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Airijos parlamentas priėmė 
nepaprastą įstatymą Airijos res
publikos armijos teroristiniam 
veiksmam sustabdyti: policija 
galės be teismo sulaikyti įtaria
muosius iki 7 d., teismai galės 
bausti iki 7 m. už priklausymą 
organizacijai ir iki 10 m. už agi- 
tavimą įsijungti į organizaciją.

JAV nusiginklavimo ir ginklų 
kontrolės įstaigos direktorius 
Fredas C. Ikle apkaltino Sov. 
S-gą, kad ji, įvesdama į rytų 
Europą naujas vidutinės tolina- 
šos daugiagalves SS-X-20 rake
tas, pakeičia strateginių ginklų 
pusiausvyrą.

Valst. sekr. Kissingeris patarė 
Afrikos juodiesiem pasitikėti 
JAV ir Britanijos pastangomis 
baltųjų kontrolei Rodezijoj ir 
pietvakarių Afrikpj (Namibijoj) 
užbaigti be karo, bet nesitikėti, 
kad tai gali būti pasiekta tuoj 

pat.
Kuvaito vyriausybė, padi

dėjus ten gyvenančių 270,000 
palestiniečių teroristiniam 
veiksmam, suspendavo parla
mentą ir suvaržė spaudos laisvę, 
nes ir parlamentas ir spauda 
palaikė palestiniečius.

Demokratų partijos kandida
tas į prezidentus J. Carteris pa
reiškė Amerikos vyskupam, kad 
jis pripažįsta piliečiam teisę 
siekti konstitucijos pakeitimo 
abortam tam tikrais atvejais už
drausti, bet vyskupai tuo nėra 
patenkinti.

Rodezijos teismas nuteisė 8 
Afrikos tautinės tarybos narius 
pakarti už sabotažo ir teroristi
nius veiksmus.

Libano išrinktasis prez. Elias 
Šarkis išvyko į Siriją tartis su 
jos prez. Hafezu ei Assadu dėl 
civilinio karo užbaigimo Libane.

50,000 moterų demonstravo 
Belfaste, reikalaudamos sustab
dyti kraujo liejimą Š. Airijoj.

P. Korėjos teismas nubaudė 
18 opozicijos vadų kalėjimo 
bausmėmis nuo 2 iki 8 m. Aukš
čiausia bausme nuteistųjų tarpe 
yra buv. prez. Yunas Po Sunas ir 
kandidatas į prez. Kimas Due 
Jungas.

Ekspertai teigia, kad 1966 
JAV turėjo 2126 strateginius 
ginklus, o Sov. S-ga — 625, o 
1976 JAV turi 2208 ir Sov. S- 
ga — 2450. Šių ginklų išmeta
mųjų sprogmenų svorio santykis 
1966 buvo 2:1 JAV naudai, o da
bar Sov. S-gos naudai.

Olandijos parlamentas nutarė 
nekaltinti jos princo Bernhardo 
už įsivėlimą į Lockheed korpo
racijos kyšių bylą, bet princas 
atsisakė visų oficialių pareigų, 
kaip kariuomenės inspektoriaus 
ir kt.

Teherane, Irane, buvo nužu
dyti trys amerikiečiai Rockwell 
International korporacijos tar
nautojai, pagal kontraktą dirbę 
Irano armijos elektroninio susi
žinojimo sekimo įrengimų staty
boj. Juos nužudė teroristinės Is
lamo marksistų grupės nariai.

JAV sutiko svarstyti Š. Korė
jos siūlymą padalyti demilitari
zuotą zoną pusiau, bet reikala
vo, kad būtų patikintas sargy
binių saugumas.

JAV numato 1979 parduoti 
Iranui 160 F-16 lėktuvų.

Naujasis Prancūzijos min. ka
binetas buvo sudarytas iš jos 
prezidento Valery Giscardo d’ 
Estaingo nepriklausomos res
publikos partijos narių, gavusių 
svarbesnes ministerijas, ir 
gaulistų.

JAV nepriklausomųjų partija 
savo kandidatu į prez. išrinko 
Georgijos gub. Lesterį G. Mad- 
doxą ir į viceprez. — Madiso- 
no, Wisc., burmistrą Williamą 
E. Dyke.

JAV PREZIDENTO ŽMONA SU 
LIETUVIAIS PLOJO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖJ CHICAGOJ

Penktoji lietuvių tautinių šo
kių šventė, įvykusi rugsėjo 5, 
sekmadienį prieš Darbo dieną, 
Chicagoj, International Amphi- 
teatre patalpose, į išeivijos lie
tuvių sostinę sutraukė daugybę 
lietuvių.

Ta proga pasinaudota surengti 
ir kitokių suvažiavimų — posė
džiavo JAV LB nauja taryba, 
tarėsi ir svečiavosi Vilniaus 
krašto lietuvių sąjunga, Inžinie- 
rių-architektų sąjunga, Lietuvių 
agronomų sąjunga, linkuviečiai, 
spaudos žmonės.

Oficalus Penktosios lietuvių 
tautinės šokių šventės atidary
mas įvyko rugsėjo 4, šeštadienio 
vakarą, Jaunimo Centro sodely, 
prie paminklo žuvusiem pagerb
ti. Šventės vyriausias rengėjas 
Bronius Juodelis pristatė PLB 
pirm. Br. Nainį. Po B. Nainio 
dar kalbėjo vysk. V. Brizgys. 
Aukurą prie paminklo uždegė 
šią šventę rengęs JAV LB krašto 
valdybos buv. pirm. J. Gaila.

IŠRINKTA NAUJA JAV LB 
VADOVYBĖ

JAV LB aštuntos tarybos pir
ma sesija vyko Chicagoj, Jau
nimo Centre, rugsėjo 4.

Naujas tarybos prezidiumas 
bus Clevelande: pirm. Raimun
das Kudukis, vicepirm. kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J., 
sekr. Romualdas Bublys ir Al
girdas Širvaitis, ižd. dr. Edmun
das Lenkauskas.

Krašto valdybos pirmininku 
išrinktas Algimantas Gečys iš 
Philadelphijos.

Revizijos komisijon išrinkti: 
dr. Rozalija Šomkaitė, Tėv. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Vy
tautas Alksninis.

Garbės teismo pirmininku 
lieka Edmundas Korzonas. Iš 
pereitos kadencijos lieka teisė
jai: dr. J. Genys ir Aleksand
ras Vakselis. Naujai išrinkti tei
sėjai: Vytautas Kamantas ir 
Juozas Ardys.

-o-
JAV LB aštunton tarybon iš

rinkta 60 atstovų. Sesijoj pil
nateisiais nariais galėjo daly
vauti ir JAV LB apygardų pir
mininkai (vienas išrinktas ir 
kaip, tarybos narys). Užsiregist
ravo 57 asmenys. Dalyvavo gra
žus būrys spaudos atstovų ir sve
čių. Krašto valdybos nariai, kaip 
baigę savo kadenciją, dalyvavo 
kaip svečiai.

Buvusios tarybos prezidiumo 
pirm. Algis Rugienius sesiją 
punktualiai pradėjo 9:30 vai. 
ryto (šios tarybos prezidiumas 
išrinktas tik šios sesijos metu). 
Po Lietuvos himno ir kun. Vik
toro Dabušio sukalbėtos invo- 
kacijos išklausytas LB Vidurio 
vakarų apygardos pirm. Modes
to Jakaičio sveikinimas. Septin
tos tarybos pirm. A. Rugienius 
sveikindamas priminė ir įvairias 
vienybės sąvokas. JAV konstitu
cijoj steigėjai užakcentavo, kad 
neįsigalėtų tik viena partija, bet 
būtų palikta laisvė nuomonių 
įvairumui. Vienybės išugdytas 
abejingumas atspindi veiklos 
sulėtėjimą kad ir Lietuvių Stu
dentų Sąjungoj. Kai vykdavo 
varžybos tarp ateitininkų, skau
tų ir santariečių, veikla buvusi 
daug gyvastingesnė. Į LB orga
nus renkami asmenys, kurie ne
bijo darbo, pareigų naštos.

Buvusios tarybos prezidiumo 
sekretorius Jonas Urbonas pri
statė visus tarybos narius ir 
apygardų pirmininkus. Dalis 

Padėjus vainiką prie žuvusių 
paminklo, sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Tolimesnis vakaras skirtas šo
kėjų ir svečių susipažinimui. 
Šventės komiteto ir svečių po
būvis vyko Jaunimo Centro ka
vinėj. Jaunimas šoko ir linksmi
nosi viršutinėj ir apatinėj salėse 
bei gretimose patalpose. Jauni
mo būriai gausiai buvo susėdę 
ir Jaunimo Centro sodely.

Sekmadienio pamaldos katali
kam vyko didžiausioj Chicagos 
lietuvių Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj. Mišias aukojo vysk. 
Vincentas Brizgys, pamokslą pa
sakė vysk. Antanas Deksnys. 
Kun. Šukio sukurtas lietuviškas 
mišias giedojo Dainavos an
samblis, dirigavo muz. Aloyzas 
Jurgutis. Vargonais palydėjo 
Mondenkaitė-Kutz. Solo giedojo 
Dana Stankaitytė. Po mišių su
giedotas Lietuvos himnas. Žmo
nių buvo prisirinkę labai daug.

Po pietų lietuviai plaukė kaip 
srovės iš įvairių krypčių į In- 

jaunųjų tarybos narių sesijoj ne
galėjo dalyvauti, nes buvo užim
ti V-osios tautinių šokių šventės 
repeticijomis. Pirm. A. Rugie
nius pristatė garbės svečius: 
PLB garbės pirm. Stasį Barz- 
duką, PLB pirm. Bronių Nainį, 

LB garbės teismo pirm. Ed
mundą Korzoną, Kanados LB 
krašto valdybos pirm. Joną Si
manavičių, JAV LB krašto valdy
bos buv. pirm. Juozą Gailą, Lie
tuvių Katalikų Tarybos pirm, 
kun. Kazimierą Pugevičių. Šis 
posėdžių patalpose buvo iš
statęs ir gražią persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios informacinę 
parodą, kurią Philadelphijoj Eu
charistinio kongreso metu ste
bėjo minios kitataučių. Pristaty
tas taip pat Vliko valdybos vi
cepirm. Jurgis Valaitis ir LB gar
bės teismo teisėjai dr. Remeikis, 
dr. J. Genys ir A. Vakselis.

Priėmus dienotvarkę, išrinkta 
nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisija, kuri pareigomis pa
siskirstė taip: pirm. Vytautas 
Kutkus, sekr. Kazys Jankūnas, 
nariai — kun. Viktoras Dabušis, 
Daina Kojelytė ir dr. Antanas 
Razma.

Sesiją raštu sveikino demo
kratų partijos kandidatas į JAV 
prezidentus J. Carter, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis, einąs Lietuvos at
stovo pareigas Washingtone dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos gen. 
konsule Chicagoj Juzė Dauž- 
vardienė, Balfo centro valdybos 
pirm. Marija Rudienė, Vliko 

■' . v. X — .'M.

V-toji tautinių šokių šventė Chicagoje. Nuotr. A. Šeštoko

ternational Amphiteatre patal
pas. Susirinko 12,000 žiūrovų 
ir 1,000 šokėjų. Visos sėdimos 
vietos buvo išparduotos keletą 
savaičių prieš šventę.

Tik su 10 minučių pavėlavi
mu programą pradėjo Valdas

(nukelta į 2 psl.)

Tautinių šokių šventėje prezidentienė Mrs. Betty Ford 
dovanojama lietuvių tautiniu kostiumu. Apdovanoj 
šokėja. Viduryje — Valdas Adamkus, iškilmių vadovas. Šią 
nuotrauką įsidėjo Chicagos Sun-Times rugsėjo 6 laidoje.

ap- 
viena

valdybos vicepirm. Jurgis Valai
tis, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
pirm. M. Blynas, Batuno pirm. 
Kęstutis Miklas, dalyvauti ne
galėjęs LB tarybos narys dr. A. 
Butkus.

Prieš naujos JAV LB vadovy
bės rinkimus išklausyta JAV LB 
krašto valdybos buv. pirm. Juo
zo Gailos ir JAV LB garbės 
teismo pirm. Edmundo Korzono 
pranešimų.

J. Gaila suglaustai apžvelgė 
JAV LB veiklą, jos sąlygas ir iš
davas. Nors JAV prezidento rin
kimai gyventojam labai svarbūs 
ir nevaroma priešiška propagan
da prieš rinkimus kaip tokius, vis 
dėlto JAV piliečių rinkėjų pro
centas nedidelis. Tuo tarpu nie
kinami JAV LB balsuotojų skai-

Gough Whitlam, buvęs Aust
ralijos darbiečių (A.L.P.) vyriau
sybės ministeris pirmininkas, o 
dabar opozicijos vadas, rugpiū
čio mėn. antroj pusėj nusiuntė 
Launcestono Matriculation ko

legijos mokytojui Tom McGlynn 
tokio turinio atsiprašymą: “Aš 
atsiprašau poną McGlynn už 
mano padarytą mitinge pareiš
kimą ir atšaukiu tuos tvirtini
mus bei iš to galėjusias kilti 
pasekmes, kiek tai liečia moky
tojo McGlynn charakterį, patiki
mumą ir jo profesinę garbę. 
Pastabos padarytos diskusijų į- 
karšty ir neturi jokio pagrindo.”

G. Whitlam pažadėjo moky
tojui sumokėti visas bylinė
jimosi išlaidas ir dar 250 dol. už 
moralinę žalą. Tuo būdu reika
las tarp G. Whitlam ir mokyt. 
T. McGlynn baigtas be teismo. 
T. McGlynn pareiškė, kad gau- 

čiai. Nežiūrint puolimų ir nieki
nimų, LB pajėgė atlikti daug žy
gių politinėj ir kultūrinėj veik
loj. Vaisiai matomi ne tik iš
leistų knygų ir vadovėlių gausoj. 
Buvęs pirmininkas nuoširdžiai 
padėkojo buvusios tarybos ir bu
vusios valdybos nariam, ypač vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimantui Gečiui. Klau
sytojai J. Gailos kalbą sutiko su 
plojimais ir atsistojimu.

Garbės teismo pirm. Ed
mundas Korzonas pranešė, kad 
pereitos kadencijos metu buvo 
gauta 13 bylų ir jos visos iš
spręstos. Bylos daugiausia iškilo 
dėl įstatų ir taisyklių aiškinimo, 
vadovybės teisėtumo ar ginčų 
tarp LB narių, (kbč)

(Bus daugiau) 

tus iš G. VVhitlam pinigus — 
250 dol. — jis skiria Pabalti
jo labdaros reikalam.

Verta trumpai prisiminti 
buvusio Australijos ministerio 
pirmininko G. Whitlam ir moky
tojo Tom McGlynn ginčo pra
džią.

Pernai metų vidury Tasmani- 
joj, Australijos valstijoj, Bass rin
kiminėj apygardoj, buvo rengia
masi papildomiesiem rinkimam 
— rinkti atstovą į atstovų rū
mus. Tuometinė darbiečių vy
riausybė, vadovaujama G. Whit- 
lamo, jau buvo netekusi daug sa
vo išdidumo dėl infliacijos (apie 
17%), didelio nedarbo, ekonomi
nio nuosmukio. Baltų akyse ši 
vyriausybė buvo netekusi bet 
kokio pasitikėjimo — ji jiem 
buvo sulaužytų pažadų vy
riausybė, nes visi gyvai prisimi
nė Baltijos respublikų pripažini
mą Sovietų Sąjungai.

Bass rinkimai vyriausybei 
buvo svarbūs: 40 metų šiai apy
gardai atstovavo darbiečių at
stovas ir paskutiniuose rinki
muose jis buvo gavęs apie 57% 
visų balsų. Taigi rinkiminė kova 
čia buvo aštri.

Į rinkiminį sūkurį atvyko pats 
min. pirm. G. Whitlam: išdidus, 
savim pasitikįs. Jam kalbant 
Launcestono Matriculation mo
kykloj (700 mokinių, dalis jų tu
rėjo teisę balsuoti), vienas moki
nys (čekų kilmės) paklausė min. 
pirmininką, kodėl jo vyriausy
bė pripažino Baltijos kraštus 
Sov. Sąjungai. G. Whitlam dės
tė savo versiją: Baltijos kraštai 
tebuvę tik apie 20 metų nepri
klausomi, o anksčiau buvę Ru
sijos valdžioj ar Švedijos ir Len
kijos dalimis. Tie kraštai 1930 
virtę fašistiniais. Vienas mokyk
los mokytojas, Tom McGlynn, 
stengėsi pataisyti Whitlamo tei
gimus, bet Whitlam arogantiš
kai juos tvirtino ir, patyręs, kad 
jam pastabas davęs asmuo yra 
mokytojas, pareiškė, kad jis, mo
kytojas, neturįs klaidinti moki
nių. Kai McGlynn pasisakė dės
tąs geografiją, Whitlam panieki
namai pareiškė: “Tamsta esi gė
da savajai profesijai.” Toliau, 
ginčo išdavoj, Whitlam tvirtino, 
kad Baltijos kraštai buvę tiek pat 
fašistiški, kiek Hitlerio Vokieti
ja. Tada mokyt. Mc Glynn atkir
to: “Jūsų, pone, istorijos žinoji
mas yra abejotinas. Aš gyvenau 
dvejus metus Rytų Europoj.”

Whitlamo pasielgimas Laun- 
cestone virto pirmų puslapių 
žinia spaudoj; ji buvo kartojama 
per radiją ir televiziją. Spaudoj 
pasipylė laiškų ir straipsnių, nu
šviečiančių tikrą Baltijos kraštų 
padėtį. Mokyt. McGlynn gavo 
tiek sveikinimo laiškų ir telegra
mų, kad, negalėdamas visiem at
sakyti asmeniškai, parengė kelių 
puslapių raštą, kuriame objekty
viai išdėstė Pabaltijo klausimą 
ir savo paties pažiūras. Raštas 
išplito visoj Australijoj, o vienas 
federalinio senato atstovas jį 
perskaitė senate, ir jis buvo į- 
trauktas į senato stenogramas 
(Hansard).

Mokyt. T. McGlynn po šio 
įvykio iškėlė min. pirmininkui 
Whitlam teisme bylą — už 
garbės pažeidimą.

Bass rinkimus darbiečiai skau
džiai pralaimėjo. Ekonominė 
krašto padėtis negerėjo. Pagaliau 
lapkričio 11 Whitlam vadovauja
ma vyriausybė gen. gubernato
riaus buvo nušalinta, paskirti 
nauji rinkimai. Naujuose rin
kimuose (1975.XII.13) dar
biečiai katastrofiškai pralaimėjo, 
pravedė tik 37 atstovus iš 127. 
Prasidėjo naujas laikotarpis: 
A.L.P. yra opozicijoj, o G. Whit- 
lam — nusilpusios opozicijos 
lyderis.

Whitlamui vis rūpėjo byla su 
mokyt. T. Mc Glynn. Šalčiau 
reikalą apsvarstęs, jis, matyti, 
jautė nepageidaujamas išda
vas. Keliais atvejais jo įgalioti
nis kreipėsi į mokyt. McGlynn, 
siūlydamas susitaikyti ir išveng
ti teismo. McGlynn neatsisakė 
taikytis, bet statė aiškius ir griež
tus reikalavimus — atšaukti į- 
žeidimus ir nepagrįstus tvirtini
mus. G. Whitlam sutiko.

J. Slavėnas
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Savaitės
įvykiai_______

(atkelta iŠ 1 psl.)

Ispanijos vyriausybė už
draudė grįžti į Ispaniją komunis
tų partijos sekretoriui Santia- 
go Carrillo ir pilietinio karo 
metu pagarsėjusiai La Passio- 
naria — Dolores Ibaruri.

Valst. sekr. Kissingeris susiti
ko su P. Afrikos min. pirm. 
Vorsteriu Šveicarijoj ir tarėsi Ro- 
dezijos ir pietvakarių Afrikos 
ateities klausimais.

Filipinų saugumo organai su
laikė nuo 1960 besislapstančius 
komunistų partijos vadą Ber- 
nabe Buscayeno ir 9 jo padė
jėjus.

Du JAV karo aviacijos trans
porto lėktuvai tą pačią dieną 
nukrito vienas Britanijoj, o ant

ras Grenlande. Abu jie buvo 
pakilę iš McGuire aviacijos ba
zės, N.J. 39 keleiviai žuvo ir 6 
sužeisti.

Sov. S-ga stengiasi pralenkti 
JAV strateginių ginklų, o NATO 
valstybes normalių ginklų skai
čium centrinėj Europoj* ir civi
linių gyventojų apsaugą patobu
linti tiek, kad galėtų išsaugoti 
tam tikra gyventojų skaičių nuo 
JAV priešsmūgio. Be to, ji ir to
liau stengsis išlaikyti pasaulio 
nusiteikimą, kad atominis karas 
šiais laikais yra neįmanomas, 
ir reikalaus visuotinio nusigink
lavimo.

JAV senatorių ir atstovų rūmų 
narių konferencija sutiko pratęs
ti pajamų mokesčių sumažini
mus ir 1977.

JAV karo laivas ir sovietų 
atominis pov. laivas susidūrė 
jūroj prie Graikijos.

Sov. S-gos delegacijai į Libi
jos revoliucijos minėjimą vado
vauja Estijos “prezidentas” 
Arturas P. Vaderis.

Sovietų neoficialaus meno są
jūdžio vadovui Igoriui Sinjavi- 
nui su žmona Tatjana ir 2 vai
kais buvo leista išvykti į JAV.

Pabėgėliai iš P. Vietnamo tvir
tina, kad ten viešpatauja didelis 
maisto ir kitų prekių trūkumas. 
Iš Saigono buvę išgabenta pusė 
mil. gyventojų į žemės ūkius.

Įsivėlęs į nešvankius nuo
tykius, atstovų rūmų įtakingo 
administracijos komiteto buv. 
pirmininkas Wayne Haysas nu
tarė nekandidatuoti į atstovų 
rūmų narius.

Pirmas, per televiziją de
monstruojamas debatas valsty
bės ūkiniais klausimais tarp 
prez. Fordo ir dem. kandidato į 
prez. Carterio įvyks rugsėjo 23. 
Kitų dviejų debatų laikas dar ne
sutartas.

P. Afrikos min. pirm. Vorste- 
ris sutiko derėtis su juodųjų va
dais.

JAV PREZIDENTO ŽMONA SU 
LIETUVIAIS PLOJO TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖJ

(atkelta iš 1 psl.) :
Adamkus, pristatydamas gar
bės svečius. Prie orkestro spe
cialiai paruoštose kėdėse susė
do Altos pirm. dr. K. Bobelis, 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
J. Gaila, šventės rengimo komi
teto pirm. B. Juodelis, Chica
gos burmistro atstovas, JAV se
natorius C. Percy, Illinois gu
bernatorius D. Walker su žmona, 
prez. Fordo asistentas dr. M. Ku
ro pas, JAV prezidento žmona B. 
Ford.

Gausiem plojimam aprimus, 
grojant orkestrui, buvo įneštos 
vėliavos ir nradėtas Galinos Go- 
bienės vadovaujamas įspūdingas

šokėjų grupių paradas. Atskirų 
valstybių ir miestų grupės žygia
vo gražioj rikiuotėj, prieky ne
šant plakatą su grupės ir mies
to užrašais. Žaidė prožektorių 
šviesos, grojo orkestras, prane
šėjų balsai žuvo bendram links
mume.

Paradui pasibaigus, su
giedoti JAV ir L Lietuvos him
nai. Illinois valstijos Bicenten
nial komiteto atstovas įteikė ofi
cialų pažymėjimą. Po šventės 
komiteto pirm. Br. Juodelio žo
džio kalbėjo ir senatorius Char- 
les Percy. Priminęs respubliko
nų ir prez. Fordo nuopelnus pa
vergtųjų atžvilgiu, priminė, kad 
ir J. Carter būtų buvęs laimin
gas, jei būtų galėjęs šioj šven-

tėj dalyvauti. Illinois guber
natorius Daniel Walker, šiltai at
siliepęs apie lietuvius (išmokęs 
pasakė ir vieną posakį lietuviš
kai), pareiškė paskelbęs rugsėjo 
6-tąją Lietuvių diena.

Valdas Adamkus rengėjų var
du prez. Fordo žmonai įteikė 
gintaro dovaną. Prezidentienė 
savo dviejų minučių kalbą pra
dėjo lietuvišku “Labas”. Jai plo
jimų negailėta. Šokėjų vardu į- 
teikta jai ir lietuviški tautiniai 
drabužiai. (KBč)

Į Tailandą grįžus buvusiam į- 
takingam maršalui Praphas Ča- 
rusathien, studentai surengė 
prieš jį demonstracijas, priver
tusias jį vėl išvykti į užsienį.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
PADĖTIS 
ČEKOSLOVAKIJOJ
(tąsa iš praeito nr.)

Po kongreso PIT kunigas 
Josef Benes, Caritas spaudos 
direktorius, pareiškė: “Savo 
kongrese kunigai išreiškė 
džiaugsmą dėl mūsų ekonomijos 
dinamiškus pažangos ir jos nuo
stabių rezultatų. PIT kongresas 
iš naujo konstatavo, kad visi po
litiniai įvykiai buvo kreipiami 
žmogaus gerovei, kad gyvenimo 
lygis mūsų valstybėj kyla ir mū
sų valstybė, drauge su kitomis 
socialistinėmis valstybėmis, va
dovaujant Sovietų Sąjungai, pri
sideda prie tarptautinio atoly- 
džio... Su džiaugsmu galim 
konstatuoti, kad viso pasaulio 
tikintieji, o pirmoj vietoj mūsų 
kunigai, be jokių abejonių pri
taria Jėzaus revoliucionieriaus 
programai.”

Tokį PIT kunigų nusistatymą 
ir pritarimą valdžiai, palaiko
mai sovietų tankų, smerkia če- 
koslovakų tauta, o ypač Bažny
čiai ištikimi katalikai.

-o-
Tuo tarpu pastaraisiais me

tais nuolat ateidavo žinios apie 
vykstantį kunigų, vienuolių 
vyrų ir seserų persekiojimą dėl 
to, kad jie nesutinka būti aklais 
režimo instrumentais. Priėmi
mas kandidatų į seminarijas, 
naujų kunigų įšventinimas yra 
sąlygojamas jų priklausymu prie 
PIT. Tuo būdu norima išugdyti 
naują kunigų kartą, visiškai pa
klusnią valdžios siekimam. O 
Bažnyčiai ištikimieji kunigai yra 
net ir fiziškai puolami, mušami, 
sužeidžiami. Vienos Kath-Press 
praneša kelis tokius atvejus.

Kun. Alois Tkac, išeidamas iš 
Kaschau bažnyčios po vakarinių 
mišių, buvo būrio vyrų užpul
tas ir sumuštas. Mat, jis viešai

Čiurlionio ansamblio kanklininkai groja Philadelphijos ka
tedroj pamaldų metu. Nuotr. P. Ąžuolo

kritikavo valdžios ir partijos 
spaudimą, daromą tikintiesiem, 
ypač pasmerkdamas represijas, 
daromas tėvam, kurie siunčia 
savo vaikus į katekizmo pamo
kas, diskriminaciją, kuri visur 
daroma praktikuojantiem katali
kam, draudimą teikti sakramen
tus, statyti bažnyčias, šalinimą 
kunigų iš vietos dėl to, kad jie 
daugiau klauso Romos negu 
kompartijos.

Kun. Anton Srholec iš Pemek 
naktį buvo aplankytas dviejų vy
rų ir dviejų moterų. Tie nakti
niai “svečiai” priekaištavo kuni
gui, kam jis slapta pakrikštija 
komunisto tėvo kūdikį. Užbaiga^ 
kunigas buvo sumuštas, jam su 
žeista galva.

Kun. Anton Michalik iš Pre- 
cin, labai žmonių mylimas, irgi 
naktį susilaukė “svečių”, jį ap-. 
kaltinusių slapta pakrikštijus kū
dikį. Vizitas baigėsi tuo, kad ku- 

„ nigas buvo subadytas peiliu. 
“Tai tau bus pamoka” — pareiš
kė nepažįstamieji išeidami.

Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung neseniai rašė, kad katalikų 
seserys vienuolės yra metamos 
iš darbo ligoninėse. Komunis
tinis čekoslovakų laikraštis Tri
būna praėjusių metų gale kriti
kavo seserų laikymą ligoninėse. 
Atrodo, kad Čekoslovakijos li
goninėse netrukus neliks nė vie
nos sesers vienuolės. Kol kas jos 
dar pakenčiamos psichiatrinėse, 
nepagydomųjų ligoninėse ir 
senelių prieglaudose.

Toks seserų vienuolių trakta
vimas yra ne kas kita, kaip 
taikymas 1950 metų praktikos, 
kada visi vienuolynai buvo kon
fiskuoti, seserys išgabentos į 
vienuolynus-stovyklas, iš kurių 
turėjo eiti dirbti į fabrikus ir 
žemės ūkį.
Visoj Čekoslovakijoj 1949 bu

vo 720 seserų vienuolynų, juose 
10,448 seserys. Šiandien yra tik 
40 vienuolynų-stovyklų, kur iš
likusios vienuolės yra prievarta 
sugabentos (paskutinė tokia 
operacija buvo Tmava mieste 
1974 liepos 30) ir ten gyvena 
griežtoj policijos priežiūroj, už- 
siimdamos slaugymu ligonių 
psichiatrinėse ir nepagydomų
jų ligoninėse bei senelių prie
glaudose. Vienuolinis gyveni
mas turės pamažu užgesti, nes 
naujų kandidačių priimti negali
ma. Seserys, gyvenančios vie- 
nuolynuose-stovyklose, jei ne
tenka darbo, turi grįžti į savo šei
mą. Nemaža “atkaklių” seserų 
buvo išgabenta į koncentracijos 
stovyklas, kur iki šiol 3247 yra 
jau mirusios.

Panašiu būdu sunaikinti ir vy
rų vienuolynai. Čekoslovakijoj 
1948 buvo 258 vyrų vienuoly
nai su 2221 vienuoliu. 1970 
jau nebuvo nė vieno vyrų vie
nuolyno. Tik 881 vienuolis gy
vena išsimėtę po visą kraštą, 
daugiausia savo namuose, dirb
dami paprastais darbininkais 
fabrikuose ir kitose įmonėse.

Taigi Čekoslovakijoj religi
niam gyvenimui nėra vietos. 
Religinės praktikos yra labai 
sunkios, išskyrus gal Prahą, kur 
lankosi užsienio diplomatai, 
žurnalistai, turistai, vyksta 
tarptautiniai kongresai, su-

važiavimai. Kaip ir visuose ko
munistiniuose kraštuose kraš
to sostinė yra miestas -vit
rina, kurioj svetimšaliam pa
rodomos atidarytos kelios baž
nyčios, jose vyksta pamaldos. 
Bet provincijoj nuolat vyksta 
bažnyčių uždarinėjimas, kunigų 
areštai, tikinčiųjų teismai ir nu
baudimai dėl to, kad “prasižen
gė su kulto normomis”. Pavyz
džių būtų galima pris kaityti 
šimtus ir tūkstančius.

-o-
Bet svarbiausia, kaip jau mi

nėta šio rašinio pradžioj, kad 
Čekoslovakijos Bažnyčia bando
ma suardyti iš vidaus, PIT kuni
gų pagalba, kai kiti kunigai me
tami į kalėjimus, atimama jiem 
teisė kunigauti, kilnojami į pro
vincijos mažas parapijėles be 
teisės iš ten pajudėti. PIT kuni
gai jau yra paėmę į savo ran
kas visą bažnytinę vadovybę. 
Skaudžiausias faktas — kad ir 
vyskupai, pagal Vatikano ir Pra
hos susitarimą, buvo parinkti 
iš PIT kunigų. Iš penkių Čeko
slovakijos vyskupų šiandien tik 
vienas — Prahos vyskupijos 
apašt. administratorius vysk. 
Tomasek — nėra PIT narys. 
Kiti keturi — Vrana, Feranec, 
Pasztor ir Gabris — yra iš PIT 
eilių.

Be to, Čekoslovakijoj aštuo- 
nios vyskupijos neturi savo vys
kupo. Jas valdo kapitulos vika
rai ar laikiniai valdytojai. Iš aš- 
tuonių tokių valdytojų septyni 
yra FU’ nariai (išskyrus tik rytų 
apeigų valdytoją Jan Hirka). Aiš
ku, kad busimieji dabar vysku
pų neturinčių vyskupijų vysku
pai tikriausiai bus parinkti iš 
PIT kunigų. Kitokiem valdžia 
neduos savo pritarimo.

-o-
Tokią padėtį nušviečiant, ne

sinori kritikuoti Vatikano diplo
matijos žygių. Vatikanas, tarp di
džiausių sunkumų ir kliūčių, 
bando gelbėti, kas dar galima: 
išlaikyti dar kai kurias neuž
darytas bažnyčias, katalikų 
bendruomenes, daryti visa, kad 
Čekoslovakijos Bažnyčia neliktų 
be hierarchijos. Tačiau visa tai 
kelia rūpesčio, ir atrodo, kad vi
sokiais susitarimais su Vatikanu 
komunistinės vyriausybės siekia 
tik savo tikslų ir nerodo ma
žiausio noro atleisti Bažnyčiai 
ant kaklo veržiamos virvės. Ko
munistinės valdžios programoj 
visuomet pasilieka pagrindinis 
tikslas: sunaikinti Bažnyčią, o 
jos vadus padaryti ištikimais sa
vo ateistinės programos talki
ninkais. Tokia šių dienų komu
nistinės veiklos programa. Ji 
nesikeičia.

Kovos su Bažnyčia ir religija 
programą 1975 spalio 25 išdėstė 
Prahos Pravda šitaip:

“Santykiai tarp komunistų 
partijos narių ir religijos negali 
būti tik privatus kiekvieno rei
kalas. Partija, kaip revoliucijos 
vykdytoja, turi būti ideologiškai 
ir politiškai švari, tai yra laisva 
nuo visokių kontrevoliucijos 
įtakų.”

Toliau Pravda aiškina, kad 
komunistų partija tikinčiųjų 
atžvilgiu įvairiose revoliucijos 
fazėse laikosi skirtingos politi
kos. “Kai vyksta kova už politi
nę valdžią ir kada yra lemiamas 
socialistinės revoliucijos pasise-

(nukelta į 4 psl.)

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti įvai
raus dydžio (net Ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEW YORK — Lietuvos atsimi- 89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. side, N.J. 07092. Tel. (201) 
Music of Lithuania, pirmad. 232-5565.
7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Rd., E. North-" 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė.,
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdėdanFnaujaš daFiš. 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., Newark, N. J. 07105; tel. 344*5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

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

M O VE D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR 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!

DALĖ POViLAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liųuors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4800. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149.

,*107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”.......... egz. už.........dol.
Persiuntimas..............

Vardas, pavardė......................................................................

Numeris, gatvė ......................................................................

Miestas, valstija, Zip ............................................................
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Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Lietuviška mokykla kviečia
i

Su rugsėjo pradžia jaunimas 
baigia vasaros atostogas ir grįžta 
į mokyklas. Jau toks visų kelias— 
kas nori ko nors pasiekti, turi 
mokytis ir dirbti. Tik tokiu bū
du auga kultūra ir pažanga, ati
dengiamos naujos gamtos pa
slaptys, sukuriami nauji kūri
niai.

Rugsėjis paliečia ir lietuvių 
jaunimą, paliečia Lietuvoje ir 
čia. Tūkstančių tūkstančiai jau
nų lietuvių sėdi mokyklos suole, 
siekdami šviesos, išsilavinimo. 
Koks tai džiaugsmas, kad gali 
žmogus mokytis! Tik nusikeiki

me 100 metų atgal į Lietuvą, 
kur “anei rašto, anei druko” ne
buvo. Mokytas žmogus buvo 
retenybė. Dabar yra atvirkščiai 
— nemokytas žmogus darosi be
veik retenybė, ypač jaunojoje 
kartoje.

Okupuotoje Lietuvoje yra 
daug mokyklų, bet jos visos su
statytos pagal vieną komunistinį 
režimą. Nėra ten kūrybinės lais
vės, nėra religijos, minties lais
vės. Ten bijomasi, kad žmogus 
ims ir pradės galvoti. Bet ir .to
kiose sunkiose sąlygose išaugo 
ten gražus jaunimas, pasiekė di
delių mokslinių laimėjimų ir su
sidarė savo individualines as
menybes. Visais tais jaunuoliais 
didžiuojasi laisvasis pasaulis, di
džiuojasi, kad jie yra tokie pa
triotai. Iš tų jaunuolių juk ir 

fnkilo didžioji Romo Kalantos, 
■jjjiępsna.

-o-
Amerikoje esąs lietuvių jau

nimas, apskritai, mokosi gerai. 
Lietuvių vaikai vyrauja moksle, 
labai gerais pažymiais baigia 
mokyklas. Į mokslą patys veržia
si. Lygiai ir tėvai savo vaikam 
nieko negaili — leidžia juos į 

brangiausias mokyklas, kad jie 
tik būtų šviesesni ir didesni.

Pagarba tiem jaunuoliam, ku
rie atkakliai siekia mokslo. Pa
garba ir tėvam, kurie rūpinasi 
jaunimą išmokslinti.

-o-
Mes esame etninė grupė su 

visa laisve į savo tėvų paliki

mą, į savo kultūrą. Tas etninių 
grupių pradas ypač pabrėžiamas, 
kai Amerika švenčia 200 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Todėl ir reikia mum išlaiky
ti savo lietuviškus pradus — kal
bą, papročius, visa tai, kas su
daro mūsų kultūrą. Tai lietuvy
bei išlaikyti reikia lituanistinių 
mokyklų, o mokyklom reikia 
mokinių.

Jau bus 25 metai, kai lietu
viai suorganizavo tas šeštadie
nio lietuviškas mokyklas. Ir jos 
padarė savo — jos išleido jau
nimą, kuris apsisprendė už lie
tuviškosios kultūros interesus, 
nesutirpo tautų katile, bet išlai
kė ir net išugdė savitus bruo
žus.

Lituanistinės mokyklos ati
daro duris. Varpelis šaukia vai
kus į klases. Varpelis šaukia ir 
tėvus — leisti vaikus į šias mo
kyklas. Nepagailėkite, duokite 
savo vaikam, kas yra brangiau
sia. Pagilinkite jų lituanistines 
žinias, patobulinkite jų kalbą. 
Praturtinkite!

Tos mokyklos yra privačios. 
Jos išsilaiko tik iš privačių šal
tinių. Labai daug padeda Lietu
vių Fondas, skirdamas nemažas 
sumas vadovėliam. Padeda Lie
tuvių Bendruomenė, skirdama 
aukas. O kitą dalį turi sumokėti 
patys tėvai. Bet ir to mokesčio 
kartais neužtenka. Tėvų komite
tas turi ieškoti kitų būdų surasti 
lėšom. Jis rengia vakarus, loteri
jas. Bet ir čia turi visi suprasti, 
kad mokykla yra visų reikalas. 
Visi turi prisidėti prie jos iš
laikymo. Tai nėra vien tėvų, 
bet ir visos apylinkės reikalas.

Mokykla atsidarė. Mokykla 
laukia ir kviečia, kad kuo dau
giausia vaikų ją lankytų. Leiski
te savo vaikus, paraginkite ir 
tuos, kurie linkę apsileisti, ne
kreipti dėmesio. Juo daugiau 
bus vaikų mokykloje, juo bus 
lengviau ją išlaikyti, juo ir Lietu
viškai Bendruomenei bus ge
riau, nes į ją ateis didesnis prie
auglis.

Šie 1976 m. lietuvių tautai yra 
dvigubo jubiliejaus metai: šie
met sukanka 725 metai nuo pir- 
mojo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto ir 50 metų nuo 
Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo. Abu įvykiai labai reikš
mingi ir glaudžiai tarp savęs 
susiję, nes Mindaugo pastangos 
įkurti Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, nors ir priešų sunaikin
tos, vėlesniem mūsų valdovam 
ir ganytojam įkvėpė mintį į- 
gyvendinti tai, ko troško pirma
sis Lietuvos karalius.

Ir Vytautas Didysis, šios min
ties vedamas, rūpinosi įkurti 
Lietuvos bažnytinę provinciją. 
Pagal jo planą, Vilniuj turėjo bū
ti Lietuvos metropolito katedra, 
o metropoliją turėjo sudaryti ne 
vien Vilniaus ir Žemaičių, bet ir 
Kamienco, Kijevo ir Vladimiro 
vyskupijos, kurios anuo metu 
buvo Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos ribose. Tačiau Vytau
tas nespėjo šio sumanymo įvyk
dyti, o kiti valdovai tuo nesirū
pino.

Lietuvos bažnytinės provinci
jos reikalas vėl rimtai iškilo 
1918, Lietuvai atgavus laisvę, 
kai atsirado didelių sunkumų 
vyskupijų valdyme. Šie sun
kumai susidarė dėl to, kad len
kai užgrobė didėlę Lietuvos dalį 
su Vilnium ir Seinais, kur buvo 
mūsų vyskupų katedros.

Lenkų elgesys su vyskupais 
buvo tikrai nekatalikiškas. Už
grobę Seinus, jie tuoj ištrėmė 
vysk. A. Karosą su visa kurija 
ir seminarija. Tada tremtinys 
vyskupas apsigyveno Marijam
polėj ir iš čia valdė savo die
cezijos dalį, likusią nepriklauso-

Lietuvos vyskupai Romoje 1928 m. balandžio 24 d. atvažiavę pas Šv. Tėvą “ad limina”. 
Iš k. į d. vysk. Juozapas Kukta, vysk. Justinas Staugaitis, arkivysk. Juozapas Skvireckas, dr. 
Jurgis Šaulys, Stasys Girdvainis, vysk. Antanas Karosas, kun. dr. Kazimieras Rėklaitis, MIC, 
vysk. Kazimieras Paltarokas Aidų žurnalo klišė
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PROVINCIJOS 50 M. JUBILIEJUS
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GIDŽIŪNAS, OFM

moj Lietuvoj. Kiek ilgiau Vil
niuj išsilaikė vysk. J. Matulevi
čius, bet ir jis, tenai gyvenda
mas, negalėjo tiesiogiai valdyti 
vyskupijos dalies, esančios 
laisvoj Lietuvoj. Dėl to, gavęs 
popiežiaus sutikimą, jai valdyti 
paskyrė administratorių, kun. J. 
Kuktą. Pagaliau lenkų vis labiau 
persekiojamas, ir toks šventas, 
vyras, koks buvo vysk. J. Matu
levičius, buvo priverstas atsi
sakyti vyskupijos ir 1925 palikti 
Vilnių.

Tik viena Žemaičių vyskupi
ja dėl naujos santvarkos mažai 
nukentėjo. Ji buvo visų di
džiausia. Ją valdė vysk. P. Ka
revičius, padedamas vysk. J. 
Skvirecko. Tačiau ir ji šiek tiek 
sumažėjo, kai Kuršas atiteko Lat
vijai ir, paties vysk. P. Karevi
čiaus pasiūlymu, buvo prijung
tas prie Rygos vyskupijos.

Be šių vietinio pobūdžio ne
patogumų, buvo dar ir kitų, ypač 
aukštosios hierarchijos sutvarky
me. Nuo senų laikų Žemaičių 
ir Vilniaus vyskupijos priklausė 
Mohiliovo bažnytinei provinci
jai, kurios metropolitas liko so
vietinėj Rusijoj, Seinų — Varšu 
vos provincijai Lenkijoj, o Klai
pėdos kraštas — Prūsijos provin
cijai. Taigi buvo susidariusi to

kia padėtis, kad Lietuvos katali
kai priklausė trijų svetimų šalių 
metropolitam.

Sunkiem Lietuvos’ Bažnyčios 
reikalam sutvarkyti pop. Pijus 
XI sumanė paskirti vizitatorių. 
Beieškant tinkamo kandidato, jo 
žvilgsnis nukrypo į buvusį Vil
niaus vysk. J. Matulevičių, kuris 
tuo metu gyveno Romoj ir tvar
kė marijonų vienuolijos reika
lus. Matydamas J. Matulevi
čiaus sumanumą ir norėdamas į- 
įtikti lietuviam, Pijus XI 1925 
pakėlęs jį tituliniu Adulijos ar
kivyskupu, su pilnomis Apaš
tališkojo vizitatoriaus teisėmis 
pasiuntė į Lietuvą.

Arki v. J. Matulevičius į Lietu
vą atvyko 1925 gruodžio mėne
sį. Apie savo misiją jis tuoj pra
nešė vyskupam ir ministeriui 
pirmininkui. Svarbiausi jo už
daviniai buvo du: įkurti Lietu
vos bažnytinę provinciją ir suda
ryti konkordatą. Kadangi jau 
anksčiau Žemaičių vysk. P. Ka
revičius kartu su vysk. J. Matu
levičium darė žygių prie Šv. 
Sosto įkurti bažnytinei Lietuvos 
provincijai, tai dabar jos organi
zavimas ėjo gana sklandžiai. 
Tiesa, darbas buvo sunkus, ypač 
kai reikėjo nustatyti vyskupijų 
ribas, bet, bendrai dirbant, 
greitai buvo pasiekta trokštamų 
rezultatų.

Bendrais bruožais vyskupijų 

ribos buvo nustatytos vyskupų 
konferencijoj, kurioj dalyvavo 
vizitatorius J. Matulevičius ir 
vyskupai A. Karosas, P. Karevi
čius, J. Skvireckas ir vizitato
riaus padėjėjas protonotaras Fai- 
dutti. Šioj konferencijoj buvo 
nutarta: Žemaičių vyskupiją pa
dalyti į tris vyskupijas — Telšių, 
Panevėžio ir Kauno; Vilniaus 
vyskupijos daly, esančioj nepri
klausomoj Lietuvoj, įkurti nau
ją Kaišiadorių vyskupiją. Toj pa
čioj konferencijoj nustatyta, kad 
Kaunas turės būti Lietuvos 
metropolito sostinė.

Padarius bendrus nutarimus, 
reikėjo išvesti vyskupijų ribas ir 
parapijas suskirstyti į dekana
tus. Tas darbas buvo pavestas 
Žemaičių vyskupo pagalbinin
kui vysk. J. Skvireckui, nes šie 
nutarimai daugiausia palietė Že
maičių vyskupiją. Jis šį darbą, 
dekanų padedamas, greitai 
atliko.

Vysk. J. Skvireckui pabaigus 
darbą, vėl buvo sušaukta vyskupų 
konferencija, kurioj 1926 vasario 
26 buvo priimtas toks Lietuvos 
bažnytinės provincijos pro
jektas:

1. Kauno arkivyskupija su 
metropolito katedra Šv. Petro ir 
Pauliaus bazilikoj ir dešimtim 
jai priklausančių dekanatų.

2. Telšių vyskupija su Šv. 
Antano katedra Telšiuose, dvyli
ka dekanatų ir Klaipėdos prela- 
tūra.

3. Panevėžio vyskupija su 
Kristaus Karaliaus katedra Pane
vėžy ir dešimtim dekanatų.

4. Vilkaviškio vyskupija su Šv. 
Marijos katedra Vilkavišky ir 
vienuolika dekanatų.

5. Kaišiadorių vyskupija su 
katedra Kaišiadoryse ir penkiais 
dekanatais.

Priėmus šį projektą, painus
bažnytinės provincijos planavi
mo darbas per keturis mėnesius 
buvo baigtas. Betrūko tik Romos 
patvirtinimo. Tada arkivysk. J. 
Matulevičius ir vysk. P. Karevi
čius 1926 kovo mėnesį išvyko į 
Romą. Ten netikėtai vysk. P. Ka
revičius atsisakė nuo Žemaičių 
vyskupijos ir, pakeltas Skytopo- 
lio arkivyskupu, pareiškė norą 
stoti į marijonų vienuoliją.

Pagaliau balandžio 4, per Ve
lykas, buvo paskelbta konstitu
cija “Lituanorum gente”, kuria 
buvo įkurta Lietuvos bažnytinė 
provincija. Dabar beliko tik pa
skirti hierarchiją, ir tai popie
žius padarė rytojaus dieną. Vysk.

(nukelta į 4 psl.

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Todėl iš tokios (au
galo) ląstelės gali išaugti auga
las, o ne išsivystyti koks nors 
gyvis. (19). Jeigu genai taip 
keistųsi, kaitaliotųsi, kaip skel
bia evoliucinio transformizmo ir 
“dinamiškumo” avangardas ir jo 
šalininkai, tai iš viso negalėtų 
būti rimtos kalbos apie paveldi
mumą. Šį nulemią veiksniai — 
genai pačia savo prigimtimi pa
sižymi ir pastovumu, ir dinamiš
kumu, esmingu tam, o ne kitam 
augalui, gyviui, žmogui (“Eine 
erbkonstante Aenderung”). Šią 
tiesą labai pabrėžė 1742 ir (sta
tiškuoju tebelaikomas) Linėjus 
(1707-1778), sulaukęs vyresnio 
amžiaus. “Negali būti šuolio iš 
vienos prigimties į kitą”, kaip 
negali būti aukštesniųjų organiz
mų išsivystymo iš jų žemesniųjų 
formų, nes pastarosios yra ne 
formos, o organizmai, nors jie 
būtų patys mažiausi ir “papras
čiausi”, kaip kai kurie dumb
liai ar ameba.

cd) Organoidai — tai pastovios 
augalinės ar gyvūninės ląstelės 

dalys, atliekančios (gyvybės 
principui esant) tam tikras funk
cijas jos gyvybinėje eigoje. Jie 
yra svarbūs funkciniu požiūriu 
vienaląsčių organizmų, o ne for
mų, dariniai, kuriuos biologai 
vadina “organais”.

ce) Amino rakštys. Be balty
mų nėra gyvybės, neminint ki
tokių gyvybės reikalavimų. 
Kiekviename baltyme visos 
amino rakštys grandinėje turi 
pastovią vietą, labai nedėkingą 
evoliuciniam transformizmui, 
tuo pačiu ir visokiausiems vie
nas iš kito “išsivystymams”, pra
dedant dumbliais ir baigiant 
žmogumi.

cf) Radiacijos būdu gautos 
mutacijos. Radioaktyvūs spin
duliai, turį tam tikrą energijos 
kiekį, sukelia ir tam tikras reak
cijas chromosomose. Kuo di
desnė spinduliavimo energija, 
tuo daugiau tam tikrų pakitimų, 
tuo daugiau ir chromosomų trū
kių. Du nauji trūkio metu atsi
radę galai turi galimybės susi
jungti ir atstatyti buvusią chro

mosomose struktūrą arba susi
jungti su kitais branduolyje 
esančiais trūkių galais, o kartais 
gali ir visai pasimesti. Trūkiai, 
pasimetimai, vienokios ar kito
kios čia abejotinos vertės gali
mybės nesiderina su nuolatiniu, 
nepertraukiamu vienas iš kito 
“išsivystymu”.

Visa tai, kas čia pasakyta, reiš
kia, kad radiacijos būdu sukel
tos mutacijos dažniausiai ken
kia chromosomoms ir tuo pačiu 
organizmui, nors jis priklausytų 
aukščiausio lygio organizacijai. 
Mutacijos — tai chromosomų 
ir genų pakitimai: pakitimas gali 
būti vieno geno ribose (geninė 
mutacija), pakitimas gali apimti 
kelis genus (mikroaberacija) — 
99% mutacijų žmonėm yra žalin
gos ir pasireiškia įvairiomis ligo
mis. Šios irgi nepadeda aukš
tesniesiems organizmams išsi
vystyti iš jų žemesniųjų formų, 
žinoma, visur “veikiant” vadina
mosios evoliucijos procesui.

cg) Genetiškai tolimos rūšys 
pačios tarpusavyje nesikryž- 
mina: augalas nesikryžmina su 
gyvuliu, gyvulys — su žmogumi 
ir atvirkščiai. Tokia jau yra pa
čios gamtos “laboratorija”, ne- 
maišytina su biologų laboratori
ja, nieko bendra neturinčia su 
evoliucionistų skelbiama (trans- 
formistine) evoliucija, kurios 
vienintelis viešpats yra “evoliu
cijos” procesas, o ne biologų 
mokslininkų vienokios ar kito
kios vertės išradingumas.

ch) Gamtos filosofijos ir meta

fizikos dėsniai — tai visų visa
tos apraiškų sektorių ir jų pri
gimties bei paskirties visuotinai 
galioją ir giliausi dėsniai, nesiri- 
boją viena kuria nors negyvo
sios ar gyvosios gamtos sritimi, 
jos apraiškomis. Apraiškos, nors 
ir labai vertingos, bet jos neat
skleidžia pačios tikrovės gel
mių, kaip, pavyzdžiui, jūros ban
gos neatskleidžia jos gelmių. 
Kam filosofija (metafizika) reiš
kia tik spekuliaciją, tam ir visi 
tie sektoriai dažniausiai reiškia 
tik apraiškas, rodančias, kad 
aukštesnieji organizmai “išsi
vystė” iš jų žemesniųjų formų, 
išimčių čia neminint, kiek tai 
liečia filosofijos “spekuliaciją”. 
Kiekvienas organinis ar neorga
ninis individas yra kilęs Dievo 
kuriamuoju aktu, o ne vienas iš 
kito “išsivystymo” (transfor- 
mistiniu) būdu. Kurti gali tik 
asmuo, Dievas kuria “iš” nie
ko, jei norime, “iš” nebūties. 
Žmogus kuria iš ko nors.

Žmogiškasis asmuo yra kūri
nys ir kūrėjas. Jo ir gamyba yra 
savo rūšies kūryba, imtina pla
čiausia to žodžio prasme. Žmo
gus, būdamas kūrinys ir kūrė
jas, jokiu atveju neturėtų būti 
siejamas su evoliucija, nes ši yra 
tik procesas, kuris, kaip žino
me, nekuria ir negali kurti, kaip 
muzika negroja, dainavimas 
nedainuoja, vystymasis nieko 
neišvysto. Rasime, aišku, ir kito
kios rūšies pavyzdžių ir filosofi
nių, t.y. metafizinių dėsnių. Ta
čiau nerasime nė vieno pavyz

džio ir nė vieno metafizinio dės
nio, mėgindami įrodyti, kad 
aukštesnieji organizmai iš tikrų
jų išsivystė iš jų žemesniųjų for
mų nuolatiniu ir laipsnišku bū
du, kupinu visokiausių trūkių, 
nesikryžminimų, nevaisingumo 
priežasčių, nekalbant jau apie 
nevaisingus hibridus.

Antra, evoliucionistų (evoliu
cinis) avangardas skelbė ir tebe- 
skelbia, kad įvairiausių organiz
mų evoliucijos aukščiausia vir
šūnė yra žmogus, o jos žemiau
sia pakopa dumbliai ar ameba. 
Dabar toji pakopa esanti dumb
liai.

Pirmasis kriterijus — norma
lus chromosomų skaičiaus rinki
nys organizmo somatinėje arba 
kūno ląstelėje — rodo, kad šį sy
kį toji viršūnė yra ne žmogus (46 
chromosomos), bet aulakanta 
(1600 chromosomų). Toji pa
kopa šį sykį yra ne dumbliai 
(maždaug nuo 9 iki 194 chro
mosomų), bet escherichija (1 
chromosoma).

(Bus daugiau)

(19) Išauginimas ir vienas iš 
kito “išsivystymas”. Vienas 
prancūzų mokslininkas (Nitch?) 
iš vienos augalo ląstelės išaugi
no visą augalą. Kitas mokslinin
kas iš morkos šaknies ląstelės 
išaugino visą augalą. Tai išaugi
nimas, o ne išsivystymas.

Iš ŽIEDADULKIŲ pavyko 
išauginti haploidinius HIBRI
DUS, t.y. haploidinius augali
nius mišrūnus: pvz., ryžį, miežį, 

arbatmedį, tabaką (žodžiai “hap- 
loidija” ir “diploidija” paaiškin
ti 12-je išnašoje). Tačiau augalų 
tokie išauginimai nėra tipiškas 
pavyzdys gyvūnų išauginimui 
nušviesti, nes daugelis augalų 
dauginasi vegetatyviniu (nelyti- 
niu) būdu.

Visai kas kita GYVŪNAI, nes 
šie dauginasi tik LYTINIU bū
du, išskyrus kai kurias vadina
mąsias jų primityvias formas, iš 
kurių “išsivystė” aukštesniosios 
“formos” — aukštesnieji orga
nizmai . . . Laboratorijose
turime išaugintų, t.y. sudarytų 
ląstelinio pavidalo štai kokių 
hibridų — mišrūnų: “varlė-var- 
lė*’, “pelė-pelė”, “žmogus-žmo
gus” — tai mišrūnai, sudaryti 
iš dviejų tos pačios rūšies orga
nizmų (gyvųjų individų) ląste
lių; “pomidoras-bulvė”, “pelė- 
žiurkė”, “pelė-balėsas”, “pelė- 
žmogus”, “žmogus-viščiukas” 
— tai mišrūnai, sudaryti iš dvie
jų visai skirtingos rūšies orga
nizmų ląstelių. Tai tik mišrini- 
mo produktai, sudaryti, išauginti 
iš dviejų tam tikrų ląstelių, 
parodančių tam tikrą mokslinin
ko išradingumą, o ne “išsivysty
mą”. Išauginimas ir “išsivysty
mas”; organizmo plėtra, raida ir 
organizmo “evoliucija” — tai vi
siškai skirtingi dalykai, daug 
kam reiškią vieną ir tą patį 
dalyką — evoliucijų (plg. Hans- 
Eduard Hengstenberg: Evolu- 
tion und Schoepfung, Verlag 
Anton Pustet, Muenchen, 1963, 
p. 26-28).
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APIE VASARĄ, ŽAIBUS, ČIOBRELIUS

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
— PAULIUS JURKUS ---------------------------------------------------------------------------

Stoviu čia, kur atsiskleidžia 
vasara savo gražume ir paprastu
me. Nebėra čia miesto, jo sun
kaus dundesio, kamšaties, sku
bėjimo. To užteršto oro.

Priešais mane aikštė su takais, 
medžių apvedžiojimais, iš kurių 
iškyla beržai, berželiai. Didelės 
pušys, eglės. Niekas čia nejuda 
ir neskuba, tik didžiųjų medžių 
viršūnės pamažu pamažu lin
guoja.

Ir namai stovi prisiderinę prie 
to peisažo. Ir jiem skirta ramiai 
atverti duris, ramiai pasitikti ke
leivius, nes čia vasaros šalis, 
atostogų kraštas.

Atvykus ir atsistojus ant di
džiojo tako, visada įspūdis toks 
didelis ir pagaunantis. Jau čia! 
Jau tu čia!

Sveikos jūs, pušys, jūs, sidab
rinės eglės! Būkit pasveikinti, 
krūmeliai ir akmenys! Atsibuski
te, jum atnešu savo žingsnius, 
savo skubą ir savo liūdesį. Vi
sa noriu čia palikti, kad marių 
vėjai nupūstų ir sulygintų su 
smiltelėm. Tegu būna tik viena 
didelė jūros banga, ir tas ilgesin
gas ir savotiškai gražus žuvėd
ros klyksmas.

-o-
Įeinu į kambarį. Pro virtuvę, 

kur sunkios durys atsidaro tin
giai. Jas kažkas nudažė baltai, 
tartum norėdamas priminti, kad 
čia yra ir žiema visame savo gra
žume. Už durų tie patys stalai. 
Ir Giotto paveikslas — Kristaus

Baltosios gėlės prie vienuolyno, šv. Antano statula Kenne
bunkporte, Maine. Gilumoje Vatikano paminklas, kuris susi
laukia daugiausia dėmesio iš turistų. Nuotr. P. Ąžuolo

BAŽNYČIA ČEKOSLOVAKIJOJ
(atkelta iš 2 psl.)

kimas, religijos klausimas negi- 
gūruoja pirmoj vietoj. Bet kada 
revoliucija jau įvykdyta, padėtis 
pasidaro skirtinga ir reikalauja 
gilesnės ideologijos vienybės ir 
partijos švarumo. Pravda de
juoja, kad “revizionizmo epo
choj” (taip vadinamas Dubčeko 
laikų “Prahos pavasaris”. J .V.) 
dešinieji mokslinį ateizmą ap
šaukė reakcionierišku. Tada 
dešiniųjų demagogija padarė 
įtakos net kai kuriem partijos 
nariam, atnešdami žalos politi
nėj, o ypač filosofinėj srity.

Pravda pacituoja vieną Če- J«V.

ming klonis. Dalis jungtinio 
šešių lietuvių katalikų para
pijų choro repeticijų metu. 
Jungtinis choras etninių 
grupių parodoje, kuri vyksta 
rugsėjo 9-12 VVyoming Val- 
ley didžiojoje Armory salėje, 
pasirodo rugsėjo 12 d., 2 
v. popiet. Choras dainuos 17 

paskutinė vakarienė. Visada į jį 
pažiūriu. Jis surinko daug mano 
prisiminimų. Juk eilė metų, kai 
čia buvoju.

Paskui patenku į tamsų kori
dorių. Čia sienos yra juodojo ą- 
žuolo. Kad būtų dar tamsiau ir 
įspūdingiau, čia dienos metu 
neuždegama jokios lempelės, 
tik naktį žiburiuoja nedidelė 
šviesa. Šį koridorių pereiti nėra 
taip lengva. Bijaisi daiktų, kurie 
tau gali pastoti kelią. Bet čia yra 
durys į du šoninius kambarius.

Pamatau kortelę ant pirmųjų 
durų: Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,
O.P. —Vienuolis domininkonas.

Kai augau Žemaičių Kalvari
joje, girdėjau tiek daug pasako
jimų apie šiuos baltus vienuo
lius. Jie ten ilgai gyveno, tu
rėjo savo vienuolyną, mokyk
lą, kurioje mokėsi du garsūs 
žemaičiai — Daukantas ir Va
lančius. Vienuolyną uždarė caro 
valdžia praeito amžiaus gale, bet 
pasiliko ten gyva praeitis, daik
tai, pasakojimai. Jų šventės. Tad 
kiekvienas sutiktas domininko
nas kažkaip nukelia į vaikystės, 
jaunystės dienas, kur rugpiūčio 
4 buvo švenčiamas šv. Dominin
kas su būgnais, vėliavom, proce
sijom, vainikais.

Tie prisiminimai pasitinka 
mane vos pravėrus duris. Neša 
į kitus prisiminimus tolyn, to
lyn. Štai ir mano kambario durys. 
Atpažįstu jas atmintinai. Ir tas 
kambarys, medžiotojų kamba- 

koslovakijos kompartijos centro 
komiteto raštą, kuriame kalbama 
apie komunistinę pasaulėžvalgą 
ir apie ateistinį auklėjimą: 
“Toks auklėjimas įpareigoja par
tijos narius nutraukti visus ry
šius su religiniais prietarais ir 
aktyviai imtis kovos su bet kokia 
religijos įtaka socialistinėj bend
ruomenėj”.

Čekoslovakijos kompartijos 
oficiozo mintys yra tik vienas 
iš daugelio pavyzdžių, rodančių, 
kaip antireliginė dvasia domi
nuoja Čekoslovakijos komparti
jos ir valstybės veikloj.

moję dalyvaus ir sol. M. 
Rązgaitis iš New Yorko.

I-ojo eilėje iš k. sėdi koor- 
d i na tore Anelė T. Bajoras, 
vidury jungtinio choro diri- 
genČas V. Ramonas, Šv. Ka
zimiero, Pittston, Pa., lietu

vių parapijos klebonas kun. 
P7 ^Olšauskas — moderato- 

rys, kuriame man tenka gyventi 
ir medžioti savo mintis. Daug 
vasarų buvau tarp šių sienų, ku
rios išmuštos šviesaus ąžuolo 
lentelėm. Sudėti senoviški bal
dai, kad viskas būtų paprasta, 
ramu.

Sveikas, mielasis mano 
kambary, atostogų bičiuli! Aš čia!

Jo grindys yra iš akmens, nes 
taip buvo patogiau grįžti iš me
džioklės. Praustuvas. Langas ap
augęs vijokliais. Vijokliuose vė
jelis. Matau pro langą šviesų 
taką, gėles. Vatikano paviljono 
paminklą. Medžius. Čia vasara, 
čia atostogų kraštas.

-o-
Pirma reikia apeiti koplyčią, 

senienų kambarį. Koplyčioje 
taip ramu, šventa ir paprasta. 
Stovi didelė gėlių puokštė šioje 
ramioje popietėje. Dega am
žinoji ugnelė.

Šoninėje koplytėlėje jauki 
prieblanda. Čia daug daug vit
ražų. Spalvoto stiklo. Visa žydi ir 
švyti šią valandą, nes langus pa
lietė saulė. Čia yra ir mano 
tėviškės Madonos — Žemaičių 
Kalvarijos vitražas. Ir kaip tai 
brangu, miela ir sentimentalu! 
Rodos, į tėviškę grįžai. Juk ir ten 
bažnyčios grindys buvo iš ak
mens plokščių. Ir ten buvo vasa
ros vėsa ir toji ramybė. Ir aš tai 
randu čia, taip toli nuo tėvynės.

Čia uždegu žvakelę, kad ji 
šviestų savo jaukumu prieš tuos 
didelius ir spalvingus vitražus.

Šone yra senienų kamba
rys — didelė biblioteka. Ir čia 
tas pats šventiškas ramumas. 
Koks ilgas ąžuolinis stalas, sun
kios kėdės! Baldai. Knygos. Visa 
taip pažįstama, taip sava.

PHILADELPHIJOS 
MOKSLEIVIAI

Šie metai Prano Dovydaičio 
moksleivių ateitininkų kuopai 
buvo smagūs ir prasmingi. Tu
rėjome dešimt narių — du ber
niukus ir aštuonias mergaites. 
Valdybą sudarė Gintarė Gečy- 
tė — pirmininkė, Vida Ben- 
džiūtė — sekretorė ir Vytenis 
Bakanas — iždininkas.

Pirmutinis ir svarbiausias 
veiklos metų įvykis buvo metinė 
šventė, kuri įvyko spalio 18-19. 
Šeštadienį, suvažiavus svečiam
iš New Yorko, Worcesterio, 
Washingtono, Clevelando ir 
Chicagos, Šv. Andriejaus parapi
jos salėj MAS CV ko-pirminin- 
kas Linas Mikulionis pravedė 
paskaitą — pokalbį. Vakare 
Lietuvių Namuose įvyko Cleve
lando studenčių choro Nerija 
koncertas ir šokiai. Vakaras buvo 
ypatingai smagus Philadelphijos 
jaunimui, nes suvažiavo tiek 
daug jaunimo iš kitų miestų. 
Sekmadienį po mišių Šv. And
riejaus parapijos salėj buvo iš
kilmingas posėdis, kurį pravedė 
mūsų kuopos globėjo Vytauto 
Muraškos padėjėjas Kazys Raz-

O. Mras.
Jungtinį chorą sudaro šių 

parapijų chorai: Švč. Trejy
bės — Wilkes-Barre, Šv. Ka
zimiero — Linwood, Šv. Ma
rijos — Kingston, Šv. Onos— 
Luceme, Šv. Kazimiero — 
Pittston ir Šv. Pranciškaus 
— Miners Mills.

Čia yra du kampai, kuriuos 
visada apžiūriu. Viename kam
pe prie durų yra lenkiška kny
gutė. Tai mokslo enciklopedija, 
išleista 1899 metais. Ir ją visa
da pavartau. Atrodo, kad senąją 
Lietuvą paliesčiau. Juk toji kny
ga tikriausiai buvo atkeliavusi ir 
į mano Žemaitiją ir kiek daug 
minčių, kiek daug mokslo paliko 
tiem doriem nemokytiem že
maičiam. Kaip jie stebėjosi tais 
piešiniais, gyvuliais, mecha
nika. Ir ką jie galvojo?! Vienas 
paskaitė ir paaiškino, o kiti tik 
lingavo galvom. Ir tokių dalykų 
esama!

Kita knyga jau yra angliška. 
Tai meno žurnalas, ėjęs dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Žurnalas su spalvotom repro
dukcijom, su gausybe iliustraci
jų. Čia yra ir architektūra, ir 
skulptūra. Ir kai atverti tas kny
gas, storus tomus, dvelkteli to
kia maloni maloni romantika. 
Kokie baldai, kambariai, žmonės, 
kokie paveikslai, gamtovaiz
džiai! Ir jie pakilūs, aukščiau 
žemės, kasdienybės, nors gana 
realūs. Jie spindi savitu grožiu 
— romantiniu realizmu, impre
sionizmu.

Per šitas knygas gali keliauti 
valandų valandas. Visada bus 
miela ir gera. Ypač čia malonu 
buvoti, kai lauke lyja. Jauties pa
tekęs į Marijos Pečkauskaitės 
aprašytą senąjį dvarą. Arba dar 
daugiau, — kur nors pietų 
Prancūzijoj ar Anglijoj aplankai 
seną ištaigią biblioteką. Bet 
šiandieną ne tai rūpi. Pasakai 
tom knygom, senom spintom, 
vazom, fortepijonui tik pasveiki
nimo žodžius. Tu juos paglostai, 
kaip draugus, kurie taip kantriai 
laukė ir išsaugojo visus prisimi
nimus.

Dabar eini, tiesiog skubi. Juk 
visi čia tavęs laukia. Visi tavęs 
išsiilgę.

(Bus daugiau)

gaitis. Po įžodžių dr. Petras 
Kisielius, Ateitininkų Federaci
jos vadas, pasakė dienos pagrin
dinę kalbą.

Susirinkimų turėjome šešis. 
Jų metu planavome veiklą ir 
pasiklausėme įvairių paskaiti
ninkų žodžių — klieriko Kazi
miero Stewart, medicinos stu
dentės Rasos Šilėnaitės ir 
Virgaus Volerto. Įvairias temas 
pristatė p. Muraška, Kazys Raz- 
gaitis ir Vytenis Bakanas.

Papildyti iždui suruošėme tris 
kavutes po mišių Šv. Andriejaus 
parapijoj. Du nariai — Vytenis 
Bakanas ir Gintarė Gečytė — va
žiavo į Padėkos dienos ir Kalėdų 
kursus Dainavoj.

Gegužės mėnesį padarėme 
vieną išvyką prie Atlanto. Ten 
pabraidėme, pažaidėme ir pasi
svečiavome p. Petronių vasar
namy.

Gale metų planavome 76-77 
metų metinę šventę. Nutarėm 
rengti rugsėjo 25-26. Meninę 
programą atliks Rochesterio jau
nimo vaidintojų vienetas.

Gintarė Gečytė

KNYGA APIE 
BRITANIJOS 
LIETUVIUS

D. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga pasirūpino, kad būtų pa
ruošta ir išleista knyga apie 
Britanijos lietuvius 1947-1973 
metais — apie jų gyvenimą 
ir visokeriopą vaiklą. Tokią kny
gą paruošė K. Barėnas, ir ji 
šiuo metu renkama Nidos spaus
tuvėj. Knyga bus nemaža: apy
tikriu skaičiavimu, vien teksto 
susidarytų apie 600-700 pus
lapių, jei formatas būtų toks, 
kaip Nidos Knygų Klubo lei
dinių, bet prisidės dar daugy
bė iliustracijų. Tačiau knygos 
formatas bus žymiai didesnis, 
todėl ir puslapių skaičius su
mažės. Knyga bus kietai įrišta, 
ir ji bus atspausdinta, kaip al
bumai — lapai platūs, bet ne 
aukšti, kaip knygose įprasta.

Leidėjai nutarė, kad knygos 
pavadinimas turėtų būti šitoks: 
“Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga: Britanijos lietuviai
1947-1973 metais”. DBLS ir ligi 
šiol tebėra pati didžiausia lie-

Eucharistinio kongreso metu Philadelphijoj JAV LB su
ruošė Čiurlionio ansamblio koncertą. Koncerto metu Phila
delphijos 200 metų JAV sukakčiai atžymėti komiteto etni
niam reikalam pirmininkas Paul Garabedian įteikia padė
kos žymenį JAV LB Krašto valdybos vicepirm. Aušrai Zerr- 
Mačiulaitytei (v.) ir Krašto valdybos pirm. Juozui Gailai (d.). 
Nuotr. Alg. Čepulio

LIETUVOS BAŽNYTINĖS
PROVINCIJOS JUBILIEJUS
(atkelta iš 3 psl.)

Juozapas Skvireckas buvo pa
skirtas Kauno arkivyskupu 
metropolitu, Seinų vysk. A. Ka
rosas — Vilkaviškio vyskupu, 
prel. J. Staugaitis — Telšių vys
kupu, Žemaičių seminarijos vi- 
cerektorius kan. K. Paltarokas 
— Panevėžio vyskupu, Vilniaus 
vyskupijos dalies administrato
rius kan. J. Kukta — Kaišiado
rių vyskupu. Ta pačia proga se
nam Vilkaviškio vyskupui buvo 
duotas pagalbininkas vysk. M. 
Reinys.

Oficialus popiežiaus raštų pa
skelbimas ir Kauno metropolito 
ingresas į katedrą įvyko 1926 
gegužės 13, per Šeštines. Tai 

buvo didelė lietuvių katalikų 

tuvių organizacija D. Britanijoj, 
o kai ji susikūrė, tai turėjo 
apie 3,000 narių, ir jos skyriai 
buvo įsteigti visur, kur tik tame 
krašte bent šiek tiek susibūrė 
lietuvių. Apie ją sukosi visa 
lietuvių veikla — joj apsijungę 
lietuviai vaidino, dainavo, šoko, 
sportavo, paskaitas skaitė, mi
nėjimus ruošė, ir jei šiandien 
jie turi laikraštį, leidžia kny
gas, išlaiko Lietuvių Namus ir 
Lietuvių Sodybą, tai nuopelnas 
tos DBLS. Suprantama, kad 
knygoj daugiausia puslapių 
skirta jai.

Suvažiavę 1947-1948 į Brita
niją, lietuviai rado jau senosios 
emigracijos savo tautiečių įsigy
tą vieną bažnyčią ir porą klu
bų, o Škotijoj ėjo laikraštis. Tu
rėta ir savo organizacijų. Po to 
šalia DBLS susikūrė dar viena 
kita politinė ar kultūrinė or
ganizacija. Jų veiklos pėdsakai 
knygoj taip pat bus atžymėti.

Taigi knygoj bus gausybė 
faktų ir pavardžių ir iš DBLS 
ir kitų organizacijų ir sambūrių 
veiklos, ir pirmų pirmiausia 
ji galės būti įdomi tiem, ku
rie gyvena ar gyveno Britani
joj ir dalyvavo kurioj nors veik
los srity. Jiem tai bus gaivi
nantis svetur išgyventųjų metų 
malonus prisiminimas. Tiem, 
kuriem Britanija yra tolimas ir 
svetimas kraštas ar kurie joj 
gyveno, bet jokioj veikloj ne
dalyvavo, ši knyga bus istori
nis to krašto lietuvių gyveni
mo dokumentas.

Kol knyga renkama, leidėjam 
iš anksto rūpėtų, kas norės ją 
įsigyti. Kai bus baigta rinkti 
ir reikės spausdinti, tada bus 
reikalinga žinoti, kiek egzemp
liorių galės būti išpirkta. Jei 
kas apsispręstų šią knygą įsi
gyti, prašom jau dabar pra
nešti.

Iš anksto užsisakantiem kny
ga kainuos — 12 dol. arba 
5 angį. sv. Kai ji bus išleista, 
tai kainuos brangiau, o taip 
pat gali ir pritrūkti.

Užsisakyti prašom adresu: 
DBLS Centro Valdyba, Dėl kny
gos “DBLS”, 2 Landbroke Gar- 
dens, London W11 2PT, Great 
Britain.

DBLS Centro Valdyba 

triumfo diena, viena iš svarbiau
sių dienų visoj Lietuvos Bažny
čios istorijoj.

Nuo tos dienos jau praėjo 50 
metų. Laisvės metais Lietuvos 
bažnytinė provincija buvo gerai 
susitvarkiusi viduj ir pasiekusi 
didelių dvasinių laimėjimų. Vei
kė trys kunigų seminarijos, ne
skaitant vilniškės, išauklėjusios 
daug kunigų, kuriais ir dabar 
remiasi Sovietų vergijoj esanti 
Katalikų Bažnyčia. Gerai suor
ganizuota katalikiškoji akci
ja davė pačiai Lietuvai ir išeivi
jai tvirtus vadus rezistencijai. 
Katalikiškoji spauda vaidino pir
maujantį vaidmenį.

Lietuvos bažnytinė provincija 
šiandien neturi normalios 
hierarchijos. Ten dabar nėra ne 
tik metropolito arkivyskupo, bet 
ir pilnateisių vyskupų-ordinarų. 
Vyskupijas valdo tik administra
toriai; nors du iš jų yra vysku
pai, bet pilnų ordinarų teisių 
neturi. Du vyskupai jau kelinti 
metai laikomi namų arešte. Vie
na kunigų seminarija su ribotu 
klierikų skaičium nepajėgia pa
ruošti tiek kunigų, kiek jų rei
kia aptarnauti Lietuvos tikintie
siem. Daugelis bažnyčių jau se
niai uždaryta; išmirštant senes- 
niem kunigam, ir likusios sun
kiai aptarnaujamos. Visai nėra 
katalikiškos spaudos, uždrausta 
bet kokia katalikiškoji akcija, 
kunigam draudžiama net vaiku
čius mokyti tikybos, lankyti li
gonius, ypač ligoninėse, ir su
teikti jiem paskutinius sakra
mentus. Varoma stipri bedieviš
ka propaganda. Tuo siekiama 
Lietuvą paversti sovietine be
dievių vergų stovykla.

Tikintieji prieš šią baisią prie
spaudą tvirtai laikosi. Jie nebi
jo nei kalėjimo, nei ištrėmimo, 
nei mirties, kaip tai daugelis pa
sisako, teisiami už vaikučiu ka
tėki žavimą ir Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos leidimą 
ir platinimą.

Lietuvos bažnytinė provincija 
juridiškai tebėra gyva, nors ji 
ir negalės iškilmingai paminėti 
šio reikšmingo jubiliejaus. Į Lie
tuvos katedras, greičiausiai, šiai 
sukakčiai paminėti nešauks ga
lingas varpų gaudimas, bet jos 
tikintieji prašys Viešpaties pa
galbos tyloj, kad ištvertų perse
kiojimuose. Tačiau ir ši tyli jų 
malda sužadins pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda, kuri amžiais 
mus saugojo sunkiose valandose 
ir kuri vėl leis mum atkurti di
dingą bažnytinę Lietuvos pro
vinciją.

Ryšium su Lockheed korpora
cijos kyšių skandalu buvo areš
tuotas ir buv. Japonijos transpor
to min. Hashimoto ir jo padė
jėjas, o parlamento liberalų par
tijos atstovų konferencija parei
kalavo, kad min. pirm. Takeo 
M iki atsistatydintų, bet dėl pro
cedūrinių sumetimų jis atsista
tydinti nesutiko.

P. Afrikoj demonstruoją juo
dieji studentai savo reikalavi
mam paremti paskelbė 3 dienų 
streiką ir bandė padeginėti strei
ką laužančių darbininkų namus, 
tačiau peiliais ir lazdomis ap
siginklavę Zulu genties darbi
ninkai puolė demonstruojančius 
ir 23 užmušė.
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MARIJOS KONGRESAS SYDNĖJUJ
Tokiu pavadinimu rugsėjo 5- 

19 Sydnėjuj, Australijoj, vyksta 
kongresas, kurio tikslą Sydnė- 
jaus arkivyskupas kardinolas Ja
mes Freeman savo kreipimesi į 
dvasininkiją ir tikinčiuosius nu
sako taip: Kongresas suteiks 
progą kunigam, religiniam ordi
nam ir pasauliečiam geriau su
prasti Marijos dalį Dievo plane 
žmonijai išganyti ir tuo būdu pa
gilinti pasišventimą Dievo Mo
tinai.

Kongreso metu skaitoma daug 
paskaitų, kuries suskirstytos 
penkiuose regionaliniuose cent
ruose tokiomis pagrindinėmis 
temomis: 1. Dievo Motina Šv. 
Rašte; 2. Dievo Motina Bažny
čioje; 3. Dievo Motina moterų ir 
šeimos gyvenime; 4. Dievo Mo
tina ir asmeninis pasišventimas; 
5. Rožančiaus iš naujo atradimas. 
Paskaitininkai — aukštieji

Lietuvių Foto Archyvo leidimai
Lietuvių Foto Archyvas, kun. 

Algimanto Kezio vadovaujamas, 
pradėjo vykdyti labai reikšmin
gą ir nemažos apimties projektą 
— leisti informacinius anglų kal
ba leidinius apie Amerikos lie
tuvių kultūrą ir jos įnašą į Ame
rikos gyvenimą. Norima supa
žindinti amerikiečių visuomenę 
su mūsų būdingais istoriniais, 
sociologiniais, kultūriniais 
bruožais, parodyti mūsų meną, 
papročius, muziką, literatūrą. 
Kiekvienai temai skirta atskira 
knyga, tačiau visi leidiniai turės 
ir vieną bendrą antraštę — 
Pictorial Encyclopedia of the 
Lithuanian Culture in USA.

, Kai kurie leidiniai jau surink
ti, kitų baigiama telkti medžia
ga. Artimiausiu laiku pasiro
dys “Lithuanian Chapter in 
Multi-Ethnic Chicago”, parašy
tas prof. David Fainhauz. Kiti 
numatyti leidiniai: “Lietuvių 
kapinės” (knyga, kurioj yra su
glausta Amerikos lietuvių kapi
nių istorija ir Chicagos Sv. Ka
zimiero kapinėse esamų meno 
paminklų analizė), “Lietuvių 
šeimos tradicijos”, “Pennsyl- 
vanijos angliakasių Lietuva”, 
“Amerikos lietuvių muzika, 
teatras, šokis”. Lietuvių literatū
rai skirtas leidinys turi antraš
tę “Lithuanian Writers in USA”. 
Jis išeis anglų kalba. Turės apie 
300 puslapių, apims lietuvių 
grožinę literatūrą — poeziją 
dramą ir beletristiką. Trumpu 
orientaciniu įvadu amerikietis 
skaitytojas bus supažindintas su 
mūsų žodžio kūryba. Leidiny 
bus kiekvieno autoriaus fotogra
fija, trumpa biografinė apybrai
ža, o apie literatūrinį autoriaus 
kelią kalbės patys kūriniai ar jų

Išleidžiamas Icchoko Mero romanas

Ateities leidykla netrukus iš
leidžia Izraely gyvenančio lietu
vių rašytojo Icchoko Mero roma
ną “Striptizas, arba Paryžius- 
Roma-Paryžius”.

Kritikai, susipažinę su rank
raščiu, teigia, kad tai neeilinis 
romanas; toks, kokio iki šiol lie
tuvių literatūroj dar nebuvo. Ro
mane, parašytame moderniu, 
bet puikiai lietuvių kalbą išieš- 
|cančiu stilium, autorius iškelia 
žmogaus pastangas su viltim 
pažvelgti į amžinybę.

Icchokas Meras, šešių knygų 
autorius, iki 1972 gyveno Lietu
voj ir ten buvo pripažintas kaip 
iškilus beletristas. Jo veikalų yra 

Šių metų moksleivių ateitininkų stovyklos Dainavoj vado
vų štabas. Vidury vad. I. Bublienė ir kun. P. Patlaba. 
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Australijos katalikų dvasininkai 
ir svečiai iš kitur.

Už kongreso sėkmingumą jau 
penktadienio naktį Šv. Marijos 
katedroj Sydnėjuj vyko visos 
nakties budėjimas. Atidarymo 
dieną — mišios, celebruojamos 
kardinolo Manning iš Los An
geles, Calif. Jo ir pamokslas. 
Tai skirta televizijos auditorijai. 
Kongreso atidarymo mišios — 
Šv. Marijos katedroj, konceleb- 
ruojamos 37 Australijos vyskupų, 
su katedros choru ir konserva
torijos giesmininkais, vargonais 
ir orkestru. Po pamaldų — ka
tedros kriptoj atidarymas Ma
donos meno parodos.

Kitą dieną Sydnėjaus rotušėj 
— viešas tarptautinių svečių — 
kalbėtojų sveikinimas su
kardinolo Manning ir 
Ross MacKenzie kalbomis tema 
“Marijos garbei”.

ištraukos, tokiu būdu skaitytojas 
matys ir patį kūrėją ir jo kū
rinį.

Kad amerikietį skaitytoją ga
lima sudominti mūsų kūryba, 
parodo jau turimi mūsų kūrinių 
vertimai ir neblogi atsiliepimai 
apie juos. Palankiai sutinkami 
Manyland Books leidiniai ir kiti 
atskirų autorių individualiai 
leidžiami vertimai. Planuojamas 
Foto Archyvo leidinys papildys 
šią verstinę literatūrą.

Lietuvių literatūrai skirta kny
ga truputį skiriasi savo tikslais 
nuo šiaipjau literatūrinių anto
logijų ir poezijos rinkinių. Ji 
taikosi prie bendro viso šio pro
jekto tikslo — parodyti ameri
kiečiui skaitytojui lietuvių imi- 
grantinę grupę ir jos aspiracijas. 
Nors šiai knygai parenkami ge
riausi ir būdingiausi kūriniai, ji 
negali parodyti lietuvių literatū
ros pasiektų viršūnių, nes tam 
reikėtų imti seniau sukurtus vei
kalus, o taip pat ir tai, kas da
bar rašoma Lietuvoj. Leidinys 
apims tik imigrantų literatūrą. 
Pagrindą sudaro šio krašto imi
grantai rašytojai. Bet šalia jų ma
tysim kelis autorius Europos 
imigrantus. Jie yra įtraukti į šį 
leidinį dėl to, kad jų yra labai 
nedidelis skaičius ir jie nesuda
ro atskiros imigrantinės grupės. 
Tokia išeivių kūrybos apžvalga 
gali būti įdomi ne vien literatū
ros mėgėjam, bet ir ateities isto
rikam. Imigrantų kūryba gali 
būti savotišku dokumentu, tu
rinčiu ir sociologinės vertės 
tiem, kurie domisi etninėmis 
problemomis.

A. Skr.

išversta į dešimtį svetimų kalbų. 
Nežiūrint to, išvykus jam į 
Izraelį, jo vardas Vilniaus litera
tūriniuose svarstymuose jau ne- 
befigūruoja . . .

Su “Striptizu” I. Meras įsijun
gia į išeivijos literatūrinį gyveni
mą. Nuo šių metų jis jau yra 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
narys.

Pakilus spaustuvės kainom, 
“Striptizas” išleistas ribotu tira
žu. Romaną bus galima užsisa
kyti pas spaudos platintojus arba 
kreipiantis tiesiog į Ateities lei
dyklą (17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075).

Ateities leidyklos 
informacijos vedėjas

Kitomis dienomis — paskaitos 
regionaliniuose centruose, į- 
terpiant vaidinimus (Marijos ap
sireiškimas Lourde). Lietuviam 
ypač svarbios kongreso rugsėjo 
12 ir 18 dienos. Rugsėjo 12—mi
šios etninėm grupėm, kurias ce- 
lebruoja kard. J. Freeman, asis
tuojamas imigrantų kapelionų. 
Pamokslas — kun. E. Carroll. 
Rugsėjo 18 — “Tautų himnai 
Marijai” Šv. Marijos katedroj. 
Dalyvauja dešimties etninių 
grupių chorai.

Kongreso užbaigos dieną — 
rugsėjo 19 — mišias koncele- 
bruos Sydnėjaus arkivysku
pas kard. J. Freeman ir Sydnė
jaus diecezijos kunigai. Pa
mokslą sakys kard. Freeman.

J. SI.

SVARSTYBOS 
FLORIDOJ

Fort Myers Lietuvos Foru
mo iniciatyva suruoštos Flo
ridos lietuvių svarstybos įvyko 
Fort Myers Holiday Inn liepos 
25. Dalyvių buvo atvykusių 
iš Miami, St. Petersburg, Tam
pos, Juno Beach, Coral Gab- 
les, Lake Worth, Naples, Le- 
high Acres ir Fort Myers. Vi
so dalyvavo 28 asmenys.

Pokalbiuose buvo svarstoma 
du pagrindiniai klausimai: Flo
ridos lietuvių veiklos, išeinan
čios į amerikietišką viešumą, 
derinimo galimybės, antra, Lie
tuvos byla ir Amerikos poli
tika.

Prieita išvados, kad, jokia 
kuri nors viena organizacija 
nesugebės ir net neturėtų ban
dyti esamomis sąlygomis visur 
atstovauti visus Floridos lietu
vius. Todėl reikėtų sudaryti 
visų organizacijų centrą, kuria
me būtų pasidalinta darbais 
ir atsakomybe už įvairias sritis.

Tam buvo išrinkta laikina 
informacinė komisija, kuriai pa
vesta susirišti su visomis 
patriotinėmis Floridos lietuvių 
organizacijomis ir sukviesti jų 
atstovų suvažiavimą centrui su
daryti. Iškeltas reikalas turėti 
panašų centrą kiekvienoj dides
nėj kolonijoj.

Antrame pokalby buvo sutar
ta, kad Lietuvos ateitis pri
klauso tiesiogiai nuo Amerikos 
užsienio politikos. Todėl pri
eita nuomonės, kad Amerikos 
lietuviai aktyviau dalyvautų 
Amerikos politikos formavime, 
ypatingai susikaupiant į kong
reso atstovų rinkimus ir jų 
įtaigoj imą.

Iškeltas klausimas, kad būtų 
prieinama informacija apie 
kongresmanų ir senatorių bal
savimo pobūdį ir veiklą, kas 
dažnai skiriasi nuo jų gražių 
žodžių ir pažadų. Buvo nuro
dyti patikimi tuo reikalu in
formacijos šaltiniai. Iškeltas ir 
priimtas pasiūlymas skaitytojam 
kreiptis į lietuvišką spaudą pa
geidaujant, kad duotų daugiau 
informacijos apie Amerikos po
litiką ir jos užkulisius.

Nutarta, kad šių metų rinki
muose Floridos lietuviai, ne
žiūrint kokios partijos, turėtų 
remti kandidatą į JAV senatą 
dr. John Grady, kuris yra la
bai aiškiai pasisakęs prieš Ame
rikos pagalbą Sovietų vyriau
sybei, už pavergtų tautų pilną 
teisę į laisvę ir už kariškai, 
ekonomiškai bei moraliai stip
rią Ameriką. Dr. John Grady 
yra žinomas antikomunistas. 
Miami suorganizuotam, V. Se
maškos vadovaujamam, Dr. 
John Grady remti komitetui 
pavesta vadovauti visai Flori
dos lietuvių veiklai toj srity 
ir padėti sudaryti komitetus 
visose Floridos lietuvių koloni
jose.

Pokalbių pranešėjais buvo J. 
Daugėla, P. Šilas, E. Bražė
nienė, V. Semaška, P. Walles,
L. Virbickas, A. Grigaliūnas 
ir V. Bražėnas. Moderatoriais: 
V. Bražėnas, S. Balčiūnas ir 
J. Daugėla.

Svarstybos praėjo labai tai
kioj nuotaikoj be jokių išsi
šokimų ar puolimų, aktyviai 
įsijungiant visiem dalyviam. 
Prasidėjo ir pasibaigė punktua
liai pagal paskelbtą tvarkaraštį.

I. L.

Dalis žiūrovų Čiurlionio koncerte Philadelphijoj. Koncertas 
buvo surengtas Eucharistinio kongreso metu. Rengė JAV LB. 
Iš k. kun. dr. J. Grabys, LB krašto valdybos vicepirm. 
Aušra Zerr, “Philadelphia 76” etniniam reikalam komite
to pirm. Paul Garabedian, Teresė Gečienė. Nuotr. Alg. Čepulio

ROCHESTER, N.Y.
Miršta ilgaamžiai

Paskutiniu metu Rochesterio 
lietuvių kolonijoj mirė keletas 
ilgo amžiaus sulaukusių lietu
vių.

Ignas Malcevičius mirė sene
lių prieglaudoj, sulaukęs 93 me
tų.

Laidotuvių įstaigos direkto
riaus Savage brolis mirė Flori
doj, sulaukęs 95 metų.

Jurgis Bernotą, sulaukęs 89 
metų, mirė Rochesterio ligoni
nėj ir palaidotas rugpiūčio 24. 
Velionis jaunystėj buvo išvykęs 
į Petersburgą, kur baigė 4 kla
ses ir dirbo pašte. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, grįžo į 
Lietuvą, įsigijo pienininko spe
cialybę ir dirbo Pieno centre. 
Vėliau vertėsi privačia preky
ba. Atvykęs į Ameriką, dirbo 
Philadelphijoj, o prieš keliolika 
metų persikėlė gyventi į Ro- 
chesterį. Velionis buvo ramaus 
ir tylaus būdo, geras katalikas.

Mirė kun. J. Bakšys
Rochesterio Šv. Onos senelių 

namuose rugpiūčio 25 mirė bu
vęs ilgametis Rochesterio, N.Y., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jonas Bakšys.

Velionis buvo gimęs 1892 
kovo 8 Lietuvoj, kunigu įšven
tintas 1920 gegužės 29 JAV. 
Daug dirbo lietuviškose organi
zacijose, talkino spaudoj, taip 
pat ir Darbininke.

-- --------------------—--------------—

3 KELIONĖS 
1 LIETUVĄ

: SPALIO 20, KAINA — $755.00

grįžta spalio 28. Šešios dienos 
Lietuvoje.

LAPKRIČIO 24, $680.00
grįžta gruodžio 2. Šešios dienos
Lietuvoje.

GRUODŽIO 19, $880.00
grįžta sausio 2. Šešios dienos 
Lietuvoje ir 7 Rygoje.
Kalėdos bus Rygoje. Nauji Metai sutinkami 
Vilniuje.

Į tas kainas įeina: visų sudarymas, viešbučiai, trys valgiai 
per dieną, bagažo pervežimas ir visi patarnavimai.

< Keliones rengia

DOVANA
84-14 Jamaica Avė. 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
Tel. (212) 296-5250 

Namų tel. (212) 296-5359

Savininkė — Irena Velonskienė

Keliaudami per DOVANĄ, gausite svarbių papildomų 
informacijų.

DOVANA taip pat siunčia siuntinius į Lietuvą, sudaro 
dokumentus norintiem atvykti iš Lietuvos, turi įvairių prekių 
pasirinkimąžemomis kainomis. Ypač didelis medžiagų pasi
rinkimas.

Jau daromos registracijos 1977 vasaros kelionėm, i 
kurios prasidės gegužės mėn. {

Palaidotas rugpiūčio 30 Holy 
Sepulchre kapinėse iš Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčios.

Parapijos gyvenime
Prieš pat Velykas netikėtai 

mirus klebonui Tėv. Jonui Dy- 
buriui, OFM, lietuvių parapijos 
tvarkymą perėmė buvęs vikaras 
Tėv. Gabrielius Baltrušaitis, 
OFM. Jam parapijos darbuose 
talkino Tėv. Liudvikas Vėželis, 
OFM. Šis, staiga susirgęs, buvo 
nugabentas ligoninėn, kur pa
daryta operacija. Po pustrečios 
savaitės gydymosi ligoninėj 
Tėv. Vėželis sveiksta ir stiprė
ja klebonijoj. Tėv. Baltrušaičiui 
lietuvių parapijos darbuose da
bar talkina kun. A. Petrauskas.—
Kr.

— Los Angeles lietuvių dra
mos teatras rugsėjo 25 stato 
rašytojo Anatolijaus Kairio “Si
dabrinę dieną”. Veikalą reži
suoja Dalila Mackialienė. Vai
dinimas vyks Kings aukštesnio
sios mokyklos salėj. Vaidini
mas statomas Califomijos Lie
tuvių dienos proga. Lietuvių 
dieną organizuoja LB Vakarų 
apygarda kartu su Los Angeles 
ir Santa Monica apylinkėmis. 
Lietuvių dienos programon 
įeina ir dail. Aldonos Variako- 
jienės tapybos paroda, kuri vyks 
rugsėjo 25-26 Lietuvių tauti
niuose namuose.

— Asmenys iš Baltijos kraštų, 
dabar gyveną Federalinėj Vo
kietijoj, iš sovietų ambasados 
gavo pranešimą, kad jie tebesą 
sovietų piliečiai. Pranešime jie 
yra raginami paimti sovietų už
sienio pasą arba įteikti prašy
mą dėl atleidimo nuo sovietų 
pilietybės. Asmenys, kurie pa
prašė tokio atleidimo, turėjo už
pildyti labai smulkų formularą, 
kuriame tarp kitko turi pažymė
ti apie gimines Vakaruose, ku
rioj kariuomenėj tarnavo ir pan. 
ir sumokėti 100 DM. (E)

— Kun. dr. J. Prunskis renka 
medžiagą leidiniui apie Sibi
ran išvežtus lietuvius. Bet kokia 
dokumentinė medžiaga tuo 
klausimu siųstina adresu: Kun. 
J. Prunskis, 2606 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629.

— Justinas Lukošius, Darbi
ninko bendradarbis Vakarų Vo
kietijoj, lankėsi Chicagoj. Kaip 
Vokietijos LB krašto valdy
bos narys, aplankė PLB pirmi
ninką Br. Nainį ir tarėsi su juo 
ketvirtojo lietuvių jaunimo 
kongreso, ryšių palaikymo ir Va
sario 16 gimnazijos reikalais.

— Liudas Vaclovas Jarošekas, 
inžinierius, dirigentas, solistas, 
koncertinių kvartetų organizato
rius ir vadovas, rugpiūčio 28 
nuo širdies smūgio mirė Rock- 
ford, III. Velionis buvo gimęs 
1919 spalio 16 Kaune.

— Sol. Violeta Rakauskaitė, 
iš Miuncheno atvykusi į Chica
gą, rugsėjo 12 koncertuos Jauni
mo Centre. Ji jau pasirodė Lie
tuvių televizijos programoj.

— “Suplemento Baltico” — 
tokiu vardu leidžiamas baltų 
biuletenis portugalų kalba. S. 
Paulo mieste yra baltų komite
tas, kuriame lietuviam atstovau
ja LB atstovas kapt. J. Čiu- 
vinskas. Šis leidinys yra vienin
telis žinių šaltinis apie baltus 
vietos spaudoj. Jis siunčiamas 
spaudos, radijo bei televizijos 
vadovam, dvasiškijos atstovam.

— Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės rinkimai bus pra
vesti rugsėjo 12.

— Baltų šeštoji metinė meno 
paroda suruošta rugpiūčio mėn. 
vidury Praca Roosevelt, Sao 
Paulo, Brazilijoj.

— VVaterbury, Conn., ir šie
met rangiamas tradicinis vasa
ros pabaigos pobūvis Vasario 16 
gimnazijos naudai. Tokį tradici
nį pobūvį rengia Danutė Venc- 
lauskaitė savo sodyboj. Jis bus 
rugsėjo 11, šeštadienį, nuo 3 vai. 
po pietų 89 Spindle Hill Rd., 
Wolcott, Conn. Rengėjai kviečia 
gausiai dalyvauti.

— Tradicinė lietuvių fotogra
fų paroda įvyks lapkričio 19-29 
Jaunimo Centre, Chicagoj. Pa
rodos ir konkurso taisyklės bus 
išsiųstos tiem, kurie praeity yra 
parodose dalyvavę, arba kurių 
pavardės ir adresai žinomi Lie
tuvių Foto Archyvui. Visi kiti 
gali kreiptis į Archyvą adre
su: 2345 W. 56th St., Chica
go, III. 60636.

— Solistės Pr. Ragienės re
čitalis Chicagoj, Jaunimo Cent
re, vyks spalio 31.

— Dail. Aldonos Variakojie- 
nės dailės darbų paroda Chica
goj, Čiurlionio galerijoj, Jauni
mo Centre, vyks lapkričio 12- 
21. Rengia Dzūkų draugija.

— Solistės Romos Mastienės 
dainų rečitalis Chicagoj, Jauni
mo Centre, įvyks rugsėjo 26.

— Dail. Broniaus Murino 
dailės darbų paroda Chicagoj, 
Jaunimo Centre, Čiurlionio ga
lerijoj, vyks spalio 15-24.

— Literatūros vakaras, kurį 
kasmet ruošia Los Angeles LFB 
sambūris, įvyks gruodžio 4 Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Šiais 
metais atvyks Lietuvių Rašy
tojų d-jos pirmininkas poetas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

— Vyt. Žilinskaitės susce- 
nintus feljetonus “Ideali žmo
na” ir “Idealus vyras” scenoj 
pastatė Rygos televizijos teatra
lai.

— Melbourno lietuvių parapi
jos bažnyčioj 1950-1975 buvo 
pakrikštyta 550 kūdikių, palai
dota 297 mirusieji, susituokė 

. 293 poros.
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LIETUVA LANKOMA SU 
UNION TOURS

VADOVAUJA KELIONĖM į RYTŲ EUROPĄ
NUO 1931

.Užsisakykite dabar vienos savaitės rudens 
kelionėm—1 naktis Maskvoj—5 naktys Vilniuj— 

1 naktis Kopenhagoj

Rugsėjo 19 — $780.00, Spalio 3 — $742.00 
(Lėktuvų kainos valdžios gali būti pakeistos)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

NEW YORK, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

PARENGIMAI 
KULTŪROS 

ŽIDINY
Rugsėjo 11, šeštadienį, 7 v.v. 

simpoziumas — Helsinkio susi
tarimai ir jų padariniai. Rengia
L.S.T. Korp. Neo-Lithuania 
Nevv Yorke.

Rugsėjo 12, sekmadienį, 12 
v. — mokslo metų pradžios jau
nimo pamaldos.

Rugsėjo 18, šeštadienį, 1:30 
v. popiet skautų sueigos iki 
3:30 v. popiet. 6 v.v. A. Reven- 
tų išleistuvės mažojoj salėj. Ren
gia Kultūros Židinio komitetas ir 
penktadienio popiečių talkinin
kai.

Rugsėjo 25, šeštadienį, skautų 
sueigos, vakare šaulių kuopos 
parengimas, 5 metų veiklos su
kaktis ir koncertas.

Rugsėjo 26, sekmadienį, Liet. 
Bendruomenės N.Y. apygardos 

koncertas.
Spalio 2, šeštadienį, popiet — 

skautų sueigos vakare At
letų klubo parengimas, posė
džių menėj — Kario redakcijos 
vakaras.

Spalio 10, sekmadienį, šv. 
Pranciškaus 750 metų nuo jo 
mirties minėjimas.

Spalio 16, šeštadienį, skautam 
remti komiteto balius.

Spalio 23 šeštadienį, popiet 
— skautų sueigos, posėdžių me
nėj skautų posėdžiai, didžioj sa
lėj dail. V. Žiliaus kūrinių pa-

VVORCESTER, 
MASS.

Pagerbta V. Lutkienė
Veronikos Lutkienės 85-erių 

metų sukaktis gegužės 8 buvo 
gražiai paminėta jos dukters Ma- 
tildos ir žento Kosto Paulukonių 
namuose.

Elegantiška, maloni ir rimta, 
kaip visuomet, ponia Veronika 
priiminėjo plačios giminės ir 
bendradarbių sveikinimus.

Kostas Paulukonis, pirmutinis 
ir iki šiol čia vienintelis lietu
vis mokyklos superintendentas, 
jau ilgus metus vadovauja Lake 
View pradžios mokyklai. Matil
da, iš profesijos slaugė, yra Mo-' 
terų Sąjungos garbės narė; kele
tą metų buvo Moterų Dirvos re
daktorė. Šeima išauklėjo ir iš
mokslino sūnų Juozą ir dukrą 
Marytę. Juozas su šeima gyve
na So. Dakota valstijoj ir yra 
Dakota Statė College bibliote
kos direktorius. Marytė, baigus 
kolegiją, sukūrė šeimą ir, kaip 
jos brolis, džiugina tėvelius ir 
močiutę savo atžalynu. Pareigos 
sulaikė Juozą nuo atvykimo į 
iškilmes, užtat Marytė daugiau
sia pagelbėjo tėveliam suruošti 
tokias gražias pagerbtuvės mie
lai močiutei.

Dėkodama visiem už iškil
mingas vaišes, dovanas ir svei
kinimus, ponia Veronika pa
reiškė, kad prasmingiausia jai 
dovana tai visų draugiškumas ir 
meilė, nuolat jai rodoma.

Keli bruožai iš
Veronikos gyvenimo

Gimusi Kalvarijoj, Su1 

rodą, mažojoj salėj — vakaras su 
rašytoja Birute Pūkelevičiūte.

Spalio 24, sekmadienį, didžio
joj salėj — dail. V. Žiliaus 
paroda.

Spalio 30, šeštadienį, — di
džiojoj salėj Kultūros Židinio 
aukotojų susirinkimas, mažojoj 
salėj — vyr. skaučių rengiama 
paroda.

Spalio 31, sekmadienį, jauni
mo pamaldos, paroda.

Lapkričio 6, šeštadienį, Lais
vės Žiburio koncertas.

Lapkričio 13, šeštadienį, di
džiojoj salėj — Lietuvos Atsi
minimų radijo koncertas, apa
tinėj salėj — Neo Lituanų su
eiga.

Lapkričio 20, šeštadienį, Kul
tūros Židinio metinis balius, 
pranciškonų Brooklyne 25 metų 
jubiliejus.

Lapkričio 27, šeštadienį, ma
žojoj salėj — kariuomenės šven
tės minėjimas.

Gruodžio 4, šeštadienį, 
skautų sueigos, vakare Perkūno 
koncertas.

Gruodžio 11, šeštadienį, ma
žojoj salėj — ketvirtadienio, 
penktadienio popiečių bendra
darbių susirinkimas.

Gruodžio 18, šeštadienį, skau
tų kūčios.

Gruodžio 19, sekmadienį, li
teratūros popietė. Rengia L.M. 
Kultūros draugija.

Gruodžio 31, penktadienį, N. 
Metų sutikimas. Rengia LB.

krašte, iš pasiturinčių tėvų Jo
no ir Pranciškos (Navickaitės) 
Grinevičių, Veronika 1908 atvy
ko Amerikon pas gimines Wor- 
cestery, kur gyvena ir dabar.

Čia ją matėm įvairių draugijų 
vadovaujamose vietose.

1911 ištekėjus už Juozo Lut- 
kaus, mirusio prieš keletą metų, 
būdama užsiėmusi šeimos ir 
biznio reikalais, nemetė visuo
meninio veikimo. Entuziastiškai 
sutiko Moterų Sąjungos steigi
mo mintį. Visu savo autoritetu 
rėmė tą idėją ir sudarė progą 
1914 pasiųsti Antaniną Jakaity- 
tę, Worcesterio organizuotų mo
terų atstovę, į Federacijos kong
resą. Čia Jakaitytė skaitė refe
ratą, nurodydama reikalą turėti 
vieną didelę moterų organiza
ciją, ir gavo kongreso pritarimą 
worcesteriečių pradėtam Moterų 
Sąjungos organizavimo darbui.

Pirmojo pasaulinio karo metų 
prisidėjo prie Raudonojo Kry
žiaus skyriaus įsteigimo; nenu
ilstamai dirbo jame, taip pat ir, 
visame Lietuvos šelpime. 1919 
dalyvavo Amerikos lietuvių 
kongrese Nevv Yorke, domėjosi 
jame iškeltais dalykais ir grįžus 
visu uolumu stengėsi juos įgy
vendinti savo kolonijoj.

Visa širdim atsidėjusi Moterų 
Sąjungai, daugiausia joj ir dar
bavosi. Važinėjo su prakalbom 
ir savo gražiais rimtais žodžiais 
laimėjo nemaža naujų narių. 
Taip pat prisidėjo prie keleto 
naujų kuopų įsteigimo. Einant 
įvairias pareigas kuopoj, ap
skrity ir centre, jai teko ne kar
tą išspręsti gana painius klausi
mus, liečiančius organizaciją. 
Įvertindamas Veronikos darbuo
tę, Moterų Sąjungos 6-asis sei-

Brazilijoj, lietuvių vaikai stovyklauja gamtoj.
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TELEPHONE SALES PICKUP

i b-
i

Malė or female wlth Intelllgent telephone pres- 
ence, earn 15% of what you sėli at home In 
advertising for private organizatlon.
Persona with good experlence and automobile 
or blcycle, earn 15% of all advertising sales you 
collect For more information Call the Quadra 
Complex, (617) 266-8468.

MODERN BRIDAL 
KNOPKA HOUSE 

BRIDAL GOVVNS & FORMALS
FOR ALL OCCASIONS 

SUNDAY APPOINTMENTS AVAILABLE 
516-368-9501 or 368-4126 

202 2nd St., E. NORTHPORT

THE SMARTEST PLACE TO START 
A DIET

FREE MEETING.

Sao Paulo,
Nuotr. A. Saulaičio

Marlboro
a small 

liberal art s college 
in Vermont

Unique Plan of Concentra- 

tion lets you sėt your own 

"goals for lifelong achieve- 

ment. Fine arts, sočiai, sci- 

ences, humanjĮies, natūrai 

sciences.

For details wrife 
Director of Admissions, 

Marlboro College, 
Box 1C

Marlboro, Vt. 05344

NEVV BRITAIN, CONN.
Rengiamasi metinei šventei
Šv. Andriejaus lietuvių para

pija jau pradėjo rengtis antrai 
metinei Lietuvių dienai. Progra
ma vyks spalio 23, šeštadienį, 
bažnyčios salėj, 396 Church St., 
New Britain, Conn.

Pereitais metais šitoks ren
ginys buvo labai sėkmingas. 
Dalyvavo daug žmonių ir pa
rapija gavo 3400 dol. pelno. 
Iš to fondo buvo galima re
montuoti bažnyčios mažąją salę.

Šiemet komitetas stengiasi 
surinkti tiek pinigų, kad būtų 
galima nupirkti gatvės antroj 
pusėj esantį sklypą, tinkamą au
tomobiliam pastatyti.

Spalio 23 vakarą planuojama 
patiekti lietuviško maisto gar
džią vakarienę, veiks didžiulė 
loterija, vyks šokiai. Rugpiūčio 
mėn. parapiečiam jau siuntinė
jami loterijos ir vakarienės bi
lietai.

Komiteto garbės pirmininkais 
yra klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas ir klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis. Vincas ir Doro- 
tea Vilčinskai yra 
pirmininkai, o 
sekretorė.

Komitete atskiras 
ko: barą Juozas Leiberis, lote
riją Adomas ir Katerine Kvedai, 
garsinimą Mary Hicks, Juozas 
Balčiūnas, Jonas Matulis, pa
puošimą Jonas ir Rose Kašė
ta, maistą Frances Leipetz ir 
Elena Semanskienė.

Juozas Balčiūnas

programos 
Kašėta —Rose

sritis tvar-

mas 1919 išrinko ją į centro 
pirmininkes, o 1947 pakėlė į 
garbės nares.

Ne vien gyvu žodžiu, bet ir 
plunksna Veronika darbavosi 
Moterų Sąjungos naudai. Savo 
raštais ne kartą yra puošusi 
Moterų Dirvą, Darbininką ir 
Tautos Rytą.

Veronika Lutkienė niekada 
nesiveržė pirmauti, bet jos be
šališkas ir gilus atsakomybės 
jausmas, uolus savo pareigų ėji
mas savaime ją iškėlė į pirma
eilę sąjungietę.

t.

GENERAL CONTRACTOR
A. VVAITHE LIC. NO. 693886

WE DO CARPENTRY & PAINTING, ETC. AT 
REASONABLE PRICE. OUEENS & NASSAU 

CALL (212) 467-3259

Rūtvilė

A

AUDIO SYSTEM TV SERVICE 
COLOR BLACK AND WHITE SALES & SERVICE

303 GROVE STREET JERSEY CITY, N.J. 
PHONE 201 451-0505

10% DISCOUNT VVITH THIS COUPON

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l<asoliDo
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA
— GAUSI PARODŲ SALĖ

HILLSIDE SCHOOL 
FOR BOYS

Grodes 3-8 Boartjing & Day
Full academic program, sports, music, supervised study, 
remedial reading, work program, vvorking farm on 296 . 
acres. Home-like atmosphere. Tuition $3200 a year — 
scholarship aid available. For information about fall term 
write or call: Hillside School, Robin Hill Road, Marlbor- 
ough, Ma. 01752. Telephone (617) 485-2824.

earino coed day chool grades7 12
lt you could give your son or daughter an ideal education, 
this is vvhat you'd provide: classes of 2-5 studentę, indivi- 
dually-planned programs, learner-paced classes and atten- 
tion to maturational needs Add learning skills develop- 
ment, extra-curricular activities and college counseling, 
and you're describing The Searing School program 
Entrance throughout year.

Director, Searing School
127 East 59th Street, Nevv York, NY 10022 212-755-5626

MISS JUDY'S DANCE STUDIO 
BALLET TAP JAZZ TOE ACROBATIC 

PRE-SCHOOLER/ADULT BELLY DANCING 
REGISTRATION SEPT. 1, 2, 3, 516-334-3870 

516-775-1580 15 ELIZABETH ST., FLORAL PARK, 
NEVV YORK

HAPPY HOLIDAY 
PHOTOS B Y VICTOR

FOR COLOR PHOTOGRAPHY, A PORTRAIT, WILL 
TRULY BE A GIFT OF LOVE

58 HOMELAND DRIVE HUNTINGTON, L.l.
CALL 516-MY 2-6252

HAPPY HOLIDAY 
VVILLIAM DĖL PILAR 

CONSTRUCTION OF CONCERT GUITARS OF 
SUPERB OUALITY. 220 ATLANTIC AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. 11201 ULSTER 8-6564 
NEAR BORO HALL STATION

HAPPY HOLIDAY 
TO ALL OUR FRIENDS AND 

MOST CHERISHED CUSTOMERS!
LESLIE H. FINLAY REALTOR
Purdy, N.Y. (914) 277-3650

FATHER FOX’S C.B. WORLD 
SUPER DISCOUNTS ALL C.B. TRANSCEIVERS 
FULL LINE OF SERVICE ON ALL TRANSCEIVERS 
60 PORTLAND AVĖ. BERGENFIELD, N.J. 07621 

WILLIAM RELLINGER FATHER FOX
(201) 384-8484

SHORT HILLS FARM 
EOUESTRIAN CLUB 

Fall Semester 
Beginning Sept 20,1976 thru 

Dec. 12,1976

Under the Instruction of Sue Sykes 
Pierson and Leslle Gingrich 

ALL PHASES TAUGHT — BEGINNER TO
ADVANCED REGISTRATION CLOSES SEPT 3,1976 

INDOOR RIDING ARENA 
FRIENDLY GROUP LESSONS

ALSO PRIVATE AND SEMI-PRIVATE AVAILABLE

v

EVĖRSHAM ROAD, CHERRY HILL 
CALL FOR FURTHER INFORMATION 

428-1050

KVECAS
JONAS

1933 + 1976

Spinnaker 
Apartments

Off Street Parking-Cable Color T.V. 
Air Conditioned and Heated Units

Dupont Avė. and Bay Blvd. 
Seaaide Heights, N.J. 08751

Telephone: (201) 793-3490

STATEN ISLAND
LUXURIOUS CO-OP APARTS. STUDIOS TO 3 
BDRMS. STARTING AT $19,500. MAINT. STARTS 
AT $127.00. ADJACENT TO 200 ACRE PARKLAND. 
INDOOR AND OUTDOOR SVVIMMING POOLS. 
AGENT ON PREMISES. 10 AM —6 PM DAILY. 
THE FOUNTAIN 1100 CLOVE RD., S.l. 720-7222;

273-9717 INOUIRE ABOUT SVVEEPSTAKES

Bring this ad in and save the $3.00 
meeting fee when registering or re- 

registering.
Under the Nutritional Guidance of 
Dr. Hans Fisher, Chairman, Dept. of 
Nutritlon Rutgers Under the psycholo- 
gical guidance of George Morelli, 

Kean College.

CLASSES THROUGHOUT OUEENS, STATEN 
ISLAND, NEVV JERSEY, PENNA. AND FLORIDA 

LEANLINEreg.
MIND OVER MATTER

FOR CLASSES IN YOURTOVVN CALL COLLECT
(201)757-7677

REGISTRATION FEE REOUIRED 
CP LEAN LINE INC. 1976

V

ANTAL CABINET MAKERS & 
CARPENTERS

OVER 20 YRS. EXPERIENCE
ALL WORK DONE BY EXPERT CRAFTSMEN 
Custom Kitchen Cabinets - Arcitectural - Inter
ior Woodwork - Custom Cabinets - Custom 
VVall Units Etc.

GENERAL CONTRACTING
23-29 31st ST. ASTORIA — 278-4896

CARL JEVVELERS 
4186 WHITE PLAINS ROAD 

BRONX 
FINEST IN JEVVELRY 

WE ALSO REPAIR 
TELE. TU 1-4727

INGERSOLL 
FUNERAL HOME

(609) 522-2121
3909 PACIFIC AVENUE 

WILDWOOD, N.J.
1201 CENTRAL AVĖ. NO. WILDWOOD, N.J.
i

LAUREL MANOR FOR 
THE ELDERLY

A COMFORTABLE ADULT HOME FOR MEN & 
VVOMEN VVITH 24 HR SUPERVISION. DAILY 
ACTIVITIES & SPACIOUS GROUNDS (914) 

356-4108

stRENirr 
HILL 
FARM

“WEH.ANT 
THE SEEDS OF TRUTH 
ABOUT ALCOHOLISM. 

WEREAP
THE CROP OF A LASTIMG 

SOBRIETY”
STATĖ LICENSED TO HEAT 

AlCOHOl DEPENOENT PERSONS 
onoxmnoN & rehabiutation 
COVERED BY MOST GROUP 

INSURANCE PLANS 

IMSTER CHMGE & BANKAMLHCMD 
ACCEPTED

RECREATIONAL FACILITIES 
INCLUDE PAR 3 GOLF 

CČURSE & SVVIMMING POOL 

f M RESERVATIONS OR INFORMATION 
CALLCAMAAN.CT < 

203 824-5426

DEXTER PARK 
Pharmacy 

Wm. AnaataM, B. 8. ’ 
77-01 JAMAICA AVBffUR 

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

WB DEUVER
TELEF. 296-4130

TIMBURR LANE
NURSERY & KINDERGARTEN

Burr's Lane, Dix Hills, Huntington 11746 
Ages 2 Yrs. & 9 Mos. to 5 Yrs.
“THE NURSERY SCHOOL

& KINDERGARTEN 
VVITH ALL THE ESSENTIALS”

3 & 5 Day Classes AM or PM — Full Day
Classes With Lunch — Free Transportatlon — 

' NYS Registered & Accredited — Carolyn Ta- 
bachnik - Director

. Call for Brochure
516 643-3300

i 2,

CARSON LONG
NEVV BLOOMFIELD PA-17068

FOUNDED 1836-37 NON PROFIT ACCREDITED 
THE BOYS’ MILITARY SCHOOL 

that gives well rounded education, mentaly, 
phystcally, spiritually to boys ages 12 to 18. 
The achool prepares young men for college and/ 
or career — helpa boys to live together, to en- 
joy sports to develop latent abilities. Yearly fee 
$2600. PHONE 717-582-2121 or wrlte for Bufletin

INDIANA

■ AUCTION: 196.89 Acre Knlepp Springs Health 
Spa. Rome City, Indiana (34 miles north of Ft 
Wayne) Sat. Oct. 2, 1 PM. A complete self 
sustalning religious summer retreat community 
suitablefor college, commune, ręst home, retire- 
ment center, completely equipped. Excellent op- 
portunity for non profit religious organlzation. 
For brochures call

CLEM LONG AUCTIONEERS
(513) 435-2340

J C VVOODCRAFT
CUSTOM CABINETS — SHELVING 

ROOM DIVIDERS — FINE CARPENTRY 
By Craftsmen 

190-13 HOLUS AVĖ., HOLUS 
464-7737

THE HAIR BARN
FRANK TRIVIGNO STYLIST

UNISEX STYLING OPEN 9 AM TO 10 PM DAILY 
MON. TO SAT. APPOINTMENTS NOT NECESSARY 

BŪT AVAILABLE
RT. 22 EAST GREEN BROOK, N.J.

CALL 968-1884

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

H & H. REPAIR SHOP
LAWN MOWERS REPAIRS ALL MAKES 

AUTHORIZED FACTORY SERVICE ON BRIGGS 
TECUMSEN ENGINES SHARPENING SERVICE 

USED MOWERS FOR SALE 115-96 LEFFERTS 
BLVD., RICH. HILL 641-8006

BEST ROOFING & SIDING 
FULLY LICENSED & INSURED
NASSAU LIC. NO. HI720700000

N.Y.C. NO. 735546 
FREE ESTIMATES

212-HO4-3636 516-538-8656

MILLERTON, N.Y.
10 RM BOARDING HOUSE BEAUT VIEW OF 
BERKSHIRES GOOD FOOD, FREETRANSP. SPAC. 
GROUNDS. SR. CITIZENS VVELCOME 518 789- 

4939

EXPERT PAINTING
REASONABLE RATES SPECIAL ON FIRE ESCAPE 

W0RK THRU SEPTEMBER FREE ESTIMATES 
24 HOUR PHONE SERVICE 

(212) AS 4-5066

DISCOUNT TRUCKING
Sale Fast Reasonable Save $ 

Estlmate by the job or by the hour
(212) 674-6557 — Keep Trying
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Hamiltono mergaičių choras Aidas atvyksta koncertuoti į 
Worcester, Mass. Jų koncertas bus spalio 30.
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AIDAS ATAIDI Į WORCESTERĮ
Hamiltono mergaičių choras 

Aidas spalio 30 pirmą kartą kon
certuos Worcestery. Čia jį pa
kvietė Lietuvių Labd. Maironio 
Parko draugijos valdyba. Kon
certas prasidės 5:30 vai. po pie
tų. 7 vai. vakarienė, o po 9 vai. 
Šokiai. Worcesterio ir apylinkių 
lietuviai kviečiami pasigrožėti 
Jaunų lietuvaičių puikiu daina
vimu. Bilietai jau platinami. Įsi
gykite juos iš anksto. Bilietai 
gaunami Maironio Parke, pas 
valdybos narius ir platintojus.

Aido chorą 1970 sausio mėn. 
įsteigė muz. ir solistas Vaclovas 
Verikaitis. Jis tam chorui iki 
šių dienų ir vadovauja. Chore 
dalyvauja tik mergaitės. Daugu
mas jų lanko gimnazijas, o kai 
kurios jau ir universitetą. Cho
risčių entuziazmą lietuviškai 
dainai pakelia ir choro gastro
lės. Lietuviam ir kitataučiam 
per šiuos šešerius metus choras 
yra dainavęs Anglijoj, Vokietijoj, 
Italijoj, Vatikane, kur choru gė
rėjosi ir popiežius Paulius VI. 
Šiame žemyne choras dainavo 
ne tik Hamiltone, bet ir Mont- 
realy, Toronte, Chicagoj, New 
Yorke, Clevelande, Baltimorėj, 
Hartforde, Detroite, 
delphijoj ir kitur.

Aido choras kartu su sol. V. 
Verikaičiu išleido dvi ilgo groji
mo plokšteles: 1973 “Baltos gė
lės” ir 1975 “Keliaujame su 
daina”/

Choro vadovas V. Verikaitis 
ne tik chorui vadovauja, bet 
drauge dainuoja ir solo. Pradė
jęs muzikos studijas Lietuvoj > 
pas prof. Benonį ir A. Kutkų, 
lankė karališkąją muzikos kon
servatoriją Toronte ir baigė To-

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM101.7šekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Phila-

NEVY YORK — Laisvės Žiburys, 
>»fcm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM* R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

Solistas Vaclovas Verikai
tis, Hamiltono mergaičių 
choro Aidas dirigentas.

fa-ronto universiteto muzikos 
kultetą magistro diplomu.

Sol. V. Verikaitis eilę metų 
dainavo CBS radijo ir televizi
jos “Song of my People” progra
mose, Canadian Opera Co. pa
statymuose. Trejus metus daly
vavo Stratford miesto Gilbert 
and Sullivan operečių pastaty
muose. Yra koncertavęs daug 
kartų su Kanados simfoniniais 
orkestrais. Vienas iš gražiausių 
jo darbų — 1970 Hamiltono 
mergaičių choro suorganizaci- 
mas.

Solistą ir mergaičių chorą iš
girsime Worcestery spalio 30. 
Bilietai jau platinami. — J.M.

Šventėm JAV 
Nepriklausomybės šventę
Shrewsburio miestelis (Wor- 

cesterio priemiestis) liepos 4 
šventė JAV 200 metų nepri
klausomybės sukaktį. Dalyvavo 
ir lietuviai su išdekoruota plat
forma. Joj važiavo Worcesterio 
jaunimo tautinių šokių sambū-

automobi- 
Kazimiero 
A. Miciū-

rio Žaibo šokėjai ir šoko tau
tinius šokius. Akordeonu grojo 
E. Meilus Jr. Žiūrovų buvo 
apie 10,000. Po parado šokėjai 
dar atliko programą Dean’s 
Parke. Vėliau Maironio Parke 
jų laukė šeimininkė E. Kauše- 
vičienė su puikia vakariene, 
kurios išlaidas apmokėjo Mai
ronio Parko vadovybė.

Worcesterio miestas JAV 200 
nepriklausomybės sukaktį šven
tė liepos 11. Paraduojančių bu
vo 12,000. Jie buvo suskirstyti 
į 10 divizijų. Parado susidarė 
daugiau kaip 4 mylios kelio.

Lietuviai priklausė penktai 
divizijai. Joj žygiavo ir mūsų 
valstijos senatorius T. Kennedy. 
Lietuvos ir JAV vėliavas lydėjo 
40 žmonių orkestras. Už jo su 
vėliavomis žygiavo lietuviai ka
ro veteranai, dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopos vėliava, lydima 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių sesių šaulių ir uniformuo
tų vyrų šaulių. Kuopos vėlia
vą nešė vicepirm. K. Prapuo
lenis, 77 m. amžiaus. Už šau
lių žygiavo lietuvių piliečių 
klubo nariai, vadovaujami pirm.
J. Tribandžio.

Atidarais stogais 
liuose važiavo Šv. 
parapijos klebonas
nas, MIC, Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų Tarybos pirm. P. 
Molis, Maironio Parko pirm.
K. Adomavičius, organizacijų 
pirmininkai ar atstovai. Visi 
automobiliai buvo papuošti 
JAV ir Lietuvos vėliavėlėmis. 
Pabaigoj važiavo didelė plat
forma, vairuojama savininko 
Saulėno. Ant dekoruotos plat
formos važiavo jaunimo tautinių 
šokių sanbūrio Žaibas šokėjai 
ir šoko tautinius šokius. Akor
deonu grojo E. Meilus Jr.

Paradą stebėjo 155,000 žiū
rovų. Prie miesto rotušės tri
būnoj stovėjo miesto vadovybė. 
Miesto valdžios pareigūnas P. 
Tivan gražiai pristatė lietuvius, 
kurie daug prisidėję prie šio 
krašto gerovės ir šiam miestui 
suteikę didelį kultūrinį įnašą. 
Lietuviam žiūrovai sukėlė dide
les ovacijas.

Visą paruošimo darbą atliko ( 
Worcesterio Lietuvių Organiza
cijų Taryba, talkinama įvairių 
organizacijų atstovų. Organiza
cijos rėmė darbą ir finansais.

Pirmadienio rytą Worcester 
Telegram aprašė paradą, įdėjo 
daug nuotraukų, kuriose matėsi 
ir lietuviai. Vakare vietos tele
vizijos 27 kanalas perdavė pa
rado vaizdus.

BAYONNE, N.J.
A. a. Ona Malakauskienė

Ona Malakauskienė. (Vilkely
tė), gyvenusi 234 Broadway, 
Bayonne, N.J., rugpiūčio 10 po 
trumpos ligos mirė Bayonne Ge
neral Hospital, sulaukus 81 
metų amžiaus.

Velionė gimė Liškiavos para
pijoj, Lietuvoj, 1895 sausio 10. 
J auna atvyko į Ameriką ir gyveno 
visą laiką (63 metus) Bayonnėj.

Ilgus metus uoliai darbavosi 
Šv. Mykolo parapijoj; buvo pir
mininkė Šventojo Rožančiaus 
Draugijos, Šv. Onos Sodaliečių, 
Moterų Sąjungos; taip pat ir tre
tininkė. Kasdien išklausydavo 
mišias ir priimdavo komuniją.

II pasaulinio karo metu padė
davo tremtiniam maistu bei dra
bužiais ir rūpinosi surasti jiem 
gyvenvietes Amerikoj.

Rugpiūčio 13 koncelebracines 
mišias už jos vėlę aukojo kun. 
Jonas Tamulionis, buvęs vikaru 
Šv. Mykolo parapijoj, kun. kle
bonas Albertas Matulis ir prel. 
Jonas Scharnus; Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos klebonas 
Newarke. Pamokslą lietuviškai 
ir angliškai sakė kun. J. Tamu
lionis. Klebonas kun. A. Matu
lis atliko apeigas Šv. Gertrūdos 
kapinėse, Colonia, N.J.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą Stanislovą, 
sūnų Pranciškų ir tris vaikai
čius. Liko brolis Jonas Wilkalis, 
Hampton, N.J., ir trys seserys 
Lietuvoj.

(JJ.T.)

J. M.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

BROCKTON, MASS.
Tautos šventės ir JAV 200 m. 

jubiliejaus minėjimas Brocktone 
rengiamas rugsėjo 12. Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj (21 , 
Sawtell Avė.) 10 vai. iškilmin- . 
gos mišios. 2:30 vai. po pietų 
parapijos mokyklos salėj minėji
mas. Kalbėtojais pakviesti prof. 
Simas Sužiedėlis ir dr. Algirdas 
Budreckis. Dalyvaus Naujosios 
Anglijos rinktinės šauliai su vė
liavomis, vietinės organizacijos. 
Minėjimą rengia Martyno Jan
kaus šaulių kuopa ir kviečia visą 
visuomenę.—J.Š.

SUSITIKIMAS RUGSĖJO 18 PRIE 
VVASHINGTONO PAMINKLO, 

VVASHINGTON, D.C.
KVIEČIAMI VISI PAVERGTŲ TAUTŲ ŽMONĖS

Dalyvaukite su savo vėliavomis, plakatais ir tautiniais drabu
žiais. Speciali vieta pavergtų tautų žmonėm. Kelionė iš New 
Yorko į Festivalį ir atgal, įskaitant pikniko stiliaus priešpie
čius ir pietus — tik 7 dol. Dėl platesnių informacijų ir rezervacijų 
skambinti (212) 221-1555 arba rašyti God Bless America Com- 
mittee, 4 West 43rd St., New York, N.Y. 10036.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

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

"I

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuva išvyksta: 

iš BOSTONO ir NEVV YORKO GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 
SAUSIO 5. 1977

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis) 
Kaina tik $875.00 (double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu Nevv Yorke.
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda BALANDŽIO 6. 
Registracijas priimame dabar.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 W. BROADVVAY, P.O. BOX 116 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

TEL. 617 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė 
AIR FARES SUBJECT TO CHANGES AND 

GOVERNMENT APPROVAL
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
iškvietimo dokumentus.

I

®P ACKAGE EKPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St........................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................
Bpltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ................................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 MclDonald Avenue ............
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...........................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ..................
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street .......................
Chicago, Iii. 60609 — 1855 VVest 47 Street .......................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............
Farmingdale, N.J. — Freevvood Acres Rt 9 .......................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ....... .
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........ 
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .............................
Nevv York, 3, N.Y. — 141 Second Avenue .........................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahvvay, N.J. —. 47 East Milton Avenue .............................
Silver Springs, Md. — 622 Ellsvvorth Dr.......... .....................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ......................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...................
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Vtica, N.Y. — 963 Bleeker Street ...........................................

673- 8220 
435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
.246-2348 
385-6550
674- 1540 
475-7430 
769-4507

.602-942-8770 

.... 381-8800 
301-589-4464 
....... 257-6320 
...... 475-9746 
.... 296-5250 
..... 732-7476 

f
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APIE KELIONES 
IR AGENTŪRAS

Nemaža JAV yra kelionių 
agentūrų, kurios rūpinasi kelei
vius nuvežti į okupuotą Lietuvą. 
Lietuviškuose laikraščiuose be- 
sireklamuodamos, jos viena už 
kitą labiau giriasi savo patarna
vimais, kad, girdi, tik pas jas 
greičiausias ir tikriausias kelias į 
Lietuvą. Ne visada taip išeina.

Viena ponia su savo sūnum 
gimnazistu ruošėsi aplankyti 
okupuotoj Lietuvoj savo ser
gančią 81 m. motiną. Pasirinko 
atostogų laiką ir pagal tai sumo
kėjo agentūrai rankpinigius ket
vertą mėnesių anksčiau prieš 
važiavimo datą. Agentūra tvarkė 
formalumus, atsiėmė pilnos kai
nos pinigus, bet bilietų vis ne- 
nusiuntė. Paskutinėmis dieno
mis telefonu teiraujantis, vis bu
vo vilkinamas tikrasis atsaky
mas. Tik kelionės datos išvaka
rėse buvo pranešta, kad agentū
ra buvo sudariusi 35 žmonių 
grupę, o “Inturistas” 15 keleivių 
iš tos grupės nubraukęs. Į tą 
nubrauktųjų skaičių pakliuvo ir 
ponia su savo sūnumi, nes jie 
“per vėlai užsiregistravę”!

Panašiuose atvejuose slepiasi 
sauvalė — ar čia kaltas tik “In
turistas” ar ir agentūra, kaitalio
dami paskutinėmis dienomis ke
leivių skaičių. Ir kas išlygins 
nuostolius, kai kelionės planai 
sumaišomi paskutinį momentą? 
Keleivių apdairumas reikalingas 
dar ir šioj geležinės sienos pu
sėj. — A.T.

;■

FIGARO TRAVEL, INC. 
17 Battery Place 
Nevv York, N.Y. 10004 
(212) 943-6995

BALTIC HOMELANDS 
NOVEMBER 17-25 

WARSAW 2 NIGHTS 
VILNIUS 5 NIGHTS

ALL INCLUSIVE RATE: $699.00 plūs U.S. 
TAX AND VISAS
GROUP AIR, THREE MEALS 
TRANSFERS, SIGHTSEEING 
CLASS ACCOMMODATIONS

WITH PRIVATE BATH
WE STILL HAVE SOME SPACE AVAILABLE 
FOK THIS DEPARTUKE, FINAL CLOSE OUT 

DATE IS SEPTEMBER 15.

INCLUDES: 
DAILY, ALL 
AND FIRST

*7^
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: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) u 
AUTOBUSAIS įdomią vietų 
lankymas
TRAUKINTAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
Šeimoms
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų tarybos posėdis 
šaukiamas rugsėjo 9, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny.

Nauji mokslo metai Maironio 
lituanistinėj mokykloj praside
da rugsėjo 11, šeštadienį, 9 v.r. 
įprastinėj vietoj, Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose, 111 
St. ir 86 Avė. kampas, Richmond 
Hill, N.Y. Įėjimas iš 111 St. 
Iškilmingas mokslo pradžios ak
tas bus 9:45 mokyklos salėj. 
Į aktą prašomi atsilankyti ir tė
vai.

Tautos šventės proga rugsėjo 
12, šį sekmadienį, 11 vai. bus 
koncelebracinės mišios. Pa
mokslą pasakys Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Giedos Ap
reiškimo parapijos choras, veda
mas Algirdo Kačanausko. Po pa
maldų parapijos salėje minėji
mas — akademija. Kalbą pasa
kys Antanas Diržys. Pianu 
skambina Vytautas Puškorius iš 
Clevelando. Pasirodys parapijos 
choras su savo solistais. Progra
mą praves Alfonsas Samušis. Po 
programos — pietūs žemutinėje 
salėje. Pietuose dalyvauja tik iš 
anksto užsisakę.

Laisvės Žiburio radijo valan
dėlės rudens koncertas ren
giamas lapkričio 6 Kultūros Ži
diny.

Kultūros Židinio metinis ba
lius ir pranciškonų Brooklyne 
25 metų sukaktis rengiama lap
kričio 20.

Prašome vaikus leisti į litua
nistinę mokyklą. Į pagalbines 
klases kviečiami ir tie, kurie vi
sai nekalba lietuviškai. Jie ten 
bus išmokyti. Laukiame kuo 
daugiausia vaikų į vaikų dar
želį, į pirmuosius skyrius. Lau
kiami ir abiturientai į aukštes
niosios mokyklos abi klases. 
Mokslo metai prasideda rugsėjo 
11, šeštadienį, 9 v.r. parapinės 
mokyklos patalpose, 111 St. ir 86 
Avė. Richmond Hill, N.Y.

LŠST Simo Kudirkos kuopos 
rengiamame penkmečio baliuje 
dainuoja solistė Irena Stankū- 
naitė-Silva. Jai akomponuoja 
muzikė Alice Malickevičiūtė. 
Sukaktuvinis balius bus rugsėjo 
25, šeštadienį, 8v.v. Kultūros 
Židinyje.

Simpoziumas tema — Helsin
kio susitarimai ir jų padariniai 
— bus rugsėjo 11, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinyje. Mo- 
deruoja dr. Br. Nemickas. Sim
poziume dalyvauja Algimantas 
Gureckas iš Washingtono, Vy
tautas Meškauskas iš Chicagos 
ir Vytautas Vaitiekūnas iš So. 
Orange, N.J. Po simpoziumo — 
atgaiva. Simpoziumą rengia 
L.S.T. Korp. Neo-Lithuania 
New Yorke.

Kun. dr. Vincas Bartuška, pro
fesoriaująs Bronx, N.Y., Manhat- 
tan kolegijoj, gavo žinią iš oku
puotos Lietuvos, kad ten mirė jo 
motina Marija Bartuškienė, su
laukusi 92 m. amžiaus. Ji anks
čiau su vyru buvo ištremta į 
Sibirą, kur vyras mirė daug 
anksčiau.

Neringos ir Tauro skautų ir 
skaučių tuntai pradeda savo dar
bo metus rugsėjo 18. Sueigos 
bus Kultūros Židiny 1:30 v. po
piet. Visi skautai prašomi daly
vauti. Kviečiami prisirašyti ir 
nauji.

PRANEŠIMAS 
DAILININKAM

Queenso muziejuj nuo lapkri
čio 20 iki sausio 2 rengiama 
Queense gyvenančių dailininkų 
skulptūros, tapybos, grafikos, 
kino filmininkų (16mm), fotogra
fų meno paroda. Smulkesnes in
formacijas teikia dail. A. Kairys, 
tel. (212) 459-3760 arba pats mu
ziejus,tel. (212) 592-2405.

Queenso muziejus yra New 
Yorko miesto rūmuose Flushing- 
Meadow Corona Park, Flushing, 
N.Y. 11368, kur buvo pasaulinė 
paroda.

Šv. Pranciškaus 750 metų mir
ties sukaktį Brooklyno lietuviai 
pranciškonai minės spalio 10. 
Tą dieną Kultūros Židinio di
džiojoj salėj bus iškilmingos mi
šios, kurių pagrindinis celebran
tas — vysk. Vincentas Brizgys. 
Jis pasakys ir progai pritaikytą 
pamokslą. Mišių metu giedos 
vyrų choras Perkūnas. Po mišių 
— užkandžiai apatinėj salėj. Po 
to akademija. Koncertinę religi
nės muzikos dalį atliks muz. 
Algirdo Kačanausko tai progai 
suorganizuotas vyrų choras, pa
skaitą — Šv. Pranciškus ir Lie
tuva — skaitys prof. Simas Su
žiedėlis, progai pritaikytą savo 
kūrybą skaitys poetas Leonardas 
Andriekus, OFM. J minėjimą 
pakviestas Brooklyno vyskupas 
Pranciškus Mugavero.

41ame tarptautiniame Eu
charistiniame kongrese nepa
prasto susidomėjimo susilaukė 
Lietuvos persekiojamos Bažny
čios paroda, kurią suprojektavo 
seselė kazimierietė M. Mer
cedes. Dabar paroda yra kilno
jama po Ameriką ir Kanadą. 
Liet. Kat. Religinė Šalpa siūlo 
parodą pasiųsti ten, kur bus pa
geidaujama. Bus pridėta ir ati
tinkama literatūra. Parodos rei
kalais kreiptis į kun. K. Puge- 
vičių, Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid, 64-09 56th Road, 
Maspėth, N.Y. 11378. Tel. (212) 
894-7351.

Elvyra Ošlapienė, buvusi kurį 
laiką Maironio lituanistinės mo
kyklos mokytoja ir vedėja, buvo 
iš mokytojos darbo pasitraukusi. 
Dabar vėl sugrįžta į mokyklą 
ir dėstys Lietuvos geografiją.

LKM S-gos 24 kuopos valdy
ba rugsėjo 12, po sumos, 12 vai. 
šaukia narių susirinkimą An
gelų Karalienės parapijos ma
žojoj salėj Brooklyne.

Moterų Vienybės pirmas po- 
atostoginis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 14, antradienį, 7:30 v.v. 
naujose patalpose — 85-27 91 St. 
Woodhavene. Visos narės prašo
mos kaip galima gausiau daly
vauti. (S.K.)

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričių suvažiavi
mas įvyks š.m. spalio 3, sekma
dienį, Angelų Karalienės parapi
joj Brooklyne, 213 South 4th 
Street. 11 vai. mišios, pusryčiai 
ir posėdis. Visos kuopos yra pra
šomos atsiųsti savo atstoves.

Agnietė Liudvinaitienė, gyv. 
Linden, N.J., sulaukusi 80 metų 
amžiaus, tokį gražų savo jubilie
jų su dukra atšventė Hawajuo- 
se. Taip pat ji aplankė ir savo 
dukros šeimą Colorado valstijoj. 
Jubiliatė veikliai reiškiasi Lietu
vių Katalikių Moterų Sąjungoj ir 
yra Lindeno skyriaus pirminin
kė. Bendru šventės džiaugsmu 
su ja dalijasi dukra, du anūkai 
ir penki proanūkiai. Jos vyras 
mirė prieš 14 metų.

A. ir Br. Reventų išleistuvės 
rengiamos rugsėjo 18, šešta
dienį, 6 v.v. mažojoj salėj. Ren
gia Kultūros Židinio komitetas ir 
penktadienio popiečių talkinin
kai. A. ir Br. Reventai išvyks
ta gyventi į Floridą.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke rugsėjo 25, šešta
dienį, K. Židiny rengia savo 5 
metų veiklos balių ir koncertą.

Skautam remti komitetas savo 
metinį rudens balių rengia spa
lio 16, šeštadienį, Kultūros Ži
dinyje.

Dail. V. Žiliaus kūrinių paro
da rengiama spalio 23-24 Kul
tūros Židinio didžiojoj salėj.

SPORTAS
Ne tas Andrulis

Rašiny “Kai toli prie Atlanto 
susitinka lietuviai”, Jurgis Janu- 
šaitis (Darbininko 26 nr.) skel
bia: “ . . .motelio savininkas 
Adolfas Andrulis mum gerai pa
žįstamas iš to meto, kada jis bu
vo vienas iš žymiųjų krepšinin
kų ir žaidė Lietuvos rinktinėj, 
laimėjusioj Europos meisterio 
vardą”.

Iš Chicagos, nuvykęs toli prie 
Atlanto į Floridą, Janušaitis toli 
ir nuo teisybės. Lietuvos krepši
nio rinktinėj (1937 ir 1939 Euro
pos meisteris) žaidė ne Adolfas, 
bet jo vyresnysis brolis Arturas 
Andrulis.

Jau antras žurnalistas iš Chi
cagos, viešėdamas Floridoj, 
bent sportiniuose dalykuose pa
simeta. (k)

Jonas ir Stefa Mikulskiaį, atšventę vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį.

OKTOBERFEST
Rugsėjo 1-6 prie Woodhaveno 

Blvd. ant kalno, Victory Field, 
buvo surengta taip vadinama 
Oktoberfest. Jos kilmė yra vokiš
ka, šiemet ji buvo padaryta tarp
tautine. Buvo sukviesta daug 
tautų, kurios atliko savo progra
mas — šoko ir dainavo. Kvarta
le važinėjo specialus autobusas 
su dideliais plakatais, vežė žmo
nes į šią šventę. Ypač daug žmo
nių susirinkdavo vakare.

Šeštadienį, rugsėjo 4, buvo 
lietuvių, lenkų ir ukrainiečių 
diena. Tą dieną vyko V-toj i tau
tinių šokių šventė Chicagoje. 
Visi šokėjai buvo išvažiavę. Taip 
lietuviai ir nedalyvavo. Gaila, 
kad buvo praleista ši programa. 
Reikėjo surasti kokį dainininką, 
ar kokį dainuojantį vienetą, kad 
čia pasirodytų.

Parduodamas namas. Cypress 
Hills, Brooklyn, 2 family brick, 
13 rooms, fine condition, gas 
heat, nice neighborhood, 35,000 
dol. WEITHAS, agent, 96 
Chestnut St., Brooklyn. Phone 
277-3143.

ATŠVENTĖ 50 METŲ 
vedybinio gyvenimo 

sukaktį
Jonas ir Stefa Mikulskiai, gy

veną Woodhavene, N.Y., rug
piūčio 28 giminių ir artimųjų 
tarpe minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. 1926 
rugpiūčio 28 Šv. Mykolo bažny
čioje Virbalyje juos sutuokė 
kun. Jurgis Gurinskas. Lietuvoje 
gyveno Šikšnių kaime, prie Vir
balio. Kun. J. Gurinskas su
kakties šventėje negalėjo daly
vauti, nes tuo metu buvo iš
vykęs į Europą. Jie užaugino 3 
dukras ir vieną sūnų — Ireną 
Eitmanienę, Aldoną Zikarienę, 
Algimantą, Danutę.

Sukaktuvininkai savo jubilie
jaus proga paskyrė Darbininkui 
auką — 50 dol. Už šią auką 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Geromis sąlygomis parduo
damas duonos išvežiojimo biz
nis. Dėl informacijų skambinti 
po 7 vai. vak. tel. 846-0567.

Ateinantį antradienį, rugsėjo 14, 
balsuokime už

DANIEL P. MOYNIHAN

VYTAUTO KASIULIO
IR

BRONĖS KASIULIENĖS
TAPYBOS KŪRINIŲ

PARODA
rengiama rugsėjo 18-19

Kultūros Židinio didžiojoje salėje

Parodos iškilmingas atidarymas 
rugsėjo 18, šeštadienį, 7 v.v.

Parodą rengia ir ją globoja

Lietuvių Atletų Klubas

HELSINKIO SUSITARIMAI IR JŲ 
PADARINIAI

(DETENTĖS KRIZĖ)
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania New Yorke š.m. rugsėjo 

11 d. 7 v. p.p. Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207, rengia simpoziumą Helsinkio susi
tarimų padariniams įvertinti.

Simpoziumui vadovaus PROF. DR. BRONIUS 
NEMICKAS. Jame dalyvaus iškilūs mūsų visuomenės, 
spaudos ir politikos veikėjai: ALGIMANTAS GURECKAS 
(iš VVashingtono), VYTAUTAS MEŠKAUSKAS (žurnalistas iš 
Chicagos) ir VYTAUTAS VAITIEKŪNAS (iš New Jersey).

Maloniai prašome visuomenę gausiai atsilankyti. Po 
simpoziumo atgaiva.

Korp! Neo Lithuania New Yorke

MINĖJIMĄ —

LŠST Simo Kudirkos kuopa New Yorke 
rugsėjo 25, šeštadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinyje rengia kuopos 
įkūrimo penkmečio

BALIŲ
Koncertinę programą atliks:

• Solistė IRENA.STANKŪNAITĖ-SILVA
• Akomponuoja ALICE MALICKEVIČIŪTĖ
• Poetas LEONARDAS ŽITKEVIČIUS skaito skaito

humoristines eiles

Valgius ruošia prityrusios šeimininkės

Auka —12 dol.

Stalus 10 asmenų prašom užsisakyti iš anksto, iki rugsėjo 
20, pas kuopos iždininką Vladą Vasikauską — tel. 847-1286, 
pas sekretorių Albiną Sakalą — tel. 296-3383.

Visus maloniai kviečia

Kuopos valdyba

SUFFOLK COUNTY 
LIETUVIŲ KLUBAS 
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

METINIAME PIKNIKE,

kuris bus rugsėjo 12, sekmadienį,
Liberty Hali, 2784 Ocean Avė., Ronkonkoma, L.l. 
(Iš L.l. Expressway 59 išvažiavimas)

Pradžia 1 vai.

demokratų partijos kandidatą į 
senatą

“He špoke up for America, 
he will speak up for us”

Lietuvių komitetas išrinkti Moynihan 
Jūra Bendoriūtė-Vizbarienė, pirmininkė

APREIŠKIMO PARAPIJOS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ĮVYKSTA

1976 m. rugsėjo 12 d. — sekmadienį
PARAPIJOS PATALPOSE

259 No. 5th St., Brooklyn, N.Y.
— KONCELEBRACINĖS MIŠIOS — 11 VAL. RYTO

PAMOKSLININKAS KUN. DR. V. GIDŽIŪNAS, O.F.M.

— AKADEMIJA — 1 VAL. P.P. SALĖJE
KALBĖS ANTANAS DIRŽYS

— KONCERTINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
PIANISTAS VYTAUTAS PUŠKORIUS IŠ CLEVELAND, OHIO 
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS, 
VAD. MUZ. ALGIRDO KAČANAUSKO

----- PIETŪS — 2:30 VAL. P.P.

KVIEČIAME IR LAUKIAME!

AUKA $7

Bilietus reikia įsigyti iš anksto rezervuojant pas:

M. Shalins (296-2244); Alice’s Florist (846-5454); 
J. AndrušĮ (VI 7-4477); E. Kezienę (296-0798);

A. Radzivanienę (441-9720); A. Mažeiką (VI 3-0667)

Visi laukiami — Visi kviečiami!
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