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Hanojus ir Šanchajaus komunikatas

EAGELTONAS PAKEISTAS SHRIVERIU,
KENNEDY KOMPANIJOS PATIKĖTINIU

Po nepasisekimo su pirmuoju ' 
kandidatu viceprezidento vietai, 
sen. McGovern naujo asmens 
ieškodamas turėjo būti ne tik 
atsargesnis, bet pirma susirinkti 
šviesos kad ir tokiem klausi
mams nušviesti: kokį nuostolį 
padarė nenumatytas nuotykis su 
Eagleton? Kur tas nuostolis la
biau jaučiamas ir kaip jį gali
ma sušvelninti? Kur eiti naujo 
kandidato ieškoti: į senąją demo
kratų partijos gvardiją ar dairy
tis jos pakraščiuose?

Agonija tęsėsi daugiau kaip 
dvi savaites, ieškojimas pradė
tas nuo senosios gvardijos. La
biausiai reklamuoti kandidatai, 
pėdų mėtymo sumetimais, bu
vo šie: buv. partijos pirm. O’- 
Brien, senatoriai Muskie, 
Humphrey, Ribicoff, Kennedy, 
Floridos gub. Askew.

Pirmąjį kandidatą rinko Mc
Govern kampanijos organi-
zatoriai be didesnio rūpestingu- 
mo, po katastrofos visą reikalą 
paėmė tvarkyti pats McGovern, 
bet kaip jau iš užuominų spau
doj žinoma, parinkimą nulėmė 
sen. Roberto Kennedy politinės 
liekanos, kuriom McGovern šta
be atstovauja žydai Frank Man- 
kiewicz ir Henry Kimelman.

JĖZUITAI — 
INDĖNAI

Kansas valstijos prerijose in
dėnų Potawatomi gentis 1848 
padovanojo jėzuitų misijonie- 
riams 320 akrų žemės plotą. Per- 

- eitą mėnesį jėzuitų Missouri pro
vincija sugrąžino genties pali
kuonims tą dovaną su kaupu 
— prie kadaise gauto sklypo 
prijungė dar greta esančius 1,060 
akrus ir 12 pastatų, kuriuose il
gai buvo jų didžioji kunigų se
minarija. Turtą paims in trust 
Indėnų Reikalų Biuras (valdžios 
įstaiga) ir panaudos indėnų rei
kalams.

Planuojama ten steigti mo
kyklą, dieninį vaikų darželį ir 
pieno ūkį su pienine. Indėnai la
bai dėkingi jėzuitams, kuriuos 
jie patys pas save pasikvietė ir 
neprašomi žeme apdovanojo 
19 šmt. vidury.

■! STIPRĖJA ITALIJOS
Roma. — Italijos politinė de

šinė, kurios branduolį sudaro So
cialinis Sąjūdis, neseniai vyku
siuose parlamento rinkimuose 
žymiai padidinęs atstovų skaičių 
abejuose rūmuose, pradeda 
traukti į savo ideologines eiles 
universitetų, intelektualus. Jie 
pradeda telktis apie sąjūdžio į- 
steigtą naują knygų-žumalų lei
dyklą, kuri savo pirmuoju leidi
niu pasirinko Mussolini origi
nalių raštų atranką su žmonos 
Rachelės ir dukters Eddos Ciano 
palyda.

Kultūrinei sąjūdžio veiklai 
pradėjo vadovauti Palermo univ. 
filosofijos prof. Peble, atsisakęs 
marksizmo, ką tik išrinktas į par
lamentą ir knygų rinkai atidavęs 
knygą — marksizmo kritiką: Ko 
nesuprato Karolis Marksas. Jis ką 
tik įsteigė du naujus žurnalus: 
Intervento ir La Destra. Bendra
darbiais verbuojami įvairūs Eu- 

BYLOS DĖL TARŠOS
New Yorko uostas yra labai 

teršiamas iš New Yorko ir New 
Jersey pusės tiesiai į vandenį 
leidžiamais žmonių ir pramo
nių įmonių gaminamais nešva
rumais. Federalinės vyriausybės 
atitinkami organai iškėlė bylas 
Manhattano, Brooklyn© ir Ne- 
warko teismuose, kad priverstų 
reikalą pradėti tvarkyti. New 
Yorko pareigūnai atsiliepė riks
mu, kad kaltinimas neteisingas, 
bet tam juk ir teismas, kad tei
sybę surastų.

Sargent Shriver

Vienas yra politinis direktorius, 
antrasis — finansų organizato
rius. Jų keliai su McGovemo 
keliais nesusitiko, nes kai Mc

MASKVOS PLANAI C
Sovietuos centrinė vyriausybė 

įsipareigojo visas “respublikas” 
ir kitus teritorinius vienetus, 
naudojantis nustatytomis gairė
mis, 1972 - 1975 metais suma
žinti degtinės ir stipriųjų deg
tinės produktų gamybą ir iš
plėsti nealkoholinių gėrimų ga
mybą. Štai kodėl susidomėta 
Amerikos Coca Cola gamybos 
procesais ir įrankiais. Raginama 
padidinti vynuogių vyno ir alaus 
gamybą.

Prekybos ministerijos ragi
namos mažinti alkoholinių gėri
mų parduotuves, ilždrausti par
davimą mažmeninės prekybos 
tinkle, valgyklose, bufetuose, 
maisto produktų krautuvėse, iš
skyrus kelias rūšis krautuvių, kur 
galima pardavinėti šampaną ir 
vaisvynį žemiau 30 laipsnių 
stiprumo.

Įsakyta uždrausti pardavinėti 
alkohol. gėrimus prekybos įmo
nėse rajonuose, kur yra gamy
bos įmonės, statybos, mokyk
los, vaikų įstaigos, ligoninės, sa
natorijos, poilsio namai, stotys, 
prieplaukos, aerodromai, kul
tūrinės įstaigos, parkai. Alaus 
pardavinėjimą leidžiama plėsti. 
Pabaudos parduodantiems ir

POLITINĖ DEŠINĖ 
ropos intelektualai žurnaluose 
atstovaujamai minčiai popu
liarinti. Spėjama, kad abu žur
nalai nori tapti visos Europos 
politinės dešinės ideologijos 
populiarinimo centru.

Monetarinė
reforma

Pasitarimai dėl tarpt, mone
tarinės reformos vyksta veik be 
pertraukos per Tarpt. Monetari
nio Fondo vadovybę, bet tai yra 
tik parengiamieji darbai. Ikšiol 
išspręstas tik vienas klausimas 
— koks organas planuos reformą? 
Sutarta tam reikalui sudaryti ko
mitetą iš 20 narių, neaplenkiant 
nė neturtingų kraštų. JAV, Ang
lija, Prancūzija, V. Vokietija, Ja
ponija ir Indija įeina į komitetą 
automatiškai — taip numato 
Fondo statutas. Kitus 14 narių 
parinks valstybių regioninės 
grupės.

Be reformos planavimo komi
tetas domėsis irkitais klausimais: 
tarpt, prekyba, kapitalų cirkulia
cija, investavimai ir ūkinės pa
galbos organizavimas ūkiškai at- 
silikusiems kraštams, šitų klau
simų įjungimas darbotvarkėn 
liudija laimėjus Amerikos nuo
monę. Jbs atstovai įtikinėjo, kad 
monetarinė reforma negali būti 
atjungta nuo tokio svarbaus klau
simo kaip naujų tarptautinės pre
kybos taisyklių nustatymas. 
Komitetas pradės dirbti rugsėjo 
mėn.

Govern ilgai žaidė propagandinį 
futbolą su sen. Muskie, Man- 
kiewicz jau buvo susitaręs su 
Kennedžių klika, kuri be vargo 
įpiršo savo žentą ir švogerį (ve
dęs Kennedy seserį) Sargent 
Shriver, buv. Kennedy šeimos 
turtų administratorių ir gerą biz
nierių. Kai Muskie apsisvarstęs 
davė neigiamą atsakymą, Mc
Govern štabo vadovai aplaistė 
įvykį šampanu ir taip jį įverti
no: Muskie neigiamas atsakymas 
buvęs maloniausias įvykis visoje 
ikšiolinėje McGovemo kampa
nijoje.

Taip sen. E. Kennedy per už
pakalines duris įkišo koją į 1976 
rinkimus, kada jau jis tikriau
siai yra numatęs siekti prezi
dentūros. Šį kartąjis jos nesiekė, 
nes prez. Nixonui esant respub
likonų kandidatu numatomas 
McGovern pralaimėjimas. Vice-

EGTINEI NAIKINTI
geriantiems atskirais atvejais 
labai didelės. Nutverti gerią 
metami net iš ligoninių, sanato
rijų, poilsio namų . . .

Trumpai 
pasaulyje

— Abiejų Korėjų Raud. Kryžiai 
jau buvo sutarę rugp. 5 pradė
ti pasitarimus dėl karo ir de
markacijos linijos perskirtų šei
mų santykiavimo palengvinimo, 
bet paskutinės žinios sako, kad 
vėl kažkas įvyko ir pasitari
mai atidedami neribotam laikui. 
P. Korėjos vyriausybė piktu ko
munikatu apkaltino šiauriečius 
sabotažu.

— Prez. Nixonas ir naujasis 
Japonijos premjeras Tanaka 
rugp. 31 susitiks Havajuose tar
tis abi šalis liečiančiais klausi
mais. Tanaka jau pakviestas 
atvykti Kinijon ir ruošiasi ten 
vykti. Šitų klausimų kompleksas, 
ryšium su Japonijos santykiais 
su Taiwano Kinijos vyriausybe, 
sudarys pagrindinę pasitarimų 
temą.

— Mirė Paul Spaak, Belgijos 
ir Europos valstybininkas, daug 
prisidėjęs prie Atlanto pakto ir 
Europos Ūkio Bendruomenės at
siradimo. Yra buvęs savo kraš
to ministeriu pirmininku ir už
sienio reikalų ministeriu.

Švedijos diplomatas Jarrin- 
gas, J. Tautų pasirinktas pasku
tiniajam arabų - žydų karui lik
viduoti, atvyko į J. Tautų būs
tinę New Yorke ir pradėjo pa
sitarimus su Egipto, Irako, 
Jordano ir Izraelio ambasado
riais. Jeigu Egiptas jau yra nu
siteikęs daryti su Izraeliu taiką, 
Jarringo misija gali šį kartą pa
sisekti. Bet ne tuojau, nes Egip
to prez. Sadatas tokiu tiesiu ke
liu negali eiti. Nebent savo tak
tikai jis negautų kariuomenės 
vadovybės pritarimo. Gi kad ka
riuomenės vadai pradėjo kištis į 
krašto reikalų tvarkymą, liudija 
jų pastangomis iš Egipto išvaro
mi rusai.

— Prez. Nixono patarėjas dr. 
Kissingeris vėl buvo Paryžiuje 
pereitą savaitę pasitarimams su 
Vietnamo abejais komunistais. 
Nė viena pusė nepranešė apie 
pasitarimų turinį, nes taip sutar
ta iš anksto, bet spėliojama, kad 
Kissingeris turėjo įtikinti Hano
jaus atstovą dabar daryti taiką, 
nelaukiant kas bus išrinktas 
Amerikos prezidentu. Jeigu pir
moji spėliojimo dalis ir būtų 
tikra, antroji dalis nežinoma — 
kokiu argumentu Kissingeris ga
lėjo bandyti įtikinti komunistą.

— Libijos iniciatyva, Egiptas 
sutiko vesti toliau pasitarimus 
dėl abiejų valstybių susijun
gimo. Spėjama, kad Egiptas 
betgi tokios kombinacijos 
nenori.

prezidento vieta jam nieko ne
būtų davusi, tik laiką sugaišinu
si. Geriausia vieta pasilikti sena
te, rimtai dirbti, reklamuotis per 
visus ketverius metus ir tada tie
siai šokti į prezidentūrą. Jeigu 
per tą laiką neatsiras antras 
Chappaquidick, bus gerokai pri
mirštas ir pirmasis, todėl šitas 
įvykis nebebus didelėė kliūtis 
pakeliui į prezidentūrą.

Ber ir šį kartą E. Kennedy 
gerokai susikrovė propagandinio 
kapitalo savo naudai. Per savo 
rūpestingai kultyvuojamus drau
gus spaudoje ir McGovern kam
panijos štabe, jis sugebėjo išnau
doti visas progas apie savo bu
vimą priminti. Šie gi sukūrė mi
tą, kad Kennedy yra tautos pa
geidaujamas kandidatas, gi sen. 
McGovemo patekimas į srovę 
yra tik bėdos reikalas. . . . Pro
paganda buvo labai subtili, bet 
ir labai negarbinga.

Naująjį kandidatą turi tvirtinti 
ar atmesti partijos centro komi
tetas.

Olimpiados vėliavos. — Viršu
je matomas penkių apskritimų 
kombinacijos simbolis puošia 
olimpiados vėliavą, kuri yra 
Tarp. Olimpiados Komiteto glo
boje. Žemiau esąs simbolis puo
šia vėliavą, specialiai padarytą 
tik Miuncheno olimpiadai at
žymėti . Ji pasiliks Vokietijoje 
olimpiniam žaidimam pasibai
gus.

RINKIMŲ 
KRONIKA

Gili praraja. — Tarp prez. Ni
xono ir sen. McGovemo pagrin
diniais vidaus ir užsienio poli
tikos klausimais yra tokie gilūs 
ir aiškūs skirtumai, kad ren
kantis. už ką balsuoti nereiks 
daug galvos laužyti. To klausi
mo žinovai tvirtina, kad toks at
sitikimas esąs pirmas šiame šimt
mety.

Susirišo iš anksto. — Dabar 
jau vieša paslaptis, kad jam pa
ramą pažadėję kai kurie negrų 
vadai prieš pat konvencijos pra
džią išgavo iš McGovemo pa
žadą, kad rinkimus laimėjęs jis 
skirs negrus į Vyr. Teismą, duos 
negrams 10 proc. tarnybų fede
racinėse įstaigose valstijose ir 
skirs pinigų negrų registracijai 
toliau pavaryti. Manoma, kad 
dar bent 6 mil. negrų tebėra 
nes i registravę ir nedalyvauja sa
vo balsais rinkimuose.

Nepasisekė. — Sen. McGo
vern pereitą savaitę bandė pra
dėti stumti per kongresą savo 
rinkiminę programą — įteikė pa
siūlymą nuo krašto apsaugos 
dep. biudžeto vienos dalies nu
kirpti 4 bil. dol., bet tą pačią 
dieną senatas pasiūlymą didele 
balsų dauguma atmetė.

Trečioji partija. — Alaba mos 
gub. Wallace galutinai apsi
sprendė nebandyti šįmet siekti 
prezidentūros kaip trečias kan
didatas. Priežastis — gydytojų 
patarimas rūpintis sveikatos at
statymu. Bet jo geras pažįstamas, 
buv. Texas gubernatorius Con
nally aplankė jį namuose ir abu
du turėjo ilgą pasitarimą. Senas 
demokratas Connally organi
zuoja demokratus padėti per
rinkti prez. Nixoną. Sklinda gan
dai, kad abu įtakingi demokra
tai yra ką nors sutarę McGo- 
vemui į prezidentūrą neįsileisti. 
Kokio nors pranešimo galima 
laukti tik po respublikonų kon
vencijos.

“Besiginčijant dėl atnaujinto 
S. Vietnamo bombardavimo, rei
kia nepamiršti faktų ir plates
nio požiūrio į visą problemą”, 
— pradeda tuo reikalu savo sam
protavimą buv. prez. Johnsono 
patarėjas W. W. Rostow.

“Nė Hanojus, nė Maskva, nė 
kitos vietos neturi pagrindo nė 
nustebti nė jaudintis dėl Š. Viet
namo bombardavimo atnauji
nimo. Juk prez. Johnsonas su
stabdė š. Vietnamo bombarda
vimą 1968 spalio 31 pasirėmęs 
dviem susitarimais ir trimis aiš
kiai vienas kitam pasakytomis 
“sąlygomis”.

“Abi pusės pradėjo pasitari
mus susitarusios, kad Vietnamo 
Saigono vyriausybė dalyvaus tai
kos pasitarimuose ir kad tuojau 
bus pradėta rimtai derėtis. Ki
tos trys sąlygos buvo šios: nebe
bus pažeidinėjama demarka
cijos zona, nebebus iš pasalų už
puldinėjami P. Vietnamo mies
tai, ir toliau vyks Š. Vietnamo 
žvalgymas be karinio pasiprieši
nimo iš Hanojaus pusės. Mask
vai ir Hanojui buvo labai aiš
kiai pasakyta, kad šitų trijų sąly
gų nevykdymas tuojau prives 
prie bombardavimo atnaujini
mo”.

Todėl, kai Hanojus šįmet ko
vo 30 didele karine jėga per 
demarkacijos zoną sugriuvo į 
P. Vietnamą, jis pats atidarė Š. 
Vietnamą aviacijos ir laivyno 
bombardavimui. Seniai atrišo 
prez. Nixono rankas bombarda
vimui atnaujinti ir faktas, kad 
Hanojaus delegacija, nors ir ža
dėta, niekad rimtai Paryžiuje 
nepradėjo derėtis. Bombardavi
mas galėjo būti atnaujintas prieš 
trejus metus, nes 1968 susita
rimai ir “susipratimai” greit bu
vo pradėti laužyti.

Bet problemos rimtumui su
vokti pirma reikia atsakyti į 
klausimą, ar Amerikai turi rū
pėti Vietnamo ir pietryčių Azi
jos likimas. Kitaip sakant, ar 
1954 Manilos sutartis turi būti 
panaikinta ar ne.

“Sutartimi Amerika yra įsi
pareigojusi rūpintis sukurti ir iš

Dėl prekybos Maskvoj nesusitarta
JAV prekybos sekr. Peterson 

grįžo iš Maskvos be prekybos 
sutarties, jeigu turėta vilties vie
nu susitikimu per tokį trumpą 
laiką tokį painų klausimą su
tvarkyti. Išvykdamas namo Pe
terson pripažino, kad dirbta 
daug, derybos kietos, bet tik me
tams baigiantis galima tikėtis 
konkrečių rezultatų, kuriuos 
būtų galima pavadinti abiem 
pusėm lygiai naudingu susita
rimu.

Daugiausia pažangos padaryta 
laivininkystės reikalus tvar
kant, suartėjusios pažiūros ir dėl 
II pasaulinio karo Rusijos sko
lų mokėjimo Amerikai, bet vi
sais kitais klausimais dar esa-

ANGLIJOS 
STREIKAS

Anglijos laivų krovėjai išėjo 
streikuoti ne dėl atlyginimų 
pakėlimo, bet dėl kai kurių nau
jai pradėtų praktikuoti laivų iš
krovimo - pakrovimo darbo pro
cesų. Tai yra gana politiškai da
žytas streikas, nes tai yra ban
dymas priversti atšaukti kon
servatorių parlamente pravestą 
įstatymą dėl santykių industrijos 
procese tvarkymo.

Iki to įstatymo visą ginčų 
tarp unijų ir darbdavių procesą 
dominavo tik unijos, dabar rei
kalų tvarkyti suvesti visi trys ele
mentai: darbininkai, darbdaviai 
ir valstybė. Metodas labai tei
singas, nes nebegali sauvaliau
ti nė darbininkai, nė darbdaviai, 
nes jų tarpe atsirado gyventojų 
ir valstybės reikalus atstovau
jantis vyriausybės skiriamas at
stovas.

Streikui sutrumpinti ir jo pa
sekmėms sumažinti parlamentas 
įvedė nepaprastą stovį, nes tuo 
atveju galima panaudoti kariuo
menę laivams iškrauti. Prem
jeras skelbia, kad streikas turės 
būti greit nutrauktas, nes vi
suomenė tos rūšies streikams ne
simpatizuoja.

laikyti Azijoje tvirtą jėgų pu
siausvyrą, ir kad to tikslo sie
kiant labai svarbu sukurti ne
priklausomą Pietryčių Aziją, ku
rioje P. Vietnamo, Laoso ir Kam
bodžos nepriklausomybė vai
dina labai svarbų vaidmenį”.

Kodėl pietryčių Azyja taip 
svarbi jėgų pusiausvyrai Azijoje? 
Pirma, erdvės gyventojų skai
čius greit pasieks 300 mil. ir 
savo svoriu prilygs L. Amerikai 
ar Afrikai. Antra, jos geografinė 
padėtis dominuoja pietvakarių 
Pacifiko kelius, kurie labai svar
būs Australijai, N. Zelandijai, Ja
ponijai ir Amerikai. Trečia, savo 
geografine padėtimi ji dominuo
ja Indijos vandenyno rytinę da
lį, kuri labai svarbi Indijai, Bur- 
mai, Indonezijai, Malezijai ir 
Singapūrui. Ketvirta, jei pietry
čių Azijos erdvė išlieka nepri
klausoma, šitoje kritiškoje vieto
je ji atskiria Indiją nuo Kinijos.

Todėl pietryčių Azijos stabilu
mui užtikrinti reikia štai ko: Š. 
Vietnamo karinių pajėgų sugrį
žimo į savo sienas visam laikui 
ir pažado gerbti visų kaimynų in
teresus; Pekinui svarbu, kad jo
kia didžioji valstybė neįsikurtų 
pietryčių Azijoje visam laikui; 
Indija teisėtai susirūpinusi, kad 
tos erdvės ir Indijos vandenyno 
rytinės dalies nedominuotų jo
kia didžioji jūrinė valsty
bė ir kad Burma išliktų nepri
klausoma. Galop, tos didelės 
erdvės valstybės ir tautos turi tu
rėti laisvę ne tik tvarkyti savo 
likimą, bet ir būti saugios nuo 
savo sienų pažeidinėjimo.

Tokia politika buvo šitaip su
formuluota JAV-Kinijos Šancha
jaus komunikate 1972 vasario 
27: “Nė yiena šalis neturi siek
ti dominavimo Azijos - Pacifiko 
regione ir kiekviena turi priešin
tis pastangoms tokį dominavimą 
įgyvendinti”. Jeigu Hanojaus 
agresija prieš Laosą, Kambodiją 
ir P. Vietnamą tų principų ne
laužo, tai tas komunikatas neturi 
jokios reikšmės, — baigia Ros
tow savo rašinį apie Vietnamo 
problemos vietą, įstatytą į Ma
nilos sutarties ir pietryčių Azi
jos rėmus.

ma stiprių nesutarimų. Dabar 
darbą toliau stumti perims suda
rytos bendros komisijos. Dery
bos bus atnaujintos joms daugiau 
pažangos padarius.

NYT išplūdo prez. Nixoną, kad 
jis. į prekybines derybas kišąs 
politinius klausimus, vietoj ne
delsiant davęs Brežnevui viską, 
ko jis nori, ir prašo — Amerikos 
technologiją, didelę ūkinę pa
galbą surastiems žemės turtams 
eksploatuoti, kreditus, preky
bą Rusijos diktuojamomis sąly
gomis, muitų lengvatas ir dar 
daugiau. Trūko tik pasakyti, kad 
būtų dovanota ir skola, kuri su
sidarė duodant Stalinui gink
lus, maistą, laivus, lėktuvus ir 
kitokį turtą karui prieš Hitlerį 
vesti, vėliau jo panaudotą ir ei
lei Europos valstybių pavergti.

Koks politinis klausimas NYT 
nepatiko? Jis įtarinėja, kad 
Maskva esanti spaudžiama su
teikti visą jos galioj esančią pa
galbą Vietnamo karui tuojau 
baigti. Brežnevas, matyt, tą pra
šymą nori išnaudoti ir savo nau
dai — pirma nori už tą pagalbą 
ką nors brangaus gauti. NYT 
pyksta todėl, kad tokie manev
rai galį nudelsti prekybos suor
ganizavimą ir sutrukdyti Rusijai 
greičiau gauti Amerikos pagalbą. 
Kaip matom, NYT greitas gin
ti svetimus reikalus, tik ne Ame
rikos ...

VERGŲ PREKYBA?
Italijos policija susekė kažin 

ką panašaus į vergų prekybos 
tinklą, kurs dirbąs jau antri me
tai. Bjauriojo darbo organizato
rius sardinietis. Jis per savo 
agentus verbuojąs vakariniame 
Afrikos krante jaunus, senus ir 
kitokius negrus darbams Prancū
zijoje. Rūpinasi jų dokumentų 
falsifikacija, transportu, laikina 
nakvyne, darbdavio Prancūzijoje 
suradimu ir už tą paslaugą paima 
iš kiekvieno sutartą sumą, ku
ri atskaitoma ir jam perduoda
ma iš jo uždarbio. Išeitų, kad ir 
tų negrų darbdaviai su “pirkliu” 
bendradarbiauja.



2 DARBININKAS 1972 rugpjūčio 11, nr. 34

“SAIKAS YRA PERPILDYTAS”, — tantų bažnyčios rektorius, nebe 
pirmą kartą rašo apie komu-

sako Lietuvos krikščionys jaunuoliai
Tokia antrašte pradėtas 

straipsnis apie Romo Kalantos 
istoriją prancūzų laikrašty “Les 
Catacombs, Messager S up ra co n- 
fessionel de l’Eglise du Si
lence” 1972 birželio 9-15 nr. 
(gautas J. J. dėka).

Straipsnio autoriui, matyt, rū
pėjo ne tik patys įvykiai. Įvykiai 
skatino jį gilintis į pergyvenimą 
jaunuolio, kuris ryžosi suside
ginti. Su meile ir maldingumu 
prabilo apie šio jaunuolio vie
ną ir pagrindinį pasiryžimą:

— Vykdamas šį sekmadienį 
į parką vidury Kauno, kuris buvo 
nepriklausomos respublikos 
sostinė, prieš gaudamas iš so
vietinio minotauro, kuris jį oku
pavo, antraeilę provincinės pre
fektūros įgulos rolę, Romas Ka
lanta mintyse turėjo savo kraš
tą; turėjo mintyse dar ir savo 
Bažnyčią. Šis dvidešimt metų 
jaunuolis, karštas katalikas, nie
kada nebuvo gyvenęs laisvame 
nepriklausomame krašte. Jis 
niekada nebuvo pažinęs Bažny
čios spinduliuojančios ir džiū
gaujančios, laisvos skelbti savo 
tikėjimą; bet jis buvo supratęs 
aukos vertę; jis buvo suvokęs 
visas jos, tos aukos, pasėkas, ku
rios reiškė “tarnavimą iki mir
ties”. Jam tebuvo pasilikęs tas 
vienas- turtas — jo gyvybė. Ar 
ji netapo auka savo Viešpačiui 
ir Išganytojui už visas priespau- 
das ir visus kentėjimus; auka 
— jis pats, Romas Kalanta, ši 
gyvoji liepsna, tyra, skaisti, lais
va, visko išsižadanti, prisiiman
ti kentėjimus, kylanti į dangų 
visko atsisakiusi, išskyrus pasi
aukojimą?

- o -
Autoriaus susimąstymas toliau 

šauksmu nukrypsta į vakariečių 
sąžines, versdamas juos pačius 
atskleisti savyje farizėjizmą:

— Vakarų žmonės, ar jūs su-

vę” krikščionys, “atsakingi” sa
vo bažnyčių nariai, imsitės su
prasti, kokį laipsnį yra pasiekęs 
religinis persekiojimas (nes pa
galiau reikia vadinti daiktus jų 
vardais!), jei 17,054 lietuviai ka
talikai prisiėmė atsakomybę su
rašyti 123 peticijas, visas to pa
ties teksto, ir jas pasiųsti 1972 
kovo mėn. Kurt Waldheimui, 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui su prašymu per
duoti U. R. S. S. komunistų 
partijos šefui Leonid Brežnevui? 
Pasistenkite susimąstyti. Įsivaiz
duokite, kokio apsisprendimo 
reikėjo žmonėm, kurie ėmėsi 
tokios baisios iniciatyvos!

Kreipdamasis į skaitytojus 
prancūzus:

— Prisiminkite jūs klimatą, 
kurį pažinojote okupuotoje 
Prancūzijoje: ar buvo tada taip 
lengva imtis ir platinti protestą, 
kuriam dar buvo reikalingi para
šai? . . . Kad toks gestas galėtų 
būti įvykdytas, reikėjo tam, ku
ris ėmėsi iniciatyvos, prisiimti 
visas savo užmojo pasėkas, pasi
vedant visiškai Dievo valiai. 
Ranka iš rankos, šeima iš šei
mos 123 peticijos turėjo keliau
ti (ir tikriausiai kitos jų buvo su
čiuptos saugumo bei policijos) 
ir prisipildyti parašų.

- o -
Vaizdingai aprašęs, kodėl tos 

peticijos buvo renkamos; kodėl 
Kalantos mirtis pažadino nera
mumus, kuriem apraminti reikė
jo parašiutininkų iš Azijos, auto
rius kreipia dėmesį, kad tuos 
neramumus pripažino pati sovie
tinė spauda ir valdžios pareigū
nai."

— Sovietų informacijos agen
tūros “Novosti” viršininkas Ivan 
Udelstov žurnalistam, atlydė-

justem Nixoną į Maskvą, pareiš
kė, jog tie, kurie Kauno gat
vėse šaukė “Laisvės, Laisvės, 
Laisvės” ir “Laisvės Lietuvai” 
buvo ne kas kita kaip nereikš
minga grupė asmenų, praradusių 
padorumą ir trokštančių su
trikdyti tvarką, paniekinant įsta
tymą.

(Ir tai “nereikšmingai gru
pei” reikėjo parašiutininkų iš 
Azijos! Darb.).

— Romas Kalanta — baigia 
autorius rašinį — pasiaukojo tiek 
tautinės, tiek ir religinės laisvės 
reikalui. Ar Europos valstybių ir 
Amerikos žmonės gali suprasti 
tai, kad jų, kaip krikščionių, są
žines įpareigoja šio gyvo švytu
rio šviesa?

- o -
Čia rašinio ištraukas bei san

traukas galima būtų ir baigti, 
jeigu ypatingos prasmės jom ne
duotų pats jų autoriaus vardas. 
Tai J. G. H. Hoffmann, buvęs 
Paryžiaus universiteto protes
tantų teologijos profesorius, da
bar Stockholme vienos protes-

nistų pavergtas tautas. Galima 
dar pridėti, kad jis buvęs Vo
kietijos kanclerio Brandto egzili- 
nis draugas, parašė ir dabar 
Brandtui laišką dėl Baltijos vals
tybių ir sutarties su Maskva.

Jo balsą, pergyventą, giliai 
krikščionišką, atpasakojome su 
didele jam pagarba. Prie gyve
nimo paradoksų priklauso tai, 
kad Lietuvos katalikai susilaukė 
tokio kaitinančio atgarsio iš ten, 
iš kur gal mažiausiai laukė.

Autoriaus beldimasis į vaka
riečių sąžines vargiai ras atgar
sio tarp tų vakariečių, kurie te
bekalba žodžius, kad jie esą 
krikščioniškos civilizacijos sau
gotojai, bet savo darbais ypač- 
čiai šiuo metu krikščioniškas 
žmoniškumo, teisingumo ver
tybes yra iškeitę į saugų pato
gumą, kurį sau apgauti vadina 
“taika”. Jie negirdės Hoffmanno 
balso, kaip negirdi Lietuvos ka
talikų balso. Bet gyvenimo pa
žangą ne jie kuria. Tai daro tie 
neramieji, sąžines drumsčian- 
tieji balsai.

LIETUVOS VYČIŲ VISOS KUOPOS 
ĮSTOJO Į L. BENDRUOMENĘ

LB Informacijos pranešimu, 
Lietuvos vyčių centro valdyba 
birželio 11 posėdyje vieningai 
nutarė įrašyti visas Lietuvos vy
čių kuopas, nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko, į Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę kaip organizaci
nius vienetus.

Cwntro valdyba sumokėjo ir 
įstojamojo mokesčio 200 dol. už 
visas 40 kuopų.

Apie nutarimą pranešdamas 
JAV LB valdybos pirmininkui V. 
Volertui, Lietuvos vyčių pirmi
ninkas dr. Jokūbas Stukas rašė:

“Amerikos Lietuvių Bend-

ruomenė yra mūsų didžioji mo
tina. Bendrai su ja dirbdami, 
žymiai greičiau ir geriau pa
sieksime savo tikslus. Linkime 
jums geriausios sėkmės ir la
bai džiaugiamės organizuotai į- 
sijungę į bendruomenišką veik
lą”.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos dvasios • vadas yra kun. A. 
Kontautas, pirmininkas — prof, 
dr. J. Stukas, kiti valdybos na
riai: dr. Bizankauskas, A. Ozalis, 
L. Švelnis, S. Boroskas, I. Oza
lis, S. Sankal, J. Alanskas, L. 
Janonis, F. Gelenitis.

Kitu vėzdo galu sau ir Altos pirmininkui

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 *2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

SPARTA — Rašomos maMnčlėa Jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, jv. Manio mašinos — pigiausia!. Praneškite kuo interesu©jatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (518) 757-0055.

ANTANAS J. šAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamr.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALINS-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernias* 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-643*

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

JUOZO ANDRULIO Real Estate, insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vak; šešta 
dieninis iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven ^LY.. 11421; VI 7-4^77

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter- Garden Tavern. 1883 Madison St. - 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, dundRmi pnhri do tn viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
ęiirnpietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Kas norėtu įsigyti lietuvišku plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

prantate šią auką? Ar suvokiate, 
kodėl šis dvidešimt metų jau
nuolis savo tikėjimu gyveno taip 
integraliai, kad jam nieko kito 
nebeliko kaip tapti auka, kuri • 
pati save paaukoja?

— Jūs matote, kaip jūsų laik
raščiai, pakartodami sovietų psi
chiatrų komisijos pranešimą, pa
darė iš Romo pusiausvyros nete
kusį, žemiausios rūšies politinį 
agitatorių. Lengva jum, vakarie
čiam, išeiti į gatves ir mani
festuoti už Hanoi kariuomenės 
agresiją prieš Pietų Vietnamą; 
jūs mokate stipriai šaukti prieš 
Jungtines Valstybes ir jas kal
tinti genocidu už jos aviacijos 
bombardavimus. Jum lengva pa
sisakyti už europinę detante ir už 
vokiečių - sovietų sutarties rati
fikavimą, nes,- kaip jūs sakote, 
“tai reiškia taiką”. Taiką? — 
Bet kokią taiką? Ar jūs galite 
tiek neturėti gėdos, kad šiuo

Naujienos liepos 25, atsiliep
damos į Drauge paskelbtą :LB 
.informaciją apie adv. Ą.*, Nova- 
sičio dalyvavimą tautinių mažu
mų priėmime, surengtame JAV 
vyriausybės iniciatyva, prabilo 
tokiais žodžiais, kokius tevarto- 
ja Naujienos. LB žmones išvadi
no “išsišokėliais”, jaunuoliais, 
kurie “nihilistiškai viską nei
gia”, “pastudijuoti klausimą tin
gi”, neturi “jokios patirties po
litinėje Amerikos veikloje”; tą 
“tinginčių jaunuolių grupę” 
dienraštis priskiria LB, kurios 
vieną atstovą sumini pavarde 
— p. A. Novasitį.

Taip apibūdindamas LB vei
kėjus, dienraštis pasijuokia iš 
savęs, nes jei nebūtų “tingėjęs 
pastudijuoti”, būtų radęs, kad jo 
minimas “jaunuolis” Novasitis 
yra teisių daktaras, Pennsyl- 
vanijos vyriausiojo prokuroro

.SPAUDA
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raštas tvoja sau: ne§j “viską ni
hilistiškai neigia”.

JAV Bendruomenės c. valdy
bos nariai gali džiaugtis, kad jie 
yra “jaunuoliai”, nors jauniau
sias jos narys (p. Aušra Zerr 
Mačiulytė) pernai buvo 31 me
tų, o centro valdybos narių am
žiaus vidurkis pernai buvo 44 
metai 9 mėnesiai (žr. Darbinin
kas 1971 sausio 12). -

Mūsų akyse tai pats tinkamiau
sias amžius visuomeninei veik
lai. Naujienos galvoja priešin
gai: apie to amžiaus žmones

atsiliepia niekinamai kaip apie 
jaunuolius. Tą niekinimą skaldy
dami' LB žmonės, gal būt, pa
mos ranka, nes prie tokios Nau
jienų kultūros seniai yra pripra
tę. Bet kaip galės jaustis, juos 
skaitydamas, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, kuris 
yra toks pat “jaunuolis”, toks 
pats be “patirties”. Net dides
nis “jaunuolis” už LB c. valdy
bos pirmininką, nes gimęs 1923, 
o LB pirmininkas 1921.

Naujienos nekenčia LB veikė
jų ir visaip juos tvoja, bet kam 
reikėjo griebtis tokio vėzdo, 
kurio antru galu tvoja ir Altos 
pirmininkui?

Tautinių mažumų atstovam 
aiškino vyriausybės politiką

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N.Y. 11421, 296-2502 ax ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings anti* Forties. Home-made Bologna.- - - - - - - ---- ■' ----------- - --- ----- - ' . '
MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

i . - . » • • . - - . r • j ■ • • ' r H t ’ *<

'• VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus' miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos Ir kiti fot- 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviškam rajone — x
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s 'Florist Shop I
107-Ot Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

---------- Gėlės įvairiom progom ---------- a 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius a 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paiarnąvimą. «

nuostabiu žodžiu vadintumėte 
tai, kas darosi Europos rytuose 
daugiau kaip trisdešimt metų: 
valymai, deportacijos, “fizinis 
likvidavimas”, smegenų plo
vimas, indoktrinavimas, visokios 
rūšies nepaliaujama priespau
da negalintiem nusilenkti, inter
navimas į psichiatrines prieglau
das — trumpai sakant, vis tai, 
kas, man rodos, patvirtina Krem
liaus reikalavimą, kad kiekvie
nas pasistengtų prisiderinti prie 
jo valdovų. Kokia parodija yra 
“sovietinė taika”!

— Kada gi jūs, “užsiangaža-

pavaduotojas, Amerikos lietuvių 
šviėtimo ir kultūros draugijos 
steigėjas ir dabartinis jos pirmi
ninkas. Draugijos tikslas ieškoti 
federalinės ar valstijos finansi
nės paramos lituanistiniam švie
timui Pennsylvanijoje. Galima 
dar pridėti, kad Novasitis yra 
respublikonų tautybių skyriaus 
pirmininkas; prezidento Nixono 
buvo pakviestas būti National 
Center for Voluntary Action 
Board of Directors nariu.

Vadindamas tokius žmones be 
“jokios politinės patirties”, laik-

Š. m. liepos 19 JAV LB cent
ro valdyba, vicepirmininko adv. 
Antano Novasičio buvo atstovau
jama tautinių mažumų vadovam 
skirtame JAV vyriausybės priė
mime.

Priėmime prez. Nixonui atsto
vavo darbo sekretorius James 
Hodson. Kiti vyriausybės parei
gūnai priėmime buvo transporta- 
cijos sekretorius John Volpe, Na
tional Security Council narys 
gen. Alexander Haig ir Baltųjų 
Rūmų pareigūnas — patarėjas 
Michael Balzano.

Tautybių mažumos buvo at

stovaujamos 15 asmenų, dr. No- 
vasičiui esant vieninteliam iš 
baltiečių.

Priėmimas ir konferencija 
buvo JAV viceprezidento ofi
cialioje rezidencijoje Blair 
House.

Konferencija siekė tautybių 
vadovus supažindinti su prez. 
Nixono vyriausybės užsienio 
politikos linija, ypač kiek tai lie
čia pavergtąsias tautas, Vietna
mo karą, prezidento vizitus į 
Sovietų Sąjungą ir Raudonąją 
Kiniją.

Vyriausybei atstovavusių kal-

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

: 1900 t 1912

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. T. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

New Yorke, prie Šv. Patriko katedros, dalis pavergtų tautų atstovių, dalyvavusių parade.
Vidury lietuvaitės. Nuotr. V. Maželio

bėtojų buvo pabrėžta, jog JA 
Valstybių nusistatymas paverg
tųjų tautų laisvės atžvilgiu lieka 
nepasikaitęs. Vyriausybė, vieno 
pareigūno teigimu, niekas ne
leisianti “įvykti antrajai Jaltai” 
ir sieks pavergtųjų tautų laisvės, 
neužmerkdama akių gyvenimo 
realybei ir pripažindama ideolo
ginių skirtumų vyravimą tarp šio 
ir komunistinių kraštų. Kiek tai 
liečia Vietnamą, pabrėžta tėra 
dvi galimybės — laimėti ar gar
bingai pasitraukti Vietnamo po
litinę padėtį išsprendus demo
kratijai priimtina prasme.

Ilgoko pokalbio metu dr. No
vasitis keliais atvejais turėjo pro
gą iškelti pavergtosios Lietu
vos klausimą, vienu atveju jį 
surišdamas ir su Simo Kudirkos 
incidentu.
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Maskva, Lietuva, Roma
Darbininke liepos 7 buvo 

Lietuvos vyskupų ir valdytojų 
laiškas, kuriuo pasmerkiamas 
parašų rinkimas po peticija dėl 
tikėjimo persekiojimo. Liepos 
14 buvo papildomai pranešta, 
kad vyskupų laiškas paskelbtas 
balandžio 11 — tą pat dieną, 
kada vyskupai posėdžiavo Kau
ne su atvykusiu iš Maskvos Or
lovu. Buvo atkreipta dėmesys, 
kad laiškas yra anoniminis, be 
vyskupų parašų.

Tie faktai čia buvo suminė
ti susilaikant nuo komentarų. 
Dabar komentarų pasirodė 
amerikiečių spaudoje. The 
Christian Science Monitor (rug- 
piūčio 5) bendradarbis Paul 
Wohl straipsny “Lithuanian 
Catholics rebuffed by Krem
lin”, pakartojęs tuos faktus, pa
darė išvadą: esą 17,000 tikinčių
jų laiškas Jungtinėm Tautom tu
rėjo nelauktų vaisių. Būtent:

1. Užuot davęs eigą, kuri pa
gal laiške minimą sovietinę 
konstituciją priklauso Lietuvos 
katalikų atžvilgiu, Kremlius 
ėmėsi spausti Lietuvos vys
kupus ir varyti kylį tarp vysku
pų ir tikinčiųjų.

Atrodo — rašo laikraštis — 
Kremliui tai pasisekė; pasisekė

Jal

priversti vyskupus eiti į koeg
zistenciją su ateistine valdžia. 
Bet po vyskupų laiško pasirodė 
rhuftipTilajolaš raštas,'' ' skirtas 
“geros valios žmonėm”, kuria
me griežtai atmetamas vyskupų 
laiško tvirtinimas, kad peticija 
buvusi falsifikuojama; rašte taip 
nurodoma, kad vyskupai nusi
lenkė saugumo spaudžiami.

2. Arkivyskupas Agostino Ca- 
saroli, kurio žinioje yra Vatika
no santykiai su komunistiniais 
režimais, šį pavasarį grįžo iš 
Maskvos su įspūdžiu, kad Krem
lius norįs dialogo su Vatikanu 
ir kad jis parodęs didžiai ver
tinąs katalikų Bažnyčią. Taip 
Casaroli pareiškė koreponden- 
tam aerodrome, išvykdamas iš 
Maskvos.

ENZYMAI— 
mūsų gyvenimo eleksyrai
—————— DR. HENRIKAS ARMANAS-------

Enzymai yra vardas, kuriuo 
yra vadinamas cheminis fermen
tas, pagamintas gyvos ląstelės 
iš gyvo žmogaus ar gyvulio au
dinio. Šitas fermentas susidaro 
iš amino rūkščių junginio. Tos 
rūkštys turi ypatybę įeiti per 
sieneles į gyvos ląstelės vidų. 
Kartais reikalinga 20 amino rūkš
čių, kad būtų pagamintas tam 
tikras specifinis enzymas. Gyva 
audinių ląstelė sugeba paga
minti iš specialių amino rūkš
čių ištisus legionus enzymų su 
skirtingom ypatybėm bei funk
cijom. Kiekviena ląstelė sa
vo pagamintus enzymus naudoja 
tik savo egzistencijai. Pagal ląs
telės “įsakymus” vieni iš enzy
mų verčia maistą į energiją, ki
ti kuria naujas ląstelės dalis ir 
“išmeta” sunaudotas ir nereika
lingas ląstelės struktūrines me
džiagas.

Tačiau maža enzymų grupė 
palieka savo motiną ląstelę ir 
atlieka specialų darbą kur nors 
kitoj kūno daly. Tokie ekstra- 
celiuliariniai enzymai “apsigy
vena” burnoje, skrandyje ir žar
nose, kur padeda virškinti maistą 
ir sulaikyti dujų formaciją.

Norint suskaidyt! kiaušinio 
baltymą, kiaušinį reikia virinti

Casaroli — toliau rašo laikraš
tis — negalėjo žinoti, kad tik 
po kelių savaičių (kompartijos) 
centro komitetas privers Lietu
vos vyskupus ganytojišku laiš
ku pasmerkti tikinčiuosius”.

“Tačiau Vatikanas bus turėjęs 
patirti Kremliaus liniją pagriež į 
tėjus, nes popiežiaus velykinė- j 
je kalboje balandžio 2 buvo pa- ■ 
brėžtas reikalas melstis už ‘ty- i 
los bažnyčias ir jų nepabūgu- į 
sias bendruomenes’ ”.

Tą popiežiaus kalbą laikraštis j 
vertina kaip “nukrypimą nuo j 
Vatikano ligšiolinio nusistatymo i 
komunizmo atžvilgiu”. Kitaip j 
sakant, Vatikanas turėjęs nusi- j 
vilti diplomatinių santykių su j 
Maskva vaisiais. į

a 

Laimėtoji tyla
Tas pats laikraštis pastebi, 

kad Kremlius siekia nutildyti ka
talikų protestus.

Tylą laimėti Vatikane Krem
liui ne sykį pasisekę. Ir pasku- ‘ 
tiniu metu tauriose kalbose apie j 
žmonių kentėjimus dėl karo ne- Į 
vengiama vardu minėti Viet- j 
namo. Bet kalbose apie tikin- i 
čiųjų kentėjimus “tylos bažny- i 
čiose” vengiama minėti Lietu- : 
vos ar kitus vardus, t

Twin Circle (rugp. 4) veda- I 
majame^nųrpdė, Jcjtą, pa-'Į' 

/ vyzdį. JKanJinoIas Jvįij^dszenty j
buvo pranešęs, kad savo kny- f 
goję paskelbs patirtis iš santy- Į 
kių su komunistiniu režimu. Bet ’ 
jo knyga nepasirodys, nes Veng- Į 
rijos vyriausybė aiškinanti, jog į 
tuo būsiąs sulaužytas susitarimas ! 
su Vatikanu. Mindszenty nutil- L 
dytas.

Twin Circle vedamasis ne
pritaria Vatikano diplomatinei 
linijai tiesą nuslopinti. Šiandien 
— rašo laikraštis — mum kal
bama, kad žmonės turi teisę ži
noti visas valdžios paslaptis. Ko
dėl tad turi būti tylima apie ko
munistų darbus? “Tiesa ne tik

20 valandų koncentruotose rakš
tyse, kai tuo tarpu enzymai su
skaldo tą patį kiaušinio baltymą 
prie kūno temperatūros per ke
lias valandas. Kitas enzymas, ca
talase, randamas kraujuje, per 
minutę suskaldo milijonus van
dens molekulų į vandenilio ir 
deguonio molekulas. Žarnose in
vertase daro tą patį su cukrumi.

Seilėse ptialinas ir kasoj dias
tase suskaldo maisto krakmolą 
į cukrų. Skrandžio pepsinas ir 
kasos tripsinas suskaldo maisto 
baltymus į paprastą ir nekompli
kuotą medžiagą ir amino rakš
tis. Kraujuje trombinas sukelia 
krešėjimą ir tuo būdu apsaugo 
žmogų nuo nukraujavimo.

Sulaikyti kartais per dideliam 
enzymų aktyvumui kūne “pat
ruliuoja” neproteininės moleku
les, koenzymai, kurie yra tar
tum stabdžiai padūkusiam enzy
mų veikimui.

- o -
Žmogus su enzymais susidū

rė jau gilioj senovėj, kai jis pa
stebėjo, kad nušautos meškos ar 
elnio mėsa yra skanesnė pasto
vėjusi kelias dienas. Tai enzy
mai, kaip grybelis, išsivysto ant 
mėsos paviršiaus, padarydami

LIETUVIAI NENUSTOKIT VILTIES!
Amerikiečiai Lietuvos įvykiais domisi

New London, Conn. Liepos 
29 Jūsų bendradarbis buvo su
sitikęs su JAV kongresmanu Ro
bert H. Steele ir padėkojo jam 
už jo dažnus pareiškimus kon
grese Lietuvos reikalu. Kon
gresui. Steele, kuris yra atsto
vų rūmų užsienio reikalų ko
miteto narys ir laikomas Sovie
tų reikalų ekspertu, tuoj nu
kreipė kalbą į susideginimus 
Lietuvoje, pareikšdamas, kad 
tai labai jaudiną reiškiniai, rodą 
nepakenčiamą priespaudą oku
puotoje Lietuvoje. Čia pat jis 
pabrėžė: “Lietuviai, nenustoki! 
vilties, pasaulis labai greitai 
ir stipriai keičiasi ir ateinančių 
dešimties metų laikotarpyje bus 
tokių pasikeitimų, kad Lietuva 
tikrai galės būti laisva”.

Kongresmanas dar yra labai 
jaunas, bet gabus, darbštus ir su 
gražia ateitimi politikas. Jis buvo 
išrinktas į kongresą 1970 m. už
baigti mirusio St. Onge terminui 
ir dabar tarnauja pirmą pilną 
dvimetį, tačiau jau minimas

Teisėjas Mathew J. Troy, pa
vergtų tautų savaitės komi
teto pirm., kalba New Yor- 
ko centriniam parke įvy
kusiam minėjime liepos 16. 
Nuotr. V. Maželio

turi laimėti, bet Bažnyčia netu-| 
ri būti pavesta diplomatinėm 
machinacijom ir būti kaltina
ma vartojanti dvejopus teisingu
mo matus”.

Tylėti ar kalbėti — priklauso 
nuo įsitikinimo: ar Bažnyčios 
tvirtybė yra jos diplomatai ar 
jos kankiniai. ;

ją minkštesnę ir skanesnę. Ir 
mes atsimename, kaip gerais ne
priklausomos Lietuvos laikais 
medžioklėse nušautus kiškius, 
šernus ar stirnas tyčia laikydavo 
porą dienų “fermentacijai”. Po 
to mėsa pasidarydavo daug 
minkštesnė ir skanesnė. Da
bar, kaip taisyklė, skerdyklos 
įšvirkščia enzymus į mėsą, kad 
būtų ji minkštesnė ir skanesnė. 
Enzymų dėka mūsų avalynės, 
d'^.v piniginių ir rankinukų 
oda yra tokia minkšta, švelni ir 
maloni paliesti.

Enzymų dėka primityvus žmo
gus išmoko pasigaminti vyną, 
duoną, sūrį ir skaidrų putojan
tį alų.

Pirmasis enzymas — fermen
tas buvo mielės. Tai mikroor
ganizmas, davęs vardą enzy- 
mam. Graikiškai mielės vadina
si žyme.

Kadaise cukriniai runkeliai ir 
cukrašvendrės buvo vieninte
lis cukraus šaltinis. Bet dabar, 
ačiū enzymam, kukurūzai pasi
darė daug pigesnis ir turtingiau
sias cukrum augalas.

Enzymai duoda pradžią ir pa
baigą gyvybei. Retai kas pagal
voja ar žino, kad apsivaisinimas 
ir gyvybės pradžia įvyksta tik 
enzymų dėka. Vyro spermos en
zymas, susitikęs su moters kiau
šinėliu, ištirpina jo apvalkalėlį 
(lukštą) ir tokiu būdu atidaro 
vartus spermatozoidui įeiti į 
kiaušinėlio vidų ir jį apvaisinti.

- o -

kaip vienas iš respublikonų kan
didatų į Amerikos senatą 1974 
m. rinkimuose prieš senatorių 
A. Ribicoff, demokratą. Tai pa
minėjo ir Connecticut respubli
konų -partijos pirmininkas lie
pos 30 televizijos (3 kan.) pro
gramoje.

Pasikalbėjimo metu, pastebė
jęs Jūsų bendradarbio švarko at
lape ženkliuką, vaizduojantį 
už spygliuotų vielų iškeltas ran
kas su šūkiu (anglų kalba): “Lais
vės Baltijos Valstybėms”, kon
gresui. Steele paklausė, ar nega
lėčiau jam prisiųsti tokį ženkle
lį. Ženklelis čia pat buvo jam 
įteiktas, ir jis tuoj pat prisisegė 
prie krūtinės. Kadangi tai įvyko 
JAV prezidentui ir kongresm. 
Steele perrinkti vietos vyr. būs
tinės atidaryme, tai visa tai matė 
nemažas būrys amerikiečių. 
Kongresmanas yra žinomas, kaip 
nuoširdus baltiečių bičiulis.

- o -
Dr. William M. David, Jr., 

Western Maryland Kolegijos

VOKIETIJOJ PAŠVENTINTAS NAUJAS 
BENDRABUTIS
Didelis Romuvos kiemas bir

želio 17 buvo perpildytas auto
mobiliais: daug lietuvių iš visos 
Vokietijos suvažiavo į. naujojo 
bendrabučio šventinimo iškil
mes. Oras, iki tol buvęs žvar
bus, tą dieną atšilo, ir padangė 
nusiblaivė.

1 vai. p.p. savo duris atvėrė 
mokyt. A. Krivicko surengtos 
Lietuvos gamtos, liaudies meno 
ir mokinių kūrybos parodos ir 
kun. J. Dėdino suruošta foto nuo
traukų paroda.

2 vai. mokiniai; - pasipuošę 
tautiniais drabužiais, nešini Lie
tuvos, ateitininkų bei skautų 
vėliavomis, iš senojo bendrabu
čio atžygiavo prie naujojo, kur 
jau buvo susirinkęs gražus būre
lis svečių. Iškilmes pradėjo Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas V. Natkevičių, pa
kviesdamas tarti žodį architektą 
Hutter. Kalbėdamas vokiškai, jis 
supažindino su naujojo pasta
to statybos planavimu ir eiga. 
Pabaigtas namas turi 2,743 kubi
nius metrus arba 780 kvadratinių 
metrų naudojamo ploto (mokinių 
gyvenamieji kambariai, vedėjų 
butai, ligonių ir poilsio kamba
riai, virtuvės, prausyklos ir kt.).

Kaip matom, enzymai sudaro 
pagrindą visiem mūsų organiz
mo gyvybiniam procesam. Kas 
atsitinka, jei tokių enzymų kū
nas nepasigamina pakankamai? 
Jei kūdikis gimsta su pigmento 
enzymo melanino trūkumu, jo 
akių sklera (balta akies obuo
lio dalis) turi rožinę spalvą, jo 
plaukai yra balti, jis nepaprastai 
jautrus šviesai. Tokie žmonės 
yra vadinami albinistai.

Kita enzymų - genų išsivysty
mo klaida vadinasi phenylke- 
fotnuria (PKU) ir galaktosemia. 
PKU kūdikiai gimsta be tam tik
rų enzymų, kurie reikalingi su
naudoti amino rūkštim balty
muose. Nesunaudotos šios rūkš
tys kelia viso organizmo rūkš- 
tingumą, kuris žaloja nervų sis
temą, ir iš to išsivysto bepro
tystė. Tą rūkštingumą gydytojai 
randa tokio vaiko šlapume. Gy
doma, svarbiausia, išimant ami
no rūkštis iš tokio vaiko mais
to. Galaktosemia išsivysto nuo 
stokos enzymo gal'aktozės, kuri 
sunaudoja pieno cukrų; žmogus 
dėl to pasidaro beprotis ir ne
užauga. Kaip ir PKU ligoj, tokio 
vaiko šlapume randam galakto- 
zę. Gydoma tiesiog nevartojant 
pieno kūdikio maiste.

Kita kūdikių liga, vadinama 
celiac, išsivysto nuo specialaus 
kasos enzymo stokos. Bėjo mais
tas bendrai nesunaudojamas 
ir kūdikis pasmerkiamas badui 
su raumenų skausmais ir mir
čiai. Enzymų stoka pagimdo 
vadinamuosius “blue babies”.

(bus daugiau) 

politinių mokslų dep-to pir
mininkas ir disertacijos apie Bal
tijos valstybes autorius, su žmo
na ką tik grįžo iš Indijos, kur 
vienerius metus jis profesoriavo 
Andhra universitete. Nuo ru
dens jis vėl grįžta į savo parei
gas Marylando kolegijoje. Lie
pos 27 teko atlankyti profesorių, 
laikinai besiilsintį savo dukros 
ir žento šeimoje, Niantic, Conn., 
ir padovanoti jam “Encyclope
dia Lituanica” II t., kur yra jo 
biografija, ir dr. Ant Kučo Ame
rikos lietuvių istoriją, kurią ra
šant naudotasi ir dr. W. M. Da
vid disertacija (ji dar rankraš
tyje) ir kuri minima keliose vei
kalo vietose.

Ilgesnio pasikalbėjimo metu 
profesorius iškėlė susideginimų 
okupuotoje Lietuvoje klausimą, 
kuriuo domėjosi visi šeimos na
riai. Ta proga išsitarta apie ne
pakenčiamą okupanto priespau
dą ir pavergtii lietuvių reakci
ją, prisiminta Kudirka, Bražins
kai, Simokaitis, 17,000 katalikų 
protestas, kunigų baudimai ir

Busimiesiem gyventojam linkė
jo naujame name rasti jaukumą 
ir taiką.

Šventinimo iškilmes atliko V. 
Europos lietuvių vyskupas dr. A. 
L. Deksnys ir lietuvių evange
likų bei liuteronų išeivijoj vy
riausios Bažnyčios tarybos pir
mininkas senj. kun. A. Keleris.

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius, M.A., kalbė
jo vokiškai ir lietuviškai. Pasvei
kinęs garbinguosius sve
čius praneš ė, kad nauja
me bendrabuty gyvens 55 moks
leiviai. Jo statyba atsiėjo 560,000 
DM; vokiečių federalinė ir Ba
den- Wuerttembergo vyriau
sybės davė po 200,000 DM, lie
tuviai suaukojo 160.000 DM. Dė
kojo visiem už paramą ir išreiš
kė viltį, jog ir būsimajai staty
bai jos netruks.

Nurodė, kad šiuo metu gimna
zijoj mokosi 77 mokiniai, dau
giausia iš Vokietijos (tik 10 iš 
užsienio). Vokiečių įstaigos rei
kalauja šimto. Tikimasi, kad atei
nančiais mokslo metais daugiau 
atvyks iš JAV, bet pagrindinį 
šaltinį iki šiol sudarė ir ateity' 
'sudarys Vokietijos lietuviai. Jei 
jie neleis savo atžalyno į lietu
višką mokyklą, naująjį bendrabu- 
tį teks panaudoti kitiem reika-
lam.

Dėkojo aukų vajaus vedėjui tė
vui Alf. Bematoniui, OFM Cap., 
už jo pastangas telkti lėšas, ypač 
JAV bei Kanadoj, ir maj. J. K. 
Valiūnui, kurio vadovaujamos 
kuopos vyrai atliko žemės darbų 
už keletą tūkstančių DM. Sumi
nėjo stambiausius aukotojus. 
Baigdamas pastebėjo, kad lie
tuviai aukotojai dosniai atvėrė 
savo pinigines; dabar lietuviai 
tėvai turi plačiai atverti savo 
širdis lietuvybei ir savo atžalynu 
pripildyti naują bendrabutį.

Baden-Wuerttembergo vy
riausybės vardu sveikino ir kal
bėjo Ministerialdirigent A. Ha- 
senoehrl. Anot jo, lietuviai turė
tų didžiuotis savo gimnazija, kuri 
yra vienintelė laisvajam pasauly. 
Linkėjo, kad ji ir toliau tarnautų 

Naujo Vasario 16 gimnazijos bendrabučio šventinimas bir 
želio 17 Romuvoj.

pastarieji susideginimai, kurie, 
pabrėžta, yra sietini, greičiau, 
su kunigaikščio Margirio ir pi
lies įgulos (1336 m.) susidegini
mu, o ne su anksčiau buvusiais 
P. Vietname keliais ar Ameri
koje pora įvykių.

Šie du pasikalbėjimai rodo, 
kad Amerikos intelektualai įvy
kius Lietuvoje seka ir tikrai jais 
domisi.

Jurg. Ežer.

— JAV Kongreso narys Wil
liam S. Broomfield (Michigan), 
Komisijos užsienio reikalam 
narys, pateikė Atst. rūmuose re
zoliuciją — H. Res. 1014 — 
kuria Laisvosios Europos Radi
jas prašomas pradėti transliuoti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojam. Būtų naudinga, jei 
kiekvienos JAV valstijos lietu
viai, drauge su latviais ir es
tais, apsilankytų pas savo vals
tijos Kongreso atstovus ir jų 
paprašytų palaikyti — paremti 
pasiūlytąją rezoliuciją. (E).

— “The Sunday Telegraph” 
liepos 2 skelbė londoniečio įspū
džius Kaune: esą Kalanta, kaip 
Kaune - pasakojo, jau benzinu 
apsipylęs šaukė praeiviam: nu
šaukite mane. Kiti girdėję pat
riotinio turinio šauksmus. (E).

lietuvių kultūrai, papročiam ir 
lietuvybei išlaikyti, o Baden- 
Wuerttembergo kraštas savo pa
ramos neatsakys.

Tęsdamas savo kalbą, vokiečių 
vyriausybės atstovas priminė, ką 
reiškia vokiečiam birželio 17 
(1953 įvyko sukilimas Rytų Ber
lyne ir visoj zonoj prieš sovie
tinę okupaciją). Pastebėjo, kad ir 
po vad. Rytų sutarčių pasirašy
mo komunistų valdomuose kraš
tuose gyveną žmonės tebesiekia 
laisvės. Tai liudija neseniai į- 
vykęs lietuvių jaunuolių suside
ginimas Kaune ir Varėnoj.

. Vąsąrio 16. gimnazijos. moki
niam ir mokytojam linkėjo lai-

.ij'Al! . ...mes ir pasisekimo ateity, o vi
siem Federalinėj Vokietijoj ir už 
jos ribų gyvenantiem lietu
viam — stiprybės ir ištvermės, 
siekiant teisingumo ir teisės, nes 
kieno pusėj teisė ir kas turi kant
rybės, tas visados laimi.

Naujam bendrabučiui statyti 
aukų vajaus vedėjas tėv. Alf. 
Bernatonis pasidžiaugė įpusėtu 
darbu (kita pusė bendrabučio 
dar bus statoma). Šie namai yra 
visų lietuvių! Todėl visi, pirmoj 
eilėj busimieji jo gyventojai, turi 
juos mylėti ir prižiūrėti, kaip sa
vo. Tada bus lengviau ir kitą
namų pusę pastatyti.

Po trumpos pertraukos meninę 
programą atliko mokiniai. Muzi
kos mokyt. K. Motgabio vado
vaujamas mokinių choras padai
navo trejetą liaudies dainelių. 
Mokyt. E. Pauliukonytės išmoky
ta ir akordeonu palydima tau
tinių šokių grupė pašoko penke
tą šokių.

Dail. A. Krivickas paaiškino 
Joninių papročius.

Po programos sporto aikštėj 
vyko A. Krivicko vadovaujami 
linksmieji žaidimai-rungtyniavi- 
mai.

9 vai. vak. uždegti laužai, prie 
kurių šviesos daugumas dainavo 
ir šoko iki vėlyvos nakties.

Skautai buvo įrengę palapinę 
su dešrelėmis, ledais ir lengvai
siais gėrimais.

J. Luk.
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SAULIAI BUVO UŽĖMĘ KENNEBUNKPORT
Trečioji Šaulių Sąjungos 
Kultūrinė savaitė
Gražioji lietuvių pranciško

nų vienuolyno sodyba Kenne- 
bunkporte svečiam savo var
tus atidarė liepos 1. Tuoj pra
dėjo rinktis vasarotojai, ir visi 
ėmė kalbėti, kad bus šaulių kul
tūrinė savaitė.

Toji savaitė prasidėjo liepos 
8. Suvažiavo šauliai iš Bostono. 
Montrealio, Toronto, Worces- 
terio, New Yorko, Clevelando, 
Detroito, Chicagos. Pradžioje jų 
buvo gerokai per šimtą. Savaitę 
rengė centro valdyba, bet ją 
praktiškai organizavo inž. V. Sta
šaitis iš Bostono.

Šeštadienį susiregistravo, 
įsikūrė, o vadovybė posėdžia- 
vo, aptardama iki smulkmenų 
visą programą.

Pradeda iškilmingu posėdžiu
Savaitė pradėta sekmadienį iš

kilmingu posėdžiu. Suneštos į 
sporto ' salę vėliavos, sudarytas 
prezidiumas, pasakyta sveikini
mo kalbų. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Vladas Pauža iš Detroito. 
Jis kalbėjo apie lietuvių tautos 
vargus ir negandas, pastangas 
atkovoti nepriklausomybę.

Tuoj po posėdžio vienuolyno 
koplyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos, skirtos prisiminti 
žuvusius šaulius ir visus kovoto
jus dėl Lietuvos-laisvės. Pasaky
tas ir pritaikytas pamokslas.

Teatras iš Montrealio
Iš Montrealio mėlyname auto

buse buvo atvykęs didelis bū
rys šaulių. Jų tarpe buvo ir 
teatralai, atsivežę dekoracijas 
ir kitokius reikmenis. Taip sek
madienio vakarą jie suvaidino 
St. Butkaus patriotinį vaidini
mą “Partizanų motina”. Reikia 
pasidžiaugti vaidintojų entuziaz
mu, ryžtu, nors pats veikaliukas 
yra gana silpnas, be dramatinės 
įtampos, neišbalansuotas.

Po vaidinimo vadovybė suren
gė vaišes artistam, svečiam. Bu
vo ir šokiai sporto salėj.

Paskaitos
Savaitės visą pagrindą sudarė 

eilė paskaitų. Kiekvieną dieną 
buvo po dvi paskaitas. Viena tuoj 
po pusryčių 9 v., kita po vaka
rienės — 7 v. Vidurdienį irgi 
buvo užsiėmimų, bet liko laiko 
pasinaudoti pajūriu, baseinu.

Paskaitos buvo įvairios, vie
nos buvo skirtos šaulių praeičiai 
prisiminti, kitos dabarties lie
tuviškom aktualijom, trečios — 
bendrinio pobūdžio.

Prof. E. Putvytė kalbėjo apie 
Sibirą, jo plotą, gyventojus, pla
čiai pailiustruodama skaidrė
mis, žemėlapiais. Ji taip pat ki
tą dieną kalbėjo apie savo tėvą, 
šaulių steigėją Vladą Putvį.

Elena Juciutė, pati buvusi Si
biro kalinė, papasakojo prisimi
nimų iš Vilniaus kalėjimo, iš 
gyvenimo Sibire, apie baisius 
darbus, kuriuos turėjo įveikti 
kaliniai.

Trečiosios šaulių kultūrinės savaitės vadovai: iš k. I-je eilėje sėdi: V. Mingėla — 
spaudos ir informacijos vedėjas, V. Tamošiūnas — Šaulių Sąjungos pirmininkas, V. Pau
ža (visi iš Detroito), stovi — K. Šimėnas iš Bostono, A. Mantautas iš Brocktono, 
S Barauskas iš Montrealio, A. Mateika iš Worcester™, J. Stašaitis iš Dorcbesterio. 
Nuotr. K. Sragausko

Dr. Juozas Girnius, specialiai 
atvykęs iš Bostono, nagrinėjo 
dabarties lietuviškus rūpesčius, 
išlikimo galimybes, ryšius su 
Lietuva.

Tą dieną turėjo kalbėti ir Vil
ko pirmininkas dr. K. Valiūnas, 
bet jis savaitės pradžioj buvo 
atsiuntęs telegramą, kad negali 
atvykti.

Dr. K. Pautienius, Clevelando 
šaulių kuopos pirmininkas, sto
vyklos gydytojas, pravedė po
kalbį apie vėžio ligą. Buvo pa
kviestas žmogus iš vėžio tyrinė
jimo instituto. Jis parodė filmą 
apie plaučių vėžį, parodė labo
ratorijas ir atsakinėjo į klausi-
mus. Pats dj. Pautienius kalbėjo 
apie rūkymo žalą ir pademons
travo propagandinį filmą.

Prof. dr. V. Mantautas kalbėjo 
apie VI. Putvio pažiūras į tautą 

‘ ir apie jo filosofiją.
Inž. J. Stašaitis prisiminė ato

minį karą ir nurodė būdus, kaip 
apsisaugoti pavojaus atveju. 
Parodė ir eilę skaidrių. Jis yra 
baigęs specialius tos rūšies kur
sus.

Gintaras Karosas, atvykęs iš 
jaunimo kongreso, padėkojo šau
liams už 2000 dol. paramą, kurią 
jis gavo savo žurnalui “Lietu
vių Jaunimas” leisti. Papasakojo 
apie jaunimo žygius ir užsimo
jimus. Jis taip pat aktyviai da
lyvavo ir šaulių laužo progra
moj.

Parodos, koncertai, vakarai
Prieš vakarines paskaitas bu

vo suorganizuojamos parodė-

MIELA BROLIŠKA-ŠAULIŠKA
PADĖKA

Trečioji Šaulių Sąjungos kul
tūrinė savaitė 1972 liepos 8-15 
įvyko pas lietuvius pranciško
nus, Kennebunkport, Maine.

N uosi rd; padėka pranciškonų 
provincijolui Jurgiui Gailiušiui 
ir Jonui Dyburiui, vienuolyno 
viršininkui, kurių globoj stovyk
lautojai jautėmės kaip savų tė
viškių sodybose.

Šios stovyklos- organizatoriui, 
vx r. vadovui inž. Juozui Stašai
čiui už taip rūpestingai paruoš
tą programą ir iki smulkmenų 
įvykdymą. Sportininkam, meno 
parodėlėm dovanų savo lėšomis 
parūpi nimą irTrimituko leidimą.

Stovyklos sekretorei E. Goro- 
dockienei.

Kuopų pirmininkam: A. Man
tautui, A. Reventui, dr. K. Pau- 
tieniui, A. Mateikai, St. Jokūbai
čiui, St. Barauskui ir J. Žavi ui.

Paskaitininkam: VI. Paužai, dr. 
Juozui Girniui, prof. E. Putvytei, 
prof. dr. V. Mantautui, dr. K. 
Pautieniui, E. Juciutei, G. Karo
sui, inž. J. Stašaičiui.

Vlado Putvio monografijos re
daktoriui A. Mantautui, R. Mo

Atidaroma trečioji šaulių -kultūrinė savaitė Kennebunkporte, Maine, pranciškonų vienuo
lyno sodyboj. Prie mikrofono kalba savaitės vadovas ir organizatorius J. Stašaitis, gar
bės prezidiume iš k.: V. Pauža, pasakęs pagrindinę kalbą. Darbininko redaktorius P. 
Jurkus. Sibiro kankinė E. Juciutė, A. Mantautas — pirmasis LŠST pirmininkas, Tėv. 
Jonas Dyburys, O.D.M., vienuolyno viršininkas. V. Tamošiūnas — dabartinis Š. Są
jungos pirmininkas, prof. E. Putvytė. J. Kiaunė — Lietuvos kariuomenės savanoris, 
L. Mingėlienė. Nuotraukoje nesimato I. Petrausko — savaitės viršininko. Nuotr. K. Sragausko

lės. E. Juciutė ant \ ieno stalo 
išdėstė suvenyras iš Sibiro kalė
jimo. Tai jos pačios iš Sibiro 
atsivežti daiktai. Taip jų buvo 
iš duonos padalytas rožančius, 
iš kaulo išdrožtas kryželis, fo
to nuotraukos. Parodėlė buvo iš
statyta kelis kartus.

Rankdarbių paroda buvo spal
vinga. Joje dominavo E. Va- 
liukonicnės audiniai. Šalia jos 
buvo išstatę: A. Vakauzienė. S. 
Mantautienė. E. Putvytė.

Literatūros vakaro pirmoj da
ly skaityti V. Putvio raštai, įžan
ga į jo raštus, pristatyta poetės 
Marijos Sims knyga "Ant kryž- 

lienei ir jos dukrelei už ištrau
kų iš knygos skaitymą.

Kultūrinėj vakaronėj, ’poetės - 
šaulės Marijos Sims poezijos 
rinkinio "Ant kryžkelių senu” 
pristačiusiai L. Mingėlienei ir 
poeziją skaičiusiom: E. Valiuko- 
nienei ir J. Šaulienei.

Už įspūdingai gražų koncertą 
muzikam Vasyliūnam, o poniai 
už atliekamų veikalų pristatymą.

Montrealio, Kanadoj. Šaulių 
dramos sambūriui už gražiai su
vaidintą St. Butkaus veikalą 
“Partizano motina”.

Sąjungos C. V-bos spaudos - 
informacijos vadovui VI. Mingė- 
lai, paskelbusiam premijų lai
mėtojų pavardes. Tie vyrai buvo: 
P. Petrušaitis. J. Krygeris ir J. 
Švobas. Jie daugiausia rašė šau- 
liškomis temomis.

Sesėm E. Valiukonienei, E. 
Juciutei, A. Vakauzienei, • S. 
Mantautienei ir E. Putvytei už 
gražius savo rankų darbo eks
ponatus. Politinės sovietų kali
nės E. Juciutės eksponatų pa
rodėlėj matėme ir iš duonos 
rožančių.

Kuopos veiklos foto' monta
žų apžvalgininkam: muzikei O.

(nukelta i 7 psl.) 

kelių senų”. Kalbėjo L. Min
gėlienė iš Detroito.

Antroj daly buvo smuiko kon
certas. Grojo Izidorius Vasy liū
nus akomponavo jo sūnus Vy
tenis- Vasyliūnas. Jie atliko 
John Bavicchi sonatą nr. 4. su
kurtą lietuvių liaudies melodijo
mis. ir Ermanno Wolf-Ferrari 
sonatą g moli. Kūrinius prista
tė E. Vasy liūnienė.

Laužas dėl blogo oro buvo 
perkeltas į sporto salę. Pradžioj 
uždegtos trys lemputės ir pa
gerbti Lietuvoj susideginę trys 
žmonės. Toliau buvo įvairi lau
žo programa, su dainomis, pa
sakojimais, net vienybės taurę 
padovanojo muzikas Alfon
sas Mikulskis, ir iš jos visi pa
ragavo vyno. Po laužo buvo vai
šės ir šokiai.

Turėjo būti šaudymo varžy
bos. bet dėl techniškų kliūčių 
neįvy ko. Sportines varžy bas su- 
organizav o sportininkė J. Šaulie
nė. Buvo ieties, granatos, pasa
gos metimas irk. Laimėtojam iš
dalinti trofėjai.

Savaitės pradžioj padėtas vai
nikas prie lietuviško kry žiaus.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINI — DOVANĄ į LIETUVĄ 

ir įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Package Express &Travel Agency, Inc.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. (212) 581-6590 (212) 581-1729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
Liiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitu daiktu. <■ «.

Package F'press & Travel Agency, Inc.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

MŪSŲ SKYRIAI 
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tilghman Street ..................
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street .................
BROOKLYN, N. Y. L1218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12. N. Y. — 701 Fillmore Avenue ............
CHICAGO, 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue .......
CHICAGO, Ill. 60629 —- 2608 West 69 Street ............
CHICAGO, Ill. 60609 — 1855 West 47 Street ............
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .. 
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ... 
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ......
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue . 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .... 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street ............ ..............
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ............ .
NEW YORK 3, N. Y. 141 Second Avenue ..............
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ... 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue .................
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue .......
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .....
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .............
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street ................ .............

— Rytų ir Vidurio Europos pa
vergtų kraštų atstovai Stockhol- 
me birželio 14 pasirašė specialų 
kreipimąsi: “Kova dėl laisvės 
Baltijos valstybėse“. Nurodyta į 
sovietų įvykdytą okupaciją, pas
kutinius įvykius Lietuvoje, ka
talikų ir kt. protestus, sovietų 
vykdomą genocidą, žmogaus tei
sių pažeidimus. Kreiptasi į lais
vųjų kraštų vyriausybes, laisvą
ją spaudą bei viešąją nuomo
nę: remti Baltijos kraštus jų ko
voje dėl laisvės, priversti so
vietus gerbti JT Chartos 13-jį 
straipsnį, reikalauti paleisti kali
nius rytų bei vidurio Europoje, 
siekti, kad pavergti kraštai patys 
spręstų apie savo ateitį J. Tautų 
priežiūroje. Kreipimąsi pasira- 

’ šė atstovai: Estų Tautinio Fon-

Vainikas buvo pačių šaulių nu-, 
pintas iš miško eglėšakių, pa-* 
puoštas lietuviškomis spalvo-’ 
mis. Uždegta lempelė, pasakytai 
kalbų, padeklamuota patriotinės ! 
poezijos.

Vyko ir vėliavų nuleidimo i 
iškilmės su atitinkamom kalbom. :

Sekmadienį, liepos 16, šauliai •: 
išvažinėjo į savo miestus. Sa- i 
vaite jiem davė progos drauge : 
pagyventi, praturtinti žinias, pa
nagrinėti savo organizacijos : 
reikalus. Iš Sąjungos pirminin
ko V. Tamošiūno matyti,- kad 
Sąjunga auga, nuolat įsisteigia 
naujos kuopos.

Savaitės organizatoriai dirbo 
planingai, rūpestingai, tai viskas 
praėjo sklandžiai. Daug gyvumo 
įnešė muzikai Ona ir Alfonsas 
Mikulskiai, abu ilgamečiai šau
liai, specialiai iš Clevelando at
vykę į šią savaitę. Jie ir dai
navo, ir dirigavo, o Alfonsas žerte 
žėrė neišsenkamus sąmojus.

Šauliai išvyko, o vasarvietė 
tuoj persitvarkė, nes į kiemą 
jau važiavo nauji žmonės. Graži 
vasara ėjo toliau. (Apie tai vė
liau). (p. j.)

do, Latvių Tautinio Fondo, Lie
tuvių Sąjungos, Lenkų Pabėgė
lių Tarybos, Laisvųjų Vengrų Są
jungos, PET Delegacijos Stock- 
holme ir Baltų Komiteto. (E.)

— Inž. Antanas Dundzila pa
kviestas į Purdue universitetą 
kompiuterių centro vedėju.

— Dr. V. S. Vardžio, Norman, 
Oklahoma, išsamus straipsnis 
pavergtos Lietuvos reikalu buvo 
paskelbtas milijoninio tiražo Los 
Angeles Times dienraščio liepos 
4. Antraštė — Protests in Lithua
nia Not Isolated. Straipsny visas 
dėmesys skiriamas paskutiniem 
tragiškiem įvykiam komunistų 
pavergtoj Lietuvoj; užsimenama 
apie partizanų kovas 1944-1952; 
sovietų pastangas užgniaužti pa
grindines laisves. Anot dr. V. S. 
Vardžio, tokio pasipriešinimo 
sovietai dar nebuvo sulaukę nė 
iš vienos kitos tautos, kaip kad 
paskutiniu metu iš lietuvių. Prie
raše prie straipsnio paminima, 
kad dr. V. S. Vardys yra Okla- 
homos universiteto skyriaus 
Muenchene vedėjas ir knygos — 
Lithuania Under the Soviets, 
1940-1965 autorius. Los Angeles 
Times,paskutinių kelių mėnesių 
laikotarpyje yra davęs daug vie
tos Lietuvos bylos reikalui. Bū
tų tikslu prisiminti dienraštį pa
dėkos laiškučiais. Adresas: Los 
Angeles Times, Times Mirror 
Square, Los Angeles, Calif. 
90053.

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700
486-2818
925-2787 .
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452
674-1540
475-7430 
769-4507 
381-8800
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

i I
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Po Chicagos dangum
Pavergtųjų Tautų savaitė Chi

cago) praėjo ypatingai gerai. 
Paminėjo laikraščiai, radijo ir 
TV. Liepos 22, nors buvo virš 
90 laipsnių, tačiau 31 įvairių 
tautų junginys sudarė labai įspū
dingą eiseną miesto gatvėmis, o 
lietuvių grupė už visų tautų bu
vo gausiausia. Jai vadovavo kun. 
A. Stašys iš Alto ir R. Kronas iš 
LB. Įvairūs plakatai žmonėm 
aiškino Lietuvos nelaimę. Po 
parado buvo įvairių tautų pobū
vis, kuriame šiemet Pavergtųjų 
Tautų komitetas pagerbė savo 
medaliu mūsų garbės kons. J. 
Daužvardienę. Chicagos Tri
bune įdėjo ne tik nuotraukas, 
bet ir pažymėjo aprašydama, dėl 
ko tie žmonės mini šią savaitę.

Dariaus ir Girėno minėjimas 
įvyko Marquette Parke liepos 23. 
Rengė veteranų postas. Trumpos 
kalbos, vainikų padėjimas prie 
paminklo. O vakare Lietuvių 
Televizijoj Chicagos AERO 
klubas, p. Siutui vedant progra
mą, prisiminė filmom lakūnų gy
venimą.

Lietuvių Radijo Forumas lie
pos 22 plačiau pristatė LRKS-mo 

.veiklą. Kalbėjo kun. P. Cinikas, 
kun. A. Stašys, dr. V. Šimai
tis. Liepos 30 prasidėjo šios pa- 
šalpinės organizacijos 65 seimas.

Mūsų ligonys. Nustebino 
žinia, kad Tautinių Šokių šventėj 
dirigavęs muz. Br. Jonušas ne
trukus po jos gavo širdies smū
gį ir dabar gydomas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Lietuvoj buvusi moky
toja Marytė Sirutytė ilgai išbuvo 
ligoninėj ir turėjo kelias operaci
jas. Jono Evans sveikata gerėja.

Mirė staiga liepos 24 Lietuvos 
kariuomenės gen. štabo aviacijos 
pulk. Juozas Rapšys, kuriam Ra- 
movėnai liepos 28 surengė at
sisveikinimą. Liepos 25 savo bu
te rastas negyvas ir liepos 29 
palaidotas 1941 m. sukilimo vė
liavnešys Leonas Prapuolenis. 
Atsisverkinimą pravedė dr. P. 
Kisielius; dalyvavo laikinosios 
vyriausybės nariai: pik. K. Škir
pa. prof. J. Brazaitis, prof. dr. 
A. Damušis, prof. B. Vitkus; kal
bėjo gen. kons. J. Daužvardie- 
nė, kun. A. Stašys, kun. J. Juo- 
zevičius, V. Vaitiekūnas, pik. 
K. Škirpa. Liepos 30 mirė Lie
tuvos savanoris kūrėjas kpt. Juo
zas Kulikauskas, Amerikoj iš
gyvenęs 25 m. Liepos 31 pra
nešta, kad mirė J. Sakadolskis, 
Romo Sakadolskio, buv. II jauni
mo kongreso pirm, tėvelis.

LRK Susivienijimo seimą 
raštu sveikino prez. Nixonas,

kard. Cody, gubernatorius Ogil
vie, burmistras R. Daley ir kt.

Beverly Shores lietuviai lie
pos 29 surengė gegužinę mieste
lio parke, kurį patys įsteigė prieš 
kelerius metus. Laužo programoj 
gražiai pasirodė skautai. Pa
rengimo rengėjas buvo mokyt. 
Rudys, Lietuvių Klubo pirmi
ninkas.

Lietuvių Prekybos rūmai rug
pjūčio 16 Silver Lake klubo lau
kuose rengia Lietuvių golfo die
ną. Žaidynių pirm. R. Gregg ir 
Charles Macke.

Pr. Savickas, Illinois valstijos 
senatorius, nusipelno ir lietuvių, 
ypač Marquette Parko gyvento
jų, dėkingumo, nes pravedė vie
šus žmonių apklausinėjimus dėl 
pigiųjų namų statybos. Jis nese
niai seimely laimėjo įstatymą, 
kad luošiem vaikam būtų pa
skirta 200,000 dol. pagelbinėm 
mokslo priemonėm įsigyti. Jis 
rūpinasi ir katalikiškų mokyk
lų šalpa.

Didelė audra padarė daug 
nuostolių. Liepos 14 vakarą čia 
praūžė tarytum uraganas. Žuvo 
trys žmonės, sutriko telefono ir 
elektros linijos, nutrūko gatvėse 
susisiekimas, nes išvirto me
džiai, buvo suversti stadijonai. 
Lietuviam tas vakaras atnešė dvi 
mirtis. Felicija Aniulienė, 55 
m. amžiaus, važiuodama iš darbo 
su 20 metų jaunuoliu Silkeliu, 
buvo užmušta kito automobilio, 
kurio ieško policija. F. Aniulienė 
Amerikoj buvo išgyvenusi 11 
metų. Kita nelaimė įvyko taip pat 
Marquette Parke, kur, važiuoda
mas dviračiu, buvo užmuštas 
Raimundas L. Gaižutis, sulaukęs 
vos 11 metų.

Geras paskatinimas jauniem 
spaudos darbininkam yra LŽS- 
gos centro valdybos paskelbtas 
konkursas. Jaunuoliai iki 30 metų 
amžiaus, surinkę savo spaudos 
darbus, gali juos iki rugsėjo 1 
siųsti kun. J. Vaišniui, 2345 W. 
56th St., Chicago, Ill. 60636. 
Spalio 1 Vyt. Alanto pagerbime 
laimėtojam bus įteiktos dovanos.

Pavergtų Tautų savaitės proga 
čia paskelbta burmistro Daley 
proklamacija. Liepos 22 miesto 
centre vyko eisena, suorganizuo
ta LB ir Altos. Latvių atstovas 
Sun Times dienrašty parašė laiš
ką, kur priminė, kad Pabaltijo 
tautos daug kovojo už savo kultū
rą. Pavergti) Tautų savaitės pro
ga rašė ir kiti vietos laikraščiai.

Dalis lietuvių Pavergtų Tautų parade Chicagoj liepos 22. Nuotr. M. Nagio.

Spaudos skaitytojai dėkingi 
dn J. Adomavičiui, kun. dr. J. 
Venckui, SJ, kun. dr. J. Pruns- 
kiui ir kitiem už gerus straips
nius, išdėstančius narkotikų 
blogybes, su kuriomis turi būti 
kovojama.

Klaida pasitaikė Darbininko 
29 nr. žiniose. Rašiau: Styginis 
kvartetas susidarė. Turėtų būti: 
Styginis kvartetas buvo suvaidin
tas JK metu. Paminėtus meninin
kus dėl to atsiprašau.

Viešnia iš Brazilijos, seselė 
Marija Ksavera, rūpinasi lėšomis 
Brazilijos indėnų kolonijoj stato
mam misijų — sveikatos centrui, 
ligoninei. Ji ten misijose dirba 
jau 10 metų, o kun. dr. F. Ben- 
doraitis tą misijų centrą įkūrė ir 
gelbsti tūkstančiam žmonių, tik 
trūksta lėšų. Seselė liepos 16 
buvo pristatyta ir turėjo pasikal
bėjimą lietuvių televizijoj. Ji pa
rodė skaidrių, įvairių paveikslų. 
Ligoninė dar neturi vardo. Tiki
masi, kad jis bus lietuviškas. 
Chicagiečiai šiai misijai padeda.

Lietuvos vyčių piknikas savo 
name ir savo sode liepos 4 labai 
gerai pavyko. Buvo daug jauni
mo ir senimo. Jaunųjų studentų 
grupė, kuriai vadovauja Pr. Za- 
polis ir kiti, surengė laimėjimus, 
iš kurių gauta daugiau kaip 2000 
dol. Šokėjų grupė nenutraukia 
šokimo pamokų ir per vasarą. 
Yra pakviesta šokti eilėj vietų 
Chicagoj; greičiausiai vyks į 
Washingtoną. Daug vyčių ren-

POILSIS PRIE ATLANTO
— Labai gerai ir pigiai pailsėsite prie Altanto pas 
Pranciškonus Maine.

— Vasarvietė yra prie Atlanto, turi didelį maudymosi 
baseiną ir.kitus maloniam poilsiui patogumus.

— šiemet sezonas prasideda liepos 1 d. ir baigiasi 
rugsėjo 4 d.

------ Rezervuotis:
)

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011

giasi vykti į metinį seimą, kuris 
bus rugpiūčio 24-27 Clevelande.

Politikai į savo veiklą įtraukia 
ir etnines grupes. Štai kongres- 
manas Pucinski sušaukė visų et
ninių grupių pasitarimą. Liepos 
18 tai padarė gubernatorius Ogil
vie; dalyvavo 16 redaktorių, dir
bančių ne amerikiečių spaudoj.

Union Pier lietuvių vasarvie
tėj verda gyvenimas: čia prie 
Michigano ežero, garsioj Ginta
ro vasarvietėj daugybė svečių. 
Čia sekmadieniais aukojamos 
mišios. Spaudos darbuotojas ir 
prekybininkas J. Janušaitis at
vyko trim savaitėm atostogų. 
Jis, tikimasi, per tą laiką vėl 
surengs laužų, kuriuos vasaroto
jai labai mėgsta. Union Pier 
yra Michigan valstijoj, į rytus 
nuo Chicagos 70 mylių — tai 
vieta, kur daugiausia lietuviai ir
vasaroja.

Gintaro vasarvietėj vyksta ir 
menininkų parodos.

Chicagoj likę poilsiauja miš
kuose ir paplūdimiuose. Mi- 
•chigano ežero pakrantės šiemet 
švarios, žuvų nedaug. Piknikų ir-

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN
CITY

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai 
Hotel Croft Hall, 601 Atlantic Avel., 

Ocean City, N. J. 08226

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

//S VlSUf^
I

L
i —- Eltos Informacijos iš savo
1 atstovo Romoj prel. V. Mince- 
I vičiaus yra gavusios 250 Italijos 
j laikraščių iškarpų apie įvykius 

Lietuvoj, kiek mažiau iš Vokie
tijos. Visuose rašoma apie susi
deginimus, pabrėžiamas rusini
mas ir tikėjimo persekiojimas.

— Paulius Landsbergis raštu 
pranešė, kad Amerikos stu
dentų ir jaunimo sąjūdis už de
mokratinį socializmą (Young 
People’s Socialist League), kurio 
centras yra New Yorke, birželio 
30 susirinkime priėmė rezoliu- 

s ciją už Lietuvos nepriklausomy-

ATLANTO RAJ.SKAUTŲ SKAUČIŲ SOTYKLA;

AITVARAS
Tamprų tarpusavo ryšį palai

kančios Atlanto rajono skautų, 
skaučių vietovės ir šiais metais 
palaiko seną tradiciją, susirink
damos vienon bendron stovyk
lom Vieta — Storer Rservation, 
Barnstead, 'New Hampshire 
(Adams Pond Scouts Camp). Sto
vyklavietė erdvi, prie gražaus 
ežero ir pilnai įrengta taip, kad 
nereikės palapinių nė lovelių 
(atsivežami miegami maišai). 
Stovyklavimas prasidės rugpiū- 
čio 26, šeštadienį, ir baigsis rug
sėjo 4 d., 10 v. r. Tik šiuo lai
ku stovyklautojus ir bus galima 
atsiimti.

Stovyklos vadija sudaryta pil
na ir ji yra pasiruošus gausiam 
stovyklautojų skaičiui.

Bendrą stovyklos vadiją sudaro: 
s. Mikas Subatis — yiršinin- 

kas, ps. A. Valančiūnas — ko
mendantas, s. I. Jankauskie
nė — sekretorė, ps. V. Dilba — 
finansų sk. v-jas, p. P. Gvildys —- 
sporto vadovas, p. A. Bačiulis 
— ūkio sk. v-ja’s, p. R. Kulbie- 
nė — laikraščio redaktorė, p.
Howard Beaudette — stovyklos 
virėjas, kvalifikuotas personalas 
prie pirmosios pagalbos ir van
dens apsaugos. Dvasios vadovu 
sutiko pasirūpinti v. s. kun. J. 
Pakalniškis.

Atskirų stovyklų vadijos:
Seserijos stovyklai vadovauja 

s. G. Matonienė, talkinant ps. 
A. Bartytei, ps. D. Domantienei, 
ps. A. Saimininkienei, v. sk. A. 
Budreckienei ir kt.

Brolijos stovyklai vadovauja 
ps. K. Matonis, talkinant s. J. 
Raškiui, ps. G. Čepui, ps. G. 
Dragūnui, s. v. v. si. K. Nemic- 
kui ir kt.

Registracija: pirmam — 35 
dol., o kiekvienam kitam iš tos 
pačios šeimos suma mažėja po 
2.50 dol.

Sąjungos nariai galės stovyk
lauti ir vien savaitgalyje, jei re
gistracija bus atsiųsta laiku ir 
kartu su vieneto registracija. 
Registracija po rugpiūčio 10 d. 
3 dol. padidinta. Be laiku užpil
dytų registracijos lapų stovyk
lautojai nebus priimami.

Registracijos lapai ir mokestis 
siunčiami ps. V. Dilbai adresu: 
89 Old Harbor St., So. Boston,
Mass. 02127. (Skubiam reika
le tel.: 617-268-0487).

Transportacija pasirūpina 
pačios vietovės, o stovyklos va
dija stengsis, pagal galimybes, 
tolimųjų keliones piginiškai pa
remti.

savo blaivumu ir savo tvarka, 
bus laikomasi griežtos drausmės 
vadijos nustatytiem nuostatam, i

Ten pat ir tuo pačiu laiku bus j 
pravedamos vadovų ir vadovių 
Ąžuolo ir Gintaro mokyklos, ku- • 
riom vadovaus v. s. C. Kiliu- J 
lis ir s. L. Kiliulienė (51 Torrey : 
St., Dorchester, Mass. 02124). ! 
Tai yra trečioji šioj kadencijoj I 
proga norintiem pasiruošti rim- ' 
tesniam skautiškam vadova- ! 
vi m ui.

Iki malonaus pasimatymo!
AJG «

PO JUBILIEJAUS 
IŠKILMIŲ
KENNEBUNKPORT, MAINE

Po ilgai užsitęsusio lietaus iš
aušo labai gražus rytas. Atrodė 
lyg pats dangus norėjo įsijungti 
į mūsų jubiliejinį džiaugsmą. 
Mūsų mielieji bičiuliai ir gera
dariai pradėjo jau iš vakaro 
plaukti į. mūsų sodybą padė
ti atšvęsti tą brangią šventę. Be 
jų mes nieko nebūtume padarę. 
Jiem visiem reiškiame savo nuo
širdžiausią padėką.

Bet ypatingai norime padėko-
ti:

T. dr. Viktorui Gidžiūnui, 
OFM, buvusiam mūsų provinci
jolui. už atlaikytas iškilmingas 
pamaldas ir pasakytą gražų, pro
gai pritaikintą, pamokslą;

visiem pikniko darbininkam,
ypatingai ponui Bruožiui, visai 
Augūnų šeimai, Snarskių šeimai, 
Pilių šeimai. Visi jie taip nuo
širdžiai jau kelinti metai mum 
talkina. Be jų mūsų piknikai at
rodo būtų nebeįmanomi. Ponai 
Piliai su savo padaryta labai 
gražia lėle padarė labai sėkmin
gą loteriją, ir buvo virš 200 dol. 
pelno vienuolyno gėlėm;

Cambridge, Mass., stalui, kur 
buvo tikrai nuostabiai gardžių 
valgių ir įvairiausių gėrimų. Ten 
buvo padary ta virš 500 dol. pel
no. Ypač čia pasidarbavo (alfa
beto tvarka) ponia Ambrozaitie- 
nė, Aneliauskų šeima, ponia Jan
kauskienė, Kazlas ir Paliulių vi
sa šeima;

loterijų rengėjam, poniai Man- 
cevičienei ir Snarskių šeimai, 
iš kur buvo virš 100 dol. pelno;

autobusų rengėjam iš Bostono 
ir Worcester, Mass. — ypač p. 
Ulevičienei ir Mancevičienei,
kurios nuostabiai energingai tam 
pasidarbavo.

Mes, pranciškonai, esame už 
visa tai labai dėkingi ir pasiža
dame savo maldose prašyti Aukš
čiausiojo palaimos visiem, kurie 
dėl Jo vardo daro mum gera,

gi mažai Bal. Brazdžionis Kad stovykla būtų pavyzdinga kuo gausiausių malonių.
Dėkingi Pranciškonai

t : x <1

» » S u--

Worcesterio, Mass., tautinių šokių grupė Spindulys su vadove Laima Pauliukonyte (stovi 
pirmoji kairėj). Grupė dalyvavo tautinių šokių šventėj Chicagoj, o rugpiūčio 13 dalyvaus 
seniausių radijo programų, vadovaujamų Stepono ir Valentinos Minkų, metinėj gegužinėj 
Romuvos parke, Brockton-Montelloj.

bę. Toj rezoliucijoj plačiau kal
bama apie paskutinius įvykius 
Lietuvoj.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis liepos 20, 22 ir 23 Los An
geles, Calif., Graikų teatre su di
deliu pasisekimu dainavo G. 
Rossini operoj “Sevilijos kirpė
jas” Don Basilio partiją.

— LŠST Spaudos-infonnaci- 
jos sekcijos skiriamas žumalis- 
tik >'■ premijas šiais metais lai
mėjo: I — Petras Petfušaitis, 
Racine, Wisconsin; II — Juozas 
Krygeris, Cleveland, Ohio; III — 
Jonas Švoba, Detroit, Mich. Šiais 
metais atrinkimo komisija buvo 
sudaryta iš Los Angeles, Calif., 
Juozo Daumanto šaulių kuopos 
narių: Algirdo Gustaičio, pirm., 
Stasio Paltaus, sekr. ir Vaciaus 
Prižginto, nario.

— Kun. Antanas V. Saulaitis, 
SJ, iš Brazilijos dalyvavęs jauni
mo kongrese, rugpiūčio 11, 

j penktadienį, 7 vai. vak. Water- 
> bury, Conn., lietuvių parapijos 
: mokyklos salėj rodys skaidres ir 

papasakos apie P. Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Kun. Saulaitis 
buvo įšventintas 1969 Water- 

; bury ir nuo 1970 dirba lietuvių 
; jėzuitų parapijoj Sao Paulo mies- 
; te, Brazilijoj. Šalia darbo para

pijoj daug laiko skiria lietuviš-
kam jaunimui ir dėsto portugalų 
kalboj filosofijos kursą univer
sitete.

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos ir Encyclopedia 
Lituanica leidėjas vėl susirgo šir
dim ir paguldytas Carney ligo-
ninėj Bostone.

— LRK Susivienijimas rug
piūčio 2 seime išrinko naują 
valdybą: pirm. adv. Tom Mack, 
vicepirm. Elvira Balandaitė, 
sekr. Pranas Katilius, ižd. Leo
kadija Donarovich, iždo globė
jai — dr. Vladas Šimaitis ir Vi
to Yucius, daktaras kvotėjas dr. 
Albertas Valibus, direktoriai 
Vytautas Paulauskas, Albina 
Poškienė, Bronius Bobelis.
—The Wanderer,St. Paul, Minn., 
populiarus katalikų savaitraštis, 
paplitęs JAV vakarų šiaurinėj 
daly kur lietuvių kaip ir nėra, 
liepos 6 numery7 įsidėjo JAV LB 
vadovybės paruoštą straipsnį, 
duodamas jam antraštę — Lithua
nians Speak Out on Captivity of 
Homeland. Anot to straipsnio, 
Lietuvoj vyraujanti pilna Krem
liaus kontrolė, ir ten esą sovietų 
kariuomenės daliniai užslopiną 
bet kokį laisvės pasireiškimą. 
Tai esą, kaip tas savaitraštis pa
žymi, V. Volerto, JAV LB centro 
valdybos pirmininko, žodžiai. 
Straipsny akcentuojama sena ir 
garbinga Lietuvos praeitis, užsi
menama apie ten vykdomą ko
munistų genocidą bei nesenus 
tragiškus įvykius. Savaitraštis 
kviečia JAV vyriausybę imtis 
konkrečių žygių kovoj dėl Lietu
vos laisvės, įgyvendinant Kong
reso priimtą H. Con. Res. 416 
rezoliuciją. Savaitraščio adresas: 
The Wanderer, 128 East 10th St., 
St. Paul, Minn. 55101.

— David Floyd “The Sunday 
Telegraph”, Londone, liepos 2

; rašė: turistų vadovai Kaune rū
pestingai vengia svečiam paro
dyti sodą ties teatru, kur buvo su
sideginęs Kalanta. (E).

— Dr. Jurgis Gimbutas, Bel- 
; mont, Mass., intensyviai ruošia 

prof. Stepono Kolupailos mono- 
1 grafiją. Veikalas bus kelių šimtų 
! puslapių su keliasdešimt nuo- 
i traukų. Sukaupta daug įdomios, 
j niekur neskelbtos medžiagos, 
i Dokumentuoto veikalo išleidi

mu rūpinasi neseniai įsiste’**si 
Akademinės skautijos knyg^

• dykla.
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TO PLACK 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

SERVICE

SERVICE
'***’ STOP SEARCHING “

Will supply your missing Mink
SOLETA FL’RS 

Manufacturers of fine Quality Mink & 
Contemporary Furs direct to you 

at Wholesale 
Lay-a-Way plan available

Call PE 6-4481 Mr. Jacrken 
150 West 30th Street, N. Y. C.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkia

Amerikietis Bobby Fischer 
jau surinko pusę reikiamų taškų. 
Po dešimties partijų jis turėjo

sulošta Fischerio. Ją pateikiame 
mūsų skaitytojam: SPECIAL CAMPING SECTION

SmssM/

JK-K13

JM) 
4R-K1 
7WB 
• P-KR3

P-OKJ

2PQR-Q1 
MBxPctl 
31 QxRcfc

DAN MARSHALL 
53 Pitt St. 

N.Y.C.
Painter Experienced 

Will do Ceiling 6c Plaster 
Work Neat & Reliable 

Call 475-1845

JOHN ALBO 
Concrete Brick Work & 

Patios & Tiles 
All Work guaranteed 

1510 Hutchinson Parkway
Bronx — Call LY 7-1028 or 823-1459

KEN’S SPAGETTI 
Take Out 

True Italian Style 
Open 7 days a week 

5802 New Jersey Ave. 
Wildwood Crest, N. J. 

Call 609-729-9309

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

206-10 Hillside Ave.

Hollis, N. Y.
(212) HO 5-7788

Original
CHAS. WEYDIG 6c SONS INC. 

20-68 Steinway Street

CONCRETE WORK — side walks, 
basmnt, driway, inside & outside; also 
pistering & general home improvements. 
Good work, reasonable. Call (212) 784- 
9484 Lie. No. 695406

Tele.: AS 8-0124

WALLACE FARRAD 
231 W. 149th Street

N. Y. C.
Light Hauling 6c Trucking 

24 Hour Service
Call 212 862-43F0

W 6c S FURNITURE 6c 
REFINISHING COMPANY

944 Main Ave. Passaic, N.J.
Call 201 471-6833 Ask for Mr. Wells

Mario’s Auto Inspt 'on - vice, head
lights adjustment, «... - alignment, 
motor tune-up and brake seivice. *” 
minor adjustments done while you 
wait. Shell Bay Ave., Mayville, N.J. 
Cape May Court House, opp. State 
Inspection Station. Open Mon. thru 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned 6c oper
ated by Mario De Santis “If' you 
really want your car to go see Ma
rio”. 609-465-5607

Cleaning and Hawling work; done 
especially tailored for Realty Co’s and 

Homeowners 
Everything done: Painting, 

White Washing 
Special Summer Rates now avadable 

Free Estimates 
Call MA 5-0274

24 Hour care for the aged 
Catholic Church near, by 

Immaculate Rooms, Good Food 
Happv Atmosphere 

NYBERG HOME FOR ADULTS
23 Parkview Ave., New Rochelle, N. Y.

DELTA SERVICE 
201-09 Hollis Ave. Hollis 

Air Condition & Refrigeration 
G6cE Ranges Installed and 

Repaired Call 776-5276 Ask for Mr. B.

Call 914 636-8967

This is especially for all 
Realty Co’s and Home Owners. 

We will do it for all. From 
Scrubbing, Rubbing, Painting, Hauling. 

All Work is profesionally done. 
Good Rates. Free Estimates. 

If you want it done, We’ll do it.
Call now for our special 

Summer Rates: 
625-0274

A 6c B
871 Nostrand Ave.

Floor Waxing ...........
SandingStaining foto . 
Houses — Industrial 6c 

Commercial Places 
All Work Guaranteed

Call 499-4632

FINE GENERAL CONTRACTORS 
Our Specialty, Painting. Plastering 

Roofing, Cement, Plumbing. 
10% Discount with this Ad 

Call 638-9444 Mornings & Eves.

H. W. FEMALE

Exp. Operators, Section Complete on 
Dresses, Can Earn $15-20 a Day also 
Trainees. Ence Dress Co. 938 E.
>t. Bronx, Comer Southern Blvd. & 
Call 364-9714 ask for~Mary. :•

PIZZERIA 
Store of Italian Food 

Are you ready to go in business on your 
own? This could be your opportunity. 
We have many places in “Shopping 
Centers” and others, ready to open. Act 
immediately. Financement available. 
Please call Mr. B’s Enterprises

(212) 966-2080 (New York City)

® DEXTER PARK <sg| 
PHARMACY O 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

LITO KELIONIŲ BIURAS
? ‘ LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI

SVEIKINS JUS, NUVYKUS
Į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

Rugsėjo 9 — rugsėjo 29
$910.00. Lankoma Vilnius, 
Trakai, Kaunas, Druskininkai1 
ir Roma.

Skubiai registruokitės.

Kreipkitės į
. f

Litas T ravel Serv ice
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N. Y. 11418
Tel. (212) 846-1650

nių, kad iš kitų dešimties par
tijų jis pridės jam reikalingus še- 
šius taškus, kad taptų pasaulio 
čempionu. Taigi visų 24 partijų 
Fischeriui nebereikės lošti, už
teks 20. šios savaitės pasekmė 
greičiausia bus 8 1/2 - 41 /2, 
jei ne pustaškiu daugiau. De
šimtoji partija buvo pasigėrėtinai

DISPLAY
Exclusively for Recovered 

Problem Drinkers 6c Spouse 
Spaciops grounds, swimming pool, 

chaises, 3 meals daily. 
Coffee Bar. Accommodations in 

mainhouse, motel cabins. 
Reasonable. Open All Year. 

GLEN MARY
Catskill, N. Y. 12414 

Tel. 518-943-4479

‘""TTJffFED’Fm^ffimON
1972 CHARLES SCHULZ 

CHRISTMAS PLATE
A must to snoopy fans. In full 
Gift boxed. Write for brochure, 
our area, plan on visiting our

color 
If in
new 

retail store. We have the largest selec
tion of limited editions available 
New England.

Open Sundays 
Tel. 617 636-5008 

$10.00 ppd. 
BLUE ANCHOR OF 

NEW ENGLAND 
794 Main Road Box D-364 

Westport, Mass. 02790

^Weddm^Gowns$2^^c^5^" 
Formats from $10 

Many more outstanding Bargains 
KAUREEN BRIDAL SHOP 

3655 East Tremont Ave., Bronx 
Call LY 7-0210

in

Wanted Foster Parents. If you are be
tween the ages of 25 and 59, English 
speaking, in good health, financially 
self maintaining, willing to accept child
ren of any background and have ade- 
quatę rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter, 128 East 112 St., New York, N.

Y. 10029 369-5665

DINER FOR SALE
Latham Colonie. Goody Buy. Retiring, 
can’t Handle Business. 5 minutes from 
Albany Airport. Diner for Sale with I

’ Acre of Land, or Diner for Sale without 
Land. Call (518) 869-5178 or (518) 869- 

’ 8991.

SADDLE RIVER LIQUORS
For the Finest of Wines & Liquors 

We Deliver
380 Route No. 17 

Upper Saddle River, N.J.
Call 201 825-3161 Mr. Cruder

World Wide Message Center-Tele
phone messages relayed & received 
on local & International levels. $8.00 
per mon. For info, (212) 894-0884.

REAL ESTATE

New Custom Hi Ranch 
1/4 Acre Plot desirable Area of Deer 
Park, 4 Bedrooms, 2 Car Garage, 1 1/2 
Baths, Oil, Hot Water Heat, Panelled D< n 

K. B. Lynch Contracting Corp
516 643-9265

Special — Drug Abuse

GRANDVIEW 
DAIRY INC.

60-71 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 821-3100

stopac^safefTcaSiF

J GARY F. HALBY ASSOCIATES, Inc.
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo b Ud '
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 2Q1—-232-5565

150 ELast 35th Street

New York, N. Y. 10016

11 QN-Q2 
12M2 
13P4N4 
UMM

17R-M1 
IBNPxF 
!♦ PxKP

22 BxM

27Q-KB4

World 
dencinių

New Jersey — “Music of Lithuania'* — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. va* 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

MU 5-5026
SPECIAL SERVICE

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
»-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VIKInis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass« teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHZL 
1480 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — Vedėjas. Step. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles fr FM.
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South

HAWLING & TRUCKING DONE
All 5 Boros — We also clean Cellars1 

and Back yeards and paint
All Free Estimates

Good Rates and professionally handled
Call 625-0274 now

Fine Furt Mfg. Furrier Eat 4lnce 1910 
We also repair & remodel

Call (201) 795-1234

F-OM4 
P-8J 
<M> 
■-Ml 
QN-Q2 
m2 
■-K1 
B-KB1 
M-M3 
Q«-Q2

PxBP 
M/2xP 
QxM

KR411 
MU

R-O2

34R-Q7C*

3CK-N2

R-RteM 
B-QOch 
P-M5 
P-R4 
■-QS 
K-B2 
R-O4 
P-M3

47 R(4)xP 
4tR-N*d>

51 R(5)-M7 
52R-K4 
S3 R-KJU

K-K4 
K-Ql 
R-Q2 
R-03 
R-Q2 
K-Q4 
B-K4

SURF
AND

STREAM KOA
At the Jersey Shore

— near Seaside Heights
St. Hwy. 571 — Manchester Twp.
— Minutes from Ocean

Bathing and Fishing 
—Tree Shaded Sites

— Large Recreation Hall 
Pkwy, South Exit 88 — North Exit 83 

RFD 5. Bx. 203,
Toms River, N. J. 08753 

Ph.( (201) 349-8919 
On site trailer rentals

Ask about our fall "special’'

Sandy’s Island, Inc
At Stat* Hwy. 553 Elk Twp.

3 ML S of Glassboro. New Jersey
Tenters — Campers — Trailers

Electric. Water & Sewer Hookups 
Tiled Restrooms — Hot Showers 

Swimming — Fishing 
Recreation Room — Playground 

Small Grocery Store
P.O. Box 315 

Clayton. NJ 09312 
Ph: (609) Ml-30*0

DUTCH TREAT 
RESTAURANT

Breakfast, Lunch, Dinner 
—Liquor License- 

Serving Daily 7 o.m.—9 p.m. 
Main St^ Franconia, NH

II korespon-Cup 
šachmatų varžybose,

atstovą W. Molinsky. Tai ketvir
tas Merkio pelnytas taškas tose 
varžybose. Be Švedo jis įveikė 
Brazilijos, Vakarų Vokietijos ir 
Rytų Vokietijos žaidėjus. Varžy
bos buvo pradėtos 1971 liepos 
mėn. Šešios partijos tebelošia- 
mos.

Birželio 22 mirė mano myli
mas vyras

Vincas Ragažinskas.
Reiškiame nupširdžiausią 

padėką gerbiamam klebonui 
kun. P. Raugalui, kun. K. Wicks, 
Tėv. L. Andriekui ir Tėv. B. Ra
manauskui už atlaikytas šv. mi-

vargonininkui Algirdui Kača- 
nauskui už giedojimą bažnyčioj 
ir palydėjimą į kapus. Dėkoja
me kleb. kun. P. Raugalui už 
atkalbėjimą rožančiaus laido
jimo koplyčioj ir palydėjusiam į 
kapus. Dėkojame laidojimo di
rektorei Marytei Šalinskienei už 
taip malonų ir simpatingą patar
navimą, Vytautui Beleckui už 
paruoštus pietus palydėjusiem.

Taip pat tariame nuoširdžiau
sią padėką visiem draugam ir 
pažįstamiem už lankymą koply
čioje, už prisiųstas tokias gra
žias gėles, puošusias velionies 
karstą, už užprašytas šv. mišias 
ir palydėjusiem į kapus. Taip pat 
dėkojame visiem už -raštu-pri
siųstas ar žodžiu pa reikšta

SHAKER MOUNTAIN 
CAMPING AREA

Route4A East,On Beautiful Mascoma
Lake

Well Spaced Campsite* — Fire|
Picnic Tables — Artesian Water
Hookups —
Liundry — Recreation Room — Near

Full 
Bestiooins & Hot Showers — 

Shop- 
Sandy 
Watericl>—Swimming — Boating — 

Skiing — Fishing. Firewood 
Convenient to 1-89 & 1-91 

Rates $3.50 (1 Family Only) 
West Lebanon. New Hampshire 03784

CCXJSE HOLLOW 
TRAVEL TRAILER PARK 

(603) 726-4444
4 miles East of Exit 28. 1-93 

on State Hwy. 49E 
Lower Waterville Valley 

In the Heart of the White Mountains 
Nearly Half Mile of River Frontage- 
2 1/2 Miles from Campton. N. H.

Linds caped Park with 
Underground Facilities 

Laundry — Library — Playground

AMES BROOK KOA
P. O. Box 451, Ashland, NH 03217 

Open All year
Ashland is at the geographical rentei of 
New Hapshire. at the beginning of the- White 
Mountains. Ames Brook KOA is on Winona 

Rd. 1 Mile East of Exit 24. off 1-93.
Coifing. Boating. Fishing. Shimming nearby, 
for Suminei enjoyment. Gorgeous foliage in 
Fall, and many winter spoits areas on 1-93. 

Crawford Parrington. prop.
(603) 968-7735

Shellbay Campground
2 Screened Recreation Halls 

Near Fishing 6c Crabbing—Swimming 
Pool—Hot & Cold Showers—Dumping 

Station—Sprax' for Mosquitos 
Phone: (609) 465-4770 — RFD 2 

Cape May Courthouse, N. J. 08210

EASTERN SLOPE CAMPING AREA 
Scenic White Mountains 

State Hwy. 16, Conway, NH 03818 
280 Sites; 240 Wooden Canopies

- s Full Hookups - Swimming —

uojautas. Dėkojame ČMid 5
kurie bet kokiu būdu padėjo 
mum šioj skausmo ir liūdesio va
landoj.
Nuliūdusi žmona Anelė, dukros 

Angelė ir Elvira, žentai ir anūkai.

Geriausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė “Sek 
pasaką’’. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja “Meškiuką Rud- 
nosiuką”,“Laumę Daumę”,“De- 
vyniabrolę”, “Karalaitę ir ože
lį”. Kaina 6 dol., persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad- 
ministra 'ijoj.

' *^ogT^after Taboi Day only 
MateŠft&Š 23-. $3.50 up..Broch ure 

Reservations Ph. (603) 447-5092

SEA PIRATE LIGHT
Off US Hwy. 9 on the Bay-Side 

W /E sites — dump stations — New- 
Swimming Pool — Ice — 

Propane Fill Station — Nearby: boat 
Launch, fishing, crabbing, clamming, 

ocean bathing
P. O. Box 271, West Creek. N.J. 08092 

Ph.: (609) 296-7400

Lengvos muzikos ir šokių 
plokštelės: Tėviškės vėjas, ste
reo 6 dol., Ar.tu meni, stereo, 
6 dol., Svajonių muzika, stereo 
5.50 dol., Jūreivių keliai, stereo 
5 dol.; Gimtinės dangus, Kur 
gimta padangė, Tykus buvo va
karėlis, Lietuva brangi
po 5 dol. kiekviena. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 

JSrobklyn, N. Y. 11221.

mono

History of Lithuania. Tai ang- 
• lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija. Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

H. W. FEMALE

REGISTERED NURSES WANTED 
Three Experienced RN’s needed for 3 
shifts; 7am to 3 pm; 3 pm to 11 pm 
and 11 pm to 7 am. Nursing Home 
Located in beautiful suburban Com
munity of Emerson, N.J. Good Income, 
Good Working Conditions. Call 201 261- 
6662. Ask for Miss Lee.

HELP W. MALE

Body 6c Fender Man, Experienced.
Year Round Job, Good Working Con
ditions. Top Salary for Top man, Compare 
Benefits. BOB WILLIAMS COLLISION 

445 Railroad ave. Westbury, L.I.
(516) 333-5757

EDM MACHINE (ELOX)
Top Individual for both positions to set 
up and ope rate. Top Wages. Profit Shari n g 
Plan, Overtime. Master Medical and 
Hospital Plan. Exc. Working Conditions. 
Air Conditioned .Shop. Malden, Mass. 
617-321-0480. An Equal Opportunity 
Employer.

TALL PINES CAMPGROUND
— Spacious Wooded Sites
— Lake Swimming
— Clean Restrooms
— Hayrides
— On-Site Rentals

Phone or Write for Brochure: 
RFD 2, Elmer, N. J. 08318 

(609) 455-3462 (609) 451-7479

THE HIDE-AWAY 
MOTEL & CAMPGROUNDS 

P. O. Box 176W 
Ludlow, Vt. 05149

Motel
Housekeeping Units
Campers
Trailers
Tenting

On Route 103 Vt.
Nelson-and Hope DeROO

Phone 802-228-7871
HOLLY GREEN 
CAMPGROUND

* "Forty Acres of Family Fun" 
Swimming-Hiking-Fishing

3 Miles South of Glassbora 
Phone (609) 358-8963 

Write: Monroeville Rd., Monroeville, 
N. J.

THE MELVIN CO.
Largest Dealer in Philadelphia Area

— Service for all Brands
— Dumping Stations
— Gas Bottles Filled

— Aristocrat - Carriage -
- Concord - Cobra - Frolic -

- Kayot - Leisure Time Smokey - 
Toure-A-Home - Phoenix

- Sprite Vega -
State Highway 73, PALMYRA, N. J.

(1/2 Mile from Bridge)
(609) 829-4660

Family Campground

Route 9 •"
Ocean View, New Jersey 08230

500 Camp Sites 
Two Lakes 

Ocean Bathing — 5 minutes 
All hookups and facilities

Holy Mass celebrated on Sat. Night 
during June, July arid August 

beautiful family camping resortA
with your every camping vacation need.

Write for Free Color Brochure or 
phone (609) 263-8304 

Camping is great in September!

SUNSET HILL
’ CAMPINC AREA

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Lengvos muzikos ir šokių 

plokštelės: Tėviškės vėjas, ste
reo 6 dol., Ar tu meni, stereo 
6 dol., Svajonių muzika, stereo 
5.50 dol., Jūreivių keliai, stereo 
5 dol.; Gimtinės dangus, "Kur 
gimta padangė, Tykus buvo va
karėlis, Lietuva brangi, — mono 
po 5 dol. kiekviena. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA >

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

REMARKABLE DISCOVERY
||| Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTTON” 

— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, Itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply 36.00. Money Order P.P. 

JXB. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, Ill. 60650. 
FID: 2498 DougaU Rd., Windsor 12, Ont. Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7*10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J A J, 
2557 W. 69th SL; 5090 W. 16th SL; 4754 So. Wood SL; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

State Hwy 63. Westmoreland NH 03467 
uot and Ed Berube—Ph.: 603-399-4346 

Open May 15 to October io. Located 
between Keene. N. H. & Brattleboro. Vt.
2 and 1 /2 Miles from State Hwy. 9. N on 

State Hwy 63
40 Large Sites - electricity and water at 
each site. Wellshaded for tent or trailer. 
Artesian well. Hot showers. Flush toilets. 
Fireplaces. Picnic tables. Boating and fishing. 
Swimming at Spofford Lake. 2 Miles away.

Brochure on Request

HARBOR HILL 
CAMPING AREA 

Open All Year Round 
Meredith, NH 03253 

Lake Winnipesaukee — 
White Mountains 

State Hwy. 25 Elast off US Hwy 3 
6c State Hwy 104 

Modem facilities — 60 spacious 
wooded sites — Hookups — Pool — 

Resort Activities - Safari Area — 
Reservations suggested 

Ph.: (603) 279-6910

MOHAWK VALLEY 
CAMPING AREA

5 Miles East of Colebrook, N. H. 
Route 26 — Located on Mohawk River

Good Fishing
10 Lakes and Streams Nearby 

Widely Spaced Campsites; Flush Toilets 
Showers; Hot & Cold Water; Fireplaces

Ice — Tables — Free Wood 
Willard 6c Jo Nugent 
Phone (603) 237-4402

LONG ISLAND BRIDGE 
TRAVEL TRAILER PARK 

On Lake Winnlpesaukee at the End of
Moultonboro Neck Roed

■ Terraced Sites with Lave View 
All Sites with Complete or Partial Hookups 

Adjacent to Boat Launch & Marina 
Maurice G. Watson & Son. Owners

Winter Address: RFD 5, Laconia NH 03246 
Ph.: (603) 253-6053 RFD

Center Harbor, NH 03226

HIGHLAND ORCHARDS 
Family Travel Camp,

k>c. at junct. 1-95 A Route 49; 100 sites, 
flush toRsts, hot showers, plus many other 
facN. ava Rs Me: swimming, fishing, hiking. 
For Info-, res. at out now campground 
write or tai.: P. O. Box 222, N. Stonington. 
Conn. 00359. Helen and "Ttco” Borsaevain. 
Tel. 203-599-5101. Dept C. P.
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Apreiškimo parapijos žinios
Parapijos tradicinis piknikas 

sėkmingai įvyko liepos 30 Platt- 
deutsche Parke, Franklin 
Square, L.I. Dalyvavo virš 500 
parapiečių bei parapijos draugų.

Parapijos kunigai reiškia šiltą 
padėką visiem, kurie prisidėjo 
prie pikniko sėkmės.

• Atnaujinimo darbas parapi
nėse patalpose sėkmingai tęsia
mas. Aušros Vartų Marijos at
vaizdas jau puošia šoninę alto
riaus sieną. Pirmą spalio sekma
dienį įvyks šventinimo ir dedika
cijos pamaldos. Bažnyčios vargo
nai irgi iš pagrindų taisomi. Ti
kimės šį darbą baigti prieš rude
nį. Parapiečių atsiliepimas į šį 
darbą aukomis ne tik stebina, 
bet ir džiugina. Pereitą savaitę 

stambesnes aukas aukojo šie ge
raširdžiai asmenys: po 100 dol. 
aukojo Pranė Stubrienė, Agnieš
ka Logienė irOna Pestininkienė. 
Gavome 100 dol. auką iš Sesers 
Nikodemos palikimo. Ispanų 
Švč. Jėzaus Širdies Draugija 
aukojo 50 dol.; Kazys Račkauskas 
25 dol.; E. Gutmanai 20 dol.; 
Aleksandra Zukienė 15 dol.; po 
10 dol.-: M, Zuzai, A. Kasiulaitie- 
nė, P. Kvarinskienė, P. Turulie-

PADĖKA
(atkelta iš 4 psl.)

Mikulskienei, Jonikam ir I. Pet-
rauskui. -

Sesei J. Šaulienei už spor
to varžybų suorganizavimą ir už 
talką inž. J. Valiukoniui.

Už akademinio lygio sudarytą 
ir pravestą programą laužo metu, 
uždegus tris amžinąsias ugnis 
pagerbti žuvusius okupuotoj 
Lietuvoj liepsnų ugnyje. Sąjun
gos c. v.-bos nariui Vlado Put- 
vio šaulių kuopos p-kui Stasiui 
Jokūbaičiui ypatinga šauliška 
padėka. Programos pildytajam: 
muzikam Onai ir Alfonsui Mi- 
kulskiam, Gintarui Karosui ir 
Julijai Šaulienei.

Stovyklos gydytojui dr. K. Pau
tienių! už teiktą medicinos pa
galbą.

Stovyklos komendantui Ignui 
Petrauskui^

Muzikam - šauliam Onai ir Al
fonsui Mikulskiam už simboli
nę Sąjungai dovaną — vienybės 
taurę pavergtos tėvynės laisvei.

Foto reporteriam: St. Urbonui 
ir K. Sragauskui.

A. Reventui už paskaitininkų 
ir programos atlikėjų pristaty
mą.

Laikraščio Darbininko vienam 
redaktorių P. Jurkui.

Sesėm ir broliam šauliam už 
visokeriopą talką ir dalyvavimą 
kultūrinėj savaitėj.

Ši iškyla prie Atlanto tesustip
rina mūsų jėgas riepriklauso- 

Į mai Lietuvai. • '
Šauliškas - broliškas ačiū!

V. Tamošiūnas, 
Sąjungos pirmininkas 

nė; V. Avižai 5 dol. Nuoširdus 
ačiū už parodytą dosnumą ir iš
tikimybę. Kviečiam visus para- 
piečius prisidėti kiek galima pie 
šio bažnyčios atnaujinimo.

Maldininkų kelionė į Šiaurės 
Amerikos kankinių šventovę, 
Auriesville, N.Y., įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 13. Ši diena 
šventovės jėzuitų skiriama “Lie
tuvių Diena“. Maloniai kvie
čiam parapiečius prisidėti prie 
ekskursijos. Kelionei prašome 
registruotis klebonijoj ar pas M. 
Šalinskienę (296-2244). Auto
busas išvažiuoja nuo bažnyčios 7 
vai. ryto ir nuo p. šalinskienės 
įstaigos 7:30 vai. Kelionės kaina 
— 10 dol.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT^

Rudens ekskursija autobusu 
pas T. Pranciškonus Kennebunk
port, Maine, ir į Marijos švento
vę La Salete, Ipswich, Mass, 
įvyks rugsėjo 2-4.

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 2, 9:30 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie Šalinskų šer
meninės, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Grįžtama rugsėjo 
4 d. vakarą.

Kelionė, 2 nakvynės ir 5 kar
tus valgis — asmeniui 48 dol.
Bus aplankoma La Salette, Ips- 
wich, Mass, šventovė. Ken- 
nebunkporte iškilmingos pamal
dos. Gražūs gamtos vaizdai bei 
medžių spalvų įvairumai. Auto
buse vietos numeruotos. Gautas 
patogus, modemus autobusas. 
Anksčiau užsiregistravę gali pa
sirinkti pirmąsias vietas.

Kelionės reikalais skambinti T. 
Petrui Baniūnui (212) GL2-2923, 
Broliui Kazimierui GL 5-7068, 
Marytei Šalinskienei —296- 
2244. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Graikų šokėjų grupė šoka tautinius šokius Stepono ir Valentinos Minkų vadovaujamo 
radijo gegužinėj rugpiūčio 13, šį sekmadienį, 4 vai. popiet lietuviškame Romuvos parke 
Brocktone. Bus ir kitokios programos.

Lietuvių Fronto Bičiuliui, didžiam kovotojui dėl Lie
tuvos laisvės

Leonui Prapuoleniui
mirus, žmonai Birutei, sūnums ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
NEW YORKO SAMBŪRIS

Mirus

Dr. Vladui Viliamui,
jo žmonai poniai Reginai ir sūnui Virgilijui reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime

GAMSIUKAI

Dviejų savaičių 
rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
» 

Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko 
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinkite!

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas (617) 268-8764

Darbo valandos kasdien nuo 9 vai. Iki 5 vai. 
šeitadleniala uždaryta: birželio, liepos 

Ir rugpiūčio mėn. 

Savininkė —Aldona Adomonienė

LAKEWOOD, PA. ’
Čia kiekvienais metais ruo

šiama Lietuvių Diena, kurios 
pelnas skiriamas kuriam nors 
labdaringam tikslui, šiais metais 
visas pelnas skiriamas Pranciš
konų statomam Kultūros Židi
niui, New Yorke, šventėje prog
ramą atliks Žibuoklių sekstetas, 
vadovaujamas muziko ir solisto 
Liudo Stuko, ir New Yorko tau
tinių šokių grupė “Šatrija”, va
dovaujama Birutės Radziva- 
nienės. Petras Lisauskas organi
zuoja du autobusus, kurie išeis 
rugpjūčio 13, sekmadienį. Su
stos 7 vai. prie Shalins Funeral 
Home, Woodhavene, o 8 vai. 
prie Lietuvių Piliečių Klubo, 
Grand Street, Maspeth, N. Y. 
Kelionė dainuoja 10 dolerių. 
Gėrimai ir maistas autobuse ir 
piknike į šią kainą neįskaitoma. 
Ekskursijos reikalais skambinti 
P. Lisauskui tel. 335-3438, TW 
4-8087 arba Lietuvių klubui 
Maspethe, tel. HA 9-9866. Lietu
vių Dienoj dalyvaus ir Darbinin
ko spaudos kioskas su naujom 
lietuviškom muzikos plokštelėm 
ir knygom. Lietuvių Dieną ren
gia lietuvių kunigų Pennsylvani- 
jos komitetas. Lietuviai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti. Du 
autobusai jau pilni. Organizuoja
mas trečias.

Kazys Šimanauskas, iš Vo
kietijos, buvęs Lietuvių Bend
ruomenės Stuttgarto apylinkės 
pirmininkas, Lietuvių Žodžio re
daktorius, lankėsi Darbininko 
redakcijoj. Papasakojo apie Vo
kietijos lietuvius ir jų veiklą. 
Stuttgarto LB apylinkėj esą 56 
nariai, bet j minėjimus 
susirenku arti 200.

Bronė ir Antanas Reventai 
atostogauja Kennebunkporte pas 
tėvus pranciškonus. Antanas 
Reventas, New Yorko šaulių 
kuopos vadas, dalyvavo šaulių 
kultūrinėj savaitėj ir po jos pa
siliko mėnesio atostogų. Apie 
liepos vidurį atvyko atostogauti 
ir Br. Reventienė.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujamos radijo valandėlės 
gegužinė, kaip pakartotinai 
anksčiau buvo skelbta, įvyks rug
pjūčio 13, šį sekmadienį, lietu
viškame Romuvos Parke, 
Brocktone. Programa prasidės 4 
vai. popiet. Dalyvaus Worces- 
terio lietuvių tautinių šokių gru
pė ir svečiai graikai. Bus iški
liosios lietuvaitės rinkimas ir šo
kėjų varžybos, grojant R ir M 
orkestrui iš Worcester, Mass. 
Bus galima loterijoj laimėti au
tomobilį ir kitokių dovanų. Au
tobusas nuo So. Bostono Pilie
čių klubo išeis 1:30 vai. popiet.

Atostogų metu Nora ir 
Aleksandras Griauzdės bei Ada 
ir Petras Ausiejai, pasiekę net 
Arkansas valstiją, jau grįžo, o 
Jadvyga Baronienė išvyko į Ca- 
lifomiją atostogų pas dukrą, žen
tą ir pažįstamus.

*
Chicagoje, kur liepos pradžioj 

vyko tautinių šokių šventė ir 
jaunimo kongresas, Bostonas bu
vo gana gausiai atstovaujamas. 
Ten dalyvavo mūsų didelė tau
tinių šokių grupė, kuriai vado
vauja darbščioji Ona Ivaškienė. 
Ir šalia grupės jaunimo kongre-
se dalyvavo visa eilė žmonių.

Essex County ir Newark, N. 
J. miesto metiniame vyrų dveje
to teniso turnyre Arūno ir Cen- 
feldo dvejetas laimėjo pirmą vie
tą. Finale lengvai įveikė Mason 
ir Finkel (E. Orange teniso 
klubas) dvejetą 6:3 ir 6:0. Tur
nyre dalyvavo rekordinis žaidė
jų skaičius — 32 komandos. 
Arūno — Cenfeldo laimėjimus 
turnyro eigoj nulėmė stiprūs 
Arūno servai bei pastovus ko
mandinis susižaidimas.

Algis Mockus, žurnalisto a. a. 
Kazio ir Marijos Mockų sūnus, 
dirba Amerikos didžiųjų kelių 
administracijoj. Iki šiol jis buvo 
Albany, N. Y. Dabar gavo pa
aukštinimą ir nuo rugpjūčio 20 
perkeltas į Bostoną. Jis yra 
Amerikos karo veteranas. Kai 
buvo pašauktas į kariuomenę, jis 
mokėjo vieną svetimą europie
čių kalbą, o toji kalba buvo lie
tuvių. Todėl jis ir buvo paskir
tas į Vokietiją, o ne į Vietnamą. 
Atlikęs dviejų metų karinę tar
nybą, grįžo į Bostoną ir Suf
folk universitete labai gerai bai
gė prekybinę administraciją, 
gaudamas bakalauro laipsnį. Ta
da įstojo į mokyklą, kuri paruo
šia greitųjų kelių administrato
rius ir prižiūrėtojus. Ten mokė
si dvejus metus. Tuo pačiu me
tu tarnybos reikalais ir besimo
kydamas apvažinėjo visą Ameri
ką. Sėkmės jam, sugrįžus į 
Bostoną.

Cape Cod, atostogų krašte, ku
ris yra čia pat pašonėje, iš Bos
tono labai daug kas atostogauja. 
Atostogautojų atvyksta net iš 
Chicagos, Cleveland©, Montrea- 
lio ir kitų Amerikos bei Kana
dos vietų. Čia visa eilė lietuvių 
turi savo vilas, kur praleidžia 
vasaras, bet yra ir pastoviai įsi
kūrusių lietuvių, gyvenančių vi
sus metus.

Stasys Griežė-Jurgelevičius 
Vasario 16-sios gimnazijosbend- 
rabučio statybai paaukojo 10 dol.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED ’W. ARCHIBALD, Ffesfderit

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jolias J. GrfgaKs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

---------AU Acdbtirits Compounded Daily ----------

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE 

'AUDRONĖ’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas. .

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
__ AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area" 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir' 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią- lietuvišką 
pajūrio vilą.

RENGIAMA 
LIETUVIŲ DIENA 

Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių 
Bendruomenės mėnuo. Tą mė
nesį reikia prisiminti Bendruo
menę, pasiryžti aktyviau daly
vauti jos veikloj, paremti ją dar
bu ir susimokėti solidarumo mo
kestį.

Kas metai Tautos šventę — 
rugsėjo 8-tą Lietuvių Bend
ruomenė iškilmingai švenčia. Ta 
proga šiemet Bostono LB apy
garda rugsėjo 10 Maironio par
ke Worces’tery rengia pirmą lie
tuvių dieną, kurioje dalyvauja 
Bostono, Brocktono ir Worces- 
terio apylinkės.

Tą dieną Bostono, Brocktono 
ir Worcesterio lietuvių parapi
jų bažnyčiose 10 v. r. bus auko
jamos mišios už kovoje dėl Lie
tuvos laisvės žuvusius, kalėji
muose, vergų stovyklose ir ka- 
cetuose nukankintus lietuvius 
bei mirusius bendruomeninin- 
kus.

Lietuvių dienos programa bus 
įvairi. Bus tautiniai šokiai, krep
šinio rungtynės lietuvių su lat
viais, tinklinio varžybos vyrų ir 
moterų komandų. Programoj 
dalyvauja daug jaunimo. Bus ge
ra proga visiem pabendrauti ir 
kartu laiką praleisti.

Lietuvių diena prasideda 1 v. 
popiet, programa — 2 v. Pasi
linksminimas ir šokiai nuo 7 
v. iki 11 v. v. Įėjimas — nemo
kamas.

—

Prof. dr. Antanui Saliui
mirus, žmoną Sofiją, dukrą Rimgaflę, žentą Adolfą ir 
anūkę Laimutę šio didžio skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučiame

Marija ir Antanas RUBONIAI 
(Rubaževičius)

• ir sūnus Vytautas

Petrui Eidimtui
mirus Bostone, jo žmonai, dukrai, sūnui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą if kartu liūdime.

Dana ir Jonas BlLĖNAI
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New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš
paskutiniam laikraščio puslapy.

Angelų Karalienės parapijoj 
rugpiūčio 6 įvyko tradiciniai 
Parciunkulės atlaidai — parapi
jos vardadienio šventė. Klebono 
kun. Antano Petrausko rūpesčiu 
šventė praėjo labai iškilmingai. 
Labai gražiai buvo išpuoštas di
dysis altorius, kur dienos metu 
viešai buvo garbinamas Švč. Sak
ramentas, o 4 vai. popiet įvyko 
iškilmingi mišparai. Galingai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Albino Prižginto.
Talkino muz. Algirdas Kačanaus- 
kas. Viso dalyvavo iš apylinkės 
16 kunigų. Pamaldas laikė, pa
mokslą pasakė ir išpažinčių klau
sė Brooklyn© lietuviai pranciš
konai.

Vargonininkų ir muzikų sei
mas. bus rugsėjo 4 Angelų Ka-( 
ralienės parapijos salėj. 10 vai. 
bus mišios, 11 pusryčiai, 12 vai. 
seimo atidarymas ir posėdžiai, 
4 v. pietūs.

Muzikas Vytautas Strolia var
gonininkų ir muzikų sąjungos 
seime rugsėjo 4 Angelų Kara
lienės parapijųs salėje skaitys 
paskaitą — lietuvis vargoninin
kas plokštelėse.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Algirdo 
Kačanausko, visas in corpore už
siprenumeravo “Muzikos ži
nias”. Choras po vasaros atosto
gų darbą pradeda rugsėjo mėne
sio pradžioj. Pirmoji repeticija 
bus rugsėjo 8, penktadienį, 8 
v. v. Kviečiami nauji choristai, 
dainos mėgėjai. Šiame sezone 
bus parengtas visai naujas re
pertuaras — naujos mišios ir vi
sai naujos kalėdinės giesmės.

I •;

Dail J. Bagdono sukaktuvinė 
paroda rengiama rugsėjo 9-10 
Kultūros Židinyje. Ją rengia 
LB Vaižganto klubas. Parodai 
globoti sudaromas garbės ko
mitetas.

Skubiai reikalingas varto
tas piano Atsimainymo parapi
jos salei, Maspethe. Kas gali 
parduoti, malonėkit skambinti į 
kleboniją te L 326-2236.

Ieško kambario mergina, kuri 
dirba ir studijuoja. Nori apsigy
venti Woodhaveno rajone. Kas 
turėtų išnuomojamą kambarį, 
prašom pranešti Darbininko ad
ministracijai,.tel.GL 2-2923. 
. Išnuomosiu vieną kambarį su 
centriniu šildymu, su baldais, 
bendra virtuve ir vonia. Rašyti: 
V. Geibavičius, 73 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Tel. 366- 
0354.

Parduodamas 1 šeimos namas 
geram stovy, lietuvių apgyventoj 
sekcijoj — Richmond Hill; pa
lieka naujas šaldytuvas, plo
vimo mašina ir kt. Kaina 30,000 
dol. Kreiptis tel. 849-2346.

Žemėlapis, nurodąs vietovę, kur įvyks Batuno trečiasis 
festivalis rugpiūčio 12, šeštadienį, ant East River kranto, 
Preston High School sode (buv. Collis P. Huntington va
saros rezidencijoj), 2780 Schurz Ave., Bronx, N. Y.

Redakcija ............... ....455-728)
Administracija ............452-2923
Spaustuvė ...—............452-6916 '
Vienuolynas ................455-7068
Kultūros Židinys...........827-9865

Antanina Ošlapienė, advokato 
Alberto Ošlapo žmona, mirė 
prieš vienerius metus — rugpiū
čio 15. Velionė bus prisiminta 
mišiomis pranciškonų koplyčioj 
Bushwick Ave., Brooklyne, šeš
tadienį, rugpiūčio 19 d. 10 v. 
Giminės ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

“Šatrija”, New Yorko LB apy
gardos tautinių šokių grupė, va
dovaujama Birutės Radziva- 
nienės, atliks lietuviškąją pro
gramos dalį BATUNo festivaly 
šį šeštadienį, rugpiūčio 12.

Kun. Antanas Trimakas, ne-
seniai baigęs teologijos studijas 
Romoj, grįžęs į Brooklyną, kurį 
laiką gyveno pas motiną, vysk. 
Francis Mugavero buvo priim
tas Brooklyno vyskupijon “ dar
buotis, paskirtas sielovados dar
bam Šv. Leonardo iš Porto Mau
ricio parapijoj, 199 Jefferson 
Ave.

Algimantas Daukantas per
sikėlė į naują butą. Dabar jo 
adresas yra: 85-56 80 St., Wood
haven, N. Y., 11421, tel. (212) 
296-1922.

Dail Vytauto Igno naujas ad
resas New Yorke yra: 85-56 80 
St., Woodhaven, N. Y., 11421.

Jei kas nori įsigyti dail. V. 
Igno darbų, skambinti tel. (212) 
296-1922 po 8 v. v.

Prel. Pijus Ragažinskas, bu
vęs Sao Paulo lietuvių parapi
jos klebonas, tautinių šokių ir 
jaunimo kongreso proga atvykęs 
į Ameriką, buvo užsukęs į New 
Yorką ir lankėsi Darbininko re
dakcijoj. Į Sao Paulo atgal iš
skrido rugpiūčio 2.

Vinco Meilaus fotografijų 
paroda rengiama nuo rugpiūčio 
12 iki rugsėjo 3 Exposure Gal
lery, 214 East 10th Street, tarp 
2 ir 1 Avė. Galeriją galima lan
kyti penktadieniais, šeštadie
niais, sekmadieniais nuo 11:30 
iki 5 v. popiet. Atidarymas rug
piūčio 11d. nuo 6 iki 8 v. v.

Gražina Molynienė, archi
tekto Mykolo Molyno žmona, 
praeitą savaitę išvyko į Europą 
aplankyti savo tėvų.

KAIP PASIEKTI BATUNo 
BALTIJOS FESTIVALĮ:

Viešom susisiekimo prie
monėm: Iš Queens, Brooklyn ir 
Manhattan©: imti Lexington 
Avėnue IRT Subway, Train nr. 
6, — Pelham Bay, iki West
chester Square. Persėsti į auto
busą nr. 40 — McDowell Place 
ir važouoti iki Harding ir Brins
made Avenue. Tik pusę bloko 
paeiti iki festivalio vietovės.

Automobiliu: iš New Jersey: 
pervažiavus George Washington 
tiltą, važiuoti Cross Bronx Ex
pressway Troggs Neck Bridge 
tilto linkme iki paskutinio išva
žiavimo (Fort Schuyler Exit)

NAUJA MAIRONIO 
MOKYKLOS VEDĖJA

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojai ir tėvų komitetas 
posėdžiavo rugpiūčio 3. Pasibai
gus mokslo metam iš mokyklos 
vedėjų pareigų pasitraukė El
vyra Ošlapienė. Dabar nauja mo
kyklos vedėja išrinkta tos mo
kyklos mokytoja Dana Bobe- 

, lie nė.
• Į mokytojų studijų savaitę, ku
ri bus rugpiūčio 6-13 Daina
voj, iš Maironio mokyklos vyks
ta šie mokytojai: Dana Bobelie- 
nė — naujoji vedėja, Liuda Gu
delienė, Elena Ruzgienė.

Iš mokyklos mokytojų eilių 
pasitraukė J. Kregždienė, G. Nu- 
tautaitė, A. Ruzgaitė.

Kun. Ladas Budreckas, kuris 
apie metus gyveno Vokietijoj 
ir sugrįžęs laikinai buvo susto
jęs Aušros Vartų parapijoj pas 
kleboną kun. J. Gurinską, pri
imtas atgal į Apreiškimo para
piją.

VITAS GERULAITIS 
stiebiasi į teniso viršūnes

Tiems, kurie seka tenisą ame
rikinėj spaudoj, Garulaičio pa
vardė nėra naujiena. Jaunasis 
Gerulaitis jau yra įspaudęs ryš
kų pėdsaką ir kartais didžiosios 
antraštės sutviska vien tik jo 
\ardu Vitas, pvayzdžiui, Louis
ville Courrier Journal & Times 
(1972 liepos 24) ir Long Island 
Press (1972 liepos 29).

Šiose skiltyse apie jaunąjį te
nisininką iš New Yorko, buvu-

leškomas Peter Baršketis, 
kuriam yra laiškas ir siuntinėlis 
iš Lietuvos. Prašom kreiptis 
Darbininko adm., tel. 452-2923.*

prieš tiltą. Išvažiavus iš greitke
lio, važiuoti iki Harding Avenue. 
Tada pasukti į dešinę ir važiuo
ti iki E. Tremont Avenue. Suk
ti į kairę ir važiuoti iki Schurz 
Avenue. Pasukus dešinėn, už ke
turių trumpų blokų po kairei 
Baltijos Festivalio vieta.

Iš Connecticut: važiuoti Route i 
nr. 95 keliu Throggs Neck 
Bridge linkme ir toliau sekti 
tuos pačius nurodymus kaip iš 
New Jersey.

Iš Manhattan©: imti Tri- 
borough Bridge į Bruckner Blvd. 
Važiuoti iki Cross Bronx Ex
pressway ir toliau sekti aukš
čiau paminėtus nurodymus.

IšLongIslando:patartinaimti 
Throggs Neck Bridge. Laikytis 
dešinės, kad, pervažiavus tiltą 
ir sumokėjus mokestį, galėtumėt 
tučtuojau pagauti pirmąjį išėjimą 
iš greitkelio. Važiuoti iki Penny
field Avenue, pirmojo pervažia
vimo virš greitkelio. Sukti kairėn 
ir pervažiavus greitkelį laikytis 
kairės. Važiuoti iki Harding Ave. 
Sukti dešinėn iki E. Tremont. 
Tada kairėn iki Schurz Avenue 
ir vėl sukti dešinėn.

Nepamirškit kad, 

BATUNo trečiasis tradicinis 
BALTIJOS FESTIVALIS — GEGUŽINĖ 

įvyksta
RUGPIŪČIO 12, ŠEŠTADIENĮ, 

Preston High School sode 
(buvusioj Collis P. Huntington vasaros rezidencijoj) 

ant East River kranto
2780 Schurz Ave., 

Bronx, N. Y.
— Festivalio pradžia 2 vai. popiet.
— Festivalio koncertas prasidės 4 vai. popiet.
— Po programos pasilinksminimas ir šokiai, grojant 

“Village Club*’ orkestrui.
— Veiks baltiečių maisto ir gėrimų bufetas, bet galima 

atsinešti Ir savo maistą bei gėrimus.
— Bus didelė loterija. Veiks baltiečių spaudos knygynai. 

Speciali programa jaunimui.
— Festivalis įvyks betkokiam orui esant
— Įėjimas suaugusiom 3 dol., High school studentam 1 dol., 

jaunimas iki 12 metų — nemokamai.

United Baltic Appeal, Inc. 
BATUN

Vitas Gerulaitis

šio Lietuvos teniso meisterio Vy
tauto Gerulaičio sūnų, plačiau 
teko rašyti 1970 vasarą. Kas pa
sakytina dabar, po dviejų meti] 
tėkmės?

24 mėnesiai bręstančiam te
niso žaidikui yra ilgokas laiko 
tarpas, reikšmingas ir daug pa
sakąs, kur negailestingai stypso 
lemtingas sakinys: Arba dabar, 
arba . . . Gerulaitis, 1972 liepos 
26 perkopęs aštuonuolikos metų 
slenkstį, į jį 'Mamas viltis pa
teisina savo atkakliu darbu ir 
pasiekimais.

Per ilga litanija pirmenybių, 
turnyrų ir kitokių rungtynių, kuo 
nužymėtas tas dviejų metų ta
kas. Tad trumpai stabtelkim 
prie kai kurių ruškiųjų taškų 
Vito brandos kelyje.

1971 birželio 20 The New 
York Times buvo paskelbęs 
Charles Freeman trijų skilčių 
rašinį: “Gerulaitis, 16, Seeks 
Men’s Net Title”. Autorius pa
žymi, kad “Gerulaitis yra išau
gęs į solidų žaidiką, kuris, ne
žiūrint jaunatvės, yra priaugęs 
ir stambesnėms pergalėms vy
rų grupėje. Daugiau kaip 6 pė
dų ūgio, jis savo aikštės pusę 
išlaksto lyg antilopė. Jaunuoliui 
stinga patirties, bet jo'mokyto
jai: senoji lapė iš Australijos, 
Harry Hopman ir buvęs Meksi
kos Daviso taurės žymūnas Pa
lafox, tuos stiliaus kampuotu
mus greit išlygins”.

Beje, Hopman ir Palafox dar
buojasi Port Washington, L. I. 
teniso akademijoj, kur 450 jau
niklių praeina teniso mokyklą, 
nuo pradžiokų iki jau stipriai 
pasireiškusių žaidikų, kaip Ge
rulaitis ir Reiner iš New Hyde 
Park.

Mažas palyginimas, kuris vaiz
duoja Gerulaičio šuolį pirmyn. 
1970 vertinimo lentelėj Reiner 

buvo pirmuoju jaunių (16 metų) 
Rytuose ir 15 nr. visose JAV. 
Gerulaitis tada buvo atžymėtas 
antruoju jauniu Rytuose ir 22 nr. 
visame krašte. 1971 lentelėj Ge
rulaitis jau pirmasis jaunis Ry
tuose ir šeštasis visose JAV, be 
to, pirmą kartą pateko į Rytų 
vyrų grupės pirmąjį dešimtuką 
(devintuoju). Ten pirmuoju 
smuiku groja Graebner, šioj 
vietoj jau 3 metai iš eilės, ir 
1971 jis yra tretysis žaidikas 
visose JAV.

1971 birželyje Gerulaitis bu
vo pakviestas į Daviso taurės 
jaunių stovyklą Berkeley Kalifor
nijoj. Tai buvo 10 sunkaus dar
bo dienų, lyg tenisinis karo ap
mokymas. Kai kurie jaunieji ne
galėjo fiziškai atlaikyti ir iškri
to. Gerulaitis tą didįjį aplam- 
dymą ištempė, bet 1971 į JAV 
Daviso taurės jaunių rinktinę 
nebuvo pakviestas. Užtat 1972 
Vitas į tą rinktinę aštuoniukę 
jau yra patekęs.

1971 liepos mėnesį Roter
dame, Olandijoj, International 
Tennis Club varžybose, Geru
laitis atstovavo JAV (komandą 
sudaro du jauniai ir du vyrai, 
jau perlipę 45 metų amžių). 
Olandijoj JAV ketvertukas di
džiųjų laurų nenuskynė, nes 
gerai sužaidė abu jauniai, o vy
resnieji: FitzGibbon ir buvęs 
Anglijos Daviso taurės žaidikas 
Hare, dabar gyvenąs Chicagoj, 
pasirodė silpnokai . . .

1971 New Yorko vyrų uždaro
se patalpose meisteriu tapo Van 
Nostrand, matematikos mokyto
jas. Jis nugalėjo gimnazistą Ge
rulaitį 7-6, 6-4. Long Island 
Press tai atžymėjo antraštėle: “It 
Took a Teacher to Beat a Stu
dent . . .”.

1971 gruodyje Orange Bowl 
tarptautinis jaunių.turnyras Mia
mi Beach, Floridoj. 18 metų 
klasėj Gerulaitis, įrašytas 12- 
tuoju, nugalėjo Nr. 3 Higueras 
(Ispanija) 6-3, 3-6, 6-1, ketvirt- 
baigmėj supylė Moreno (Ispani

ja) 10-8, 6-1, o pusiaubaigmėj 
įveikė Rosgado (Brazilija) 3-6, 
6-2, 6-6-0. Baigmėj Gerulaitis 
susitiko su Europos jauniui 
meisteriu Barazzuti (Italija). Ge
rulaitis buvo įsitempęs, negel
bėjo net išdaigos, nei užsitemp
tas Budweiser alaus megztinu
kas . . . Pradėjo labai greita spar
ta, vedė 3-1, paskui 4-3, bet 
italas sulėtino žaidimą, perėmė 
iniciatyvą ir setą laimėjo 6-4. 
Vitas pradėjo staigiai slysti že
myn, įvėlė elementarinių klai
dų ir savęs jau nesusi rado. Ba
razzuti laimėjo 6-4, 6-1, 6-2. Tei
singai italų treneris Bartoni pa
reiškė: “Kai perdaug geidi lai
mėti, jau blogai”. Taip ir nusprū- 
do Gerulaičiui tarptautinis lai
mikis, kur jo klasėj žaidė 256jau
nuoliai, jų tarpe 75 užsieniečiai 
iš 29 valstybių. Tokį turnyrą 
savo laiku buvo laimėję tokie da
barties teniso žymūnai, kaip 
Roche (Australija), Koch (Brazi
lija), EI Shafei (Egiptas). Iš New 
Yorko tik vienas Stockton bu
vo pasipuošęs tokia pergale.

Šio turnyro proga, Miami He
rald plačiai rašė apie Gerulaitį ir 
gruodžio 29 laidoj paminėjo, jog 
jis yra Lietuvoj gimusių tėvų 
sūnus.

1972 per Velykas Gerulaitis 
su atrinkta JAV jaunių grupe vie
šėjo Australijoj. Šią kelionę bu
vo suorganizavęs senasis Hop- 
man. Australijoj Gerulaitis lai
mėjo porą turnyrų.

Prieš vykdamas į kengūrų 
kraštą, Vitas, kurio pažymiai 
Archbishop Molloy gimnazijoj 
sukosi apie 90, gavo brandos 
atestatą be egzaminų, kad galė
tų vykdyti savo teniso planus. 
Kaip įprasta, iškilūs sportininkai 
susilaukia daug pasiūlymų į ko
legijas. Gavo jų visą pluoštą ir 
Vitas. Buvo galvosūkis, kurią 
mokslo įstaigą pasirinkti. Po il
gų svarstymų, liko du atseikėti 
kandidatai; Stamfordas Kalifor
nijoj ir Columbia New Yorke. 
Vitas pasirinko Columbia — 
čia- jis bus arti savo mokytojų, 
kurių per paskutiniuosius dve- 
jis metus jis turėjo visą kups
tą: Hopman, Graebner, Scott, 
FitzGibbon, Richardson, jau 
nekalbant apie trenerį Wodd- 
cock, na, ir toj draugėj nieku 
būdu neužmirštinas jo tėvas 
Vytautas Gerulaitis, miklinęs jo 
pirmuosius žingsnius ir toliau 
tėviškai globojąs.

1972 Vitas pirmą kartą pasi
rodė Wimbledone, kur su Scott, 
kaip Rytų vyrų dvejeto meiste
riai, galėjo žaisti teniso Mekoje. 
Pirmam rate šis dvejetas pralai
mėjo kitai, brandesnei amerikie
čių porai McManus - Osborne. 
Anglijoj Vitas praleido ilgesnį 
laiką ir buvo vienintelis iš JAV, 
žaidęs Wimbledono jaunių tur-. 
nyre, kur dasikasė iki pusiau- 
baigmės.

1972 liepos mėn. Vitas laimė
jo National Junior Clay Court 
pirmenybes, baigmėj nugalėjęs 
Martin iš Kalifornijos 6-1, 6-1. 
Be to, Vitas sugriebė ir Western 
jaunių meisterystę, baigmėj į- 
veikęs Dupre iš Alabamos 6-2, 
6-3, 6-1. Tuo būdu, išvykos į 
Louisville, Kentucky ir Spring
field, Ohio, kur tos pirmenybės 
pravestos, jaunajam lietuviui 
buvo sėkmingos.

- o -
Anksčiau, dar Lietuvoj, teko 

rašyti apie meisterį Vytautą Ge
rulaitį, dabar jau kalbame apie 
jaunąją atžalą Vitą, bet negalima 
nepaminėti Vito sesers Rūtos. 
Tėvas ir jai išdailino pradinius 
žingsnius tenise, įrašė į West 
Side klubą. 1972 .šviesiaplaukė 
šešiolikinė pradėjo stipriai reikš
tis: laimėjo klubo jaunių ir mo
terų B kl. meisterystes. Da
lyvavo ir moterų A kl. pirmeny
bėse, bet pusiaubaigmėj krito 
prieš ilgametę klubo meisterę 
Silla. Be to, liepos mėn. daly
vavo Schenectady, N. Y. apskri
ties jaunių pirmenybėse ir par
sivežė meisterės taurę. Rūta Ge- 
rulaitytė savo žaidimu yra at
kreipusi New York Post dėmesį 
ir pranašaujama, kad, su broliu 
Vitu, Rūta galėsianti sudaryti 
pajėgų mišrų dvejetą.

Tėvo ilgametės ir kantrios 
pastangos savo atžalynui įdiegti 
meilę tenisui išsipildė. Tenisas 
Gerulaičių šeimą išplukdė į pla
čiuosius vandenis.

K. Cerkeliūnas




