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Komunistai skerdė vietnamiečius

EAGLETON AFERA” BUVO SUFABRIKUOTA 
PRIE KENNEDŽIŲ VARDO PRISIKABINTI

“Eagleton afera” neiškrito iš 
kažin kur užkasto paslapčių 
maišo, bet per 26 dienas buvo 
McGovemo rinkiminio štabo 
smaigalio suorganizuota po to, 
kai turėta pakankamai žinių pra
dėti abejoti McGovemo laimėji
mu. Padėčiai gelbėti reikėjo kaip 
nors prisirišti prie Kennedžių 
vardo.

Kadangi pats sen. E. Kennedy 
žinojo, jog jam laimėjimas gali 
būti tikresnis tik 1976 (kada 
Nixonas jau nebegalės būti kan
didatu), todėl dabar jam būti 
kandidatu viceprez. vietai ‘už
imti buvo nenaudinga. Tai buvo 
ištrauktas iš archyvo jo švogeris 
Shriver ir atitinkamai pristatytas.

Šis pastarasis norėjo tos vietos 
1968 kartu su prezidentūros sie
kiančiu sen. Humphrey, bet 
neseniai spaudos žmonės paliu
dijo, kad Shriveriui tada buvo pa
sakyta sėdėti kur sėdi, nes pir
menybė tokių poaukščių siekti 
priklauso Edwardui Kennedy. Šį 
kartą jis leidimą gavo, ir iš to 
darytina išvada, kad Kennedžių 
šeima nemato McGovern laimė
jimo, bet tik padarė malonę, ku
ri jų ateities planų negadina. 
Kas pereitą sekmadienį matė te

tas galėjo be vargo įsitikinti, kad 
McGovern gavo labai nevertingą 
pakaitalą.

Šį savaitgalį skaitytojų laiškuo
se NYT prieduose pilna užuomi
nų, kad “afera” buvo sufabrikuo
ta. Ir visi šaukiasi istorijos, kad 
greičiau ji būtų išaiškinta ir pa
skelbta. Vargo^ atrodo, daug 
nebūtų, nes reikia tik susekti tą, 
kurs paleido pirmą gandą apie 

Trumpai 
pasaulyje

— Austrijos vyriausybė ir Vati
kanas pasirašė susitarimą, kuriuo 
Austrija įsipareigojo katalikų 
mokyklų mokytojams mokėti 
pilną atlyginimą. Ikšiol mokėta 
tik 60 proc.

— Associated Press ir Kinijos 
spaudos agentūra susitarė regu
liariai keistis žiniomis ir fotogra
fijomis. Tokia tarnyba buvo 
nutraukta 1949. Keitimasis vyks 
radijo ir pašto pagalba.

.— Sen. Scott šovė galvon min
tis iškelti prez. Nixono kandi
datūrą Nobelio taikos premijai 
gauti. Manytina, kad prezidentas 
jį nuo to sumanymo vykdymo su
laikys.

— Arthur Bremer, bandęs nu
žudyti Alabamos gub. Wallace, 
nuteistas kalėti 63 metus. Bylos 
nagrinėjimo metu išryškėjo, 
kad pirmasis jo tikslas buvęs nu
žudyti prez. Nixoną, bet jam nie
kad nepasisekė arti prie jo pri
eiti. Jis buvo nuvykęs ir Kana- 
don, kada ten paskutinį kartą lan
kėsi prez. Nixonas.

— Rusų išvarymas iš Egipto 
palengvins Izraelio karines naš
tas — skelbia krašto apsaugos 
ministeris Dajanas. Palengvėji
mas ateis tuo būdu, kad mažiau 
vyrų tereiks šaukti karinėn tarny
bon.

— Vietnamo komunistai ne
sutiksią daryti taikos tol, kol 
amerikiečiai neatsiimsią para
mos nuo Saigono vyriausybės, 
— skelbia Vietkongo atstovė Pa
ryžiaus taikos derybų posėdy..

— Iš Vietnamo jau išvyko pas
kutinis Amerikos armijos kovos 
dalinys, ikšiol dar dalyvavęs ko
vos veiksmuose. Likę vyrai yra 
tik instruktoriai ir tiekimo per
sonalas. Aviacijos ir karo laivyno 
daliniai operuoja jau iš už Viet
namo ribų esančių vietų.

— Airijos teroristai nutraukė 
dvi savaites trukusias paliaubas 
Ulsterio provincijoj ir dar su 
didesniu įnirtimu atnaujino te
rorą visokiais ginklais. Vėl naiki
namas žmonių turtas ir žudomi atplukdyta naftotiekiu.

O

sen. Eagleton “beprotystę”. Jau 
žinomas tas, kurs vėliau prakalbo 
apie jo girtuoklystę. Kaino darbą 
atlikęs, šis antrasis jau prisipa
žino.

Kampanija pradėta
Sen. McGovern jau pradėjo 

rinkiminę kampaniją nuo Naujo
sios Anglijos. Pirmoji vieta buvo 
New Hampshire, kur respubliko
nai stiprūs nuo seno. Buvo sutik
tas mandagiai, bet be entu
ziazmo. Bet jis susitiko tik su 
nedidelio batų fabriko darbinin- 

prasideda rugp. 21 Miami Beach, 
Florida.

r

Kodėl Maskvai tos bylos buvo reikalingos?
riausybės nuvertimu).

Visi kaltinti subversyvine 
veikla, kuri pasireiškusi pereitą 
rudenį renkant Husako parla-

Lietuvių Kunigų Vienybės seimo dalyviai Marianapoly, Conn., pas Tėvus Marijonus 
liepos 9 - 10.

McGovern: spyrėsi, spyrėsi ir galop pakilo. Kur nusileis, 
paaiškės lapkričio 7 vakarą.

Sovietų dujų radiniai

ti nauji žemės dujų radiniai už 
Uralo, žemės galo, kaip saky
davo caro laikais į Sibiro dyku
mas tremiami visokių tautybių 
politiniai kaliniai. Dujos su
rastos penkiose vietose rytinėse 
Uralo kalnų atšlaitėse tarp vie
tos, kur Karnos upė įteka į Vol
gą ir Orenburgo pietryčių 
kryptimi.

Pradėtas eksploatuoti Oren
burgo radinys, esąs 10 mylių at
stume į vakarus nuo Orenbur
go, yra vienas didžiausių. Ap
skaičiuota ten esant 70 trilijonų 
kub. pėdų dujų, turtingų sieros, 
skystos naftos ir helijaus prie
maišomis, kurios galės būti at
skirtos ir panaudotos kaip antri
niai produktai. Orenburgo dujų 
įmonė galės paruošti vartojimui 

žmonės. Nejaugi niekas negali 
sutramdyti kelių šimtų bepročių? 
Kodėl tyli katalikų ir protestan
tų religinių bendruomenių va
dai, kurių protingas įsikišimas 
galėtų tą beprotybę nutraukti? 
Politinių sprendimų, atrodo, 
nebeužtenka.

— V. Vokietijos parlamento 
rinkimai įvyksta šį rudenį lap
kričio mėn. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau. Dabar vyriausy
bė nebegali krašto rimtai tvarky
ti, nes parlamente beturi tik 248 
balsus, gi opozicija tik vienu 
balsu mažiau.

— Nusavinęs Iraq Petroleum seniai prisijungė lenkai ir rumu- 
Co., Irakas nutraukė naftos pum- 
pavimą iš žemės, gi dar turimą 
parengtą rinkai nevalytą naftą 
siūlo parduoti sumažintomis kai
nomis ir ilgais terminais iš at
sargų, sukauptų Sirijoj ir Libane 
prie Viduržemio jūros, kur nafta

kais, kurie rinkimų negali nu
lemti. Ir dar niekas nežino, už 
ką jie balsuos. Svarbiausias 
valstijos laikraštis ta proga pasi
sakė prieš McGovern. Connecti
cut yra demokratų daugumos 
valstija, bet ikšiol toji dauguma 
dar nėra McGovern pusėje. Dar 
blogesnė padėtis rasta Rhode Is
land valstijoje, nes demokratų 
partijos vadovybė ten atkakliai 
nusistačiusi prieš McGovern, 
dar labiau prieš Shriver. Jie tik 
rūpinasi vietinių kandidatų rei
kalais.

175 bil. kub. pėdų dujų per 
metus. Dar dvi tokios įmonės 
statomos kitose dujų radinių 
vietose. Prie dar dviejų vietų 
sunkiau prieiti, nes reikia daug 

ruošti — nėra nė kelių, net 
lėktuvai ten negali nusileisti.

1971 m. sovietų dujų garny- 

du. Baigiantis penkmečiui 
(1975) norima pasiekti iki 10 
trilijonų kub. pėdų metinės apy
vartos. Skubėti reikia, nes Mask
va yra įsipareigojusi netrukus 
pradėti dujų tiekimą V. Vokie- 

reikia kaip nors gauti valiutos 
modemiškai technologijai nu-

PAKEITĖ NUOMONĘ
Metai iš metų komunistų gar

siakalbiai šmeižė V. Vokietiją už 
neturtingesnių kraštų darbi
ninkų verbavimą dirbti savo pra
monėje. Niekad neužmiršdavo 
pridėti, kad jie ten išnaudoja
mi, bet visad užmiršdavo pasa
kyti, kad jų atlyginimai kelerio
pai didesni už komunistinius, 
kad jie gauna tokį pat visų rū
šių socialinį draudimą kaip ir 
vokiečiai.

Dabar prie italų, jugoslavų, 
turkų, ispanų ir tunisiečių, kurie 
sudaro daugumą V. Vokietijoj 
dirbančių svetimšalių, visai ne- 

nai. Jie visi patenkinti dideliais 
uždarbiais, dirba susikontrak- 
tavę grupėmis su vokiečių įmo
nėmis ir didžiuojasi, kad gali 
uždirbti savo kraštam valiutos 

reikalingų mašinų savo pra
monei gerinti iš V. Vokietijos 
nusipirkti.

Atvykęs New Yorkan, Mc
Govern rado savo valstijos ko
mitetą be pirmininko, nauju pa
skyrė buv. merą VVagnerį, kurs 
jaučia yra buvęs politikierius be 
vardo, be įtakos, be jokių kitų

Šioje kelionėje McGovern vi
saip bandė provokuoti prez. 
Nixoną pradėti su juo diskusi
jas per televiziją, bet reikalą 
žinantieji tvirtina, kad tas jo troš
kimas niekad nebus paten
kintas.

Veik visą mėnesį Pragoję 
ir Bmo buvo nagrinėjamos būrio 
čekų bylos. Visi teisiamieji yra 
buvę kompartijos nariai, dau
guma labai svarbias pozicijas 
turėję pareigūnai — profesoriai, 
advokatai, gydytojai. Jų tarpe 
buvo ir studentiško jaunimo. 
Jų nusikaltimas, palyginti, men
kas, bet jie viską žino apie Rusi- 1 
jai labai nemalonų dalyką — apie 
jos šeimininkavimą Čekoslovaki
jos vidaus gyvenime nuo pirmo- 1 
sios okupacijos dienos iki šios 
dienos vakaro. Vieni jų yra buvę 
su Dubčeku “Pragos Pavasario” 
metu, kiti prijaučiantieji, ma
žiau prasikišę, bet visi iki vieno

(pirmoji prasidėjo BeneSo vy- 

EKUMENINIS 
CENTRAS

mus Miunchene suvažiuos visų 
žemės tikybų, visų rasių bei dau
gelio tautų žmonės. V. Vokieti
jos katalikai ir evangelikai, 
norėdami aptarnauti tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų reikalus, pastatė 
ekumeninį centrą su dviem 
bažnyčiom ir susirinkimams 
skirtom keliom salėm. Bus do
mimasi ne tik atskirų tikybų re
liginėm apeigom, bet bus ir pa
sitarimų — diskusijų įvairiau
siom problemom aptarti. Viskas 
bus kiekvienam prieinama, nie
kas nebus klausinėjamas apie jo 
tikėjimą ar netikėjimą, visi ga
lės jaustis kaip Didžiosios Die
vybės vaikai. Po olimpinių žaidi
mų aplink pastatytas bažnyčias 
bus suorganizuotos dvi parapi
jos.

Arabai atslūgo
Arabų Lygos nariai sutarė, 

kad jos nariams grąžinama ap
sisprendimo laisvė dėl diploma
tinių santykių atnaujinimo su 
V. Vokietija. Santykių nutrau
kimas buvo įsakytas po pasku
tiniojo arabų-žydų karo. Santy
kius su V. Vokietija jau atnauji
no Alžyras, Sudanas, Jordanas, 
Jemenas ir Libanas.

Kai prez. Nixonas sakydavo, 
jog komunistams užleidus P. 
Vietnamą ten būtų pravestos ma
sinės žudynės, politiniai hipiai 
nesurasdavo pakankamai 
biaurių žodžių prezidentui iš
juokti. Dabar tie patys komu
nistų pusę giną asmenys apsi
metė nieko negirdėję apie nese
niai susektas įvykdytas žudynes, 
nors nusikaltimą šį kartą santū
riai aprašė jų dažnas globėjas 
NYT.

Surasti masiniai kapai Binh- 
dinh provincijos šiaurėje, kur ko
munistai, ofenzyvą pradėję, greit 
ir staiga įsiveržė ir ilgokai už
sibuvo, tuo tarpu kai Quantri 
miestui ir apylinkėms užimti pri
reikė savaičių. Žudė visus, kurie 
tik buvo įtarti rėmę Saigono vy
riausybę, ypač tuos, kurie turėjo 
kokių nors viešosios tarnybos pa
reigų. Šaudę patys Hanojaus ges
tapininkai, atsidengę vietiniai 
komunistai ėję tik išdavikų ir 
sargų pareigas.

tyta 500 nužudytų, bet tai dar ne 
viskas. Apie 6,000 asmenų esą 
kažin kur į kalnus išvežti. Jų 

tarpe yra visi mokytojai, gydyto-

Pakriko senatas
Iš senatorių Margaret Smith ir 

demokratų vado senate Mans
field viešai giedamų graudžių 
verksmų sužinome, kad šįmet 
didelis vargas surinkti kvorumą 
įstatymams balsuoti, nes senato
rių dalyvavimas posėdžiuose 
kasdien labai menkas.

Yra pasiūlymas pravesti tokią 
reformą: pridėti prie konstitu
cijos naują papildymą, įparei
gojantį kongreso narį pasitrauk
ti iš pareigos, jei jis rinkimų 
būdu siekia kitokios, negu turi
ma pareiga. Jei senatorius ar 
kongresmanas siekia perrinki
mo kitam terminui, šitas reika
lavimas jam netaikomas. Bet jei

renkamos tarnybos, tada turėtų 
iš kongreso pasitraukti prieš 
rinkimų kampaniją pradedant.

Gaila, kad tokios reformos 
reikia įstatymų leidėjam su
drausminti, bet, deja, tokios rū
šies drausmė pasidarė jau labai koslovakijos gyventojai, didžio

sios dalies kompartijos narių ne
išskiriant, niekad negalės už
miršti su Dubčeko vardu surišto 
“Pragos Pavasario”.

reikalinga, nes kongresas pa
sidarė nedrausmingiausią sa
vo pareigų atlikime Amerikos 
institucija.

JAV ūkis 1972 ir 1973
Rugp. 15 sueis metai nuo prez. 

Nixono ūkio stabilizacijos pro
gramos paskelbimo.

Per tą laiką pramonės išdirbis 
pradėjo kilti į viršūnę, padidėjo 
uždarbiai, dirbančiųjų skaičius, 
investavimai gamybos inven
toriui plėsti ir gerinti, vartotojai 
vėl pradėjo daugiau pirkti 
stambesnhj dalykų, infliacija ne 
tik sulaikyta, bet jau pradėjo 
slinkti žemyn.

Sitų faktų niekas negalės neig
ti, bet šiais rinkiminiais metais, 
ypač kai demokratai taip atkak
liai visus savo daugiau kaip 20
metų darytų klaidų rezultatus niai) viršys 100 bil. dol., gi 1973 
nori surašyti į prez. Nixono są- numatomas dar didesnis ūkinis 
skaitą, programa bus kritikuoja- pakilimas.

jai, kitas sanitarinis personalas, 
advokatai ir administracinis 
personalas. Ir NYT liudija, kad 
duomenys surinkti su pagalba 
labai patikimų ir neutralių 
asmenų, todėl niekas nebegalės 
šaukti, kad prez. Nixonas sufalsi
fikavo žinią rinkiminės propa
gandos sumetimais.

A. NOVASITIS IR A. ZERR 
VYKSTA Į RESPUBLIKONŲ 
KONVENCIJĄ

Respublikonų konvencijon, 
kuri prasidės rugpiūčio 21 
Miami, iš Philadelphijos vyksta 
du LB c.v. nariai: adv. Antanas 
Novasitis ir Aušra Zerr. Novasitis 
būsiąs vietos respublikonų dele
gatas.

Pastabom dėl platformos ir at
skirų dalyvių informacijai yra 
paruošti du raštai. Vienas — 
dėl Lietuvos laisvės. Antras—dėl 

-etninių grupių kultūrinės pa
ramos vykdymo. Tikima, kad pa
ramos reikalu priimtą įstatymą 
prezidentas pasirašys. Bet nuo 
vyriausybės atitinkamos Šakos 
priklauso įstatymo vykdymas. 
Konvencijos dalyvių palanki opi
nija gali prisidėti, kad vykdymas 
būtų pagreitintas.

versijos vadais: rašę tekstus po
grindinei spaudai irgyventojams 
dalintiems lapeliams, parūpinę 
spausdinimo priemones, susi
tikinėję su užsienio žurnalistais 
ir juos aprūpinę prieš režimo va
dovybę nukreiptais “melais”. 
Dalis teistųjų, jų tarpe jaunimas, 
kaltinami tos literatūros platini
mu. Pagrindinis kaltinimas, vi
siems taikomas, yra šis: ragini
mas gyventojų nebalsuoti, iš
braukti nepatinkamus kandi
datus ir jų vieton kitus įrašyti. 
Keli intelektualai labai užpulti 
dėl susitikinėjimo su užsienie
čiais ir jiems žinių perdavinėji
mo.

Ikšiol žinomi jau nuteisti ir 
į kalėjimus sukišti 46 asmens.

užsienio reporteriai negalėjo j 
teismų sales patekti. Jeigu kas 

artimieji. Bausmės įvairuoja nuo 
kelių mėnesių iki 6 su puse me
tų kalėjimo. Irtai skelbiama kaip 
nuolaida, tikintis užversti ne
malonų istorijos lapą, visus su
burti aplink Husaką ir padaryti 
taiką su Maskva. Tokia kalba 
eina iš Husako lagerio, bet tai 
yra nukirstos galvos svajonė. Ce

rna bent jau dviem atžvilgiais: 
kad nepasiekta tiek, kiek many
ta, kad šito būtų buvę galima 
pasiekti ir be kainų ir atlygini
mui kontrolės. Demokratų dema
gogai tikriausiai neprimins, kad 
jie už tos kontrolės įvedimą ko
vojo kelis mėnesius iš anksto ir 
įstatymą neprašomi pravedė per 
kongresą daug anksčiau, negu 
pr. Nixonas apsisprendė juo pasi
naudoti, pirma paprašęs jį pato
bulinti ir papildyti.

Grupė visokių krypčių ekono
mistų skelbia, kad 1972 tautinės 
pajamos (patarnavimai ir gami-
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TAI BUVO DIDELIS ŽYGIS, VERTAS 
ĮDĖTŲ PASTANGŲ Bet kaip visi dideli 
žygiai ir šis neapsiėjo be trūkumų ...
Lietuvių spaudos pastabos dėl jaunimo antrojo kongreso

Savus įspūdžius apie Jaunimo 
antrąjį kongresą šiame laikrašty 
buvo pasakę eilė to kongreso da
lyvių. Teigiamus įspūdžius. Ypa
čiai apie studijų dienas Kento 
universitete.

Pačių dalyvių vertinimas yra 
labiausiai dėmesio vertas. Bet 
įdomūs gali būti ir mūsų lie
tuviškos spaudos atsiliepimai. 
Bendras jos vertinimas yra tei
giamas, entuziastiškas. Jis gali 
būti išreikštas Draugo (liepos 8) 
žodžiais, kalbėtais apie studijų 
dienas:

“Studijų dienos . .. parodė, 
kad lietuviai tėvai, leisdami sa
vo vaikus į aukštuosius mokslus, 
atlieka didžiulį darbą. Jie pa
ruošia šiam kraštui, tėvynei Lie
tuvai ir lietuvių bendruomenei 
naudingus piliečius. Taip pat 
reikia džiaugtis, kad mūsų jau
nimo dauguma nuoširdžiai sie
lojasi tais pačiais reikalais, kaip 
jų tėvai: Lietuvos laisvės ir lie
tuvybės išlaikymo problemo- • » - mis .

T. Žiburiuose (liepos 27) Pr. 
G. tam pritaria: “Iš turimų duo
menų matyti, kad jaunimo 
kongresas buvo didelis žygis, 
vertas įdėtų pastangų".

Tačiau laikraštis kreipia dė
mesį ir į pasitaikiusius trūku
mus, nes “kaip visi dideli žy
giai, taip ir šis neapsiėjo be 
trūkumų".

DĖL ATLIEPIO
Į LIETUVOS ĮVYKIUS:

T. Žiburiai: “Vienas didžiųjų 
trūkumų buvo nepakankamas 
atoliepis į dabartinius Lietu
vos jaunimo žygius. Kai Kaune ir 
kitur liepsnojo gyvybių aukų ug
nis, laisvojo pasaulio jaunimo 
kongrese ji turėjo suliepsnoti ir
gi panašiai, kaip Simo Kudirkos 
atveju. Kai Chicagon suplaukė 
tūkstančiai [lietuviško jaunimo, 
reikėjo išeiti į gatves ir pareikš
ti pasauliui savo protestą prieš 
Lietuvos okupaciją. Nebuvo 
laiko? Per tiek dienų! Viskam to 
laiko užteko, tik ne demonstra
cijai. Galėjo būti mažiau pa
skaitų, mažiau pramogų — nuo 
to niekas nebūtų nukentėjęs. O 
masinės demonstracijos nebuvi
mas paliko įspūdį silpno atolie- 
pio į esminį gyvybinį tautos rei
kalą. Tiesa, kongreso metu apie 
jį buvo užsimenama, įsteigta net 
Romo Kalantos vardo premija, 
bet tai mažo masto dalykai, ne
galį atsverti plataus užmojo, ku
rį kongresas galėjo padaryti, bet 
nepadarė. Šią mintį ypač sustip
rino estai. Tą šeštadienį, liepos 
15, kai mūsų kongresinis jauni
mas ruošėsi stovyklauti, 10,000 
estų žygiavo Toronto gatvėmis 
su plakatais “Freedom for Esto
nia”. Didelę demonstracijos dalį 
sudarė jaunimas, atvykęs į estų 
dainų šventę, tautinių šokių ir 
ritminės gimnastikos spektaklį. 
Ir visa tai įvyko tą pačią dieną 
plačiausiu mastu. Paliko nepa-

prastą įspūdį. Estų žygis nu
skambėjo visais tarptautinės ko
munikacijos kanalais".

(Tokia demonstracija būtų ga
lėjusi būti masinė, jei būtų buvu
si susieta su Šokių švente, į ku
rią atvyko taip pat dešimt tūks
tančių. Darb.). .

DĖL RELIGINIO 
MOMENTO:

T. Žiburiai ten pat: "Prie jau
nimo kongreso trūkumų priklau
so ir pamaldų klausimas. Kaž
kodėl jam nebuvo teikta pakan
kamai dėmesio. Nei katalikų nei 
evangelikų pamaldos nebuvo 
net įrašytos programoje. Tiesa, 
provizoriškai buvo numatyta 
maldos manifestacija sekmadie
nį 11 v. r. Chicagoje prie Field 
muziejaus, kur vyko sovietinė 
paroda, bet vėliau buvo praneš
ta, kad ten įvyks Mišios 9 v. r. 
Susirinko, palyginti, mažas bū
rys tautiečių, nors buvo si važia
vę tūkstančiai jaunimo ir seni
mo. Dar liūdniau buvo su pamal
domis Kento universitete, kur 
į baigiamąsias pamaldas iš 300

asmenų susirinko tiktai apie 
20. Romuvos stovykloje, kur bu
vo daugiau kaip 400 jaunimo, 
svečių dieną Mišias atnašavo 
septyni kunigai, bet jose daly
vavo gal tik ketvirtadalis. Jau 
geriau buvo Toronte, kur užbai
gos pamaldose sekmadienį 2 
v. p. p. dalyvavo gausus būrys 
jaunimo, tačiau dalis jo klegėjo 
šventovės kieme. (Evangelikai 
turėjo atskiras pamaldas). Visi tie 
reiškiniai turėtų atkreipti dėme
sį ypač jaunimo dvasios vadų, 
kurie kongrese uoliai dalyvavo ir 
kai kur net vadovavo. Jei tai bu
vo rengėjų neapdairumas, ateity
je gali būti atitaisytas. Bet jeigu 
tai dabarties jaunimo dvasinės 
būsenos apraiška, reikėtų rimtai 
susirūpinti. Kad minėtuose reiš
kiniuose glūdi greičiau antroji 
prielaida, rodo pvz. ir kongresi
nės stovyklos laikraštėlio įžangi
nis rašinys. Ar tai nebus slypin
ti tendencija išstumti religiją iš 
vertybių skalės, pasitenkinti 
vien tautiškumu, paremtu ateis
tinėm nuotaikom? Tuo keliu 
verčia eiti sovietinis aktyvas pa-

vergtoje Lietuvoje, bet kas ska
tina tokį kelią išeivijoj?”

(čia autorius turi galvoje laik
raštėlio redaktorės J. Reisgytės 
rašinio užsipuolimą, kad sto
vykloje kunigas J. Šulcas kal
ba apie religiją. Darb.).

DĖL PASKAITŲ IR 
PASKAITININKŲ:

Draugas (liepos 8): “Reikia 
pasidžiaugti, kad tiek temų pa
rinkimas, tiek pačių diskusijų 
planas buvo vykęs. Tačiau prele
gentų nevienodas lygis, o kar
tais ir nepakankamas pasiruo
šimas ne visus klausimus išryš
kino”. Taip kalbama apie Kento 
studijų dienas.

Naujienose (liepos 8) M. Vens- 
lova str. “Vertinant jaunimo kon
gresą” apie baigiamąjį posėdį: 
“ateityje ruošiant lietuvybei pa
laikyti kongresus ar akademijas, 
reikėtų atsiriboti nuo paskaiti
ninkų oportunistų ar pesimistų". 
Konkrečiai tarp pastarųjų mini 
A. Bartusevičiaus paskaitą, ku
rioje buvę teigiama, kad “lietu
vių tauta nieko reikšmingesnio 
nėra sukūrusi, kas įeitų į žmo
nijos lobyną, kitais žodžiais ta
riant, jei mūsų tauta išnyktų nuo 
žemės paviršiaus, “tai be jokio 
ženklo vertingesnio, jog tauta 
yra buvusi".

(nukelta į 4 psl.)

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

SPARTA — Rašomo* mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, Jv. Manio makinoa _•— pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: j. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11781. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSK1S — lietuvis advokatas — 88-03 Jam:.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 v. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI N8-t ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avo. 
(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-BaltrQnas. Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernises 

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 — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave,, Woodhaven .Y. t 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, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
namą kaina. . • ••

Bažnyčioje ir už jos

KURIOSE BAŽNYČIOSE 
GAUSĖJA, KURIOSE MAŽTA

Dean M. Kelly, protestantas, 
metodistas, parašė knygą “Why 
Conservative Churches are 
Growing”. Joje skaičiais kalba, 
kad tose bažnyčių bendruome
nėse, kurios leidosi į vadinamą 
ekumenizmą, į socialinę bei po
litinę veiklą, narių skaičius ėmęs 
mažėti. Taip esą atsitikę pir
miausia su protestantų bendruo
menėm: metodistais, episkopa
tais, liuteronais, presbiterijonais 
ir eile kitų.

Katalikų Bažnyčia JAV pas
kiau, bet nuo 1968 taip pat pa
jutusi šį procesą. Labiausiai skai
čius ėmęs mažėti 1970, nors 
pereiti metai rodą susilaikymo 
ženklus.

Ir priešingai, esą tos bažny
tinės bendruomenės, kurios 
laikosi ligšiolinės tradicijos ir 
ribojasi religine bei moraline 
sritim, pagausėjusios. Tarp jų 
sumini mormonus, kurių skai
čius per 12 metų padidėjęs 50 
proc. Sumini baptistus, adven
tistus, Jehovos liudytojus, įvai
rias vadinamas pentakostalines 
grupes.

Panašus reiškinys buvo pa
stebėtas dar anksčiau su religi
nio pobūdžio spauda — vadi
namų liberalistinių laikraščių 
tiražas smarkiai kritęs ar kai ku
rie laikraščiai turėję likviduotis.

VIETNAMAS IR VYSKUPAS
Amerikos vyskupų konferen

cija viešai pasisakė prieš Ame

rikos dalyvavimą Vietnamo kare; 
pasisakė už kiek galint greitesnį 
karo baigimą. Šią mintį ėmėsi 
plėtoti toliau Detroito vysk, 
augz. Thomas J. Gumbleton 
žurn. “New Catholic World”. Jo 
rašinį persispausdino “The Tab
let” vietoje vedamojo.

■“Vyskupas, kalbėdamas apie 
“teisingo _karo principus”, pa
sisakė prieš Amerikos daly
vavimą Vietnamo kare, kadangi 
jis “neteisingas”, nes nesąs 
“teisėtos vyriausybės paskelb
tas; nes jo atneštos blogybės 
didesnės negu siekiamas gėris; 
nes Amerika remia “korupcinę” 
vyriausybę, kuri “neturi daugu
mos pasitikėjimo” ir t. t.

Autorius tekalba, kiek blogio 
Vietname padaro Amerikos 
dalyvavimas. Jis nekalba, kiek 
blogio Vietnamui padaro ko
munistų invazija. N. Y. Times 
šiuo atveju korektiškesnis, nes 
jis kalba paskutiniu laiku ir apie 
civilinius gyventojus, žuvusius 
nuo komunistų invazijos, ir tos 
“korupcijos” taip nesūvisuotina.

Autoriaus principiniai aiški
nimai apie “teisingo karo prin
cipus” paimti iš atgyventos tik
rovės; pvz. “teisingo karo” api
būdinimas, kad jis turįs “būti 
teisėtos vyriausybės paskelb
tas” šiuo metu veda į absur
dą: jei tavo kaimyną galvažudys 
užpuolė, tai “neteisingai” jį gin
si, jei pirma nepaskelbsi, kad 
eini ginti . . .

Nerealiai aiškinamas dides
nio ir mažesnio blogio" princi
pas; iš autoriaus aiškinimo prak
tiška išvada galėtų būti tokia: 
jei tave užpuolė du ar trys gal
važudžiai, tai geriau nesigink, 
nes besigindamas gali užmušti 
du ar tris, o tai bus didesnis 
blogis, negu tai, kad jie už
muš tave vieną.

Aiškinti principus visaip gali
ma, bet kai autorius savo aiš
kinimą remia “Jėzaus Kristaus” 
ir “krikščioniškos moralės” au
toritetu, tai yra pagrindo pagal
voti: čia, tur būt, yra “naujoji 
moralė”, pakai kurią — kas 
“mano”, sakoma, yra moralu,, kas 
ne mano” — yra nemoralu . . .

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška 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 norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221. .

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 296-2502 arba 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.and Parties. 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!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — Vestuvės: spalvota if jūo<Ia baita tga- 
U vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos del kiti fot- 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

KATALIKAI IR RINKIMAI
Kolumnistas kun. Andrew 

Greely, priskiriamas prie “ka
talikų liberalų”, sociologas, rašo, 
kad šių metų rinkimai priklau
sys nuo katalikų balsų.

Esą truputį daugiau kaip pusė 
visos Amerikos gyventojų laiko 
save demokratais. Trečdalis visų 
demokratų esą katalikai. Du treč
daliai katalikų laiko save demo
kratais.

Katalikai demokratai esą de
mokratų sąrašam tiek ištikimi, 
kad “daugelis katalikų balsuo
tų ir už Judą, jeigu jis būtų 
demokratų sąraše”-

Bet šiemet galį būti kitaip. 
McGovern “naujosios politikos” 
šūkiai, kad jis remiasi ‘jaunu°ju 
elementu, pamodamas ranka į 
“etninį” elementą; taip pat te
levizijoje matyti veidai aplink 
McGovemą (įmantrūs intelek
tualai, ilgaplaukiai radikalūs 
jaunuoliai, vyrų nekenčiančios 
moterys, vardan taikos Amerikos 
nekenčiantieji tipai) bent vidu
rio Amerikos (pats Greely iš 
Chicagos) balsuotoją gali atstum
ti, jei McGovern neatsiribos nuo 
tos aplinkos.

ŠĖTONO KULTAS

k Lietuviškam rajone — xI • LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

I Alice’s 'Florist Shop I
£ 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.
| ---------- Gėlės įvairiom progom ---------- a
k Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius « 
k atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- -x 
K kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. « 
č ę

Dainavoje liepos 16 * 30 vyko mergaičių stovykla. Uždarant stovyklą, buvo atlikta 
mergaičių paruošta programa. Nuotr. K. Sragausko

AMERIKOJE
Amerikoje keistas reiškinys: 

kai tarp kai kurių teologų pa
plito šūkis: “Dievas mirė”, tai 
tarp jaunimo išplito Jėzaus kul
tas; išplito tikėjimas anapusine 
tikrove; išplito iš to tikėjimo ki
lusi okultistinė praktika, susijusi 
su raganavimu, šėtono kultu, 
to kulto rateliais, “juodosiom 
mišiom" ir tt.

Tokių šėtono garbintojų esą 
JAV apie 100,000, o okultizmą 
bepraktikuojančių apie 10 mil. 
Ypačiai universitetuose.

NYT pranešimu, prieš šėtono 
kultą sukilo ir ėmėsi akcijos 
Morris Gerulio, vadinamas 
evangelistas, kurio tėvas italas 
ir motina žydė, auklėtas žydų 
mokykloje (N. Jersey). Jis suor
ganizavo autobusu keliaujančią 
grupę, kuri aiškins atskirose 
vietose šio kulto kvailumą ir 
žalą.
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Turistai Lietuvoje
Maskvos diplomatiniai triukai 

galėjo nutildyti Vatikano diplo
matus, bet negalėjo nutildyti vie
šosios opinijos. Lietuvos tikin
čiųjų persekiojimo faktai pasie; 
kė Vakarus. Šimtai laikraščių 
paskelbė apie teismus už vaikų 
katekizavimą, apie . vyskupų 
Julijono Steponavičiaus ir Slad
kevičiaus nušalinimą nuo pa
reigų ir laikymą jų ištrėmime, 
apie 17,000 peticiją . . .

Kremlius, norėdamas vadi
namos detante su Vakarais, 
jautrus tokiai opinijai. Bet ži
no, kad įprastinis apšaukimas, 
jog tai “socialistinės santvarkos 
priešų šmeižtai”, jau nieko ne
įtikins. Patikimiau rodysis, jei 
tai sakys iš Lietuvos atvykę ku
nigai ar į Lietuvą nuvykę tu
ristai, ypačiai turistai kunigai.

Geros valios, bet padėties ne- 
pažįstantiem turistam šią vasarą 
buvo surengta tokia “tikėjimo 
laisvės” paroda. Viena turistų 
grupė, kurioje buvo ir kunigų 
iš Amerikos, buvo nuvežta į 
Druskininkus. Nuvežta šeštadie
nį, ir jai parodytos iškilmingos 
vestuvės . . . bažnyčioje. Jau
nieji ir palydovai atvyko keliais 
automobiliais, apkaišytais gė
lėm. Bažnyčioje grojo vargonai. 
Šliūbas iškilmingas . . .

Rytojaus dieną atlaidai. Daug 
žmonių w—kunigų. Turistam 
kunigam, specialiai pranešta, kad 
sumą* laikys ir procesijai vado
vaus ... vyskupas J. Stepona
vičius. Taip ir buvo. Tik jam 
nebuvo leista pamokslo sakyti.

Tai buvo skirta turistam. “Te
gul jie mato: pas mus laisvė 
ir bažnytiniam šliūbui, laisvė ir 
vyskupui Steponaičiui judėti. 
Tegul jie apie tai papasakos 
Amerikoje”.

O kai turistų nėra, bažnytiniai 
šliūbai tegali būti atliekami pri
vačių privačiausiai, ir vyskupas 
Steponavičius turi sėdėti savo iš
trėmimo vietoje — Žagarėje.

“Moralas” iš tų faktų dvejopas. 
Viena, Kremliaus tarnai jautrūs

ENZYMAI— 
mūsų gyvenimo eleksyrai

—------------- ------------------------DR. HENRIKAS ARMANAS ---------

(Tąsa iš praeito nr.)

Enzymų stoka paliečia ne tik 
kūdikius, bet ir senus žmones, 
nes, kaip taisyklė, su žmogaus 
amžiumi šių spraktukų — enzy
mų dūkimas silpnėja: jie pa
vargsta, kaip ir pats senas žmo
gus. Taigi, ir senėjimo proce
sas yra surištas su enzymų veik
la ir jų energija. Todėl, juo se
nesni mes daromės, juo daugiau 
turėtumėm vartoti dirbtinių en
zymų pavargusiom kojom, akim, 
atminčiai, nevirškinimui ir 
bendram nuovargiui.

- o -
Gyvenimas prasideda šu enzy- 

mais ir yra tęsiamas jiem pade
dant. Be jų, mielas skaitytojau, tu 
nebūtum gimęs, be jų negalė
tum kvėpuoti, pajudinti raume
nų, virškinti maisto ir t. t. Mū
sų gyvenimas yra grandinėlė en- 
zyminių reakcijų, kurios eina 
viena paskui kitą.

Enzymų kilmė kartais yra pa
radoksinė. Pvz. enzymai strep
tokinase ir streptodamase “ap
valo” žarnas nuo nuodingų me
džiagų, bet jie patys pasigamina 
ir mirtingų bakterijų — strepto

Vakarų opinijos šauksmui, taigi 
reikia daugiau to šauksmo. Ant
ra, turistų atvykimo proga ir Lie
tuvos žmonės bent vienai dienai 
gauna patirti tikėjimo laisvės 
spindulėlį.

“Liaudies 
demokratija’?

Girdim visais balsais šau
kiant apie oro, vandenų, žemės 
užteršimą, Ne mažiau teršiamos 
žmonėm ir galvos. Vienas tokios 
taršos reiškinys iškilo su demo
kratų konvencija. Ji imta vadin
ti “revoliucija”, kuri nugriovusi 
“seną tvarką”, išvadavusi 
nuo “establishmento”, iš užkuli
sių valdančio politinį bei socia
linį gyvenimą. McGovern tai 
nuopelnas: jis atidaręs duris 
“liaudžiai”: moterim, jaunimui, 
intelektualam, juodiesiem . . .

Ši propaganda tėra politinė 
“tarša”, nes McGovern ne iš
vadavo iš “establishmento”, o tik 
vieną “establishmentą” pakeitė 
kitu, stovinčiu už McGovern nu
garos ir jam diriguojančiu.

Apie tai tylima, bet tai tvir
tina faktai:

— Tarp McGovern patarėjų 
matom prof. A. Schlesingerį,'P. 
Salingerį, Fr. Mankiewicz. Tai 
tie patys^ kurie_stoyėjo^ųž John, 
paskiau Robert Kennedy nuga
ros.

— Konvencijoje McGovemą 
pasiūlė sen. E. Kennedy, paskai- 
tydamas kalbą, kurią jam parašė 
R. Goodwin. Tai tas pats Good
win, kuris John Kennedy laikais 
dėl pamėgimo intriguoti buvo 
kilnojamas tarp Baltųjų Rūmų ir 
valstybės departamento, iki 
Johnsonas juo visai nusikratė.

— A. Schlesingeris, varydamas 
kampaniją už McGovemą, at
virai rašė (NY. Times Magazine 
liepos 30), kad McGovern pro
grama tokia pat kaip sen. Ken
nedy, tik pastarasis esąs radi- 

kokų. Kiti enzymai pasigamina iš 
šlapumo, dar kiti — iš vaisių, 
kaip ananasas ar papaya. Niekad 
nevalgyk želatininių skanėstų 
kartu su ananasais, nes jų en
zymai užmuša vienas kitą ir 
nuo to žmogus rimtai suserga.

Enzymai padeda gydytojui nu
statyti ligas. Susirgus kepenim 
ir mirštant jų audiniam, taip pat 
ir ištikus širdies smūgiui, į krau
ją pasipila specialūs enzy
mai. Prostatos vėžys paleidžia 
į kraują specialų enzymą — 
fosfotazinę rūkštį. Radęs krau- 
juje padidintą kiekį tokių enzy
mų, gydytojas žino, kurioj kūno 
daly įvyko nelaimė.

Mirtinė plaučių liga - cysti- 
nė fibrozė gali būti susekta iš 
anksto suradus tam tikrus enzy- 
mus amniotiniame skystyje, 
kada kūdikis dar yra motinos 
įsčiose. Kasos ir raumenų ligos 
taip pat paleidžia į kraują dide
lį kiekį enzymų, kurie yra ga
minami tų organų.

Enzymai plačiai vartojami me
dicinoj kaip audinių ląstelių 
varikliai ir kūno statybininkai. 
Jie padeda gyti žaizdoms, ištirp
ti kraujo krešuliams, pagreitina 
išnykimą “mėlynių” (poodinių 
kraujavimų nuo sumušimų), ma-

RELIGIJA JAUNIMO KONGRESE: 
manifestacija, parama, pergyvenimas

Lietuviški papročiai ir tau
tinė gyvybė neatskiriama lietu
viuose nuo tikėjimo ir bažnyti
nių įstaigų. Taip ir ką tik pa
sibaigę II PLJK įvykiai susiję 
ir susipynę su religiniu atspal
viu, tiek formaliu, tiek gyvybi
niu.

IŠKILMINGI ATVEJAI
Kongreso invokacijos — Chi- 

cagoje atidarymo proga, skaity
tos paskaitomis kun. A. Kezio, 
SJ, ir evangelikų kun. Juozapai- 
čio, ir studijų savaitėje Kent 
universitete (kun. K. Pugevi- 
čiaus) — buvo gan ilgos, bet 
spontaniškos ir nuoširdžios, 
siejančios kongresą su tikinčių
jų šeima ir su Dievu paprastu 
nedirbtiniu sąskambiu, kaip ir 
vysk. V. Brizgio kalbėta malda 
Toronte liepos 16.

Kongreso iškilmingosios pa
maldos, tik vėliau pramatytos, 
buvo koncelebruotos Chica- 
gos Grant parke — kaip tik ne
toli muziejaus, kurio sovietinėj 
parodoj Lietuva rodoma kaip 
Sovietų Sąjungos dalis. Demons
tracijos prieš sovietų meno prie
mone užtušuojamą prievartinį 

kalesnis. Rašė, kad su McGovern 
ateina galimybė tęsti darbą, ku
rio nespėjo įvykdyti John nei 
Robert Kennedy. Iš tikrųjų tai 
reiškia, kad ateina galimybė tęs
ti darbą tam “establishmentui”, 
kurio saujoje buvo ar yra Ken- 
nedžiai. Tai grupė kraštutinių li
beralų intelektualų, susitelkusių 
daugiausia tarp vadinamų “A- 
mericans for Democratic Ac
tion” (Schlesingeris jų vicepir
mininkas!). Bet jie nori dengtis 
“liaudies” etikete.

Atidarant tautinių šokių šventę Chicagoj, prie paminklo 
žuvusiem dėl Lietuvos laisvės padėtas vainikas. Pagerbda
mi žuvusius, įvairių kraštų atstovai atsiklaupė maldai; Ar
gentinos atstovas J. Deveikis, Vokietijos — Pauliukonytė 
ir Brazilijos — Vilevičius. Nuotr. L. Kanto

žiną uždegimus ir skysčius ri
botose infekcijose. Visiem gerai 
žinomas enzymas yra penicili
nas.

Enzymai plačiai vartojami ir 
industrijoj, tuo darydami mūsų 
gyvenimą lengvesnį rr malo
nesnį. Vieni užlaiko cukrų šo
koladiniuose gėrimuose, kiti 
skaidrina vyną ir vaisinius gė
rimus, treti gamina sūrį, ketvir
ti — popierių, penkti stimuliuo
ja alaus fermentaciją, gamina 
sai . ainius, paverčia kukurūzus 
į cukrų ir syrupą, šešti vaidina 
d.dėlę rolę akių operacijose, 
švelnina odos dirbinius ir teks
tilę, skaidrina alų ir verčia jį 
putoti.

- o -
Gamta žmogui davė beveik vi

sus enzymus, kad jis džiaug
tųsi gyvenimu, tik pašykštėjo 
vieno enzymo, verčiančio cukrų 
į vitaminą C. Dėl to išsivysto 
liga — skorbutas. Bet gerasis 
Dievas davė mum gausybę vai
sių ir daržovių, kurie yra pilni 
vitamino C. Todėl, mielas skai
tytojau, jei mėgsti saldumynus, 
neužmiršk ir vaisių sunkos pa
gerti ir skanių vaisių pavalgyti.

šiandieną žmogus sugeba pa
gaminti ir dirbtinius enzymus ir 
visus vitaminus — taigi belieka 
tik juos tinkamai naudoti.

Įdomu pažymėti, kad kiek
vienas žmogus turi skirtingą en
zymų kombinaciją arba vadina
mąjį profilį — lygiai, kaip pirš
tų nuospaudos yra skirtingos pas 
kiekvieną žmogų. Tokio enzymų

A. SAULAITIS, SJ

Lietuvos pajungimą dėl priva
taus parko nuosabyvės pobūdžio 
negalima buvo pravesti, bet 
bendruomeninė beveik tūks
tančio lietuvių — jaunimo ir 
vyresniųjų — malda aiškiai pa
rodė išeivijos nusistatymą. 
Stebėtina, kad tiek žmonių 
dalyvavo, nes turėjo ir ruoštis 
tautinių šokių šventei tos dienos 
popietę. Kunigų čia buvo iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus, Ita
lijos, o pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys.

Dar buvo dvejos iškilmingos 
mišios, kurios, nežiūrint besibai
giančio dešimtmečio po Vati
kano Antrojo pradžios, nepasižy
mėjo jaunimo ar pasauliečių ak
tingu įjungimu pamaldų ruošon. 
PLJK stovykloje liepos 13 ten 
esą kunigai su svečiu prel. J. Ta- 
darausku koncelebravo mišias 
vėliavų aikštėj po įspūdingų au
kuro ir 12 kraštų himnų apeigų.

Užbaigimo dieną Prisikėlimo 
parapijoj Toronte popietines mi
šias aukojo vysk. V. Brizgys su 
kun. J. Giedriu iš Urugvajaus ir 
kun. J. Margiu iš Argentinos, 
o pamokslą sakė specialiai į 
jaunimo kongresą iš Europos 
atvykęs vysk. A. Deksnys, jau
natviškai pritaikydamas paly
ginimą apie sėjėją ir sėklą mū
sų padėčiai.

RELIGINĖS ĮSTAIGOS
Visa eilė bažnytinių instituci

jų veiksmingai talkino kongre
sui.

Tėvų marijonų dienraštis 
“Draugas” daug vietos skyrė 

profilio dėka kiekvienas žmogus 
turi skirtingą asmenybę ir išvaiz
dą.

- o -
• Pažymėtina, kad enzymus 
gamina bet kuri gyva ląstelė
— net augalų. Gamtoj enzymai 
yra įvelti į visos mūsų planetos 
gyvenimą. Augmenija su savo 
enzymais priklauso nuo žmonių 
ir gyvulių, kaip pastarieji pri
klauso nuo augmenijos. Augalo 
žalias lapas “gyvena” iš oro, 
kurį iškvėpuoja žmogus ir gyvu
lys, iš vandens, kurį gauna iš 
žemės šaknų pagalba, ir energi
jos iš saulės, ačiū chlorofilui. 
Iš viso to išsivysto krakmolas 
ir cukrus, maitiną augalą. Savo 
ruožtu žalias gyvas lapas išlei
džia į orą deguonį, kurį sunau
doja žmonės ir gyvuliai. Taigi 
žmogus negali gyventi be aug
menijos, kaip pastaroji negalė
tu gyventi be gyvulių ir žmonių.

- o -
Mielas skaitytojau, jei esi li

gonis ar senas ir negali išeiti 
į gamtą, gyvenk arti sodų, miš
kų, medžių ir krūmų ir laikyk 
vasarą langus atvirus, gi žiemą 
laikyk kambaryje daugiau žalių 
augalų puoduose (nežydinčių)
— bus lengviau kvėpuoti ir 
vaikščioti. Neatostogauk per il
gai pajūryje, kur nėra aplink 
augmenijos, nes greit pavargsi. 
Mūsų Palanga šiuo atveju buvo 
ideali vieta, kur šalia saulės ir 
Baltijos bangų ūžimo šlamėjo ir 
ošė pajūri 6 miškai.

kongresui, o Draugo įstaigoje 
visa eilė kongreso dalyvių įsi
gijo knygų ir kitų dalykų. Po- 
kongresinės kelionės metu ap
lankytas ir Worcesteris, kuriame 
kunigai marijonai neseniai perė
mė vieną parapiją.

Tėvai pranciškonai ypatingai 
globojo kongreso dalį Toronte 
— parapija buvo susitikimo vie
ta porai šimtų užsienio atstovų; 
ten buvo ir pamaldos ir didy
sis užbaigimo banketas su ne
suskaitoma minia. Pokongresi- 
nėj kelionėj Rochesterio para
pija ir visuomenė labai nuošir
džiai priėmė autobusą su Ar
gentinos, Brazilijos ir Vokie
tijos jaunimu, o virš 120 iš sep
tynių kraštų užplūdo Kultūros 
židinį New Yorke paskutinėm 
dienom, ten rasdami pato
gias ir jaukias patalpas bei ry
šių centrą. “Darbininke” lankė
si “užsieniečiai” įsigyti plokš
telių, knygų, lietuviškų reik
menų. Gaila, - kad dauguma iš 
kitų kraštų atvykusiųjų nega
lėjo pamatyti Kennebunkpor- 

, to šventovės — vasarvietės.

Lietuviai saleziečiai talkino 
prieškongresinėj veikloj: kun. J. 
Šulcas iš Sao Paulo suspėjo glo
boti savus braziliečius ir būti 
jaunimo stovyklos kapelionu 
(kartu su kun. V. Damijonaičiu 
iš Vokietijos). Saleziečių spaus
tuvėj Italijoj atspausdintos ilius
truotos jaunimui knygos’kartu su 
kitomis JAV LB Švietimo Ta
rybos parūpintomis, pateko įvai
rių kraštų bagažan.

Savo duoklę atidavė ir tėvai 
jėzuitai, užleisdami dar tebepla- 
tinamo Chicagos Jaunimo 
centro patalpas nuolatinei JK 
būstinei, parodom, posėdžiam,
teatrui ir kitiem reikalam. Mon
realio parapijoje (kartu su LB) 
priėmė autobusą keliautojų iš 
kitų kraštų, o atskiri kunigai bu
vo artimai susiję su J K ruoša 
ir vykdymu. - • •

Talkino ir lietuvaitės seselės: 
Pittsburghe pranciškietės pri
ėmė 39 iš 7 kraštų, Chicagoje 
su kazimierietėmis susipažino 
visa eilė kongresistų iš toliau, 
o Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys globojo beveik šimtinę 
keliautojų Neringoj ir jų centre 
Putname bei Montrealyje. Nau
joj Neringos stovykloj Vermont 
valstybėj tris naktis nakvojo po 
keliasdešimt “užsieniečių”, ku
riuos sužavėjo gamta, pati sto
vyklavietė, mergaitės stovyklau
tojos ir jų vadovės. Metinėj su
sitikimo šventėj Putname lie
pos 23 programon įjungti buvo 
Argentinos ir Brazilijos šokėjai,
kartu su stovyklautojomis pasi
rodę keliem tūkstančiam lietu
vių iš N. Anglijos, New Yorko 
ir kitų vietų. Kaip ir per perei
tą kongresą, seselės padėjo ir 
programinėj, ypač PLJ stovyklos 
ruošoj.

Beveik visose vietovėse ir įvy
kiuose reiškėsi kiti lietuviai 
kunigai, rūpindamiesi savo pa
rapijų jaunimu, kongreso pro
gramos turiniu, užsieniečių pri
ėmimu — kiti JK aprašymai mi
ni ir jų pavardes. Abiejų lietu
viam skirtų vyskupų buvimas ir 
dalyvavimas taip pat parodė, kad 
kongresas yra visos išeivijos, ne 
tik jaunimo, įvykis.

Bent keturių kraštų delegaci
jas lydėjo ir jų kunigai, tik ne- 
palankamai, atrodo, buvo ir aiš
kiau išryškintas katalikų ir evan
gelikų kartu dalyvavimas 
kongreso įvykiuose.

ĮVYKIŲ LIETUVOJE 
MINĖJIMAS

Susideginimai Lietuvoje, ži
nia apie trečią ir ketvirtą auką, 
pasiekė kongreso dalyvius stu
dijų savaitėj. Kaip tik buvo įpu- 

- sėję linksmi šokiai, kai per te
leviziją nugirsta ir spaudos agen
tūroj patikrinta žinia pasiekė 
apie 300 asmenų Kent univer
siteto salėje. Nutraukti šokiai. 
Sukalbėta trumpa malda, o pirm. 
R. Sakadolskis pakvietė visus 
sugiedoti Lietuvos himną.

Kilo ir daug klausimų apie 
moralinę ir praktišką įvykių Lie
tuvoj reikšmę, kurie buvo iš da
lies apsvarstyti rytojaus dieną 
susikaupimo vakare. Vakarinių

programų vadovės L. Nainytės 
paruošti skaitymai iš liet, litera
tūros buvo perskaityti visiem 
prieš išsiskirstant į 20 būrelių. 
Čia medžiagą papildė trys skai
tymai iš Sv. Rašto (Ezekielio 
pranašystė apie atgyjančius sau
sus kaulus, Evangelija apie vyn
medį ir šakales), iš kurių susi
kaupimo būreliai ir išvedė ke
letą sakinių raštu, perskaitytų 
mišių metu ir tikinčiųjų maldoj. 
Dalyvavo kone visi 300, susė
dę ant kilimo “Čiurlionio menė- 
• 99je .

Stovykloj Romuvoj susikau
pimo valandėlė buvo po litera
tūros vakaro. Kone visi stovyk
lautojai (jų buvo apie 450) sekė 
degančius žibintus labai tylia 
procesija iki atkrantės prie eže
ro. Čia stovyklos kapelionai va
dovavo diskusijom apie žygius 
Lietuvoje, o jom pasibaigus ne
maža dalis įsijungė ir į mišias 
prie žibintų šviesos, jaunimo 
daugiau mėgstamomis gies
mėmis ir su laiku bei vieta su
sietomis maldomis.

Studijų savaitėj viena die
na buvo skirta suporuotom te
mom: religija ir politika — atski
rai. Čia santūriai ir realiai svars
tytos lietuvių parapijos bei re
liginiai centrai, religinis atsinau
jinimas lietuvių tarpe ir net kad 
išeivijos tikėjimas yra pagalba 
tikintiesiem Lietuvoj.

PASAULIO ŽENKLE
Kaip ir kituose programos 

bei sugyvenimo dalykuose, taip 
ir religinėj programoj pabrėž
tas įvairių kraštų lietuvių jau
nimo susitelkimas. Pavyzdžiui, 
mišių metu studijų savaitėj (su
sikaupimo vakarą) aktingai į 
pamaldų ruošą įsijungė apie 30 
asmenų; malda Tėve mūsų kal
bėta iš karto keliolika kalbų, 
bet sujungtomis rankomis; iš 
kiekvieno krašto žemėlapio pa
vidalo spalvotos medžiagos ga
balo suklijuotas didelis kryžius. 
Pokalbiuose ir diskusijose daug 
kas įnešė minčių iš gyvenamųjų 
kraštų, kad galėtų susidaryti 
bendresnis išeivijos religinis 
vaizdas. •’*

Poknngresinėj ‘kelionėj į- 
vairiomis progomis užjūrio 
jaunimas įsijungė į vietos para
pijos sekmadienius. Dalyviai 
stengėsi prisidėti, kad šalia tra
dicinių giesmių paplistų kitur 
ir jaunimo dažniau vartoja
mosios.

Dalyvavimas religinėse apei
gose visur buvo laisvas, ir kas
dienėse pamaldose studijų sa
vaitėj ar stovykloj dalyvavo ma
žas būrelis, bet įsijungdamas 
spontaniškai į tikinčiųjų maldą, 
apmąstymus ir kt. Nė stovyk
loj, nė studijų savaitėj nebuvo 
“atidaromųjų” ar “uždaromųjų” 
pamaldų, bet keletas gerai pa-- 
ruoštų mišių savaitės vidury.

DISKUSIJOS IR SIŪLYMAI
Studijų savaitėj buvo išryškin

ta, kad lietuviškos parapijos yra 
susitikimo ir veiklos vieta (cho-‘ 
rai, šokių grupės), ir kad reika^ 
linga jaunimo, kad parapijos iš
liktų. Diskusijų dalyviai, pa- 
reikšdami, kad “administraciniu 
rr liturginiu atžvilgiu lietuvių 
bažnyčia atsilikus” ir kad nėra 
lietuviškų “folk masses”, siūlė 
tai, ką Žygis už tikėjimo laisvę 
seniai propaguoja — visų lie
tuvių katalikų vyskupą, seimą, 
kokį nors autoritetą.

Kunigų trūkumą priskaitė 
perdaug materialistiniam lie
tuvių gyvenimui, ateistinei pa
saulėžiūrai universitetuose ir 
trūkumui gerų pavyzdžių iš lie
tuvių kunigų tarpo. “Randame, 
kad dabar jaunimas nelabai do
misi katalikiškumu, nes jis prie 
jo nepriėjo”. Esą, dabartiniai 
kunigai, vienuoliai ir vienuolės 
dažnai neatlieka savo pareigų, 
nes jie daugiau laiko praleidžia 
ūkiniam reikalam, negu per
duoda religines tiesas, ir disku
tuoja ne apie dvasios reikalus. 
Dėl to jaunimas neina pas kuni
gus ir nepažįsta gilių religinių 
minčių. (Diskusijų santraukos ir 
išvados pasirodys pokongresi- 
niam leidiny).

Stovykloj visą laiką buvo ke- 
* lėtas kunigų, kaip ir studijų 

savaitėj, su kuriais atskiri kon
greso dalyviai iurėjo progos pa
sikalbėti asmeniniais reikalais.

(nukelta į 4 psl.)
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VASARA KENNEBUNKPORTE (2) IŠ VI s
Ir kas gali nutikti ramiame 

kurorte, kur eina tingi vasara? 
O visgi daug! Kennebunkportas 
traukia žmones. Kas vieną kartą 
čia buvo, tas nuolat ilgėsis tų 
ramių vakarų, miestelio, baltų vi
lų, žuvėdrų ir jachtų. Niekas 
neužmirš ir vienuolyno sodybos, 
kuri yra šios apylinkės puoš
mena.

Kaip čia gražu!
Kam teko lankytis lietuviškose 

vasarvietėse, tas tik pilnai su
pras, kas yra Kennebunkporto 
pranciškonų sodyba. Štai prie 
manęs iš mašinos išlipo Eliza
beth© vargonininkas Vincas Ma- 
maitis, palydėjęs čia kun. J. Pra- 
gulbicką. Eina čia maestro ir 
dairosi. Stovyniuoja ir sako: 
niekada nemaniau, kad čia taip 
gražu.

Toji sodybos erdvė visus pa
gauna. Patekęs sodybon, gali 
jau niekur neišeiti, — čia rasi 
viską, kad vasara būtų ir graži 
ir miela. Ir lietuviška!

Didieji vėžiai
Suvažiuoja čia iš visų lietu

viškų kolonijų nuo Chicagos, 
Washington© iki Toronto, Mont- 
realio. Daugiausia yra iš Bosto
no, Worcesterio, New Yorko 
ir Montrealio.

Šauliam su visom savo koman
dom išdundėjus, tuoj prisipildė 
naujų žmonių. Kasdien jų čia 
būna gerokai per šimtą. Kartais 
būna abu valgomieji pilni.

Važiuojant šiuo pajūriu, visur 
matysi iškabas, lentas skelbian
čias, kad čia yra vėžių — “lobs- 
terių” kraštas.

Visose valgyklose papiešti di
deli raudoni vėžiai, iškėlę mil
žiniškas žnyples. Miestely visur 
jauti verdamų vėžių kvapą. Ir 
kaip tokiu išreklamuotu daly
ku nesusigundysi! Kaip buvęs 
Maine būsi neragavęs vėžio. Tai 

' pasidaro lyg ir garbės reikalas — 
vižys!

Pilna čia' ręstpranų, kur ver
da tik vėžius. Bet yra ir tokių 
vietų, kur gali išsinešti virtą vė
žį, išsinešti ant pajūrio akmenų 
ir suvalgyti. Restoranai turi savo 
kainas, kurios nėra mažos. Kai 
perki gyvą vėžį, svaro kaina yra 
apie 2 dol.

Neiškentė ir mūsų grupė. Taip 
liepos 19 buvo suorganizuota di-. 
dėlė vėžių partija. Buvo nupirk
ti gyvi vėžiai, kuriuos- paskui 
išvirė prityręs šeimininkas 
Vladas Chlamauskas, gi Bronė 
Chlamauskienė, vyriausia šei
mininkė, padėjo tiem vėžiam su 
visais prieskoniais užlipti ant 
stalo. Taip ir susidarė šaunus 
vėžių vakaras.

Pradedami 
literatūros vakarai

Čia yra paprotys surengti li
teratūros vakarus. Jų būna bent 
keli per vieną sezoną. Toks pir
masis šių metų literatūros vaka
ras buvo ketvirtadienį liepos 20. 
Savo kūrybą skaitė poetas Jo
nas Aistis, rašytoja Nelė Maza- 
laitė ir Paulius Jurkus. Vakarą 
pravedė Beatričė Kerbelienė - 
Vasaris.

Religija 
jaunimo 
kongrese

(atkelta iš 3 psl.)

Šalia to, kun. K. Kuzminskas, 
Religinės šalpos valdybos pir
mininkas, stovykloj kalbėjo su 
visais ir atskirai su kraštų at
stovais pagalbos Lietuvos Baž
nyčiai klausimu ir išdalino ne
mokamai daug literatūros bei už
mezgė ryšius su užjūrio kraštais.

Kaip ir dėl kitų kongreso nu
tarimų, paaiškės tik po eilės me
tų, kiek jame dalyvavęs jauni
mas sugebės įsitraukti dau
giau į išeivijos lietuvių pa
rapijų gyvenimą, ir kiek dvasiš- 
kija atkreips dėmesio į jų pagei
davimus bei siūlymus. Kongreso 
ruošai ir įvykdymui religinės 
įstaigos ir nemažas skaičius ku
nigų nepagailėjo lėšų, pastangų, 
o svarbiausia — asmenų, kurie 
savo laiką ir sugebėjimus skirtų 
jaunimo reikalam.

Australijos krepšininkai
Viduryje savaitės pasirodė ne

matyti vyrai su ženklais ant krū
tinės — ten buvo parašyta — 
Australijos lietuviai. Tai vyrai iš 
kengūrų žemės, dalyvavę jauni
mo kongrese, šokių šventėj. Jie 
sportininkai, krepšininkai. Ir 
plakatas skelbė, kad penkta
dienio vakarą, liepos 21, bus di
delės rungtynės.

Tas penktadienis Bostone 
buvo labai audringas, siautė 
liūtis, ir tik suvėlavus atvyko 
skautų Žalgirio komanda. Žiū
rovų buvo pilna salė, visi vasa
rotojai buvo susirinkę pažiūrėti, 
kaip čia vyks žaidimai. Kadangi 
Australijos komanda jau bu
vo pagyvenusi bent porą dienų 
ir taip buvo pasidariusi sava, tai 
ji ir turėjo visų simpatijas. Ji 
ir laimėjo! (Apie tai buvo ra
šyta Darbininko 33 nr. Red.).

Komanda šeštadienį išvažiavo 
laimės paieškoti Bostone. 
Nors išvykstantiem linkėjome 
viso gero, bet bostoniškiai buvo 
kieti ir svečius aplošė. Apie tai 
vasarotojam buvo pranešta tą 
patį vakarą.

Kai žmonės “sumainėja”
Šeštadieniai ir sekmadieniai 

čia judrūs — vieni išvažiuoja, iš- 
sibučiuoja, prižada vėl grįžti, o 
kiti jau stovi kieme ir sako: 
greičiau, greičiau, mes atvy
kome . . .

Vasarotojai vis keičiasi. Kitų 
nepažįsti, kitus esi čia sutikęs 
praeitais metais, gerai neprisi
meni nei jų vietovės, nei pa
vardžių. Bet yra keletas, kurie 
čia nuolat, metai iš metu at
vyksta. Jie užmiršta savo mies
tus, savo valstybes ir pasidaro 
Maino valstybės gyventojai — 
“sumainėja”.

Tokia yra Nelė Mazalaitė, kuri 
kasmet su savo vyru Juozu Gabe 
atkeliauja, garbindami ir šlo
vindami Kennebunkportą. Jie 
gyvena visada tame pačiame 
antrojo namo kampiniame kam
baryje. Tas kambarys, ta klėtelė, 
pilna prisiminimų, pasidaro lyg 
tėviškės dalis. Tad ir miela 
grįžti, miela surasti prisimini
mus. Nelė žino čia kiekvieną 
krūmą, akmenį, visus takelius, 
šuntakius. Apie juos rašė ir rašo. 
Ji turi savo rašomąją mašinė
lę ir turi noro iš tos mašinėlės 
ištraukti pilnus lapus- — lyg 
kokius bičių korius. Ir tie koriai 
pilni medaus — pilni sultin
gų žodžių.

Maino žuvėdra pasidaro ir 
Bronė Stravinskienė iš Chica
gos. Ji čia atvyksta su savo duk
rom Ramune ir Ina. Ir ji pasto
viai gyvena pirmojo namo kam
baryje, kur kadaise buvo vir
tuvė. Kambarį paverčia lyg savo 
Žemaitijos kampeliu. Šiemet ji 
atvyko su savo vyru Stasiu Stra
vinsku, doru žemaičiu, kuris 
tuoj pritapo prie visų ir pasako
jo įspūdingas antrojo karo is
torijas. Jis atostogavo tik vieną 
savaitę, o Bronė pasiliko visai 
vasarai. Čia suvažiavo ir jos 
dukros iš stovyklų, atitrūkusios 
nuo darbo.

Su jom visada pasirodo ir 
jų dėdė iš Elizabetho — tai kun. 
Juozas Pragulbickas. Jis gyve
na vienuolyne tame pačiame 
kambaryje, kurį kažkodėl vadina 
“vyskupo kambariu”, gal todėl, 
kad ten pakabintas vysk. Val- 
lančiaus portretas. Kun. J. Pra
gulbickas visų mylimas, svetin-
gas ir mielas. Sutiksi jį pajūry
je, didžiajame kieme ar bičiulių 
ratelyje. Jis visada paslaugus 
jei reikia ką pavėžėti.

Visai vasarai čia atvyksta ir 
Ipolitas Nauragis, buvęs Kauno 
valstybinės operos žymus solis
tas, bosas, dabar gyvenąs Wor- 
cestery, Mass. Jis visada gyve
na tame pačiame kambaryje bu
vusios gimnazijos pastate tre
čiame aukšte. Visada jis džentel-
menas, labai malonus žmogus. 
Mėgsta maudytis jūroje, vaikš
čioti vienas pajūriais, parko take
liais. Aukštas, tiesus ir lieknas 
su vasarine skrybėle jis eina 
tvirtai, skaito laikraščius, seka 
radiją ir turi net mažą televizi- 

• jos aparatą. Jis visada pirmas 
painfohnuoja apie orą, šach
matus, Egiptą, Vietnamą. Jei ne 

jis, rodos, užmirštum, kad kaž
kur vyksta dideli neramumai 
ir istoriniai nuotykiai.

Dail. K. Žoromskis iš New 
Yorko irgi atvyksta visai vasa
rai ir čia įsikuria savo studiją, 
šiemet toji studija yra gimnazi
jos pirmam aukšte, pirmas kam
barys kairėj. Jis mėgsta stebėti 
gamtą, renka čiobrelius, liepžie
džius ir pasakoja, kad iš jų 
esanti labai gera arbata. Dažnai, 
prisiskynęs gėlių, tapo nedide
lius paveiksliukus. Labiausiai 
mėgsta tapyti našlaitėles. Šiemet 
nutapė porą didelių gėlių vazų. 
Pajūryje renka kriaukleles, stebi 
jų ritmą ir mėgina tai perkelti 
į naujas modernias drobes. Jis 
daug dirba, pajūryje nuolat 
skaito ir skaito.

Atvyksta nuolat ir dr. Vidas 
su ponia. Jis gyvena Maine, ir 
čia jis kaip namie. Mėgsta mau
dytis bent kelis sykius per dieną. 
Iš Springfield, Mass., pasirodė 
ir linksmi Žilinskai, paslaugūs, 
mieli ir vaišingi. Buvo iš to pa
ties miesto ir Liucija Garbuvie- 
nė su savo dukra, bet susirgu
si tuoj grįžo atgal.

Atvyko šiemes iš Bostono ir 
Aidų redaktorius dr. Juozas 
Girnius su žmona. Ir darbo at
sivežė. Jis atsidėjęs rašo mono
grafiją apie prof. Pr. Dovydaitį. 
Ištvermingai ir čia rausėsi raš
tuose ir pajūryje drąsiai maudė
si bangose.

Atvykęs dar radau poetą Stasį 
Santvarą su žmona Alia. Mieli 
tai žmonės. Jis panašus į rite
rį, visada išlaikytas, ramus ir 
mandagus. Vasarą jis primena 
vagabundą; žiūrėk, eina pamažu 
su balta kepuraite prie jūros 
ramiai ir tokiu pat ramiu žings
niu grįžta, juokaudamas.

Jono Aisčio vakaras
Daug nuotaikos įnešė poetas 

Jonas Aistis, atvykęs su savo 
sūnumi Margeriu. Jis nuolat spin
duliuoja, skleisdamas bičiu
lystę ir kilnumą. Jis juk didis 
poetas, o drauge toks paprastas, 
kasdienis, riečia įdomias istori
jas.

Jis yra susipažinęs su yoga, 
ir visus nustebino, kad pajūry
je pakėlė kojas į viršų ir taip 
ant galvos išstovėjo kokią de
šimtį minučių. Yogos įvairūs pra
timai jam padėjo aptvarkyti svei
katą.

Liepos 27 čia buvo surengtas 
antras literatūros vakaras, kur sa
vo kūrybą skaitė poetas Jonas 
Aistis. Jis skaitė apie valandą ir 
dvidešimt minučių, paaiškinda
mas kai kurias aplinkybes, kaip 
buvo tas ar kitas eilėraštis para
šytas. Skaitė labai patraukliai, 
perduodamas ir savo melancho
lišką tragišką nuotaiką ir ei
lėraščio mintį. Poetą pristatė 
Beatričė Kerbelienė - Vasaris, o 
pabaigoje žodį tarė ir provinci
jolas Tėv. Jurgis Gailiušis. Jo 
rūpesčiu ir pastangomis po 
abiejų literatūros vakarų buvo 
vaišės. Ypač gražios vaišės bib
liotekoje buvo po Jono Aisčio 
vakaro.

Vakarai buvo trečio aukšto sa
lėj, skaitykloje. Salė visai pa
togi, su gera akustika.

Visi čia turi progos gyventi 
atviroj gamtoj, tad nuotykiai su 
žmonėmis čia dar neišsėmė Ken
nebunkporto istorijos. Dar čia 
yra kitų įdomių ir gražių daly
kų, bet apie tai — kitą kartą.

(P- J-)

TAI BUVO DIDELIS ŽYGIS . ..
(atkelta iš 2 psl.)

DĖL susiaurėjimo
Į SAVE:

Drauge (rugpiūčio 5) Anato
lijus Kairys kritiškas pastabas tai
ko kongreso programos planuo
tojam, kurie nepasimokę iš pir
mojo kongreso trūkumų: “Šiame
jaunimo kongrese, lygiai kaip 
ir aname, buvo nuskriaustas mū
sų kultūrinio gyvenimo sekto
rius. Pirmenybė šiame, kaip 
ir aname, atiduota politinei, 
visuomeninei, organizacinei, 
sportinei, mokslinei - akademi
nei, pramoginei ir pan. sri
tims”.

Talentų vakare, dailės parodoj

Chicagoj liepos 23 paminėtas Dariaus ir Girėno skridimas 
per Atlantą ir tragiškas žuvimas. Prie lakūnų paminklo 
vainikus padėjo Dariaus Girėno posto veteranai ir Lietuvių 
Bendruomenė. Nuotr. Z. Degučio

APIE PAVERGTAS TAUTAS
KONGRESE

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga JAV Kongrese kalbėjo 9 se
natoriai ir 53 atstovai. Daugelis 
sustojo ypatingai prie įvykių Lie
tuvoje. Būtų tikslinga, jei lie
tuviai savo valstijų senatoriam ar 
atstovam padėkotų. Tam reikalui 
pakartojame Eltos praneštas kal
bėjusių pavardes:

Senatoriai: Gordon Allott (Co
lorado), Clifford P. Case (New 
Jersey), Charles H. Percy (Illi
nois), Roman L. Hruska (Nebras
ka), J. Javits (New York), J. G. 
Beall, jr. (Maryland), S. W. 
Proxmire (Wisconsin), James L. 
Buckley (N. Y.), Peter Domi
nick (Colorado).

Atstovai: A. Bell (California), 
Ray J. Madden (Indiana), E. L. 
Landgrebe (Indiana), G. R. Shri
ver (Kansas), S. Halpern (New 
York). P. W. Rodino (New 
Jersey), M. Biaggi (New York), 
W. E. Minshall (Ohio), Ch. H. 
Griffin (Mississipi),' Daniel J. 
Flood (Pa.), E. J. Derwinski 
(Ill.), J. Buchanan (Alabama), T. 
E. Morgan (Pa.), L. J. Hogan 
(Md.), Mrs. M. W. Griffiths (Mi
chigan), J. A. Burke (Mass.), F. 
Annunzio (Ill.), J. B. Anderson 
(Ill.), R. L. Coughlin (Pa.), H. 
P. Smith (N. Y.), R. McClory’ 
(Ill.), W. R. Cotter (Conn.), P. 
M. Crane (HL), C. J. Zablocki 
(Wis.), J. C. Cleveland (NH). 
R. Pucinski (Ill.), W. J Seh**4c 
(Iowa), Floyd V. Hicks \ »•. a- 
shington), Thaddeus J. Dulski 
(NY), John J. Rhodes (Arizona), 
Joe D. Waggoner, Jr. (Louisia
na), Morgan F. Murphy (Ill.), 
Mrs. Louise Day Hicks (Mass.), 
Gus Yatron (Penn.), Peter A.

— “jaunimas matė tik ‘savo vei
dą veidrodyje’ arba ‘drobėje’. 
Vaidinimai — “mis reprezentaci
ja”. Trumpai — kultūriniai pa
rengimai savo tikslo nepasiekė, 
nors ‘salės buvo perpildytos’ ”. 
Reikėję, autoriaus manymu, pa
rodyti ir vyresniųjų kūrybą.

KONGRESAS IR SOVIETAI:
Dirva (liepos 14) vedamajame, 

polemizuodama su Gimtuoju 
Kraštu, atkreipė dėmesį, kad 
“kongresas yra aštrus krislas 
bolševikinio lapelio akyse”.

- o -
Grįžtant prie šio kongreso 

bendro vertinimo ir mėginant

Peyser (NY), Glenn -M. Ander
son (Calif.), John'H. Terry (NY). 
Robert H. Michel (Ill.), Clifford 
D. Carlson (Ill.), Melvin Price 
(Ill.), Jack F. Kemp (N. Y.), 
James R. Mann (So. Carolina), 
James H. Hanley (N. Y.), Sam 
Steiger (Arizona).

Tiek buvo kalbėję iki liepos 
31.

— Prof. J. Eretas renka me
džiagą prel. P. Juro biografijai. 
Autorius kviečiamas parašyti ir 
arkivy. J. Matulaičio biografiją.

— Vytauto Volerto, JAV LB c. 
v. pirm., laiškas rugpjūčio 4 
paskelbtas “Twin Circle” sa
vaitrašty. Skaitytojam primena
ma apie Lietuvos ir lietuvių 
kančias komunistų vergijoj. 
Savaitraštis yra konservatyvių 
amerikiečių katalikų rankose ir 
daug dėmesio skiria Lietuvos 
bylai. Pora to laikraščio redak
torių yra Rezoliucijom remti 
komiteto nariai. Savaitraščio 
adresas: Twin Circle, The Na
tional Catholic Press, P. O. Box 
25986, Los Angeles, Cali
fornia 90025.

jį lyginti su pirmuoju, tektų su
stoti prie šių išvadų:

1. Pirmas kongresas buvo 
svarbus tuo, kad jis pradėjo lie
tuviško jaunimo bendravimą ir 
pažadino norą tą bendravimą 
plėsti plačiau ir giliau. Antrasis 
kongresas buvo to bendravimo 
naujas aukštesnis laipsnis. Bū
tent:

2. Antram kongresui buvo iš 
anksto pasiruošta atskirose val
stybėse; jaunimo galvos buvo 
užimtos protarpiais per visus 
metus kongresinė m temom. Pa
čiame kongrese tas bendravi-
mas ne tik pagilėjo, pagausėjo, 
bet ir buvo papildytas intelek
tualiniu lietuvių jaunimui svar
biu indėliu. Čia laimėta patir
tis bus intelektualinis maistas 
ilgesniam laikui.

3. Antrasis kongresas buvo 
labiau “jaunimo” nei pirmasis. 
Čia jaunimas svarstė, diskutavo, 
aktyviai dalyvavo su savo nuo
monėm; čia jaunimas pats su
formulavo savo rezoliucijas. Čia 
išvengė pereitame kongrese pa
sitaikiusios “infiltracijos” iš ša
lies, kada jam buvo atneštos ne' 
jaunimo paruoštos rezoliucijos ir 
paskiau skelbiamos jaunimo 
vardu.

4. Jaunimas išvengė dabar 
lengvapėdiškumo, nes jis buvo 
pasiruošęs jausti savo atsakomy
bę už savo žodžius ir savo dar
bus.

— Kun. dr. J. Prunskis yra 
mecenatas ir iniciatorius 500 
dol. premijos, kuri Lietuvių Ka
talikų Akademijos šį rudenį bus 
paskirta už religinio turinio vei
kalą. Kun. Prunskis jau buvo 
įsteigęs premiją lietuviui žurna
listui atžymėti.

— Eilė žymiųjų JAV laikraš
čių bei žurnalų kreipėsi į El
tos redakciją New Yorke ir 
prašė suteikti informacijų. Iš 
informacijom pasinaudojusių 
žymėtini: Paul Wohl, “The 
Christian Science Monitor” 
bendradarbis; jo išsamus straips
nis, Eltos žiniom pasinaudojus, 
buvo paskelbtas Bostono dien
raščio birželio 30. Kiti: “News
week” birželio 26, “Time” ma
gazinas liepos 31. “Time” pa
skelbė taip pat R. Kalantos nuo
trauką, kurią jau buvo įdėjęs 
Italijos “Familia Christiana” sa
vaitraštis liepos 8. (E)

— Algimantas GečySj JAV LB 
c. v. vicepirm. išgavo Philadel- 
phijos dienrašty “The Evening 
Bulletin” vedamąjį liepos 22: 
“Rip in the Iron Courtain”. Šis 
dienraštis nepagaili vietos Lie
tuvos reikalui ir nusipelno lie
tuvių padėkos.

— Donald F. Yokaitis, 40 m. 
amžiaus lietuvis advokatas, iš
rinktas Pasadena, Calif., miesto 
burmistru. Jis jau nuo 1969 buvo 
Pasadenos miesto tarybos nariu. 
Yokaitis gimęs Los Angeles 
mieste, mokslus baigė vietoj — 
Occidental kolegiją ir Pietų Ka
lifornijos universitetą.

— JAV LB centrinės apylin
kės pirmininkės pareigas, c. 
v. kviečiant, sutiko eiti Sniegą 
Jurskytė. Lietuviai, gyveną šio 
krašto vietovėse, kur nėra LB 
apylinkių, prašomi nedelsiant 
registruotis adresu: S. Jurskytė, 
1313 W. Jerome St., Philadel
phia, Pa. 19140.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės IV seimas šaukiamas 
1973 rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 
JAV-bėse. Jam organizuoti Wa
shingtone, D. C., sudarytas spe
cialus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. Jonas Genys. Ki
ti komiteto nariai: Stasys Bačkai- 
tis, Arvydas Barzdukas, Dalė 
Lukienė, Jūratė Micutaitė, dr. 
Zigfridas Vaitužis ir Genė Va- 
saitienė.

— Lietuvių partizanų minė
jimas buvo suruoštas Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykloj lie
pos 28 Wassagoj, Kanadoj. Mi
šias aukojo kun. J. Staškus, pa
sakęs ir pamokslą. Laisvės kovo
tojų ryžtą ir sukilimus apžvel
gė Stasys Barzdukas. Dr. Vyt. 
Majauskas nušvietė laisvės ko
votojų ir susideginusių aukos 
prasmę.

— St. Catherines mieste, Ka
nadoj, rugsėjo 23 - 30 įvyks 
tradicinis vyno ir vynuogių fes
tivalis, kuris sutraukia iki 
400,000 žiūrovų. Šiais metais 
dalyvaus ir lietuviai. Jų atsto
vavimu rūpinasi H. Švažas.

— Dr. F. V. Kaunas išrinktas 
Loretto ligoninės štabo prezi
dentu. Dr. F. Kaunas, baigęs 
Lietuvos universitetą 1944, nuo 
1957 yra Loretto ligoninės šta
bo narys. Šiuo metu jis yra Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos pirmininkas ir Cicero 
sveikatos komisionierius.

— Lietuvių Fondas turi 2870 
narių. Tarp jų yra įrašytų nariais 
500 mirusių ir 200 organizacijų. 
Kapitalo turi 700,000; per visą 
laiką švietimo bei kultūros rei

kalam iš procentų jau davė 
172,000 dol.

—Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Aleksejus, Nesconset, 
N.Y.; Ch. Nechunsky, Plain- , 
view, N.Y.; B. Coukles, Derry, 
N. H.; J. K. Karazia, Worces
ter, Mass.; S. Juras, Chicago, 
111. Užsakė kitiem: Ž. Jūrienė, 
Kew Gardens, N.Y. — dr. V. 
Petzoldaitei, Bayside, N.Y.; J. 
Nomeikienė, Rochester, N.Y. — 
dukrai Kristinai, Brooklyn, 
N. Y.; M. Šaltanienė, La Salle, 
Que., Kanada — dukrai Joanai, 
Ridgewood, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam Darbininko pre
numerata tik 7 dol.
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SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ SUKAKTYS

Devynios seserys mjnėjo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo sukakti,

penkios seserys — 25 metų sukaktį

šv. Kazimiero seserų kongre
gacija rugpiūčio 16 turėjo retas 
ir gražias iškilmes, nes tą dieną 
14 kongregacijos seselių minė
jo savo sukaktis; devynios min- 
nėjo 50 metų vienuolinio gyve
nimo sukaktį, penkios — 25 
metų sukaktį.

Iškilmės prasidėjo pamaldom. 
Mišias aukojo vysk. V. Brizgys, 
jam asistavo: kun. K. Stadalnin- 
kas, kun. B. Uždavinis, MIC, 
kun. J. Bucevičius, kun. A. Za
karauskas. Vargonais grojo se
selė Ella Kasper, Marijos aukš
tesniosios mokyklos mokytoja.

50 METŲ VIENUOLINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ 
ŠVENČIA:

Sesuo M. Alvira, gimusi Lie
tuvoj, jaunutė atvyko į Ameri
ką, gyveno vienuolyno pensijo- 
nate, čia baigė aukštesnį moks
lą, įstojo į vienuolyną. Marijos 
aukštesniojoj mokykloj dėstė 
piešimą ir tapybą. Praeitais me
tais darbavosi Šv. Marijos parapi
joj Plano, III.

Sesuo M. Pulcheria, gimusi 
Lietuvoj, trijų su puse metų at
vežta Amerikon. Į vienuolyną 
atvyko iš Šv. Kazimiero para
pijos Worcester, Mass. Mokyto
jauja Marijos aukštesniojoj 
mokykloj, dėsto matematiką ir 
komerciją, eina iždininkės parei
gas ir uoliai globoja studentes.

Sesuo M. Clementina, iš Šv. - 
Kryžiaus parapijos Mt. Carmel, 

‘Pa., atvykusi į Chicagą, bai
gė Šv. Kazimiero akademiją ir 
įstojo į vienuolyną. Praėjusiais 
metais darbavosi Šv. Marijos pa- 

’ rapijoje Plano, III.
Sesuo M. Helen į vienuolyną 

atvyko iš Šv. Kazimiero parapi- 
_ još PhiTadelphija, Pa. Sukaktuvi

ni nice* vienuolyne ėjo gen. pa
tarėjos ir sekretorės pareigas.

PHILADELPHIA, PA
Paminėtas dailininkas 
Adalbertas Staneika

Nedažnai tenka dalyvauti 
mirusiųjų minėjimuose. Šį kartą 
minėjimas įvyko velionies 
žmonos dr. Marijos ir sūnaus 
Felikso Andriūno rūpesčiu. Pro
ga — dešimtmetis nuo dailinin
ko mirties.

Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioj birželio 25 už velionį bu
vo aukojamos mišios. Jų metu 
giedojo Lietuvos operos solistė 
Juzė Augaitytė. Popiet gausus 
būrys Philadelphijos ir apylin
kių lietuvių ir svečių iš Washing
ton© bei tolimesnių vietovių rin
kosi į Staneikų namus, Wynco
te, Pa. Čia velionis kūrė ir pra
leido paskutiniuosius 13 savo gy
venimo metų.

Dail. Adalberto Staneikos 
minėjimas vyko kartu su jo kū
rinių paroda, kuri labai skyrėsi 
nuo galerijose ar salėse matomų 
parodų. Šalia paveikslų čia ma
tei šimtus užsimojimų, eskizų, 
projektų, laukiančių išvystymo, 
išplėtojimo ar užbaigos. Tik da
liai užteko vietos namo sienose. 
Daug jų buvo sukrauta didelio 
formato aplankuose. Trečiame K.Č.

Philadelphijoje, prezidiumas, dailininko ir diplomato Adalberto Staneikos sukaktį mi
nint. Iš k. į d. Feliksas Andriūnas, Vincas Mašalaitis, dr. Jonas A. Stiklorius, Balys Raugas, 
dr. Vincas Maciūnas, dr. Jonas Puzinas, Petras Vaškys, kun. Jurgis Degutis, dr. Stasys Bačkis ir 
Vytautas Volertas. Nuotr. K. Cikoto

nuo 1970 yra vienuolyno archy
vo vedėja.

Sesuo M. Ancilla, gimusi Lie
tuvoj, su tėvais atvyko Amerikon. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kry
žiaus parapijos Chicago, Ill. De
šimtį metų mokytojavo kon
gregacijos vedamose mokyklose. 
Nuo 1934 mokė muzikos ir dai
navimo. Apsilpus širdžiai, pasi
traukė iš mėgstamo mokytojos 
darbo ir nuo 1968 gyvena mo
tiniškame name.

Iš šios seselių laidos keturios 
seselės yra mirusios: tai a. a. se
suo M. Loretta iš Visų Šventų
parapijos Chicago, Ill., a. a. se
suo M. Apolonija iš Cambridge, 
Mass., a. a. sesuo M. Jeremiją 
iš Šv. Mergelės Gimimo para
pijos Chicago, Ill., a. a. sesuo 
M. Baptista, gimusi Lietuvoj, 
į vienuolyną įstojusi iš Šv. Bal
tramiejaus parapijos Waukegan, 
TU.

Auksinį jubiliejų taip pat mini 
šios seselės, sudėjusios įžadus 
1923 kovo mėn. Tos seserys 
yra:

Sesuo M. Adela, gimusi Pitts
burgh, Pa., įstojo į vienuolyną 
iš Šv. Jurgio parapijos Detroit, 
Mich., 
skyriuj, 18 
nių skyrių 
pos mėn. 
name.

Sesuo M. Adolphina į vienuo
lyną įstojo iš Šv. Baltramiejaus 
parapijos Waukegan, III. Seselė 
yra pradžios mokyklų aukštes
nių skyrių mokytoja. Mokytoja
vo 50 metų. Paskutiniais metais 
dirbo Šv. Kryžiaus parapijos mo
kykloj Chicago, Ill.

Sesuo M. Antanina Į vienuo
lyną įstojo iš Šv. Kryžiaus pa
rapijos Chicago, Ill. Gimusi Lie
tuvoj, Gargždų parapijoj. Vie
nuolyne dirba namų ruošos dar

dirbo ligoninės X-ray 
metų mokė žemes- 
vaikučius, nuo be
dirba motiniškame

aukšte — dailininko studija. At
rodo, kad viskas stovi taip, kaip 
dailininkas paliko. Tai buvo ne 
paroda, bet dailininko namai, iš 
kurių pats dailininkas yra va
landėlei kažkur išėjęs . . .

Prie namų, gražioj gamtos ap
linkoj, įvyko oficialioji minėji
mo dalis. Jos metu dr. Jonas Pu
zinas su jam įprastu sugebėjimu 
pravedė klausytojus Adalberto 
Staneikos gyvenimo keliu.
- Dailininko tėvas — 1863 m. 
sukilimo prieš rusus dalyvis. 
Pats dailininkas gimęs 1885. Nuo 
1921 iki bolševikų okupacijos 
dirbo Lietuvos diplomatinėj tar
nyboj.

Apie velionį kaip diplomatą 
kalbėjo Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone patarėjas dr. Stasys 
Bačkis.

Skulptorius Petras Vaškys kal-

JAV LB centro valdybos pir
mininkas Vytautas Volertas savo 
kalboje kreipė dėmesį į ve- 
lionies jaunystės laikotarpio 
nuotaikas, į mokslus einančio 
jaunimo patriotizmą.

bus. Apsilpus širdžiai nuo pra
eitų metų pasitraukė iš parei
gų ir darbuojasi motiniškame 
name.

Sesuo M. Aniceta, gimusi Lie
tuvoj, Kelmės parapijoj, į vie
nuolyną įstojo iš Šv. Jurgio pa
rapijos Chicago, Ill. Seselė dar
bavosi įvairiose kongregacijos 
misijose, atlikdama namų ruošą. 
Paskutiniu metu buvo Aušros 
Vartų parapijoj Chicago, Ill. 
Šiais metais gyvena motiniš
kame name ir padeda gaminti 
valgius.

SĄSKRYDIS IR PAVILJONO ŠVENTINIMAS 
NERINGOJ

MARLBORO, VERMONT

Lyja ar sninga, šalta ar Šilta, 
— Neringoj visad malonu.. Štai 
kodėl i r birželio 18 atsiradom čia. 
Išvažiavom lyjant, bet Neringoje 
mus pasitiko skaisčiai besišyp
santi saulutė! Ne tik saulutė, 
bet visi čia šypsosi — seselės, 
dvasios vadai ir kiti mirtin
gieji ...

Renkamės į pamaldas. Mišias 

tautas Balčiūnas. Paprasta patal
pa, bet nuoširdi malda. Čia ir 
giesmės geriau skamba, gal dėl 
to, kad visi nuoširdžiai giedam. 
Mišių skaitymus skaito svečiai iš 
toli — Jonas Kavaliūnas ir brolis 
Pijus Gudelevičius.

Tuoj po -pamaldų renkamės 
prie paviljono. Šventinimo apei
gas atlieka paviljono sumanyto
jas ir fundatorius kun. Vincas 
Puidokas.

cesterio Aušros Vartų parapijos 
rėmėjų ratelio pirm. O. Savic
kienės ir Lapinskienės paga
mintos vaišės svečių neapvylė.

Posėdžiui pirmininkavo cent
ro valdybos pirm. V. Vaitkus, 
sekretoriavo A. Lipčienė. Garbės 
pirmininkas prel. Pr. Juras sukal
bėjo maldą. Garbės prezidiuman 

prel. Vyt. Balčiūnas ir Westfiel- 
do, Mass., lietuvių parapijos 
klebonas kun. V. Puidokas. Pa
prašyti atsistoti Matulaičio namų 
kapelionas kun. Vytautas Zaka
ras, Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo tarybos pirmininkas, ir 
brolis Pijus Gudelevičius, iš Ar
gentinos, Laiko administrato
rius.

Pirmininkas pasveikino prel. 
Pr. Jurą jo 50-ties metų kuni
gystės sukakties proga. Bosto- 
niškiai atvežė iškarpą ameri
kiečių laikraščio, kuriame rašo
ma apie šią sukaktį. Sugiedota il
giausių metų.

Po to žodį tarti buvo pakvies
tas “dienos kaltininkas“ kun. 
Vincas Puidokas. Nupasakojęs 
seselių pirmuosius žingsnius 
ir visą eilę jų didelių religinių, 
tautinių ir artimo meilės darbų, 
prisiminė, kaip pats “įklimpo” 
su paviljonu. Pasiskundė, kad 
“netyčia” numestą mintį seselės 
rimtai priima ir sutvarko taip, 
kad nebėra kelio, atgal. Tačiau

25 METŲ
SUKAKTĮ MINI:

Penkiom jubiliatėm bus uždė
ti sidabriniai vainikai, nes jos 
vienuolyne išbuvo 25 metus. Jos 
yra:

Sesuo Eva Therese, gimusi 
Scranton, Pa., į vienuolyną įsto
jo iš Šv. Juozapo parapijos. Dir
bo pradžios mokykloj, mokė že
mesnio skyriaus vaikučius. Pra
eitais metais buvo ir mokyklos 
vyresnioji šv. Pranciškaus pa
rapijoj Minersville, Pa.

Sesuo M. Georgine, kilusi iš 
New Philadelpija, Pa., į vienuo
lyną įstojo iš Saldžiausios Šir
dies parapijos. Pradžios mokyk
lose dirbo 16 metų, o dabar 
9 metai kaip darbuojasi Mari
jos aukštesniojoj mokykloj, dės
to žemės mokslą. Šią vasarą bu
vo žemės .mokslo laboratorijos 
instruktorė Notre Dame univer
sitete.

Kun. V. Puidokas įteikia 500 dol. čekį Putnamo seserų 
vadovei sės. Margaritai po paviljono pašventinimo Neringoj 
birželio 18. Stovi iš k.: sės. M. Augusta, prel. Pr. Juras, kun. 
V. Puidokas, sės. Margarita, sės. Paulė, A. Saulaitis.

toks seselių sutvarkymas, at
rodo, kun. V. Puidokui patiko, 
nes ir taip jau didelę savo auką 
paviljonui jis padvigubino!

Naujoji kongregacijos vyriau
sia vadovė sesuo M. Margarita, 
padėkojus Visiem už paramą, pa
sakė, kad naujoji vadovybė tęs 
pradėtąjį darbą su pasitikėjimu, 
nes už jų stovi anksčiau buvu
sios vadovės — sesuo Aloyza, 
sesuo Augusta ir kitos. Seselei 
Aloyzai negalint dalyvauti posė
dy, pirmininkas paprašė vyr. 
vadovę perduoti sveikinimus ir 
linkėjimus seselės vardinių pro
ga.

Sesuo Igne kalbėjo apie sto-

PO ŠVENTĖS
Mieli IV Tautinių Šokių Šven

tės dalyviai — grupių vadovai 
ir šokėjai,

Prieš metus laiko kreipiausi 
į Jus, kviesdamas jungtis bend
ram darbui — ketvirtosios tauti
nių šokių šventės ruošai. Dabar 
ši šventė jau praeityje. Liko tik 
įspūdžių ir prisiminimų daugy
bė. Vėl kreipiuosi į Jus. Šį sy
kį noriu išreikšti nuoširdžią sa
vo padėką už Jūsų dėmesį, pa
sišventimą, drausmingumą ir ne
suskaitomų valandų darbą. Ma
no padėka priklauso vado
vam, kurie stropiai studijavo 
šventės planus ir gerai paruošė 
grupes; šokėjų tėvam, kurie ne
gailėjo išlaidų ir laiko, besiruo
šiant šventei; ir, pagaliau, 2000 
lietuviško jaunimo, taip iškil
mingai ir gražiai pasipuošusio, 
įstengusio parodyti pasauliui, 
kad mūsų tauta ir tremtyje gy
va, susipratusi ir vieninga. 
Praėjusioji šventė yra visų mū
sų bendra ir nuoširdaus darbo 
vaisius.

Parado metu malonu buvo ste
lbti senesniąsias grupes, eg
zistuojančias nuo mūsų gyveni
mo tremtyje pradžios ir vadovau
jamas vis tų pačių nenuilstan
čių vadovų.Bet taip pat džiugu, 
kad prie jų damion vienumon 
jungėsi ir naujieji vienetai, ku
rių priekyje žygiavo tremtyje 
užaugę jaunuoliai, daugeliu at
vejų pateisinę į juos sudėtas vil
tis.

Dėkodamas už Jūsų visų nuo
širdų darbą ir pastangas, linkiu,

Sesuo M. Rosita, kilusi iš New 
Philadelphijos, Pa., į vienuolyną 
atvyko iš Saldžiausios širdies 
parapijos. Mokytojavo žemes
niuose pradžios mokyklos sky
riuose, praeitais metais moky
tojavo Šv. Kryžiaus parapijoj
Mt. Carmel, Pa.

Sesuo M. Elaine, iš Worces
ter, Mass., į vienuolyną įstojo 
iš Šv. Kazimiero parapijos, bai
gusi komercijos aukštesnę mo
kyklą. Mokytojauja Marijos aukš
tesniojoj mokykloj, dėsto mate
matiką, vasaros metu buvo ma
tematikos instruktore Washing- 
tono valstybiniame universitete.

Sesuo M. Jeanette, irgi iš Wor
cester, Mass., įstojo į vienuo
lyną iš Šv. Kazimiero parapi
jos, baigusi sekretorių mokyklą. 
Nuo 1969 vadovauja Dievo Ap
vaizdos parapijos mokyklai ir 
eina vyresniosios pareigas.

Nuoširdžiai sveikiname visas 
jubiliates!

S. K. K. A.

vykių svarbą. Džiaugėsi busimu 
paviljonu, kuris esąs neapsako-

Sesuo Augusta perskaitė cent- 
' ro‘valdybos'narių ir rėmėjų ra
telių pirmininkų pavardes ir pa
prašė valdybą pasilikti. P. Vemb
rės pasiūlymu, valdybon nariu 
įeiti sutiko Veronika Šimkienė 
iŠ Newton, Mass.

Baigiamąjį žodį tarti buvo pa
prašytas prel. Pr. Juras. Maldą 
kalbėjo kun. V. Puidokas. Trum
pas ir sklandus posėdis baigtas 
Lietuvos himnu.

Albina Lipčienė

kad mūsų eilės vis augtų ir 
stiprėtų, kad lietuviškas tauti
nis šokis bujotų nors ir toli 
nuo Tėvynės krantų, o mūsų 
jaunimas, gyvendamas laisvėje, 
brangintų savo prosenių paliki
mą ir skleistij pasauliui viso
keriopą jo grožį.

Jūsų
G. Breichmanienė, 

Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV 
Tautinių Šokių Šventės meninės 

dalies vadovė

“Neringos” paviljono šventi
nimas ir Lietuvių Susiartinimo 
šventė paliko mum gražių pri
siminimų.

Dievas laimino gražiu oru ir 
gausiu atsilankymu svečių, mū
sų geradarių. Labai esame dė
kingos vysk. A. Deksniui už mi
šias ir dalyvavimą mūsų šventė
je, prel. Pr. Jurui, kun. P. Geis- 
čiūnui, koncelebravusiem mi
šias, pamokslininkui Tėvui V. 
Rimšeliui, MIC, už giliai pras
mingas mintis ir visiem kuni
gam dalyvavusiem mūsų šven
tėj.

Nuoširdų lietuvišką ačiū taria
me kiekvienam mūsų tautiečiui 
ir geradariui, talkinusiam prie 
įvairių darbų arba auka parė- 
musiem mūsų veiklą.

Dėkingai meldžiame Dievą, 
kad būtų Jum visiem dosnus sa
vo malonėmis ir atlygintų didžia 
palaima.

Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserys, 

Sesuo M. Margarita

15 VIW
— Jaunimo peticijai, kuri bus 

įteikta Jungtinėm Tautom šį ru
denį, parašai dar renkami. Pe
ticijų lapai gaunami jaunimo 
kongreso būstinėj, 5620 So. Cla
remont Ave., Chicago, Ill., Mar
gučio raštinėj, 2422 W. Marquet
te Rd., Chicago, Ill., arba pas 
LB apylinkių pirmininkus. Vi
si lietuviai kviečiami pasiimti 
peticijų lapus ir rinkti parašus 
atostogų metu išvykose, gegu
žinėse ir kitur.

— Jurgis Janušaitis, prekybi
ninkas ir plačiai besireiškiąs žur
nalistas, o taip pat ir Darbininko 
bendradarbis, rugpiūčio 5 at
šventė 60 m. amžiaus sukak
ti-

— Švietimo Taryba kitų kraš
tų jaunimo kongreso delega
tam išdalino knygų už 900 dol. 
Be to, per kun. A. Saulaitį,- 
SJ, pasiuntė Pietų Amerikos 
lietuvių mokyklom: Barazilijon 
už 667 dol., Argentinon už 653 
dol., Urugvajun už 281 dol. Viso 
išduota knygų už 2,501 dol.

— Liuda Rugienienė, skauti
ninke ir filisterė, gyv. Detroit, 
Mich., pakviesta vadovauti 
akademinės skautijos stovyklai. 
Stovykla — studijų savaitė vyks 
Dainavoj, rugpiūčio 27 — rugsė
jo 4.

— J. Budrevičius, V. Pūtvio 
kp. šaulys, Kanadoj, Ontario 
Rifle Association šaudymo var
žybose laimėjo pirmą vietą, me
dalį ir piniginę dovaną. Winona 
šaudykloj įvykusiose varžybose 
buvo šaudoma kariškais šautu
vais. J. Budrevičius 300 jardų 
atstume iš 50 galimų taškų su
rinko 47 ir 500 jardų atstume 
— 50, visus galimus taškus.

— Prel. Z. Ignatavičius, at
likęs savo misiją Brazilijoj, rug
piūčio mėn. gale grįžta į Itali
ją, kur žada paruošti italų kal
ba Lietuvos istoriją.

— Kun. A. Sabaliauskas, mi
sionierius salezietis, po automo
bilio nelaimės iš ligoninės gu
žo į saleziečių vienuolyną prie 
Cedar Lake, Ind., ir toliau gy
dysis namuose.

— Los Angeles skautai rug
pjūčio 20 nuosavoj stovyklavie
tėj rengia lietuviško kryžiaus 
šventinimo iškilmes. Stovyk
lavietėj pamaldas atlaikys ir kry
žių šventins prel. J. Kučingis, 
dovanojęs skautam kryžių ir per 
eilę metų visokeriopai rėmęs 
skautišką jaunimą ir jo veiklą.

Baltiečių lauko teniso pir
menybės Toronte liepos 29-30 
pasibaigė Vytauto Grybausko 
pergale. Jis baigmėj po gražios 
kovos nugalėjo pirmenybių favo
ritą jauną estą Lentz 7-6, 6-2.

— Fed. Vokietijoje 21 metus 
buvo leidžiamas iš Lietuvos ki
lusių vokiečių laikraštis “Hei- 
matstimme” (Tėvynės balsas). 
1970, išlaidom pabrangus, jis 
buvo sustabdytas. Šiais metais 
pradėtas leisti kultūros - infor
macijos pobūdžio leidinys “Die 
Raute” (Rūta). Jo iniciatorius 
ir ats. redaktorius — iš Šakių 
kilęs Albertas Unger. Leidinio 
adresas: “Die Reute”, 576 
Neheim — Huesten, Rathaus, 
W. Germany. (E.)

— “Boletim Baltico” — trijų 
baltiečių tautų biuletenis, išleis
tas “Mūsų Lietuvos” priedu, Sao 
Paulo, Brazilijoje. Biuletenį 
paruošė Baltiečiųk raštų komite
tas. Įdėtas Estijos konsulo dr. 
Ferd. Saukas sveikinimo žodis. 
Turiny nemaža istorijos, kitų 
žinių apie visas tris Baltijos tau
tas ir jų išeiviją. 1 nr. išleistas 
1972 birželio mėn., portugalų 
kalba. (E).

— Pavergtųjų Tautų Savaitės 
JAV-se proga PT komitetas Sy
racuse, N. Y. įdėjo kolektyvinį 
laišką “Syracuse Post Stan
dard” (liepos 11), prašydamas 
JAV prezidento susidomėti Lie
tuvos gyventojų padėtimi. Pasi
rašė vengrų, lenkų, ukrainiečių, 
estų, latvių atstovai ir lietuvių 
vardu Pranas Petrauskas. (E).

— Darius V. Bakūnas, JAV 
aviacijos majoras, grįžęs iš Viet
namo karo, buvo paskirtas į aukš
tųjų aviacijos karininkų mo
kyklą — Air Command and S 
College.
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CHAS. WEYDIG & SONS INC.

20-68 Steinway Street
L. I. C.

Tele.: AS 8-0124

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE
_____ . TOU - -

• ____ SERVICE ____

DAN MARSHALL 
53 Pitt St. 

N.Y.C. 
Painter Experienced 

Will do Ceiling & Plaster 
Work Neat & Reliable 

Call 475-1845

•

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

SERVICE
Stop searching 

Will supply your missing Mink 
SOLETA FURS 

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.

' ------------------
Concrete Brick Work & 

Patios & Tiles 
All Work guaranteed 

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

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

206-10 Hillside Ave.

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

CONCRETE WORK — side walks, 
basmnt, driway, inside 5c outside; also 
pistering & general home improvements. 
Good work, reasonable. Call (212) 784- 
9484 Lie. No. 695406

WALLACE FARRAD 
231 W. 149th Street 

N. Y. C.
Light Hauling & Trucking 

24 Hour Service
Call 212 862-438.,

“&'"s FURNITURE &
REFINISHING COMPANY 

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

DISPLAY

Exclusively for Recovered 
Problem Drinkers & Spouse 

’Spacious 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

1972 CHARLES SCHULZ 
CHRISTMAS PLATE

A must to snoopy fans. In full color 
Gift boxed. Write for brochure. If in 
our area, plan on visiting our new 
retail store. We have the largest selec
tion of limited editions available in 
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
^We33mg^owns^2^"* 

Formals from $10
Many more outstanding Bargains 

KAUREEN BRIDAL SHOP 
3655 East Tremont Ave., Bronx 

Call LY 7-0210

Mario’s Auto Inspection service, head
lights adjustment, wheel alignment, 
motor tune-up and brake service. All 
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 & 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 available 

Free Estimates 
Call MA 5-0274

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
quate rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter, 128 East 112 St., New York, N.

Y. 10029 369-5665

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. 

Call 914 636-8967
■» mw i otnm »

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 & B
871 No strand Ave.

DELTA SERVICE
201-09 Hollis Ave. Hollis 

Air Condition & Refrigeration 
G&E Ranges Installed and 

Repaired Call 776-5276 Ask for Mr. B.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

8 dol.: V. Kazlauskas, Chicago, 
Ill.

Po 7 dol.: K. Rinkevičius, Jer
sey City, N.J., St. Everlin, Ave
nel, N.J.

Po 5 dol.: L. Bajorūnas, South
field, Mich., A. Skaistys, Grims
by, Canada, A. Žukauskas, Oak 
Park, Ill.

Po 4 dol.: F. Prekeris, Stam
ford, Conn., J. Žemaitis, Wa
terbury, Conn., A. Jonynas, E. 
Haven, Conn., J. Žukauskas, 
Union City, Conn.

Po 3 dol.: A. Dailidis, A. Jalins
kas, W. Hartford, Conn., A. Bo- 
čys, Langhome, Pa., C. Tama
šauskas, Philadelphia, Pa.
• Po 2 dol.: Iš Mass, valstijos: 
K. Vasikauskas, K. Simanavičius, 
S. Petrauskas, A. Matjoška, K. Si
manavičius, M. Mockapetis, K. 
Šimėnas, K. Bačanskas, T. Ja- 
nukėnas, dr. B. Mikonis, M. Kris- 
tapanis, H. Gineitis, Dorchester, 
F. Zaleskas, K. Merkis, J. Vemb
rė, P. Petronienė, A. Gustaitis, 
M. Žilinskas,T. Bogusas, J.Bogu
šis, O. Ivaškienė, J. Jurėnas, J. 
Rasvadauskas, A. Keturakis, K. 
Dūda, So. Boston; E. Tamalava- 
ge, A. Molis, A. Venclauskas, 
C. Barisas, E. Balsavich, S. Sta
ras, Z. Svarskis, U. Dulskis, J. 
Tamašauskas, V. Gedmintas, E. 
Pauliukonis, V. Menkeliūnas, K. 
Vaičekauskas, F. Jurgelionis, B. 
Mudėnas, dr. W. Vaitkus, A. Sle-

Adirondakų kalnų perlas — Lake George, kurio pakrantėje 
yra gražioji lietuvių Slyvynų vasarvietė Blue Water Manor, 
Diamond Point, N.Y. 12824. Tel. (518) NH 4-5071. Nuo New 
Yorko apie 200 mylių. Iš N.Y. Thruway Exit 24, į Nortway 
87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 mylios j šiaurę.

Floor Waxing 
Sanding & Staining for 
Houses-— Industrial 

Commercial Places 
All Work Guaranteed

Call 499-4632

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)

FINE GENERAL CONTRACTORS 
Our Specialty, Painting, Plastering 

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

Call 638-9444 Mornings & Eves;

i » IIJMCTMMWWKUMMMWMMUMWMS

GENERAL CONTRACTORS
Low Cost Estimates, Masonry, Carpentry 

Painting, Roofing Electrical
& Demolition, Expert Workmanship. 

Call bet. 9AM & 6 PM 201 672-6877 
201 746-0707

ASSOCIATED BROS. 
CONTRACTING GROUP INC.

e DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

EXCELLENT OPPORTUNITY 
DINER FOR SALE

Latham Colonie. Goody Buy. Retiring, 
can’t Handle Business. 5 minutes from 1
Albany Airport. Diner for Sale with 1 
Acre of Land, or Diner for Sale without 
Land. Call (518) 869-5178 or (518) 869- 
8991.

HOBBY LAND MARINE
Dealers of Bertram. Penn Yan, Boston

I Whaler, Boats, Grady White Cresliner 
Special Fall Clearance Specials 262 
Montauk Hwy. and Shinnecock Canal. 
Hampton Bays. N.Y. (516) RA 8-4313.

World Wide Message Center-Tele
phone messages relayed & received 
on local & l.nlerr.ational levels. $?.00 
per mon. For info, (212) 62X-O884.

ma, Worcester.
Iš Conn, valstijos: kun. dr. A. 

Pupšys, Middletown.; V. Ku
bilius, Vernon; P. Davidonis, 
Milford; K. Miglinas, Enfield; P. 
Rastas, Fairfield; N. Lucas, Bris
tol; T. Bakšinskas, Southbury; M. 
Kroukaitis, A. Voketaitis, L. Mer
kevičius, New Haven; S. Zdanis, 
J. Gaižutis, Oakville; V. Stašai
tis, A. Stasiukevičius, New
ington; A. Klimaytis, A. Navi- 
domske, L. Radzwillas, J. But
kus, B. Kukler, V. Jukna, Brid
geport; A. Mikalauski, E. Čiur
lys, kun. A. Gradeck, A. Kašėta, 
New Britain; M. Giraitis, dr. A. 
Kučas, M. Kerpė, kun. V. Zaka
ras, Putnarri; Seselės, A. Naike- 
lis, T. Grybowski, Thompson; 
A. Kuprevičius, I. Simanauskas,
L. Vitėnas, S. Srupsas, E. Kirei- nariam

Nuotr. V. Maželio

SPORTAS
NAUJA L.A.K. VALDYBA
Birželio pradžioj visuotiniam 

Lietuvių Atletų Klubo narių 
susirinkime išrinkta nauja klubo 
valdyba. Pirmininku išrinktas 
CCNY fizinio auklėjimo direkto
rius Rimas Klivečka. Vicepirm. 
ir sporto reikalų vedėjas —.A. 
Šilbajoris. Sekretorius — S. Re- 
mėza. Iždininkas — S. Prapuo
lenis. Finansų sekretorius — D. 
Averka. Turto globėjas — K. 
Budfečkas, ir specialus pajamų 
vajaus vedėjas — V. Steponis.

Naujoji valdyba dėkoja buv. 
pirmininkui J. Baubai ir kitiem 

už gražią pereiti! metų
veiklą ir tikisi visuomenės prita
rimo ir paramos tolimesniam 
sporto ugdymui New Yorko lie
tuvių jaunimo tarpe.

LOTERIJA
L. A. Klubo futbolininkų ke

lionės į Chicagą išlaidom pa
dengti buvo suruošta loterija, ku
rios bilietėlius platino patys fut
bolininkai ir jų draugai. Birželio 
.10 Kultūros Židinyje surengto 
pobūvio metu įvyko bilietų 
traukimas. Netikėtu laimėtoju 
tapo pats L.A.K. pirmininkas 
R. Klivečka. Savo laimėjimą 
(dviem žmonėm apmokėtą kelio
nę į Chicagą) p. Klivečka paau
kojo futbolo komandai.

NAUJOS PLOKŠTELES
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- 
i timui pridedama 50 c. Darbi- 
Įninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Great Pine and Carpentry 
Paneling — Ceiling 

All Types Electrical Plumbing 
Roofing 24 Hour Service 

Call 235-6539 or 235-6124

SPECIAL SERVICE

607 Brooklyn Rd. Brooklyn
Complete House Cleaning Service 

Furniture Polishing. Dusting, 
Vacuuming, Floor Washing and Waxing 

All Work Guaranteed. Call 493-6062

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, Druskininkai 
ir Roma.

DOG HOUSES
Quality Construction

5 sizes Cedar Wood Insulated 
Greenbrook Fence Co. U.S. Highway 

No. 22 Watchung, N.J.
Call 201 753-5323
AL ALLWYNN

104-25 194th Street 
St. Albans

Professional Exterminating 
Service Queens & Nassau Lie. Board of 

Health

lis, J. Dapkus, P. Kidolius, V. Ju- 
ralis,T. Bakas, A. Grebliūnas, M. 
Antanaitis, Hartford; J. Zdanys, 
A. Vitkus, W. Hartford; A. Ra
kauskas, P. Kauklys, M. Kelmins- 
ky, J. Leonaitis, E. Hartford; A. 
Ramanauskas, J. Moteunas, Man
chester, V. Skladaitis, J. Slivins- 
kas, J. Kazakauskas, A. Gvaz- 
dauskas, A. Igaunis, J. Žemaitai
tis, E. Valionis, M. Gureckienė, 
I. Smolskis, M. Augustauskas, 
Waterbury.

Po 1 dol. — V. Petraitis, Ark., J. 
Mikelaitis, Tušcon, Ariz., K. Za- 
lieskis, Kenosha, Wise., V. Gri
cius, H. Misiūnas, T. Sereika, 
Los Angeles, Calif., kun. B. Kau
nas, Bass Lake, Calif.; J. Petri-

KITATAUČIU 1 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.

Gc’iausia dovana vaikam — 
įaujai 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 rijoj.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su

Skubiai registruokitės.

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo b Ud 
G vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius jr. 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 2Q1—232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak 
WSOU-FM, 89.5 jneg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

Mice, Rats, Roches etc.
Call 212 740-1905

CAUSEWAY MOTEL
Rates $14, Sat. $20. Weekly $65. Sea

sonal $45 per Week. Near Long Beach 
Island, Minutes to the Beach. We also 

have a Pool
609 Bay Ave. Manahawkin, N.J.

Call 609 597-7704
Available, Econ. Line Van Small Package 
Delivery Service to & from Essex County 

to Manhattan
Daily Insured Call 201 783-7222 

Fully Insured
Recolor 

Carpeting
Sofas Sections Your Home 1 Day- 

Dog Stains Removed
COLUMBIA JU 6-3700
FURS BY JOHN KEFFXS--------------

Fine Furs Mfg. Furrier Est since 1910 
We also repair & remodel 

your fur coat
880 Bergen Ave., Jersey City. N. J 

Call (201) 795-1234

kas, Santa Monica, Calif.; R. Sel- 
kaitis, Dallas, Texas; D. Seilei, 
Las Cruces, New Mexico; Srs. 
Immac. Concep., Montreal, 
Can.; J. Bajoriūnas, Hamilton, 
Can.; J. Gorys, Lasalle, Can.

Dėkojame visiem, kurie sa' o 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skaitytojų 
prisidedant prie kalendoriaus iš
laidų sumažinimo.

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

pastatymo kaladėle—1-.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

HELP W. MALE

1« 
Ii

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadlenlali 
•>10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
82-15 89th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass^ tel JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHR 
1480 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1380 kilocycles ir FM. 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boaton. Mass. 02127

Body & 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 
upand operate. Top Wages, Profit Sharing 
Plan, Overtime. Master Medical and 
Hospital Plan. Exc. Working Conditions. 
Air Conditioned Shop. Malden, Mass. 
617-321-0480. An Equal Opportunity 
Employer.

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo
kantieji) ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221

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 l> n 

K. B. Lynch Contracting Corp
516 643-9265

GERIAUSIAI PAILSĖS1T 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 pušy, 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 į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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PO CHICAGOS DANGUM
šaulių Vytauto Didžiojo kuo

pa Chicagoj buria vis daugiau 
lietuviško jaunimo ir senimo. 
Biuletenio paskutiniam nume
ry paskelbta, kad įstojo šie nau
ji nariai: A. Davis, Modesta Da
vis, kun. P. Urbaitis, C. Wood, 
V. Tutlys, G. Mališauskas, Br. 
Petrauskas, B. Žemgulis. Šaudy
mo vadovu pakviestas K. Pum
putis. Kuopa paskyrė 50 dol. 
Michigan mieste, International 
Parke lietuvių ramovėnų sta
tomam pantinklui statyti. Pa
minklas skirtas trim Lietuvos bu- 
vusiem prezidentam.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus išleido atsišaukimų j

Francis Nevins (laiko žymenį), Norwood, Mass., Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčios vyriausias tvarkdarys vietos Ko
lumbo Vyčių 252 kuopos buvo išrinktas kaip ‘‘metų vytis” 
už jo pavyzdingą veiklą katalikiškame gyvenime. Pagerbimo

Los Angeles jaunimo ansamblio narės: Virginija Irlikytė, 
Aušra Reivydaitė ir Regina Pavasarytė liepos 9 dalyvavo lie
tuvių televizijos programoj Chicagoj. Nuotr. M. Nagio

Apreiškimo parapijos žinios
Parapijos metinis piknikas 

buvo liepos 30 Plattdeutsch*- 
park. Buvo puikus oras, tai žmo
nių susirinko apie 600. Skambė
jo liletuviškos dainos, šo
kiam grojo J. Thomo orkestras. 
Tai buvo geriausia proga susi
tikti su tolimesniais Long Island 
lietuviais ir drauge pasivažinė
ti.

Daug darbo prie pikniko pa
sisekimo įdėjo: J. Jankus, J. An- 
tanovich, M. Povilaitis, M. Si
monaitis. Loterijos krepšius au
kojo: Marytė Shalins, Amžinojo 
ir Gyvojo Rožančiaus Draugi
jos. Čia pasidarbavo E. Ka.še- 
tienė, Rinkevičienė, Mrs. Sha
lins, Simonaitienė, St. Ruokienė, 
Kezienė, Migonienė ir kitos. Už 
laimėjimo bilietus surinko 302 
dol. Visom ir visiem nuoširdi 
padėka. Šiuo savo darbu ir at
silankymu visi parodė, kad lie
tuviai supranta savos parapi
jos reikalus.

Pinigines premijas laimėjo: dr. 
Al. Bagdono šeima — 100 dol., 
Michael Wojchik— 75 dol., Bar
bora Bagdonas — 75 dol., He
len Stelmokas — 50 dol., A. 
Daniūnienė — 50 dol. Po 25 
dol. laimėjo: Mr. Mrs. Migonis, 
St. Žvirblis, Ona Alekna, V. 
Senken, M. Goldikienė ir Alf. 
Jankauskas.

Šia proga laimėtojai aukojo 
bažnyčios papuošimui: Mrs. H. 
Bagdonas — 50 dol., H. Stelmo
kas — 25 dol., Ona Alekna — 
25 dol., Mrs. Migonis — 10 dol. 
Visiem nuoširdi padėka.

Mirusieji. Liepos mėnesį iš 
Apreiškimo bažnyčios palaidoti: 
Zigmas Zupko, Juozas Janke
liūnas, Ona Paulevich, dr. A. Ra

manauskas, Joseph Dumblis, 
John Revukas ir Ona Pilger.

Pietūs. Rugpiūčio 6 visi bingo 
darbininkai turėjo išvyką ir pie
tus Steak Pub Valley Stream res
torane. Po pietų visi vyko į 
John pajūrio teatrą pažiūrėti The 
King and I. Dalyviai yra dėkin
gi klebonui už tokį puikų vai
šingumą ir kartu dalyvavimą vi
soj programoj. Viso dalyvavo 
45 asmenys.

Kun. L. Budreckas Apreiš
kimo parapijos klebonijoj apsi
gyveno nuo rugpiūčio 5.

Susituokė Birutė Liobė ir Ge
rald Rusinko rugpiūčio 5. Mišių 
metu solo giedojo Mečys Raz- 
gaitis. Vestuvinės vaišės buvo 
Regency restorane, šokiam grojo 
Joe Thomas orkestras.

Pakrikštyta: Loretos ir Petro 
Vainių sūnus, Paty ir Sauliaus 
Šventoraičių dukrelė Lora, 
Vlado ir Irenos Bilerių pirmoji 
dukrelė Indrė Kristina.

DALIUS J. BRIEDIS —

medicinos daktaras
Dr. Dalius J. Briedis šį pa

vasarį sėkmingai baigė medici
nos studijas John Hopkins uni
versitete. Jaunasis daktaras išvy
ko vienerių metų intemo prak
tikos atlikti McGill universiteto 
vadovaujamo] Royal Victoria li
goninėj Montreal y.

Dalius J. Briedis yra 24 metų 
vyras (g. 1948 bal. 28), didelių 
gabumų ir darbštus mokslinin
kas. Kai 1965 baigė aukštesnią
ją Stuyvesant mokyklą, gavo 
tris stipendijas: National Merit,

visuomenę, kad ji remtų muzie
jaus statybą. Kuratorius Konst. 
Petrauskas kviečia visuomenę 
aukoti ir stoti nariais. Nario me
tinis mokestis 10 dol.’, nario rė
mėjo — 25 dol. ir amžino nario 
— 100 dol. šiais metais įstojo 
20 naujų narių iš įvairiausių vie
tovių, o visam amžiui 9 nariai. 
Muziejaus gegužinė bus rugpiū
čio 27 Stone Crest Mannor, New 
Buffalo, Mich., prie ežero.

Jaunimo centro naujų patalpų 
atidarymas įvyks rugsėjo 10. 
Bus specialios iškilmės ir va
karienė. Jėzuitų leidžiamas dvi
savaitinis laikraštis “Mūsų Ži
nios” išeis specialiai padidintas. 
Jaunimo centro sodelis gražiai 
išpuoštas Talantų šeimos dėka. 
Čiurlionio galerija, anksčiau il
gus metus buvusi rūsy, dabar 
bus perkelta į naujus rūmus. 
Bus priglausta ir Dariaus ir Gi
rėno mokykla.

Žuvusių pagerbimas įvyks 
rugpiūčio 22 Civic Plazoj. Bus 
pagerbti visi Chicagos vyrai ir 
moterys, žuvę I, II, Korėjos bei 
Vietnamo karuose. Burmistras 
Daley prašo, kad žuvusiųjų šei
mos pristatytų savo pavardes ir 
rezervuotų sau vietą iškilmėse. 
Tuose karuose yra nemaža žu
vusių ir lietuvių.

Bal. Brazdžionis

vakarienėj dalyvavo klebonas kun. Albertas Abračinskas, 
kolegos tvarkadariai: Jasper Pazniokas, William Grudinskas, 
Antanas Mickūnas, John Shipalauski, Jonas Navickas, Mi
chael Marles. Nuotraukoj trūksta Al Kazulio, Frank Eppich 
ir Povilo Žuko.

Bostono veidas pasikeitė. At
sirado dangoraižiai, atsirado 
daugiau griuvėsių ir šiukšlių. 
Bet jis pasikeitė ir kita prasme. 
Maždaug prieš 20 metų net ir 
nakties metu, galima sakyti,bu
vo saugu vaikščioti daugeliu 
Bostono gatvių. Bet tie geri ir - 
saugūs laikai praėjo. Prieš kiek 
laiko lietuvių klube chuliganai 
sumušė klubo vedėją Kazakaitį. 
Neseniai buvo užpultas smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas. 
Toki blogi reiškiniai kartojasi vi
sur ir su visų lyčių, užsiėmimų

ELIZABETH, N. J.

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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

n n i*

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švaros 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

National Honor Society ir Re- 
gents . Pasiryžęs studijuoti me
diciną, įstojo į Johns Hopkins 
universitetą. Aštuonerių metų 
kursą baigė per septynerius me
tus. Priklausė Phi Beta Kappa 
draugijai. 1970 buvo mokyklos 
išsiųstas šešiem mėnesiam į St. 
Thomas medicinos mokyklą 
Londone. Šiais metais American 
College of Physicians pakvietė 
skaityti pranešimą gydytojų 
suvažiavime Atlantic City. Skai
tė pranešimą iš savo tyrimų: 
“Vitamin B12 absorbtion test”.

Briedžiai anksčiau gyveno 
Richmond Hill. Prieš kelerius
metus, sūnum padedant, supla
navo ir pasistatė namus Tuxedo 
Park, N. Y. Tėvas — Jonas Brie
dis — dirba Chase Manhattan 
banke, o motina — Ona Brie
dienė — yra gailestingoji 
sesuo. Vyresnysis Briedžių sū
nus yra architektas.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos Šv. Vardo ir Altoriaus 
draugijų parapijos naudai pik
nikas įvyks rugsėjo 17 nuo 2 
iki 9 vai. popiet parapijos aikš
tėj. Piknike bus vertingų laimė
jimų ir daug kit^ įvairumų, o taip 
pat ir muzika, gėrimai ir skanūs 
užkandžiai.

Parapijos metinės loterijos lai
mingų bilietų traukimas įvyks 
spalio 14, 10 v. v. parapijos sa
lėj. Ta proga salė jau bus ati
darą nuo 5-tos vai. popiet ir veiks 
gėrimų ir užkandžių barai. Įėji
mo auka 1 dol., už kuri įeinan
tysis gali dalyvauti kitoj, smul
kioj, loterijoj, vadinamoj “Chi
nese Auction”.

Į tėvų pranciškonų vasarvietę 
Kennebunkport ekskursijos au
tobusas nuo Elizabetho Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
bažnyčios išvažiuoje 11 vai. vak. - 
spalio 6 ir grįš spalio 9 d., 
pirmadienį, apie 2 vai. popiet. 
Kelionė, maistas ir nakvynė 
(lukšus kambarys dvieiff'asm.) 
60 dol. Dar yra likę keletas vie
tų autobuse, tad, norintieji šioj 
ekskursijoj dalyvauti, prašomi

nedelsiant registruotis pas Mrs. 
B. Delasey, tel. 341-9633 arba 
352-2271. Registruojantis įmo

kamas depozitas.25 dol.
Parapijos choro pirmoji po- 

atostoginė repeticija šaukiama 
rugsėjo 27 d. po 11-tos vai. mi
šių parapinės mokyklos patal
pose. Kadangi šioj repeticijoj bus 
aptariamas šio choro 75-rių metų 
sukakties minėjimas, tad visų 
choristų bei chorisčių dalyvavi
mas būtinas. Taip pat mielai lau
kiami ir nauji choro dalyviai- 
ės.

Rita Garbačiauskaitė, slidžių 
instruktorė Zermatte, Šveicari
joj, liepos vidury globojo slidi- 
ninkes iš New Yorko: Rimą Cer- 
keliūnienę su dukra Laura. Ne
trukus po to, liepos 27, Garba
čiauskaitė, besileisdama nuo 
Matterhomo, susižeidė kulną. 
Malūnsparniu ją nuskraidino į 
slėnį Zermatte, o iš ten nuvežė 
į Zuerichą, kur padaryta kom
plikuota operacija, užsitęsusi 
dvi su puse valandos. Ritos tėvai 
yra Stepas ir Elena Garbačiaus
kai, sporto Lietuvoj pradinin
kai, kurie gyvena Z ue rich e.

ir luomų žmonėmis. Kol vienas 
lietuvis susidėjo pasilenkęs 
maistą į savo automobilį, tai jam 
spėjo nupiauti užpakalinę kelnių 
kišenę. Nusikaltėlių skaičius 
smarkiai didėja, nes jiem taiko
mos visokios lengvatos. Artėja 
rinkimai. Jei norim pagerėjimo, 
visi privalom balsuoti už tuos 
kandidatus, kurie kalba už tvar
ką, o ne už tuos, kurie žada 
dar didesnes laisves nusikaltė
liam, o tuo pačiu griauna ir 
pačią Ameriką.

Alė ir Alfonsas Murauskai 
iš Chicagos, ir Murausko se
suo Agota iš Brazilijos, vykdami 

atostogų pas pranciškonus į 
Maine, sustojo Bostone ir ap
lankė pažįstamus.

Apie Lietuvą transliuojama 
Bostone per WBUR stotį 90.9 
FM banga 11 vai. ryto sekmadie
niais, rugpiūčio 13 ii 90 Pirmoj - 
transliacijoj pažvelgta į Lietuvos 
istoriją, kovas už laisvę, sovietų 
okupaciją. Pokalbiuose daly
vavo ir Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis iš New Yorko. Antra 
programa skiriama lietuvių kal
bai ir kultūrai nagrinėti. Pokal
biuose dalyvaus Jonas Mekas, 
komp. Jeronimas Kačinskas ir 
Stasys Santvaras.

Readex Microprint bendrovei 
persikeliant į kitas patalpas, Kęs
tučio Miklo dėka Kultūros Ži
dinio būsimai bibliotekai buvo 
padovanota virš 20 metalinių 
knygom lentynų bei kitų baldų. 
Bendrovės prezidentui ir K. 
MikJui nuoširdus ačiū. Taip pat 
gili padėka J. Tutinui, J. Kli- 
večkai ir A. Razgaičiui už pagal
bą jas pervežant.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
jau keliolika metų dėstąs Šv. 
Raštą Manhattan kolegijoj, 
Bronx, N.Y., metus laiko iš 
kolegijos buvo gavęs apmokamų 
atostogų ir jas praleido Jeruza
lėj ir Romoj, gilindamas Šv. Raš
to studijas. Pro Azijos kraštus 
šio mėnesio pabaigoj grįžta į JAV 
ir sustos Los Angeles, Calif. 
Rudenį vėl tęs profesūros dar
bą Manhattan kolegijoj.

LITERATŪROS KONKURSAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Švietimo Taryba yra paskelbusi 
konkursą parašyti jaunimui 
(paaugliam) tinkamą literatūrinį 
veikalą (romaną, apysaką, nove
lę). Veikalas turi būti ne trum

Brangiam Atsiminimui I Sukaktuvės

PAULINA ŠIMONIS I RAPOLAS KUMŠTYS
15 metų ■ 25 metai

PAULINA SIMONAITĖ KUMŠTIENĖ gimė Klingų 
kaime, Salamiečio parapijoj, duktė kalvio Tomo Ši
monio ir Elzbietos Braisdžiūtės. Emigravo į Ameriką 
būdama 16 metų ir išdirbo 41 metus žaislų fabrike. 
Paliko sūnų, dukterj ir anūkę. Iš jos kartos dar liko 
brolis Albinas Bostone ir tolimesni — kunigas Ja- 
nilionis ir fabriko savininkas Bronius Eidukonis —

pesnis kaip 150 mašinėle rašytų 
puslapių. Laimėtojui skiriama 
1000 dol. premija. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu ir į at
skirą voką įdėjus savo tikrą pa
vardę, adresą bei telefoną, siųs
ti adresu: J. Vaišnys, 2345 W. 56 
Street,Chicago, Ill. 60636.

Rankraščiam įteikti terminas 
— 1972 gruodžio 31. Konkurso 
komisijos vertinimo pirmininku 
pakviestas dr. Henrikas Nagys. 
Jis sudarys komisiją Montrealy- 
je. Vertinimo komisija, reikalui 
esant, galės skelti premiją į dvi 
dalis. Premijuoti veikalo spaus
dinimu pasirūpins švietimo 
Taryba, o su nepremituojų, bet 
spausdintinų veikalų autoriais 
bus tariamasi atskirai leidimo ir 
spausdinimo klausimais.

JAV LB Švietimo Taryba

Worcester; Mass.. -s

Kun. Jonas Bakanas nuo bir
želio mėn. pasitraukė į pensiją 
ir apsigyveno vyskupijos kuni
gam skirtuose poilsio namuose. 
Daugiausia našių darbo metų jis 
praleido Šv. Kazimiero parapi
joj, Worcestery. Šios parapijos 
tikintieji iš dėkingumo jam 
rengia pagerbimo ir atsisveiki
nimo pietus rugpiūčio 20, sek
madienį, 1 vai. popiet Maironio 
parke.

Kun. J. Bakanas gimė 1906 
vasario 13 Worcestery. Baigęs 
reikiamas studijas, 1930 birželio 
14 buvo įventintas kunigu. Tai 
pirmas čia gimęs ir iš Šv. Ka
zimiero parapijos įšventintas ku
nigas. Pastoracijos darbą teko 
dirbti įvairiose parapijose vika
ro pareigose, kol 1956 buvo pa
skirtas Šv. Mato parapijos Corda
ville administratorium. 1957 
rugsėjo 11 buvo paskirtas Šv. 
Kazimiero parapijos Worcestery 
administratorium. Juo išbuvo il
goką laiką, kol klebonu buvo 
paskirtas kun. J. Jutkevičius. Jam 
mirus, vėl buvo paskirtas tos pat 
parapijos administratorium. Tas 
pareigas ėjo kol parapiją 1972 
vasario mėn. perėmė Tėvai Ma
rijonai.

Šv. Kazimiero parapijos gegu
žinė — piktinas įvyks Reini- 
kaičių sodyboj prie Milbury eže
ro, vadinamam Point Rock par
ke rugsėjo 9, šeštadienį, 1 vai. 
popiet. J. M.

abu Pietinėje Amerikoje.
RAPOLAS KUMŠTYS gimė Radžiūnų kaime, Pa

lėvenės parapijoj, sūnus Juozapo, kuris buvo narys 
Ukmergės teismo ir kaimo seniūnas. Rapolo motina 
buvo Uršulė Bukytė iš giminės Didžiagrasčių Didžiulių 
ir tetulė patronė Puidokų spaustuvės. Pats Rapolas 
tarnavo du terminus Carienės tėvo, Danijos karaliaus, 
garbės pulke, apsistojusiam Alexandropoly, Armėnijoj, 
Kaukaze. Atvažiavo į Ameriką 1909 metais. Mėgino 
mėsos prekybą ir tarnavo kaip trustee Atholos Lie
tuvių Kooperacijos mėsinėj. Taipgi jis buvęs Blaivi
ninkų Athol kuopos prezidentas. Rėmė Lietuvos atsi- 
steiglmą su bonals. Parvažiavo j Lietuvą 1922 metais 
Ir grįžęs į Ameriką išėjo į fabriką dirbti. Palikdamas 
ten sveikatą, mirė sulaukęs tik 66 metų.

Anna Kumštis
P. O. Box 174
Newtonvllle, Mass. 02160

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Prfesfdent

filo banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfįaJf.S. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virt $213,000,000.

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

f
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New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš- 
paskutiniam laikraščio puslapy.

Balfo centro valdybos posė
dis bus rugpiūčio 17, ketvirta
dienį, 6 v. v. Balfo centro pa
talpose. Bus kalbama šių metų 
seimo reikalais.

Dail. Juozo Bagdono 40 metų 
kūrybinio darbo sukakties proga 
ruošiama jo tapybos kūrinių ap
žvalginė paroda rugsėjo 9-10 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
Parodą ruošia LB Vaižganto kul
tūros klubas.

Religinės Šalpos koncertas 
rengiamas gruodžio 10.

A. L. Vargonininkų ir Muzi
kų Sąjungos seimas šaukiamas 
šiais metais Darbo dienos sa
vaitgalį Angelų Karalienės para
pijos salėj. Tai bus 50-tasis sei
mas. Pati vargonininkų sąjunga 
yra įkurta 1911 Baltimorėje, 
kur buvo sušauktas vargonininkų 
suvažiavimas. Šį sukaktuvinį sei
mą globoja Sąjungos dvasios 
vadas kun. A. Petrauskas, An
gelų Karalienės parapijos klebo
nas.

Kun. Vytautas Pikturna, Ange
lų Karalienės parapijos vikaras, 
rugpiūčio mėnesį atostogauja sa
vo vasarvietėj Long Islande. Į 
parapijos bažnyčią grįžta kiek
vieną šeštadienį ir sekmadienį.

O. ir J. Audėnai persikėlė į 
naują butą. Dabar jų adresas yra: 
121-07 97 Ave., Richmond Hill, 
N.Y. 11419. Telef. 846-5649.

A.a. Jadvygai Bajalienei pri
siminti, jos vardu Kultūros Ži
dinio statybos fondui 10 dol. pa
aukojo S. Lack šeima iš Chicagos, 
III.

Karolis Binkins, Home Report
er and Sunset News savaitraš
čio Brooklyne redakcijos foto
grafas, kaip ir jo žmona fotografė 
Antoneta, dažnai atsiunčia nuo
traukų Darbininkui iš lietuvių ir 
amerikiečių veiklos New Yorke. 
Minėtame amerikiečių savait
rašty, šalia vietos kronikos nuo
traukų, dažnai įdeda nuotraukų 
iš lietuviško gyvenimo. Liepos 
7 d. numery specialiam nuotrau
kų puslapy patalpinta nuotrauka 
iš lietuvių demonstracijų Times 
Square, New Yorke.

Vargonininkų - muzikų ženk
lelį netrukus išleidžia Vargoni
ninkų - Muzikų sąjunga. Ženk
lelio projektą piešė Paulius Jur
kus, technikinius darbus atlie
ka P. Novasielskis Bostone. 
Ženkliukas bus baigtas muzikų 
seimui.

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

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

Dalis newyorkiečių prie Dariaus ir Girėno paminklo liepos 22, paminėję jų skridimo 
sukaktį. Išk.: L. Žitkus, A. Diržys, J. Valaitis, dail. J. Juodis, adv. Stp. Briedis, Br. 
Spudienė, A. Balsys, Pr. Spūdis, S. Kontrimas, E. Mikužiūtė, .Ant. Mačionis, Bujokienė, 
M. Vasilka, M. Razgaitis, Ant. Jančia ir kt.

Redakcija ........................455-7281
Administracija ............. 452-2923
Spaustuvė .......................452-6916
Vienuolynas ................... 455-7068
Kultūros Židinys...........827-9865

Dail. Ona Draugelytė-Ku- 
činskienė mirė San Antonio Ar
gentinoj 1972 rugpiūčio 3. Pa
maldos už jos vėlę bus tėvų 
pranciškonų vienuolyne rugpiū
čio 19, šeštadienį, 9 v. r. Ve
lionės sesuo Magdalena Gal
dikienė prašo draugus bei pa
žįstamus pasimelsti jos inten
cija.

Antaninos Ošlapienės viene- 
rių metų mirties sukaktis bus 
prisiminta rugpiūčio 19, šešta
dienį, 10 vai. mišiomis pranciš
konų vienuolyno koplyčioj. Gi
minės, draugai kviečiami daly
vauti. Velionė buvo veikli L.M. 
K. Federacijos New Yorko klubo 
narė, tam klubui pagelbėdavo vi
suose reikaluose. Visos klubo na
rės kviečiamos dalyvauti mi
šiose.

Dr. Henrikas Amanas, iš Bal- 
timorės, Medicinos žurnalo re
daktorius, rugpiūčio 10 buvo at
vykęs į pranciškonų spaustu
vę Brooklyne ir čia sutvarkė 
bei parengė naują Medicinos 
žurnalo numerį, kuris greitu lai
ku bus atspausdintas. Tą pačią 
dieną dr. Armanas dar aplankė 
ir Medicinos žurnalo adminis
tratorę dr. Jadvygą Vytuvienę.

Skulptorė Elena Kepalaitė 
rugpiūčio 12 išskrido atostogų 
pas savo seserį B. Plukienę St. 
Monica, Calif. Atostogose išbus 
tris savaites.

Rastas moteriškas laikrodėlis 
Apreiškimo parapijos salėj, kai 
ten gegužės mėnesį buvo Mo
tinos dienos minėjimas. Laikro
dėlis dabar yra pas Birutę Ra- 
dzivanienę, tel. 441-2304.

Balfo vajaus metinis vakaras į- 
vyks spalio 21 Maspethe, Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
salėj.

Elizabeth, N. J., Kat. Moterų 
Sąjungos apskritis ruošia koncer
tą pranciškonų statomo Kultū
ros Židinio naudai. Koncertas į- 
vyks Elizabethe, Lietuvių Lais
vės salėj, rugsėjo 23, šeštadienį, 
7 vai. vak. Programą atliks Ži
buoklių sekstetas, vadovaujamas 
muz. Liudo Stuko, ir jauna so
listė Jūratė Veblaitytė, neseniai 
New Yorke, Kolumbijos univer
sitete gavusi muzikos magistrės 
laipsnį. Po koncerto įvyks šokiai. 
Veiks bufetas su įvairia atgai
va. Įžanga 2.50 dol. Jaunimui 
pusė kainos.

Ridgewoode išnuomojamas 
5 kambarių butas. Teirautis tel. 
277-1722.

Ridgewoode parduodamas 
4 šeimų mūrinis namas su res
toranu. Namas yra kampinis ir 
atskirtas nuo kitų. Teirautis tel. 
277-1722.

Išnuomosiu vieną kambarį su 
centriniu šildymu, su baldais, 
bendra virtuve ir vonia. Rašyti: 
V. Geibavičius, 73 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Tel. 366- 
0354.

Lietuviška kolonija, kuriama 
Lito bendrovės Putname, Conn., 
sėkmingai vystosi. Baigiama 
tvarkyti juridiniai klausimai su 
vietos įstaigomis, drauge par
duodama ir žemė. Praėjusią sa
vaitę parduota 2 sklypai. Iki 
šiol jau parduota 45 akrai, ar
ba 50 procentų viso ploto. Bū
dinga, kad keli būsimos kolo- 

■nijos nariai daro planus ir ren
giasi ateinančiais metais pra
dėti statybą. Vietos gyventojai 
lietuviška kolonija yra suintere
suoti, patiriamas'ir jų prielan
kumas. Norintieji gauti Putnamo 
lietuvių kolonijos klausimu 
daugiau informacijos, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: A. Skėrys, 
84-41 88 St., Woodhaven, N. Y., 
11421, tel. (212) 846-0220.

Muz. Algirdas Kačanauskas, 
pasidžiaugęs Vaižganto klubo 
veikla, tai veiklai plėsti pa
aukojo 20 dol. Tai pirmas mece
natas, auka parėmęs kultūros 
klubą. Klubo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

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- 
siri-nkti pirmąsias vietas.

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

PAMINĖJO DARIAUS IR 
GIRĖNO SRIDIMO 

SUKAKTĮ
Williamsburge, prie Dariaus 

ir Girėno paminklo, liepos 22 
d. newyorkiečiai paminėjo Da-- 
riaus ir Girėno skridimo su
kaktį.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė 
Dariaus ir Girėno Paminklo 
komiteto pirm. Bronė Spudienė. 
Invokaciją sukalbėjo Tėvas 
Petras Baniūnas, OFM, JAV ir 
Lietuvos himnus sugiedojo so
listas Mečys Razgaitis.

Darių ir Girėną, jų skridimo 
ir tragiško žuvimo prasmę savo 
kalbose prisiminė New Yorko 
LB atstovas A. Balsys, dail. J. 
Juodis, SLA iždininkė E. Mi- 
kužiūtė, Vienybės red. J. Valai
tis, Moterų Vienybės atstovė 
Bujokienė, Liet, vyčių atstovė E. 
Kulber, adv; Stp. Briedis ir kt.

Minėjimą rengė Dariaus ir Gi
rėno Paminklo komitetas, talki
namas LDD 7 kuopos.

New Yorko laimėtojai: Andrius Birutis, Paulius Šilbajoris 
ir Rimas Birutis.

SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ
WORCESTER, MASS.

Maironio parke Shrewsbury, 
Worcesterio priemiesty, birželio 
24-25 vėl susirinko būriai skau
tų ir skaučių dalyvauti jau 17- 
toj metinėj Atlanto rajono 
sporto šventėj. Šį kartą šventės 
atidarymo iškilmės šeštadienio 
rytą tapo lietaus “nuplautos”, 
todėl sportinės varžybos turėjo 
prasidėti vietinės mokyklos 
sporto salėj. Tačiau netrukus 
saulė ir dalyviai grįžo į Mairo
nio parką ir sėkmingai vykdė 
varžybų programą.

Žaidynėse dalyvavo penkios 
vietovės: Bostonas, Elizabethas, 
Hartfordas, New Yorkas ir Wor- 
cesteris. Hartfordo dalyvių 
skaičius ir entuziazmas pastebi
mai sumažėjęs, tačiau Eliza
bethas pasirodė su gražiu prie
augliu. Gal kitą Kaiu$ &rįš Brock- 
tonas, o Washingtonas, Baltimore 
ir kitos vietovės gal irgi įsijungs 
į šią sporto šventę. Nereikėtų 
bijotis dalyvauti kad ir su mažes
niu sportininkų skaičium. New 
Yorkas kadaise atsiveždavo tik 
vieną lengvatletį, o dabar prisi
augino visą būrį. Šitokiam gra
žiam skautų sąskrydy svarbus ne 
tik laimėjimas, bet ir pats daly
vavimas, atnešąs džiaugsmo, 
naujų pažinčių ir malonių prisi
minimų.

Pirmą šventės dieną vyko 
krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso rungtynės, o vakare tam 
pačiam Maironio parke — pamal
dos atviram ore, vėliau — šo
kiai seniem ir jauniem. Sekma
dienio rytą kitoj Quinsigamond 
ežero pusėj varžėsi visų rūšių 
ir amžių lengvatlečiai. Popiet 
vyko finalinės rungtynės, o va
karop — šventės užbaiga, su vė
liavom, taurėm ir sveikinimais. 
Pažymėtina, kad visas varžybas 
stebėjo ir užbaigimo iškilmėse 
dalyvavo abu vyriausieji skauti
ninkai: sesė v.s. L. Milukienė 
ir brolis v.s. P. Molis.

Rajono vadeivės pereinamąją 
taurę pirmą kartą šiose varžy
bose laimėjo New Yorko sesės, 
surinkusios 55 taškus. II-rą vie
tą pasidalino Worcesteris ir Eli
zabethas su 16 taškų, III-čią
— Bostonas su 15.

Skaučių jaunučių klasėje pa
skiri laimėjimai buvo šie. Tink
linis — I New York, II Eliza
beth, III Worcester. Stalo teni
sas— I G. Vebeliūnaitė, N.Y., 
II D. Jasaitytė, N.Y., III A. Oš- 
lapaitė, N. Y. Lengvoji atletika: 
50 m bėgimas — ID. Didžba- 
lytė, Elizabeth, II K. Saiminin- 
kaitė, Hartford, III A. Bemier, 
N. Y.: 100 m. bėgimas — ID. 
Didžbalytė, Elizabeth, II A. Ber
nier, N.Y., III A. Šarkauskaitė, 
Worcester; šuolis į tolį — IS. 
Bacevičiūtė, Boston, II D. Didž
balytė. Elizabeth, III D. Jasaity
tė, N. Y.; estafetė — I New York, 
II Boston, III Elizabeth.

Jaunių klasė. Tinklinis —
I Hartford, II Worcester, III 
Boston. Staloa tenisas — ID. 
Gvildytė, N.Y., II A. Dabrilaitė, 
Worcester, III A. Raškytė, Hart
ford. Lengvoji atletika: 50 m 
bėgimas — IV. Šlapelytė, N.Y.,
II R. Ašenbergaitė, N. Y., III R. 
Galinytė, N. Y.; 100 m bėgimas
— IR. Ašenbergaitė, N.Y., II V. 
Slapelytė, N.Y., III A. Prapuole- 
nytė, Worcester; šuolis į tolį
— I V. Slapelytė, N. Y., II V. Ei- 
kinaitė, Boston, III M. Palubec- 
kaitė, Worcester, estafetė — I 

Boston, II New York, III Wor
cester.

Skautų pereinamąją taurę vėl 
laimėjo New Yorko broliai. Viena 
taurė jau yra pasilikusi New Yor
ke už laimėjimą dvejus metus iš 
eilės (1970 ir 1971). Šiais metais 
pereinamoji taurė nauja, bet lai
mėtojai tie patys. New Yorkas 
I-mą vietą gavo su 80 taškų, 
II — Bostonas su 52 taškais, III 
— Worcesteris su 36 taškais.

Skautų jaunučių klasėje laimė
tojai buvo šie. Krepšinis — I Wor
cester, II Boston, III New Yor
ko “A” komanda. Tinklinis —I 
Worcester, II Boston, III New 
York ir Elizabeth. Stalo tenisas —
I P. Gvildys, N.Y., II Abromavi
čius, Worcester, III T. Ga
rankštis, N. Y. Lengvoji atletika: 
100 m bėgimas — IP. Šilbajo
ris, N.Y., 11 A. Birutis, N.Y., III 
Capkauskas, Boston; 200 m bė
gimas — IB i r u t i s, N.Y.,
II Šarkauskas, Worcester, III 
Šimkus, Boston; šuolis į to
lį — I Šilbajoris, N.Y., II Naike- 
lis, Worcester, III Čepkauskas, 
Boston; rutulio stūmimas — I 
Šilbajoris, N.Y., II Svikla, Wor
cester, III Radionovas, Hartford; 
estafetė — I New’ York (R. Vil

SVARBUS PRANEŠIMAS
Ozone Park — Queens parduodamas puikiai įreng

tas 2 šeimų namas. Pirmame aukšte 3 moderniški 
kambariai, ll-ram aukšte 6 ir puikus rūsis. Graži ap
linka ir geras susisiekimas. Prašoma kaina $48,200.00. 
Kreiptis ROCCO MACHIA, tel. 847-2100.-

NORINTIEMS VYKTI Į 40-jį 
EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 

Melbourne — Australijoje
1973 m. kovo 18 - 25 d.

Ruošiamos dvi kelionės:
l-ji aplink pasaulį, kartu su vysk. V. Brizgiu. 

Išvykstama vasario 2 d., grįžtama kovo 11d.
PROGRAMOJE

Roma Graikija, Etiopija, Kenya, Pietų Afrika, Mauri
cijaus sala, Australija, Prancūzų Polinezija, Hawaii.

Lėktuvo bilietas, visur l-os klasės viešbučiai po du 
kambaryje, kasdien du valgiai, tik Melbourne ir Hawaii 
bus duodami tik pilni pusryčiai, transportai, išvykos 
(sightseeings), priedai už patarnavimus: KAINA 
$3,069, kuri visiem sumažėtų atsiradus pakankamam 

keleivių skaičiui ir tiem, kurie Melbourne norės gy
venti atskirai.

ANTROJI IŠVYKA VASARIO 15, d., 
grįžta kovo 11 d.
Programoje:

Hawaii, Australija, Naujoji Zelandija.
Lėktuvo bilietas, l-os klasės viešbučiai po du kamba
ryje, visur pusryčiai, demi-pensijonas Camberra ir Syd
ney, visi valgiai Naujoje Zelandijoje, transportai, iš
vykos (sightseeings), priedai už patarnavimus: 
KAINA $1,839.

Abiejų grupių keleiviai užsimokės dar po $30 regis
tracijos Kongrese.

Į abi grupes registruotis ar prašyti informacijų ne vė
liau rugsėjo 15 dienos. Rašyti adresu:

CATHINTOURS, Ine. 
109 N. Dearborn

. Chicago, III. 60602

I am interested in the 40th Eucharistic Congress. Please, 
send me detailed informations on Tour I....... Tour II ........

(please, type or print)
Name: ................................................................................................................
City....................................................State.......................Zip Code........

galys ,š ulaitis, Bi rutis.šilbąįoris), 
II Boston, III Worcester.

Jaunių klasė. Krepšinis — I 
Boston, II Hartford, III New 
York. Tinklinis—IBoston,IINew 
New York. Stalo tenisas —
I Ivašauskas, N. Y., II S. La
butis, N.Y., III Dabrila, Bos
ton. Lengvoji atletika: 100 m 
bėgimas — IR. Birutis, N.Y.,
II Tumas, Boston, III Labutis, 
N.Y.; 200 m bėgimas — I Biru
tis, I'J.Y., II Tumas, Boston, III 
Blaževičius, N.Y.; šuolis į tolį—I 
Biru tis, N. Y., II Bacevičius, Bos
ton, UI Labutis, N .Y.; rutulio stū
mimai — I Bitėnas, Elizabeth, 
II Štarinskas, Boston, III Dabri-
la, Boston; estafetė — I New 
York (Blaževičius, Karmazinas, 
Labutis, Birutis), II Bostono “A”, 
III Bostono “B”.

Senjorų klasė pasirodė tiktai 
krepšiniu, kurį laimėjo New Yor
kas. II v. — Worcesteris, IIIv. 
— Bostonas. Krepšinio lygis sen
jorų klasėje šiek tiek susilp
nėjęs. Tikimasi, kad prieauglis 
pataisys padėtį.

Sekmadienį lengvosios atleti
kos aikštėje taip pat vyko 
paukštyčių ir vilkiukų .pirmeny
bės. čia pasireiškė nauji talen
tai įvairiuose bėgimuose ir kito
kiose lenktynėse. Entuziazmas 
buvo didelis. Laimėtojų daug. Iš 
to sprendžiama, kad ir ateity 

nepritrūks sporto šventėje daly
vių. Visos šventės vyriausia 
skaučių sporto vadovė buvo 
vyr. skautė Felda Nemickienė, 
o skautų — s. Rimas Jakubaus
kas.

-o-
Padėka priklauso Worcesterio 

Maironio parko šeimininkam už 
visada maloniai suteiktas 
sporto šventei patalpas, o ypač 
gili, skautiška padėka broliui 
Rimui Jakubauskui, taip pat Ne
vėžio ir Neringos tun
tam, kurie jau tiek daug metų 
sėkmingai rengia šią gražią ir 
prasmingą skautų šventę.

Alg. Š.


