perimti. In
formacijai tel. 335-3438. Rašyti: 
P. Lisauskas, 69-15 53 Avė., 
Maspeth, N.Y. 11378.

>
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Suffolk County Am. Lietuvių Piliečių Klubo

tradicinis metinis

PIKNIKAS

bus rugpiūčio 25, sekmadienį,

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

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

Pikniko pradžia -1 v, popiet

— 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.

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

Parduodamas vienos šeimos 
namas Woodhavene, N.Y., 8 
kambariai, gerai užlaikytas, kai
na 31.500 dol. Skambinti tele
fonu 441-6799.

Ieškoma namų ruošai darbi
ninkė vieną ar dvi dienas sa
vaitėje. Skambinti tel. 441-6947.

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

Maintenance Dept. Chief. 
Hospital experience preferred. 
Medium size hospital in Brook
lyn. Excellent benefits. Con- 
tact Mr. Nagin 252-3000.

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.

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., Woodhavene. 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.

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai išleido 
dokumentinę knygą —

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKĄ

7 kronikos iš pavergtos Lietuvos

Tai gyvos persekiojamos tautos religinių ir 
tautinių įvykių dokumentas.
Kronikų knyga yra iliustruota, žymaus 
profesoriaus redaguota ir gražiai išleista. 
336 psl. Kaina 2.50 dol.

Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali įsigyti: 
pas leidėjus —

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjus,
6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629 USA.

Kitur Chicagoje:
“Drauge”,

Marginiuose, 
Vaznelių ir B. Brazdžionio prekyboje 

bei kitose vietose.
Knyga gaunama ir Darbininke.

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

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 —
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