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RUSŲ REAKCIJA Į LIETUVOS ĮVYKIUS: 
ATEIZMĄ SKLEISTI BE GRUBUMO
Bėdos taktika ar apgaulė?

šįmet ant religinės ir tautinės 
laisvės aukuro sudėtos lietuvių 
kraujo aukos Lietuvoje verdan
čia srove degina Maskvos bolše
vikų sąžines. Jie negali orisioa- 
žinti, kad religinės laisvės varžy
mas yra smerkiamas visame pa
saulyje, bet jie negali ir tylėti 
po tokios neįprastos lietuvių re
akcijos ginant savo pagrindines 
žmogiškas laisves.
- į___________________________________________________ ____ ________________________ ________ lietuvius su laiku nureliginti.

JAPONIJA, TAIVANAS IR PEKINAS
Naujasis Japonijos premjeras

Tanaka gavo Pekino kvietimą malinimo pagrindu ir su Maskva, 
atvykti pasikalbėjimui ir jau
davė teigiamą atsakymą. Kelionė kad brangina saugumo sutartį 
įvyks rugsėjo gale. Pasikalbėji- su Amerika ir jos jokiu būdu 
mų tikslas: nauji Japonijos-Kini- 
jos santykiai. Suprantama, kad 
bus kalba apie diplomatinių san
tykių. užmezgimą. Bet kokiomis 
sąlygomis?

Premjeras teigia, kad pasi
rengti reikia apgalvotai, veikti 
šaltai, nes po karo susidariusi 
teisinė ir psichologinė situacija 
yra paini. Dabar savo programai, 
kuri dar neskelbiama, jis jau tu
rįs ne tik savo partijos, bet ir kai
rėje nuo jos esančių politinių 
grupių pritarimą.

Prieš vykdamas Pekinan, jis 
dar matysis su prez. Nixohu, nes 
artimus santykius su Amerika Ja-

KISSINGERIS: PARYŽIUS, SAIGONAS,
TOKIJAS

Per kėlias paskutines dienas 
prez. Nixono patarėjas dr. Kis- 
singeris, spėjama, galėjo įrašy
ti svarbų įvykį pasaulio istori
jos knygose. Jeigu tai pasirody
tų teisinga, įvykis būtų taip įra
šytas: likviduotas Indokinijos 
karas.

Nors tuo metu tarp Washingto- 
no ir Hanojaus vyko apsišaudy-

AMERIKOJ TRUMPAI
— Prez. Nixonas vetavo įstaty

mą, kuriuo kongresas paskyrė 
30;5 bil. dol. darbo ir sveikatos, 
švietimo bei welfare pro
gramoms finansuoti. Vetuota to
dėl, kad paskirta 2 bil. dol. 
daugiau, negu galima naudingai 
išleisti. Toks biudžeto tvarkymas 
dvejose vietose, jei drausmė ne
bus atstatyta, vėl prives prie in
fliacijos atgaivinimo ir mokesčių 
kėlimo.

— Visi bandymai pravesti šį
met rezoliuciją, įpareigojančią 
prezidentą pasitraukti iš Vietna
mo nurodytu laiku, jeigu priešas 
paleis belaisvius, buvo atmesti 
abejuose rūmuose. Manoma, kad 
šįmet jau niekas nebebandys pa
našių rezoliucijų siūlyti. Senate 
jos surinkdavo didesnį procentą 
balsų, bet atstovų rūmuose visa
da susirasdavo didoka dauguma 
joms atmesti.

—■ Automobilių gamintojai 
buvo pakėlę kainas 1973 m. mo
deliams. Baltieji Rūmai įsikišo 
su prašymu kainų pakėlimą ati
dėti. Norėta pakelti nuo 85 iki 
91 dol. už vienetą. Girdisi, kad 
prašymas dalinai bus išklausy
tas — pakėlimas bus žymiai pa
žemintas.

— Nuo prezidentavimo pra
džios iki šios dienos prez. Nixo
nas yra ištraukęs iš Vietnamo ka
ro lauko 500,000 karių. Dabar ten 
nebeliko nė vieno armijos dali
nio, likę yra tik patarėjai, lakū
nai ir jūrininkai, šių pastarųjų 
dauguma yra už P. Vietnamo 
ribų.

Bandydami kaip nors tą reikalą 
švelninti, jie paskelbė greičiau
siai vyr. Maskvos agitpropo pa
gamintą rašinį, kurį būtų gali
ma užvardinti “ir mums, ir 
jums”. Tokia jau jų sukta taktika. 
Bet nedrįso to rašinio paskelbti 
lietuviškai spausdinamoje Lie
tuvos spaudoje, jį paskelbė ru
siškoje “Sovietskaja Litva”. Ko
dėl rusiškai? Gal tik todėl, kad 

ponija tebelaiko santykių nor- 

ir su Pekinu. Jis jau pareiškė, 

neatsisakys, negamins savų 
atominių ginklų, bet pasitikės 
Amerikos “atominio skėčio” ap
sauga. Derybose su Pekinu Ja
ponija neblogins sąlygų geriems 
santykiams su Maskva pasiekti: 
abiejų tikslų bus siekiama ly
giagrečiai einančiais bėgiais.

Japonijos skubėjimas bėgti į

Pekiną yra ne tik ekonominis, 
bet ir politinis, nes, kuriantis 
Azijoje naujam jėgų santykiui, 
Japonija nori užsitikrinti sau 
manevravimo laisvę Rusijos, 
Amerikos ir Kinijos varžybose. 
Be abejo, ir ūkiniai reikalai už
ima svarbią vietą.

mai antraeilės reikšmės klausi
mais, Paryžiuje slaptam posėdy 
susitiko JAV atstovas dr. Kissin- 
geris ir Hanojaus politbiuro na
rys Le Due Tho. Susitikimui fo
nas buvo neįprastas: tuo metu 
Hanojaus spaudoje Kinija ir 
Rusija buvo apipiltos priekaiš
tais, kad ieškodamos gerų santy
kių su Washingtonu išdavė Ha
nojaus reikalą, nes abidvi nuėju
sios “purvinu kompromisų 
keliu”. Pasakyta labai daug ir aiš
kiai, tik iš to kompartijos organe, 
paskelbto vedamojo dar neaišku, 
kaip Hanojaus komunistai tą 

padėtį apsisprendė priimti.

Dr. Kissingeris apsimetė ne
skubąs — iš Paryžiaus nuskrido 
į Šveicariją savo tėvų auksinio 
vedybų jubiliejaus švęsti, gi ki
tais kanalais Hanojaus komunis
tai buvo įtaigojami geriau dabar 
padaryti taiką, nelaukti rinki
mų, nes juos laimės ne McGo
vern, bet prez. Nixonas.

Propagandai dirbant dviem 
frontais, įsiterpė žinia apie tai, 
kad dr. Kissingeris vyksta į Sai- 
goną • aptarti visos Vietnamo 
padėties, taikos derybų neišski
riant. Kissingerio misijos Sai- 
gone turinys nepaskelbtas, bet 
pereito šeštadienio antroje die
nos pusėje plito gandas, kad vi
sus misijos rezultatus paskelbs 
prez. Nixonas priimdamas savo 
partijos nominaciją. Ir tie re
zultatai būsią malonūs. Lauksim 
naujienų su viltirAi, kad jos bus 
geros Amerikai ir abiem Viet- 
namam, nes beprotybė perdaug 
ilgai užsitęsė. Kaltos buvo abi 
pusės.

Iš Saigono Kissingeris per
sikėlė į Tokiją prez. Nixono su- Sporto olimpiada, 
šitikimo Havajuose su Japonijos _ 
premjeru Tanaka paruošti. Pasi
tarimų darbotvarkė tikrai didelė: 
Kinija, Vietnamas, Korėja, preky
ba. Iš japonų pareiškimo daryti
na išvada, kad taika Vietname jau 
už durų, ir kad Japonijai ten nu
matyta vieta ūkinio atstatymo 
srityje.

rusai pareigūnai, kurie kontro
liuoja lietuvius pareigūnus nuo 
mažiausios kompartijos celės iki 
ministerių tarybos, turėtų progos 
greičiau sužinoti, kaip tuo rei
kalu savo taktiką nustatyti.

Pagrindinė rašinio mintis yra 
patarimas neerzinti tikinčiųjų 
grubiais antireliginės propa
gandos metodais, nes tai gali at
nešti nepataisomą žalą. Ypač 
patariama nepersekioti bažny
čios administracinėmis priemo
nėmis. Kitaip pasakius, perse

Sunkiausia ir nemaloniausia 
problema yra dabartiniai Japoni
jos santykiai su Taiwanu. Nėra 
abejonės, kad diplomatiniai 
santykiai su Chiang Kai-sheko 
Kinija bus nutraukti, bet liks visi 
kiti, vieši ir slapti. Principinį 
klausimą išryškinus, apie visas 
kitas aplinkybes tylima, nes 
tuo reikalu jau yra parašyta visa 

ir partijų vadams apšviesti.
Dabar santykių padėtis su 

dviem varžovais tokia: Tokijas 
dabar turi oficialius diplomati
nius santykius su Taiwanu ir pu
siau oficialius prekybos santy
kius su Pekinu; kai naujoji poli
tika bus įgyvendinta, Japonija tu
rės oficialius diplomatinius san
tykius su Pekinu ir pusiau ofi-

Taiwanu. Manoma, kad Peki
nas tokiai kombinacijai jau yra 
pritaręs. Japonija prekybinių- 
ūkinių santykių su Taiwanu ne
gali atsisakyti be didelio ūkinių 
sluoksnių pasipriešinimo, nes 
investavimai Taiwane yra labai 
stambūs.

Bet kaip su taikos sutartimi, 
kurią Japonija yra pasirašiusi su 
Chiang Kai-sheko Kinija? Pra
džioje buvo Pekine užsiminta, 
kad toji sutartis yra niekinė, ka
dangi su klaidingu partneriu pa
sirašyta, bet dabar atrodo, kad ir 
tas klausimas nebus kliūtimi 
santykiams su Japonija gerinti. 
Jei tiesa, tai tas liudytų, kaip la
bai nori Pekinas diplomatinių 
santykių su Japonija.

Chiang Kai-sheko vyriausybė 
anam vėjui negali atsispirti, to
dėl diplomatinių santykių nu
traukimo su Japonija nebus gali
ma sulaikyti. Visi kiti ryšiai su Ja
ponija bus dar labiau sustiprinti, 
nes nėra kito kelio nė vienai, 
nė kitai pusei. Visa kita bus pa
likta laikui sutvarkyti.

Čia 

matoma Bavarijos sostinė 
Miunchenas, kur šįmet rugp. 
26 — rugs. 10 vyksta 20-ji 
naujųjų laikų olimpiniai žaidi
mai. Apie 6,000 atletų iš viso 
pasaulio kraštų bandys savo 
laimę bene dvidešimtyje sporto 
šakų. Čia matomas vaizdas 

kioti gudriau, slėpti kiek gali
ma persekiojimo faktus, viską da
ryti tyliai, kad triukšmo nebūtų. 
Bet kaip dabar galima Lietuvoje 
šitą nedorą darbą tyliai atlikti?

Daug vietos skirta Lietuvos 
kunigų pastangoms moderninti 
bažnyčią, kad apeigos būtų žmo
nėms suprantamesnės ir pa
trauklesnės, ir tuo būdu pati baž
nyčia kaip institucija būtų žmo
gui suprantamesnė ir pri
imtinesnė. Be abejo, čia eina kal
ba apie Vatikano II reformų į- 
gyvendinimą, kas sako, kad tos 
reformos Lietuvoje daromos ir 
yra populiarios. Po to gretimais 
seka saviesiems priminimas 
neužmesti ateistinės propagan
dos, nes “gerai” vedama ji turėtų

Bet primenama, kad prisitaikiu
si prie šių dienų sąlygų religija 
gali būti labai pavojinga.

Bemodeminant bažnyčią, ra
šiny sakoma, atsirandąs ir kitas 
pavojus — susidarąs įspūdis, kad 
nėra prieštaravimų tarp moks
lo ir religijos. Gi šitas melas, 
kad religija prieštarauja mokslui, 
ikšiol yra stipriausias Rusijos 
bolševikų ginklas kovoje prieš 
religiją. Šitą jų ginklą sukompro
mitavus, pabirs visas bolševikų 
“mokslas”, ko jie labiausiai bijo. 
Ikšiol jis išsilaikė tik todėl, kad 
bolševikų diktatūrinė valdymo 
sistema atėmė iš žmogaus galy- 
mybę laisvai pareikšti savo nuo
mones ir įsitikinimus.

Patardami stiprinti antireligi
nę propagandą, kartu pataria 
nesistengti suniekinti žmogaus,

versti grubiai religijos atsisakyti 
arba ją grubiai išjuokti. Išsigan
do, ar tik eilinis bolševikiškas 
melas?

Pristatytas kaip turistas ir poil
siautojas, lankėsi Lietuvoje ir So
vietuos premjeras Kosyginas. 
Bet manytina, kad norėta tuo vi
zitu pasakyti, jog režimas tvir
tas ir ramus, todėl neverta prieš 
jį šiauštis.

Kodėl tie kandidatai negarbingi?
Kai Paryžiuje 1968 m. pradžio

je prasidėjo su Vietnamo komu
nistais pasitarimai dėl karo su
stabdymo, Amerikos delegacijos 
vyresnieji vadovai buvo W. 
Harriman ir Cyrus Vance. Kai 
prez. Nixonas perėmė pareigas, 
Vance dar vadovavo delegacijai 
vieną mėnesį, Harrimanas pasi- 

legacijos vadovu Henry Cabot 
Lodge. Deryboms prasidėjus, 
JAV ambasadoriumi Paryžiuje 
buvo Sargent Shriver, dabar Mc 

yra majestotiškoji Marienkir- 
che, įdomiausias taškas Miun
cheno miesto panoramoje. Po 
to jau eina garsusis Miunche
no alus, kurio bus pagamin
ta milijonams svečių vasaros 
karščiui apmalšinti. Didžiausią 
dalį svečių sudarys patys vo
kiečiai ir kaimynai europie
čiai.

IR TOTORIAI SIUNČIA PETICIJAS, 
KAD GRĄŽINTŲ JIEM TĖVYNĘ
N. Y. Times korespondentas okupavusiais vokiečiais. Pa- 

Hedrick Smith, tas pats, kuris smerkimas atšauktas 1967. Bet
pranešė api^ Sovetskaja Litva 
įspėjimą nevartoti smurto prieš 
tikinčiuosius Lietuvoje, rugp. 18 
rašė apie Krymo totorius, kuriuos 
Stalinas ištrėmė į vidurinę Azi
ją, 1300 mylių nuo jų tėvynės 
Krymo pusiasalio prie Juodosios 
jūros.

Dabar birželio mėn. Krymo 
totoriai, apie 20,000, pasirašė pe
ticiją Kremliui, kad leistų jiem 
grįžti į jų tėvynę prie Juodosios 
jūros ir grąžintų jiem autonomi
ją, kurią buvo pripažinęs Le
ninas.

Antra peticija su 18,000 parašų 
skatina komunistų partijos polit- 
biurą ir vyriausybę “baigti poli
tinį terorą ir tautinę diskrimina
ciją” prieš totorius.

Stalinas ištrėmė totorius taria
mai už kolaboravimą su juos

Lietuva opinijoje:.

“Kada Amerika vėl stos su 
pavergtaisiais prieš tironus?

The Wanderer, St. Paul, 
Mijin., savaitinis laikraštis, kaip 
praneša LB informacijos tarny
ba, rugpiūčio 10 paskelbė nuo
latinio kolumnisto Thomas A. 
Lane sindikuotą straipsnį “Cap
tive Nations Are Still Captive”. 
Jame daugiausja rašoma apie 
Lietuvą ryšium su susidegi
nimais, prezidento kelione į 
Maskvą.

Iškėlęs herojišką ir desperatiš
ką lietuvių pasipriešinimą sovie
tiniam genocidui, autorius krei
pia žodžius į Amerikos vyriau
sybę: “Jungtinės Amerikos
Valstybės niekad nepripažino 
Sovietų Sąjungos įvykdyto Bal
tijos kraštų užgrobimo. Mes lai
kome tuos kraštus, esančius, so- 

mais, bet nieko nedarome nei

— Anglijos laivų krovikų strei
kas pasibaigė. Derybų gale gavo 
tą patį, kas buvo siūlyta derybų 
pradžioje. Streiko užsimanius, 
prarastas trijų savaičių uždar
bis ir padarytas nuostolis krašto 
eksportui.

Govem kandidatas viceprez. 
vietai.

Trokšdami laimėti rinkimus, 
abudu dabar stengiasi paskan
dinti prez. Nixoną falsifikuojamų 
“nusikaltimų” tvane. Vienas iš 
paskutiniųjų, Shriver skelbia
mas, yra tvirtinimas, kad prez. 
Nixonas tyčia nepasinaudojęs 
komunistų jam duota proga 
daryti taiką tuojau, kai tik pradė
jęs tarnybą 1969 m. pradžioje.

Labai aštrių korespondentų 
klausinėjamas, Shriveris raitėsi 
kaip ungurys ant karštos keptu
vės, nes turėjo prisipažinti, kad 
nieko tuo reikalu nerašęs iš Pa
ryžiaus valstybės departa
mentui, nes tai nebuvęs jo rei
kalas, kad nieko negirdėjęs apie 
konkrečius komunistų pasiūly
mus, tik girdėjęs Harrimaną 
ir Vance manant, kad Š. Viet
namas, ištraukdamas tuo laiku iš 
dviejų P. Vietnamo šiaurinių 
provincijų veik visą kariuomenę, 
tuo norėjęs duoti “ženklą”, kad 
norįs tartis dėl taikos. Panašią 
istoriją, neparemtą jokiu faktu, 
dabar paskelbė ir Harriman su 
Vance. Bet kai valstybės sekr. 
Rogers patikrino visą ikšiol susi
kaupusį Paryžiaus taikos dery
bų archyvą, nerado jokio ženklo 
tai pasakai patvirtinti. Jis galįs 
po priesaika liudyti, kad nė vals
tybės dep., nė prezidentūra jo
kio ženklo minėtu reikalu iš 
savo delegacijos Paryžiuje ne
gavo. Kadangi posėdžiai vyko 
kas savaitę, komunistai turėjo 
daugybę progų savo “ženklą” 
parodyti. Tokio “ženklo” jie nie
kad neparodė, todėl McGovemo 
ir Co. žaidimas tokiu svarbiu 
klausimu gali būti pavadintas la
bai negarbingu ir nesąžiningu. 
Atsiminkime, už ką rudenį ne
balsuoti. ..

tegalėjo grįžti tik apie 2000. O 
Azijoje, Uzbekistane, Tadži
kistane, Karangandoje, dar tebe
gyvena 300,000 totorių. Apie 
100,000 žuvo deportacijų metu. 
Kai šiemet totoriai kapuose mė
gino žuvusius pagerbti, policija 
neleido. Ir peticijom parašus 
rinkti trukdė. Birželio 12 Samar- 
kando krašte, Uzbeko, Taškento, 
Farganos miestuose, buvo 18 
kratų. Ieškojo dokumentų, 
“šmeižiančių sovietinę val
stybę”.

Sovietai nori sukliudyti grįži
mą į Krymą ir dėl to, kad ten 
suspėjo atkelti kolonistus iš Ru
sijos ir Ukrainos.

Reikalavimas žmogui priklau
sančių teisių — auga Sovietų 
Sąjungoje.

Jungtinėse Tautose nei kitur 
tai okupacijai panaikinti.”

Baigia: “Dabar lietuviai yra 

prieš pasikėsinimą į jų kultūrą. 
Kada Amerika vėl stos su paverg
taisiais prieš -toronus. kain ii tai 
darė šio šimtmečio pradžioje?”

(Adresas: Mr. Thomas A. Lane, 
c /o The Wanderer, 128 East 
10th St., St. Paul, Minn. 55101). 
Paneigti laisvę nėra lengvai į- 
vykdomas dalykas, ypač jauni
mui”.

Newsday, Garden City, N. Y. 
(gautas J. Ž. dėka) rugpiūčio 
12 vedamasis apie tris suside
ginusius. “Civilinio neklus
numo ženklai pranešami ir iš 
Latvijos, Gruzijos. Vie
ni vykdomi žydų, kiti ne.” Dau
gumas jaunimo, kuris nesiduoda 
prievarta asimiliuojamas.

Tie pasipriešinimo veiksmai 
kylą iš apviltų vilčių, kada žmo
giškosios teisės esti paneigia
mos.” Paneigti laisvę, apsispren
dimą nėra lengvai įvykdomas 
dalykas, ypačiai energingam jau
nimui.”

The Tablet rugp. 17 pirmame 
pusi. įsidėjo žinią apie Sovets
kaja Litva įspėjimus — taip, kaip 
juos buvo atpasakojęs N.Y. Ti
mes korespondentas Maskvoje.

LIETUVIAI RESPUBLIKONŲ 
KONVENCIJOJE

Respublikonų konvencijos in
formacijos tarnybos pranešimu, 
Miami Beach JAV LB atstovai 
A. Novasitis ir Aušra Zerr įtei
kė du pareiškimus platformos 
komisijai ir buvo apklausinėjami 
pakomisėse “Foreign Policy and 
National Security” bei Com
munity and National Develop
ment”.
. Pagal pranešimą iš Miami, sen. 

J. G. Tower ir kiti daugiau
sia klausinėjo apie Lietuvos 
diplomatus, jų aprūpinimą bei 
išsilaikymą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pranešimu, jos atstovai dr. K. Bo
belis, dr. J. Genys ir E. Bartkus 
rugpiūčio 15 įteikė memorandu
mą platformos komisijai.

PABĖGO IŠ SOVIETŲ LAIVO 
Praeitą savaitę Amerikos Bal

sas ?avn žinią, kad Graikijoje Pi- 
■rėjos uoste nuo Sovietų Sąjun- 

. gos laivo pabėgo keli lietuviai 
ir ukrainiečiai. Pabėgusių tarpe 
yra kapitonas, politinis komi
saras, įgulos nariai. Viso esą 6 ar 
7 žmonės. Žinią paskelbė ir New 
York Times sekmadienio laidoje.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
-Vlikas rugsėjo 9 New Yorke 

kviečia veiksnių konferenciją. 
Pakviesta diplomatijos atstovai, 
PLB atstovas, JAV LB ir Kana
dos LB atstovas, Lietuvių Lais
vės Komiteto atstovai. Pasitari
mai kviečiami ryšium su šaukia
ma Europos saugumo konferen
cija.
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KO LIETUVIAI NORĖJO 
IŠ RESPUBLIKONŲ 
KONVENCIJOS
SAKOMA APIE TAI BENDRUOMENĖS 
MEMORANDUME PLATFORMOS KOMISIJAI

Respublikonų konvencijai lie
tuviai parodė daugiau dėmesio. 
Pagal konvencijos biuletenį plat
formos komisija išklausė de
šimties etninių grupių pareiški
mus. Tarp jų lietuvių buvo du 
pareiškimai — dr. K. Bobelio, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko, ir dr. A. Novasičio, 
Bendruomenės vicepirmininko. 
Konvencijoje dalyvavo taip pat 
Bendruomenės c.v. narė Aušra 
Zęrr Mačiulaitytė.

Bendruomenės atstovai savo 
pasiūlymus surašė dviem memo
randumais — vienas politiniais 
klausimais, antras dėl paramos 
etninių grupių reikalam.

Tuo tarpu yra redakciją pasie
kęs pirmojo nuorašas. Iš jo matyt, 
kokius aktualiuosius reikalus, 
susijusius su Lietuvos laisve, 
Bendruomenė pateikė respub
likonų dėmesiui.

Vienuolikos lapų rašte pra
džioje nušviečiama Lietuvos 
valstybinė praeitis ligi sovie
tinės aneksijos, ir Lietuvos klau
simas įjungiamas į dabartinių 
Amerikos politinių siekimų tink
lą. Būtent:

“Amerikos lietuviai apskritai 
palankūs Jungtinių Valstybių 
naujajai iniciatyvai siekti pasau
lio įtampos atolydžio, tarptauti
nės taikos bei saugumo sustip
rinimo, tačiau yra labai susirūpi
nę, kad būsimose derybose ne
būtų pažeista, nueita į kompro
misus ar net apeita Sovietų įvyk
dytos Baltijos valstybių aneksi
jos nepripažinimo politika bei 
apsisprendimo principas. 
Tokios grėsmės esama Šiandien 
ryšium su Europos saugumo 
konferencija. Mes labai skatina
me, kad respublikonų partijos 
konvencijos platforma pasisaky
tų už teritorinio “status quo” 
Europoje nepripažinimą, nes 
toks pripažinimas pažeistų rytų 
Europos tautų bei valstybių apsi
sprendimo teises.”

Toliau pažymima, kad JAV7 
tebepripažįsta nepriklausomų 
Baltijos valstybių diplomatines 
atstovybes. Tačiau valstybės de
partamentas nepripažįsta į diplo
matinius postus naujų asmenų, 
jei jie nebuvo paskirti buvusių 
prezidentų diplomatinei tarny
bai. Ši politika — sakoma me
morandume — veda į laipsniš
ką diplomatinių postų sunaikini
mą.

Prašoma paremti Laisvosios 
Europos ir Liberty radijus, ku
rių reikšmę buvo iškėlęs rašy
tojas Solženitsinas. Tą reikšmę 
rodo ir Sovietų pastangos sukliu
dyti šių radijų klausymą. Tam 
kliudymui Čekoslovakija iš
leidžia kasmet 6 mil. dol., o So
vietų Sąjunga apie 150 mil.

-o-
' Priminus Kongreso priimtą 

H. C. Res. 416, sakoma: “Lai
kas, kad Jungtinių Valstybių 
delegatai Jungtinėse Tautose at
kreiptų Jungtinių Tautų koinisi- 
jų dėmesį į sustiprėjusį Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonių 
religinį ir politinį persekiojimą. 
To nedarant, silpsta pasitikė
jimas Jungtinių Valstybių nusi
statymu Baltijos valstybių atžvil
giu . . .”

“Jungtinių Tautų gen. sekreto
riaus Kurt Waldheim tyla dėl 
jam atsiųsto Lietuvos 17,009 ti
kinčiųjų atsišaukimo, o iš kitos 
pusės Waldheimo griežta kritika 
Jungtinių Valstybių politikai ro-

do, kad Jungtinių Tautų vadovy
bėje nėra objektyvumo ir neša
liško rūpinimosi tarptautiniais 
reikalais.”

Dėl to memorandumas ypatin
gai skatina panaudoti tas kon
ferencijas su Sovietais Baltijos 
valstybių klausimam iškelti tie
siogiai atitinkamiem Sovietų 
pareigūnam.

-<>-
Paskutinė sugestija platformos 

komisijai — kad atsakingos insti
tucijos vartotų tikslius terminus 
aptarti žmonėm, kuriuos dabar 
Sovietai valdo; būtent, kad So
vietų pavergtas tautas, kada kal
bama apie lietuvius, latvius ir 
estus, vadintų ne “minorities”, 
bet “nationalities”.

AMERIKOS LIETUVIU TARY
BOS M E M O R A N D ŪMAS 
PLATFORMOS KOMISIJAI

Memorandumą platformos 
komisijai įteikė ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Jo nuorašo nesa
me gavę. Bet, kiek matyti iš 
spaudoje atpasakoto memo
randumo turinio, jame

— Nurodoma, jog Sovietų Są
junga yra pasirašiusi tarptau-

tinį paštų susitarimą, tačiau jo 
nevykdo, nepersiųsdama į Lie
tuvą iš laisvojo pasaulio knygų 
nei laikraščių. Prašoma, kad plat
formoj būtų pažymėta reikalauti 
iš Sovietų susitarimą vykdyti.

— Prašoma, kad prekybiniuo
se susitarimuose su Sovietų 
Sąjunga būtų siekiama sumažin
ti nežmoniškus muitus siunti
niam už geležinės uždangos.

— Prašoma įtraukti į platfor
mą reikalavimą veikti Sovietus, 
kad sustabdytų tikėjimo perse
kiojimą, grąžintų keliavimo ir ki
tas pilietines laisves.

— Reikalauti, kad artėjančios 
Europos saugumo konferencijon 
būtų įtraukti teisėtieji Baltijos 
valstybių atstovai.

— Konferencijose, kur bus 
svarstomi taršos klausimai, turė
tu būti keliami ir taršos reika
lai Lietuvoje, kurioje upės ir eže
rai užteršiami, miškai naikinami.

— Pakartotas prašymas pasi
sakyti platformoje už Baltijos 
valstybių atstatymą ir nepriklau
somos Lietuvos atstovų tolesnį 
pripažinimą.

P. S. Šią. informaciją surinkus, 
gautas ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos memorandumo 3 puslapių 
pilnas tekstas.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujant 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 Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

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

J. B. 8H ALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid* 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernioj 
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. ModerniSKS 

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven y.Y.. 11421; VI 7-44į77

AMERIKOS SPAUDOJE 
TEBERAŠOMA APIE LIETUVĄ
Ar buvo apie Lietuvą kalbama Maskvoje?

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
co, duodami poTaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
narna kaina.

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

The New York Times rugp. 
15 davė korespondento iš Mask
vos Hedrick Smith pranešimą, 
kad “komunistai Lietuvoje, susi
dūrę šiais metais su pasikarto
jančiais religinių ir tautinių jaus
mų proveržiais, yra įspėti nekir
šinti tikinčiųjų su propagandos 
šiurkščiais antireliginiais meto
dais”.

Tą išvadą korespondentas pa
sidarė iš “Sovetskaja Litva” raši
nio, kuriame, N.Y.T. aiškinimu, 
pasisakoma "prieš Bažnyčios 
varžymą administracinėm prie
monėm.”

Korespondentas cituoja sovie
tinio laikraščio žodžius: “Gali 
būti padaryta nepataisoma žala 
administraciniais išpuoliais, ti
kinčiųjų jausmų įžeidimais. 
Klaidingi metodai kovai prieš re
ligiją ne tik nepakerta jos pli
timui bazės, bet, priešingai, jie 
stumia į religinio fanatizmo stip
rėjimą, slaptas apeigų formas, 
kelia nepasitenkinimą ir nepasi
tikėjimą tarp tikinčiųjų ir juos er
zina”.

Esą įtikinėjimai labiau veikia 
nei prievarta. “Nereikia užmirš
ti, kad didžioji tikinčiųjų daugu
ma yra garbingi sovietiniai staty
tojai”.

Šis sovietinio laikraščio raši
nys, kuriuo reikalaujama kitokių 
metodų kovai prieš religiją, su
gretinti nas su kitais įvykiais. Bū
tent:

“Tiesoje” rugp. 12 buvo apra
šytas • Kosygino lankymasis Pa
langoje, Kaune. Vilniuje. Buvo 
minimi Kosygino palankūs atsi
liepimai apie Lietuvos ūkinę 
pažangą.

pos 10 Henry Kissinger atsakė 
laišku Į senato mažumos vado 
Hugh Scott laišką prezidentui. 
Scott dar birželio 5 teiravosi, ar 
prezidentas, būdamas Maskvoje, 
daręs kokių žygių Lietuvos ir lie
tuvių reikalais, kuriais taip yra 
susirūpinę jo srities balsuotojai.

Po mėnesio su viršum Kissin- 
geris (vietoj prezidento) atsakė 
diplomatinėm formulėm, kurias 
galima suprasti kaip nieko nepa- 
sakyiną ar pasakymą kai ko. apie 
ką nekalbėti na.

"Natūralu, kad Amerikos lie
tinių bendruomenė yra susi
rūpinusi nelemta padėtimi . . .

"Lankantis Sovietų Sąjungoje, 
prezidentui buvo gerai žinomas 
didelis susirūpinimas šiame 
krašte dėl likimo mažumų, ku
riom yra paneigtos pagrindinės 
teisės".

“Jūs — kreipdamasis į senato
rių rašo Kissingeris — ir jūsų 
rinkėjai gali būti užtikrinti, kad 
mūsų tvirtas įsipareigojimas 
principam, paskelbtiem Visuo
tinėje žmogaus teisių deklaraci
joje buvo Sovietam pareikštas”,

-o-
Kas pareikšta, kas žino. Tai 

diplomatinės “paslaptys", ir 
apie jas nekalbama. Ir kai LB 
vicepirmininkas dr. A. Novasitis 
kreipėsi į Baltuosius Rūmus, ar 
prezidentas negalėtų pareikšti 
ką viešai ryšium su persekioji
mais Lietuvoje, kaip tai yra pada
ręs kardinolas arkivyskupas John 
Krol. susilaukė iš Baltųjų Rūmų 
prezidento asistento atsakymo, 
kad esą kadangi padėtis Lietuvo
je ir kituose pavergtuose kraš
tuose yra labai jautri, preziden

New Yorko miesto metas John Lindsay pasirašo Pavergtų Tautų savaitės proklamaciją. Sėdi 
dr. Ivan Docheff, Mathew Troy, Vac. Sidzikauskas. Svečių tarpe matosi N. Umbrazaitė (kai
rėje) ir M. Žukauskienė (dešinėje). Nuotr. P. Ąžuolo

tas šiuo metu turėsiąs susilaiky
ti nuo prašomo pareiškimo.

Įdomu, kad šis Baltųjų Rūmų 
asistento atsakymas yra rašytas 
tą pačią dieną kaip ir Kissinge- 
rio atsakymas senatoriui.

-o-
Ar yra kokis ryšys tarp šių 

kelių faktų — tarp Nixono buvo
jimo Maskvoje, Kosygino buvoji
mo Lietuvoje, “Sovetskaja 
Litva” p rabi limo prieš netinka
mus metodus kovoje su religija 
Lietuvoje, Baltųjų -Rūmų pa
reikštos tylos — belieka atviras 
klausimas.

Aišku betgi, kad visi tie įvy
kiai sukasi apie Lietuvos tikin
čiųjų pakeltą balsą, liepsnų au
kas ir dėl jų sukilusią Vakarų 
opiniją.

Nors J. Tautos tyli, Baltieji Rū
mai tvli, Vatikanas tvli, bet šimtu 
šimtai laikraščių sudarė So
vietam nepatogią opiniją. Nepa
togią ypačiai šiuo metu, kada jie 
yra pasiryžę sugundyti va
karų kapitalistus, kad jie įsikin
kytų į “Sovietų socialistinio ūkio 
•statybą". 

-----------   — — , -. . ,

Komunistai jaudinasi 
dėl jaunimo kongreso

Pagal Eltos informaciją antra
sis jaunimo kongresas rado at
garsio vilniškėje “Tiesoje” 
(liepos 12). Joje paskelbtą Hen
riko Savicko str. “Kreivų veidro
džių riteriai” persispausdino ir 
“Komjaunimo tiesa” (liepos 16) 
Autorius mėgino juoktis iš kong
reso, vadindamas jį “provokaci
ja”, “nepavydėtinu renginiu”. 
O kad juoktis galėtų, iškreipi nėjo 
faktus, vyskupą V. Brizgį vadin
damas kongreso centrine figūra; 
kongresą vadindamas “pasaulio 
lietuvių kongresu”.

Gal būt, tyčiom nutylėjo, jog 
tai jaunimo kongresas. Nepa
togu jaunimą minėti, nes tada su
griūva tradicinis propagandos 
planas, pagal kurį vyresnieji išei
viai buvo vadinami hitlerinin
kais, koliaborantais. Jaunimo, 
išeivijoje augusio, jau nepava
dinsi tokiais vardais. O jeigu jis 
reikalauja Lietuvai nepriklau
somybės taip, kaip ir jų tėvai, 
tai geriausia apie jaunimą visai 
tylėti.

Vilniuje Filharmonijos salėj 
įvyko Juozo Karoso vokalinės ko
ry bos vakaras. Dalyvavo operos 
ir kt. solistai, televizijos ir radi
jo choras, vadovaujamas L. Aba
riaus. (E)

Lietuvos foto menininkų pa
roda buvo surengta Leningrade, 
vėliau — Riazanėje ir Novo
sibirske. Dar šiais metais lie
tuvių menininkų parodos numa
tomos Tbilisi, Odesos ir Vorone
žo miestuose. (E)

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn. N.Y. 11221.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11121. 296-2502 at ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatoni i namus l;cimiškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings an<l Fa įlies. 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 i Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
■i vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. H Y 7-4677.

Lietuviškam rajone — 'į
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

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

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

Lietuviško stiliaus paminki.-’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupines keliones atostogų metu
Patarnaujama visuose Specialios nuolaidos:
kelionių reikaluose: INDIVIDAMSLĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI (ekskursiniais bilietais)
LAIVAI (Cruises' GRUPĖMS
AUTOBUSAIS įdomių vietų JAUNIMUI
lankymas ŠEIMOMS

-
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THE WORKER by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS organą DARBININKĄ ir LIET. 2INIAS

Second-class poster paid at Brooklyn Post Office
• Published wcckls

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
Laikraštį tvarko REDAKCINE KOMISIJA

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai sauRoini 
ir Įritinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos 
nuomone- Ut skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kaip Lietuvoj, 
taip ir Vietname . . .

Šioje vietoje minėta, kad Drus
kininkuose turistam iš Amerikos 
buvo rodytos iškilmingos jungtu
vės . . . Bažnyčioje. Parodytas ir 
ištremtasis vyskupas J. Stepona
vičius. “Štai kokia tikėjimo 
laisvė. Nekalbėkit apie persc-- 
kiojimus”.

Apie panašių bolševikų vai
dybą pasakojo Solženitsinas kny
goje “Pirmame rate”. Esą atvy
kusiai iš Amerikos turistei (Roo- 
seveltienei) parodyta kalėjimo 
celė, naujai išdažyta, su bibli
ja, su ko ran u kalinių dvasios 
reikalui, su cigarečių dėžute ant 
stalo . . . Viešnia buvo patenkin
ta tokiu “humaniškumu”.

Taip anksčiau buvo patenkin
tas populiarusis Amerikos filoso
fas J. Dewey, kuris grįžęs iš So
vietų (1928) paskelbė, jog sovie
tinis kalėjimas esąs pavyz
dingiausias.

Tai sena sovietinė priemonė 
opinijai klastoti — klastoti “ka
pitalistinio imperializmo” at
stovų liežuviais — nemirė su 
Stalinu. Ji virto net eksportuoja
ma preke, kaip ją dabar pa
demonstravo Šiaurės Vietnamas.

— Nuo komunistų šiemetinės 
invazijos į Quang Tri provinci
ją katalikų vienuolės nepasi
traukė. Jos buvo nustebintos, 
kad atėję komunistai jų neskriau
dė. Priešingai, visas dešimt, 30- 
65 metų amžiaus, susodino į 
džipus ir pavežiojo po Šiaurės 
Vietnamą. Rodė pamaldas įvai
riose katalikų bažnyčiose. Su
vedė pasikalbėti su katalikų 
vyskupu.

Paimtos balandžio gale buvo 
grąžintos į Pietii Vietnamą lie
pos gale. Vienuolės pasakojo 
apie komunistų žmoniškumą, 
apie jų tvirtą moralę. Tik nusi
vylusios, kad neleido jom pasi
kalbėti su sutiktais katalikais. Ir 
pasikalbėjime su vyskupu nie
kur nesitraukė palydovai . . .

Tokiu pat būdu buvo pakvies
ti ir du kunigai iš Pietų Vet- 
namo.

“The Christian Science Mo
nitor”, duodamas tas žinias, pri
dėjo: tos vienuolės turėtų žino
ti, kad jų kelionė buvo iš anksto 
gerai apgalvota ir turėjo tikslą 
pakeisti katalikų opiniją apie ko
munistus. Viena, P. Vietname 
tarp 18 mil. gyventojų katalikų 
esą 10-15 proc. Daugiausia tai 
bėgliai nuo komunistų. Antra, 
komunistai Tet invazijos metu 
(1968) tūkstančius civilių gyven
tojų išžudė ir paliko blogą apie 
komunistus opiniją. Dabar tą 
opiniją atitaisyti, P. Vietnamo 
rezistenciją sumažinti turėtų 
propagandinės kelionės žmonių, 
paimtų iš P. Vietnamo.

Komunistai rado, kad jų krau
juotam veidui pridengti šiuo 
metu geriausiai tinka vienuolės 
abitas ir kunigo sutana.

Kaip Lietuvoj, taip ir Viet
name ...

Žydai ir Nixonas

Gub. Rockefelleris pagarsino, 
kad prezidento Nixono ir Brež
nevo pasikalbėjimų vaisius geras 
žydam — Sovietai šiemet jų iš
leisiu 35,000. (1970 buvo išleista 
tik 1,200).

To labiausiai prezidentą buvo 
prašiusios žydų organizacijos 
prieš išvykstant į Maskvą. Pre
zidentas jų prašymą išklausė, ir 
dabar žydai turi • • -pagrindo 
džiaugtis. Džiaugiamės su jais jų 
laimėjimu.

Lietuviai prezidentą taip pat 
buvo prašę. Net peticiją su 
75.000 parašų Altos delegacija į- 
teikė. Tarp prašymų buvo vie
nas konkretus ir asmeniškas kaip 
ir žydų — paveikti Brežnevą, 
kad būtų paleistas vienas lietu
vis, už kurio tragišką likimą 
atsakomybė teko prezidento vy
riausybei — Simas Kudirka.

Žinoma, lietuvių prašymas ne
galėjo būti paremtas Baltuosiuo
se Rūmuose tokiu svoriu, kokį 
turi žydai.

Dr. Antanas W. Novasitis, JAV' 
LB centro v-bos vicepirminin
kas, liepos 14 buvo paskirtas 
Pennsylvanijos valstijos res
publikonų valstybinio komiteto 
tautybių divizijos kopinninin- 
ku. Šias svarbias pareigas jis eina 
kartu su adv. \V. Dermopray 
(ukrainiečiu). Šalia sėkmingos 
advokato praktikos ir veiklos 
respublikonų partijoj, dr. Nova
sitis su dideliu atsidėjimu reiš
kiasi LB veikloj. Paskutiniais 
mėnesiais ypač daug laiko yra 
skyręs etninių grupių įstatymo, 
fondų Amerikos Balsui užtikrini
mo ir pavergtųjų tautų savaitės 
reikalam.

Vytautas Raškevičius, Hart
fordo LB apylinkės sekretorius, 
atstovauja lietuviam “Mayor’s 
All American” taryboj, į kurią 
įeina daugiau kaip dvidešimties 
tautų atstovai. Šiuo metu ši tary
ba ruošiasi tautų festivaliui, 
kuris įvyks spalio 16-24. Di
džiausia Hartfordo krautuvė, 
Fox & Co., festivaliui užleidžia 
didžiulę salę, kurioj vyks pasi
rodymai, ir tautodailės parodos. 
Radijo transliacijos bus vykdo
mos tiesiai iš salės. Hartfordo 
burmistras George Ąthanson 
lietuviam yra labai palankus. Jo 
raštinė dažnai paskambina LB 
apylinkės valdybai, teiraudama
si apie įvykius pavergtoj Lietu
voj ir Hartfordo kolonijoj. Hart
fordo LB apylinkei sumaniai 
pirmininkauja jaunosios kartos 
atstovė Danutė Grajauskienė.

Prel. Juozas Karalius, Shenan
doah, Pa., žymus lietuvybės puo
selėtojas JAV, finansavo LB birželio 15 išspausdino Pater-

Alkos muziejų Putname aplankė ir vysk. A. Deksnys. Iš k. į d. — kun.. S. Yla. dr. A. Kučas, prel. 
Pr. Juras, vysk. A. Deksnys, prel. V. Balčiūnas.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DARBAI IR ŽYGIAI

leidinio “The Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” antrosios laidos 2000 
egzempliorių išleidimą. Lei
dinys palankiai vertinamas tiek 
lietuvių, tiek amerikiečių. Pasta
ruoju metu susilaukta laiško net 
iš National Library of Australia; 
jame prašoma ir ateity pasirūpin
ti panašaus turinio leidiniais.

Povilo Jančausko, Brocktono 
LB apylinkės pirmininko, pa
stangomis, Brocktono radijo sto

tys WBET (birželio 20) ir 
WKOW (birželio 18) skyrė po 
pusvalandį paminėti tragiškojo 
birželio įvykiam. Programas 
šiam tikslui paruošė Laisvės 
Varpo programų vedėjas P. Viš
činis. Komentarus įkalbėjo Povi
las. Jančauskas, Dovilė Eivaitė ir 
Petras Binzikauskas. Pažy
mėtina, kad, LB apylinkės pa
stangomis, ir Vasario 16 proga 
šios stotys skyrė laiko pristatyti 
amerikiečių publikai Lietuvos 
tragediją;

JAV LB Pietryčių New Jersey 
apylinkėj yra sudaryta LB talkos 
Lietuvai sekcija. į kurią įeina 
Žibutė Masaitienė, Vincas Šal- 
čiflnas ir Balys Raugas. Jų sėk
mingai pasidarbuota, pristatant 
Lietuvos kančią tragiškojo birže
lio sukakčių proga amerikiečių 
spaudoj.

JAV LB centro valdyba, Lietu
vos atstovui J. Kajeckui pagei
daujant, 500 egzempliorių LB 
leidinio “The Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” skyrė Lietuvos atsto
vybės ir konsulatų New Yorke ir 
Chicagoj dispozicijai. Konsulas
A. Simutis mini, kad atsiųstais 
leidinio egzemplioriais tragiško
jo birželio sukakčių proga aprū
pinęs visų svetimų valstybių 
konsulatus New Yorke.

Philadelphijoj prie LB apy
linkės įsteigta LB talkos Lietuvai 
sekcija, kurios pirmuoju rūpes
čiu yra Lietuvos klausimo kėli
mas amerikiečių tarpe. Prie sek
cijos priklauso dabartinis apylin
kės pirm. dr. Jonas Stiklorius. 
Vytautas Radikas, Aušra Zerr. 
Algis Danta, Vytautas Maciūnas. 
Danutė Vaške lyte, Teresė ir 
Algimantas Gečiai.

Balio Raugo. JAV LB Pietryčių 
apygardos pirmininko, tragiš
kojo birželio sukakčių proga pa
rašytus laiškus redakcijom iš
spausdino Bucks County Cour- 
rier Times (birželio 13) ir Cam
den Courrier Post (birželio 20). 
Tų laiškų išspausdinimo proga
B. Raugas yra gavęs eilę kvieti
mų kalbėti amerikiečiams.

Kun. Viktoro Dabušio, JAV LB 
tarybos nario, laišką redakcijai 

son, N. J., vyskupijos laikraš
tis The Beacon. Laiške palies
tas religijos persekiojimas pa
vergtoj Lietuvoj, Kalantos susi
deginimas, 17,000 peticija ir 
Amerikos lietuvių peticija prez. 
Nixonui, prieš jam išvykstant į 
Maskvą. Tame pačiame laiške 
diecezijos parapijų ir laikraš
čio skaitytojai kviečiami jungtis 
su Patersono lietuviais į LB cent
ro valdybos paskelbtą maldos ir 
pasninko dieną už Lietuvą.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Lietuviai sportininkai į 
Olimpiadą

Lietuvos sportininkai, iški
liausieji jų, dalyvaus sporto olim
piadoje Muenchene, deja, atsto
vaudami ne Lietuvai, bet Sovie
tų Sąjungai.

Geriausi kandidatai olim
piadai Sovietų Sąjungoj dar lie
pos mėn. atrinkti įvairiose sporto 
pirmenybėse. Maskvoj liepos 
mėn. lengvosios atletikos pir
menybėse trys lietuviai iškovojo 
aukso medalius. Vilnietis Kęstu
tis Šapka užėmė pirmąją vietą 
šuolyje į aukštį — 2 m 21 cm, 
taip pat vilnietis Romualdas Bitė 
pirmas baigė 3000 m. kliūtinį 
bėgimą — 8 min. 30 sek., gi 
Vilniaus bėgikė pasiekė reikš
mingiausią laimėjimą — Nijolė 
Sabaitė 800 m nuotolyje pra
lenkė visas varžoves, pasiekusi 
naują Sovietų Sąjungos rekoid,. 
— 2 min. 1.1 sek. Visi trys — 
S a p k a, Bitė ir S a bait ė 
vyks į M u e n c h e n ą. Bus 
ir d a u g i a u lietuvių. Tačiau 
nevyks iškilusis boksininkas |. 
Juocevičiu.s —jis buvo susirgęs, 
irjį pakeis rusas boksininkas. (E)

1971 m. moterų skaičius Lie
tuvoj siekė 1,678,900, arba 53 
proc. gyventojų skaičiaus. Iš jų 
miestuose gyveno 858,300 (53,7 
proc.), gi ktiimo vietovėse — 820, 
600. (E)

Eksponatai iš Lietuvos
Montrealy. Kanadoje vėl atida

rytoje “Expo” — tarptautinėje 
parodoj, nors ir 'mažesnio masto, 
kaip 1967 metais, šiais metais 
sovietų paviljone ir vėl “atsto
vaujami" Lietuvos menininkai. 
Parodyta tapyba, skulptūra, gra
fika, dailioji tekstilė, gintaro pa
puošalų kolekcija. Rodomas ir 
keramikos rinkinys, anksčiau pa-
teiktas pasaulinėje parodoje 
Osakoj, Japonijoj. (E).

KELIONĖ SU VYČIAIS 
l PIETŲ AMERIKĄ 
---------------------------— DANUTĖ MIKULSKYTĖ . ------------------ -

Lietuvos Vyčių ekskursija į 
Pietų Ameriką prasidėjo aud
ringai. Audringa buvo ir pati 
prof. J. Stuko idėja. Audringa 
buvo ir ta diena, kada vyčių 

grupė pakilo Pietų Amerikos 
link.

Si grupė buvo prof. J. Stuko 
organizuota. Ją sudarė nemaža 
vyčių iš įvairių vietovių ir jų bi
čiulių, kurie domėjosi šia kelio
ne. Kelionės tikslas buvo susipa
žinti su Pietų Amerikos lietu
viais ir pamatyti jų kraštus.

Kolumbijos aukštumose

Pirmas sustojimas buvo Bogo
ta Kolumbijoj. Bogota yra kal
nuose, nuo jūros paviršiaus pa
kilusi apie 8000 pėdų. Šių kal
nų gamtos grožis neapsakomai 
primena Bavarijos, Šveicarijos 
vaizdus ar net Havajų salų pa
viršių. Miestas turi ir moder
nios statybos, bet neturtas ir var
gas matosi visur. Bogota turi du ir 
pusę milijonų gyventojų. Jų 
žmonės labai mažo ūgio, tad 
mūsų turistų dalis tarp jų pasi
juto lyg milžinai esą.

Oras kalnuose skystesnis. 
Tai pareikalauja daugiau jėgų. 
Jauti gilesnį ir greitesnį kvėpa

vimą, ir širdis plaka smarkiau.
Atvažiavus į Bogotą, viešbuty

je buvo priėmimas su koktei
liais. Teko paragauti garsią ir ge
rai išreklamuotą Kolumbijos ka
va. Kava tikrai skani ir stipri. 
Nors ir gėrėm šią kavą per vi
są kelionę, bet prie jos stiprumo 
negalėjome priprasti.

Bogotoje aplankėm vieną 
aukso muziejų, kur matėme ne
maža auksinių senienų. Šios 
senienos čia yra laikomos kaip 
mūsų auksas Fort Knoxe. Į šį 
aukso papuošalų kambarį reikia 
įeiti kaip į banko turtų iždą 
— pro storiausias duris, kurias 
stropiai saugo policija. Įleidžia 
turistus į tamsų kambarį ir tik 
paskui uždega šviesas. Tada per 
stiklus matai auksinius papuo

šalus, auksą, auksą. Nuo jo net 
akys raibsta. Koks grožis, koks to 
metalo blizgėjimas!

Kalbant apie brangenylies, Ko
lumbija taip pat žinoma savo 
emeraldais. Turbūt mes visi 
vienokiu ar kitokiu būdu atkrei- 
pėm dėmesį į tuos žaliuosius 
“akmenukus”. Žinoma, vieni 
pasitenkino tik dėmesiu, o kiti 
net įsigijo šio krašto grožybės.

Aplankėm Zipaquira druskos 
kasyklas, kurios yra Bogotos apy
linkėse. Druskos kasyklose po 
vienu kalnu yra iškalta katedra, 
į kurią gali sutilpti 8000 žmonių. 
Kiek darbo ir kiek dvasios įdė
ta į šią katedrą.

Apvaži nėjome ir kitas apy
linkės vietoves, kurios mus 
stebino savo gražumu, gajumu, 
panoraminiais vaizdais.

Susitinkame lietuvius
Bogotoj sutikome pirmuosius 

šio kontinento lietuvius. Mūsų 
grupės artistai atliko meninę pro
gramą. Tie artistai buvo: solistė 
P. Bičkienė, solistas L. Stukas, 

Lietuvos vyčių ekskursijos dalyviai Kolumbijoje prie druskos kalno, netoli Bogotos. 
Tame druskos kalne giliai po žemėmis yra druskos katedra, kurią ekskursija aplankė 
birželio 24 d.

aktorius Vitalis Žukauskas, pia
nistas V. Puškorius.

Jų pasirinkta programa buvo ir 
įdomi ir patraukli visiem. Solis
tai atliko ir dainų ir arijų, o 
V. Žukauskas nesigailėjo sąmojų. 
Vietos lietuviai mus vaišino savo 
kukurūzų miltų įvairiais keps
niais, gėrimais ir skanumy
nais. Valgėme, gėrėme iki vė
lumos ir su ašarom skyse už
traukėme; “Eisim, broleliai, na
mo, namo, . .” Nors niekas ne
norėjo eiti, bet mūsų laukė to
limesnė kelionė. Su brangiais 
prisiminimais mes sėdome į au
tobusus.

Bogota, tu su savo geografine 

aukštuma davei i r lietuvišką dva
sinę aukštumą. Taip mūsų ke
lionė prasidėjo pakiliai ir nuotai
kingai. Sekmadienio ankstų rytą 
palikome neužmirštamą Bogotą 
ir skridome i Buenos Aires, Ar
gentinon.

Lima. Santiago
Kelionė buvo gana ilga, bet ją 

trumpino kokteiliai ir malonios 
draugijos. Buvome sustoję 
pusei valandos Lima, Peru. Tu
rėjome progos gerai apsipirkti. 
Vieni pirko sidabro papuošalus, 
kiti — kimštų lamų, antklodžių.

Pusei valandos dar buvome 
sustoję Santiago, Čilėj. Čia pa

matėm porą politrukų su rau
donom žvaigždėm. Pasijutom 
lyg būtume “hijacked”. Visi su 
noru lipo kuo greičiau į lėktu
vą ir kelionę tęsė į Buenos Aires.

Argentinoj žiema
Atskridome gana vėlai, bet 

mūsų laukė Argentinos lietuvių 
grupė su sveikinimo žodžiais. 
Nors priėmimas buvo šiltas ir 
malonus, bet visi jautėm argenti
ne šką žiemą, kuriai nebuvome 
pasiruošę. Tuoj sulindome į au
tobusus ir važiavome į viešbutį.

Buenos Aires su apylinkėm 
turi maždaug 8 milijonus gyven
tojų. Šis miestas nuo Bogotos 
skyrėsi tuo, kad čia jauties esąs 
lyg Europoje. Žmonės gana eu- 
ropietiški — aukšti, šviesūs, gra
žūs, tik ispaniškai kalba.

Apvažinėjom miestą ir svar
biausias istorines vietas. Tada 
prasidėjo apsipirkimas. Čia buvo 
proga įsigyti daug gražių odos 
dirbinių. Tai ir vėl visi kraustėsi 
iš galvų lakstydami po krautuves, 
apskaitydami pinigus ir gerai ne
mokėdami ispaniškai.

Kas liečia ispanų kalbą, mes 
jau “puikiai” vartojom, — mokė
jom pasakyti si, no ir gracias. 
Žinoma, negalėjome atsakyti į 
klausimus. Kas liečia mūsų ao- 
sipirkimą, galiu štai ką pasakyti 
— pirkome ko reikia ir ko nerei
kia. Man atrodo, kad mūsų pini
ginės pajuto tuštumą anksčiau 
negu tikėjosi.

(hus daugiau)
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Tėv. Eugenijus Jurgutis ir Tėv. Ropolas su mažuoju svečiu. To
lumoje — originalusis paminklas, vaizduojąs trejopą Bažnyčią. 
Šią nuotrauką įsidėjo vietinis laikraštis Coast Pilot liepos 12 d.

ARCHITEKTAI IR INŽINIERIAI SUVAŽIUOJA
WASHINGTONAN

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos vienuo
liktasis suvažiavimas įvyks 
spalio 7, 8 ir 9 dienomis Wa
shingtone, D.C.

Programoje bus techninių ir 
organizacinių paskaitų, kurias 
skaitys jaunieji pasižymėję 
mokslininkai. Bus surengta plati 
techninių darbų paroda. Taip pat 
bus ir dail. A. Galdiko kūrinių 
paroda.

Bus '.aplankyta ir lietin ių 
architektų firma, Lietuvos atsto
vybė, bus apžiūrėtos Įdomesnės 
Washingtono vietos.

Pirmoji diena baigiama ban
ketu, kuris bus Marriot motely
je. Bankete bus koncertas, pre- 
m i jų Įteikimas. Šokiam gros ka
riškas orkestras.

Suvažiavimui rengti yra 
sudarytas komitetas daugumo
je iš Washingtone gyvenančių 
S-gos narių. Pirmininkas yra inž. 
S. Bačkaitis, iždininkas T. Mic
kus, išvyka ir transportu rūpi
nasi L. Kačinskas, V. Petrulis, pa
talpom ir technikinėm prie-

gentas Pasaulio Lietuvių
Inžinierių ir Architektu Są

jungos suvažiavime, kuris į- 
vyks 1972 m. spalio 7-9 d. 
Washingtone, D.C. Gimęs 
1937 m. vasario 16 d. Vie- 
šulėj. Inž. Lukas lankė 
Pennsylvanijos uni
versitetą, ten gaudamas 
BSCE laipsnį 1958 m. Stu

dijuodamas transportacijos 
inžineriją Amerikos Katali
kų Universitete, jis 1963 m. 
įsigijo MS laipsnį. Be to, jis 
tęsė papildomai studijas 
Connecticuto Universitete ir 
Illinois Technologijos In
stitute. Atliekant U.S. Air 
Force pareigas, buvo pa
keltas į kapitono laipsnį, o po 
to dirbo De Leuw Cather ir 
H. W. Lochner firmose. Šiuo 
metu dirba Honnington, 
Durham & Richardson fir
moje. Inž. Lukas priklauso 
Washingtono Liet. Techni
kos ir Gamtos Mokslų 
Draugijai, ir ASCE, HRB, ir 
ITE profesinėm sąjungom. 

monėm— dr. Z. Vaitužis. Lietu
vos atstovybe —-. dr. P.
ka, technine paroda—inž. J. Ta
mošiūnas, dailės paroda — ra
šytojas A. Vaičiulaitis, techninės 
paskaitos — dr. K. Campė. sim
poziumą praveda inž. D. Šatas, 
informaciją tvarko geologė B. 
Saldukienė, muz. D. Čampienė 
ir kiti.

Suvažiavimą liečiančiais klau
simais kreiptis i PLIAS skyrių 
pirmininkus arba rašyti: PLIAS 
c /o S. Bačkaitis. 933 Leigh Mil’ 
Rd.. Great Falls, Va., 22066. 
tel. (703) 759-2905.

Banaičio opera plokštelėse
Chicagos Lietuvių Opera iš

leidžia savo pirmąsias plokšte
les. Šešiolikos metų veikloje mū
sų Opera pastatė daug pasaulinio 
garso kompozitorių operų ir tris 
lietuviškas operas. Ir viena iš jų, 
tik ši pavasari pastatyta, y ra “Jū
ratė ir Kastytis".

Banaitis — mūsų kompozi
torius, kuris lietinių tautai ati
davė visą savo gyvenimą su sa
vo kūryba, sukurdamas daug pui
kios muzikos bei dainų ir harmo
nizuodamas mūsų liaudies dai
nas, yra mūsuose pamiltas ir itin 
nuoširdžiai vertinamas. Jo pir
moji opera susilaukė didelio mū
sų visuomenės susidomėjimo. 
Keturiems operos spektakliams 
pritrūko bilietų! Kas atidžiai 
klausėsi jo muzikos, tas labai ryš
kiai galėjo pastebėti, kad jo ope
roje yra daug gilios ir lietuvio 
sielai artimos muzikos, kuri kitur 
nesutinkama.

“Jūratės ir Kastyčio" opera.
susidarius palankioms sąlygoms, 
buvo specialiai įrekorduota pro
fesinėje rekordavimo studijoje, 
taigi, ne spektaklių metu, kur bū
na daug triukšmo ir pašalinių 
garsų. Rekordavimas yra pilnai 
pasisekęs. “Jūratę ir Kastytį“ 
į plokšteles {dirigavo maestro 
Aleksandras Kučiūnas. Jūratės, 
partiją įdainavo sol. Danutė 
Stankaitytė, Kastyčio — sol. Sta
sys Baras, Rūtelės — Margarita 
Momkienė. Motinos partiją atli
ko sol. Aldona Stempužienė. ir, 
savaime aišku, žvejų ir undinių 
chorus įdainavo Operos choras. 
Grojo pilnas simfoninis or
kestras.

Šiuo metu vyksta paruošiamie
ji darbai, prieš atiduodant plokš
teles gaminti RCA firmai India- 
napolyje. Bus trys plokštelės. 
Rudenį “Jūratės ir Kastyčio“ 
operos plokštelės jau pasirodys
rinkoje.

PAUKŠTELIS APVAIZDOS 
AKYJE ....
Vasara Kennebunkporte (3)

Tu mane klausi, kas gali nu
tikti anapus gražiųjų kambarių, 
valgyklos, skaityklos salės, ana
pus mėlyno baseino, kur tingiai 
guli šliurės ir numestas rank
šluostis.

Taip! Daug dalykų nutinka, 
kai gyveni gamtoje. O čia tiek 
daug gamtos. Kiekvienaine- 
žingsnyje matai nuostabius daly
kus, tik reikia stebėti.

Gamtą turi užkalbinti, ją paste
bėti, tada ji prasivers neišsenka
mais lobiais. Tai didžioji knyga, 

kurią gali skaityti ir skaityti. 
Kiekvienam lapelyje randi nuo
stabos ir išminties. Ir gamta j 
žmogų kalba per savo gėles, 
svyruonėles pušeles, paukš
tukus.

Dievo Apvaizdos stebuklas
Nukeliavus Į Kennebunk- 

portą, buvo toks keistas Įvykis, 
kun turėjo aprašyti visi laikraš
čiai ir nufotografuoti visi fotogra
fai. Bet taip ir liko nuostabus 
dalykas neatžymėtas.

Netoli vienuolyno prie miš
kelio yra pastatytas labai origi
nalus paminklas, prie kurio visi 
sustoja ir fotografuojasi. Tas pa
minklas turi tokią istoriją. Kai 
1964-5 metais New Yorke vyko 
pasaulinė paroda, Vatikano pa
viljoną puošė dail. V. K. Jonyno 
skulptūra, reljefas. Pasibaigus 
parodai, sugriovus paviljoną, šis 
meno kūrinys buvo pervež
tas Į Kennebunkportą ir pastaty
tas. Provincijolas Tėv. J. Gailiu- 
šis, uolus meno globėjas, suti
ko Įsileisti tokį keistą svečią — 
reljefinę didelę skulptūrą. Ir net 
specialią sieną pastatė, kad būtų 
kur tą skulptūrą pakabinti.

Miškelio fone baltas pamink
las atrodo gražiai ir patraukliai. 
Ten vaizduojama kenčianti, 
kovojanti ir triumfuojanti Bažny
čia. Pačiame viršuje‘yra Dievo 
Akis — Apvaizda, kuri viską ma
to ir globoja. Iš jos pluoštas 
spindulių eina Į visą Bažnyčią ir 
pasauli.

Chicagos Lietuvių Opera, ti
kėdama, kad mūsų visuomenė 
pritars, drįso išleisti šias plokš
teles, pasiskolinusi pinigų iš 
Standard Federal Savings & 
Loan Assn, prezidento Justino 
Mackevičiaus, J r. Tai bus pir
moji mūsų Operos vieneto plokš
telė visame Vakarų laisvajame 
pasaulyje. Tie, kurie gyvena to
liau ir kituose kraštuose irdaug 
girdėjo bei skaitė apie mūsų 
Operą, dabar galės ją girdėti 
plokštelėse.

V.R.

Jung. Tautos dabar yra prasi
skolinusios 2000 mil. Maž
daug tiek kiek yra visų metų 
jų biudžetas.

Amerikoje yra 200 mil. gyven
tojų, ir nužudymų per metus čia 
yra 50 kartų daugiau nei Angli
joje, Japonijoje ir Vokietijoje, ku
rios drauge turi 218 milijonų.

Kryžiaus Kelių stotys

Ir štai toje Akyje šią vasarą 
kažkas sujudo. Pasigirdo ir bal
sai. Cyptelėjo. Dar kartą. Štai ir 
atskrido paukštelis, tamsia suta- 
nėle apsivilkęs (taip ir dera vie
nuolyno artumoje). Tas paukš
telis priskrido prie Apvaizdos 
Akies, ir tada sucypsėjo mažy
čiai. Jie laukė motinos su maistu.

Ir visi keleiviai sustojo, atsi
vertę žiūrėjo Į Dievo Aki. Die
vo Akis buvo dabar susirūpinu
si tuo. kas joje buvo. Ji nė ne
matė, kad ėjo žmonės. Jos ango
je. ištiesę kaklus, du paukštukai 
vis dairėsi ir laukė savo mai
tintojų.

Gamta yra tiksli. Joje visi žino 
savo pareigas ir visi stropiai jas 
atlieka, Ir kaip kantriai ir rūpes
tingai jie nešė museles, uodus.
kokį pagautą žiogą. Ir tiedu augo 
taip greitai, kad imdavo net bai
mė, ar jiedu neiškris. Užaugo jie
du, užaugo su medžių gaudi
mu. Iš ten išėjus, tebuvo tik vie
nas nesugrįžtamas kelias —- iš
plėsti sparnus ir skristi.

Ir jiedu tai padarė, palikę il
gam nuostabius pasakojimus.

Mažojo galybė
Paukštukų čia pilna. Jie gyve

na natūralų gamtos gyvenimą, 
nes pilna tankių šakų, landynių, 
kur gali Įsikurti savo vasarvietes. 
Jie gyvena pagal savo papročius 
taip, kaip liepia gamta.

Vieną kartą buvau nustebintas 
skardžios giesmės. Kažkas, pana
šaus Į lakštingalą. Lakštingalos 
šiame krašte nėra. Tai kas gi 
taip šaukia? Erdvė net dreba. 
Ir čiauškia labai ritmingai. Pir
ma pasigirsta trys trumpi švilp
telėjimai, paskui ilgas. Tada vėl 
prideda garselį ir vėl grįžta iš 
pradžios.

Pamačiau tą nuostabų 
tį. Tai buvo mažas, mažytis, kaip 

nykštis, paukštukas. Pilku švar
keliu, Į kuri niekas nė nepažiū
rėtų. O tas paukštukas turėjo to
ki balsą ir taip jau nuoširdžiai 
giedojo, kad turi sustoti ir pasi
klausyti. Ir susimąstai: koks 
gamtos stebuklas. Ir kodėl .jis 
mėgsta nutūpti i tokias vietas, 
kur aplink nebūtų jokios šakos, 
kur būtų tik erdvė. Jis tupi ant 
stogo, ant kryžiaus viršūnės. Ir 
kodėl? — Gal jis nori pasakyti: 
suraskite mane ir pamatykite, 
kac! mažieji yra galingi. Savo 
giesme!

Violetiniai kilimėliai
Bitelės dūzgia, samanės siuva 

pažemiu. Žolės, žolelės kvepia. 
Vasara čia. Ant visų takų ir vi
sose žolėse.

Čia yra toks kauburiūkas, prie 
pat Liurdo grotos. Auga tokie 
krūmai, brūzgynai. Ir kai čia 
ateinu, visada suskauda širdį. 
Čia pasijunti toks vienišas. Vie
ną vasarą sėdėjau ir draugui pa
sakojau apie knygas, visokiiis ra
šymus. planus. Dabar atrodo, 
kad tie mano žodžiai tebėra nu
birę ant žolelių.

Atsisėdu. Tai čiobreliai. Ta 
nuostabi žolelė gyveno ilgai, kol 
ją visiem parodė Putinas Myko
laitis savo romane “Altorių še
šėly“. pirmame tome. (Kadaise 
Jonas Aistis atnešė ir šilainę 
su savo eilėraščiu Šilaine).

Čiobreliai yra bičiuliški ir vis 
dėlto liūdni, pilni prisiminimų.

Čiobrelių čia daug, lyg vio
letiniai kilimėliai patiesti.

Sudie, gerieji čiobreliai, su
die ir tu, kalneli! Aš turiu eiti. 
Gamtos jau tiek daug. Taip lie-

paukš- pos kvepia, bitelės zumsi. Noriu 
pailsėti.

Paminklų pavėsyje
Tuoj čia pat yra Kryžiaus kelių 

paminklas, pastatytas 1958 m. 
Gerai išsilaikę V. Kašubos skulp
tūros. Čia aplink yra gluosnių, 
medžių. Ir čia ramu, ramu, čia 
labai gera ateiti su knyga ir skai
tyti.

Liurdo grotoje yra kidaip. Ji 
pastatyta 1953 metais. Akmenys 
tokie sunkūs, ant jų grakštutė 
Marijos statula. Čia rimtis ver
čia susimąstyti apie draugystę 
ir meilę. Taip, tik iš paprastu
mo, iš Bernadetos kyla didžioji 
bičiulystė.

Tos šalia stovinčios eglės — to
kios išdidžios, tokios gražios. 
Jos globia pilką granitą ir tą bal
tą Marijos statulą.

Kur dega žvakutės
Vienuolyne pirmiausia pa

teksi Į šv. Antano šventovę. Ir 
kaip čia ramu ir gera! Čia žmo
nės uždegė daugybę raudonų 
lempelių susitikdami, atsisvei
kindami, dėkodami. Žvakelė de
ga ir liudija bičiulystę.

Vienuolyno didžioji koplyčia 
tokia erdvi- ir šviesi. Joje surandi 
pagarbą, bet nėra šilumos, inty
mios kalbos. Bet štai šoninėje 
koplytėlėje, kur keli altoriai, 
pilna jaukumo ir paprastumo. 
Ten yra vienas vitražas — Lie
tuvos Madona. Tai Žemaičių 
Kalvarijos Marija. Ir kokios jos 
akys — pilnos liūdesio ir meilės. 
Tai mūsų Lietuva.

Už tų žvakelių ir tylių altorių 
prasiveria durys į senąją biblio
teką, senienų kambarį. Čia su
kaupti daiktai, spintos, stalai, kė
dės, skrynios, daugybė knygų. 
Visa sena, bet Įdomu. Ir didelių 
paveikslų pilna. Čia pasiliko 
gyvi tie gyventojai, kurie kadai
se šiuos namus statė ir čia su 
draugais linksminosi.

Dabartinis provincijolas Tėv. 
J. Gailiušis, O.F.M., tikras sta
tytojas, daugiausia ir papuošė 
Kennebunkporto vienuolyną. 
Visa jo organizuota, statyta, staty
ta skoningai. Jis ir lietuviškąją 
dailę ėmė telkti. Taip ir dera 
vienuolynam, kad jie būtų užuo
vėja kūrybai.

-o—
Už lango saulė ir vasara. Išei

nu. Tas mažiukas paukštelis vėl 
gieda. Ir už mane jis šaukia — 
vasara graži!

(P-j.)

Atsiųsta paminėti
Marija Sims-Čemeckytė — 

ANT KRYŽKELIŲ SENŲ, eilė
raščiai, antroji papildyta laida. 
Redagavo Vytautas Alantas. Iš
leista Clevelande 1971. Ilius
truota autorės gyvenimo nuo
traukomis. Įrišta Į kietus virše
lius. 296 psl. Kaina nenurodyta.

Algimantas Kezys, S.J.—FO
TO KOMPOZICIJOS. Įžangą 
parašė Hugh Edwards, toliau 
nuotraukų autoriaus žodis, nuo
traukų sąrašas, bibliografija. Vi
sas tas Įvadas užima 15 pusi., 
pačių nuotraukų yra 64. Didelio 
formato. Viršelis Zinos 
Morkūnienės. Įrišta Į kietus vir
šelius. Atspausta labai švariai 
Morkūno spaustuvėj. Kaina ne
pažymėta.

Kipras Bielinis — GANA TO 
JUNGO, atsiminimai, 492 pusla
piai, išleista Kipro Bielinio ir 
Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos Literatūros 
Fondo lėšomis, 1971 m. Knygos 
įžangą parašė Jonas Pakalka. 
Viršelį piešė Kęstutis Čerkeliū- 
nas.

Juozas Žilevičius— LIETU
VIS VARGONININKAS IŠ
EIVIJOJE, redagavo P. Jurkus, 
Alg. Kačanauskas, V. Mamai- 
tis; Išleido Vargonininkų-Mu- 
zikų Sąjunga, aplanką piešė P. 
Jurkus. Išleista 1971 m., 304 
pusi., gausiai iliustruota vargo
nininkų veiklos nuotraukomis. 
Kaina — 5 dol.

A. Giedrius — TĖVŲ PASA
KOS, II knyga. Iliustravo Birutė 
Bulotaitė, išleido JAV LB 
Švietimo Taryba, 158 psl., 
minkštais viršeliais — 3 dol., 
kietais — 4 dol.

Vytautas Alantas —AMŽINA
SIS LIETUVIS, romanas, pirmo- 

- ji knyga, 412 psl. Išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone 1972 m. 
Viršelyje autoriaus nuotrauka Jo
no Gaižučio. Kaina — 4.50dol.
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PO CHICAGOS DANGUM
Gyventojai priešinasi prieš 

pigių namų statybų, kurių čia 
vykdo CHA bendrovė, gaunanti 
milijonus paramos iš federalinės 
valdžios. Tų namų Chicagoje 
pristatyta daug. Kai kurie lieka 
tušti. St. Louis net visus su
sprogdino, nes nėra nuominin
kų. Rugpiūčio 13 Marquette Par
ke įvyko viešas protestas prie 
CHA žygius. Griežtai pasisakyta 
prieš gyventojų maišymų. Namų 
savininkai ir susidariusi NO 
CHA organizacija padavė CHA į 
teismų ir kovos toliau.

Balfo apskritis rugpiūčio 6 tu
rėjo metinį susirinkimų. Ap
žvelgta veikla. Perrinkta ta pati 
valdyba: pirm. Vai. Šimkus, J. 
Mackevičius, F. Sereičikas, dr. 
Br. Motušienė. K. Čepaitis, K. 
Januška, E. Litvinas, K. Rep
šys ir K. Kasakaitis. Revizijos ko
misija: A. Ūselis, J. Žadeikis, 
K. Bružas. Visi Balfo žmonės 
daug dirbo. Už tai pirm. Vai. 
Šimkus jiem padėkojo; jį patį 
buvo ištikusi sunki liga. Bal. Brazdžionis

Chicagos lietuvių televizijos programoje lietuvių muzikos 
kūrinius atlieka J. Končiūtė ir Burokaitė. Nuotr. M. Nagio

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Ateinančiais metais (1973) 
Australijoj, Melboumo mieste, 
vyksta 40-tas tarptautinis eu
charistinis kongresas. Jis prasi
dės vasario 18, sekmadienį, ir 
baigsis vasario 25. taip pat 
sekmadienį.

Į šį kongresų yra pažadėjęs 
atvykti popiežius Paulius VI. Iš 
lietuvių tarpo jau yra pažadėję 

atvykti mūsų vyskupai — V. 
Brizgys ir A. Deksnys.

Kongresui jau įtemptai 
ruošiamasi. Šiam reikalui yra su
darytas komitetas, kuriam va
dovauja Melboumo arkivysku
pas J. R. Knox. Turi komitetus ir 
atskiros tautybės, jų tarpe ir lie
tuviai.

Pirmoji kongreso diena (vasa
rio 18) yra skiriama atskirom 
tautybėm. Lietuviai savo tarpe 
pradės šį kongresų ir kartu at
švęs Vasario 16-tąją. Popiežiaus 
sutikimas numatytas vasario 
22, ketvirtadienį.

Nors didelis Melboumo mies
tas — virš 2 mil. gyventojų, 

VYTAUTO SIRVYDO 
VEIKLA

Vytautas Sirvydas, kuris gy-
vena Nashua. N. H., panaudoda
mas paskutinę laikraščių medžia
gą apie Lietuvą, suredagavo 
specialų biuletenį, kurį atspaus
dino su parapijos klebono kun. ■ 
Juozo Bucevičiaus pritarimu. At
spausdino mimiografu. Biulete
nis išdalintas sykiu su savaitiniu 
Šv. Kazimiero parapijos biulete
niu, išdalinta lietuviam ir ne
lietuviam. kurie lankė bažnyčią.

Biuleteny smulkiai aprašoma 
Romo Kalantos susideginimas, 
sukilimas Kaune, jo numalšini
mas, aprašoma Lietuvos katalikų 
skundas Jungtinėm Tautom.

Buvo panaudotos įvairios iš
traukos iš spaudos, iš Bostono 
Herald Traveler, Washington 
Post, iš vokiškos spaudos Die 
Zeit, Frankfurter Allgemaine 
Zeitung.

Tai tikrai graži ir sveikintina 
vieno žmogaus iniciatyva — in
formuoti žmones, skleisti žinias 
ir protestuoti prieš okupacijas, 
religijos persekiojimus.

Išvažinėjo svečiai, o kiti į Chi- 
cagą atkeliauja praleisti atostogų. 
Neseniai mūsų prekybų aplankė 
P. Dargis iš Pittsburgho, radijo 
valandėlės vedėjas. Jis pareiškė, 
kad Darbininke ir kitur skaitąs 

žinias iš Chicagos. Įsigijo daug 
lietuviškų plokštelių, vienų kitų 
gavo dovanų. Neseniai apsilankė 
ir brolis P. Gudelevičius, MIC, 
iš Argentinos. Jis irgi gavo ke
letu plokštelių, kad plačiau 
skleistų lietuviškų dainų ten, kur 
jis gyvena.

Šv. Kryžiaus ligoninė, kuri 
ilgus metus yra vedama seselių 
kazimieriečių, pristačius naujų 
priestatų, atsiėjusį daugiau kaip 
4 mil. dol., iki šiol verčiasi ge
rai. Teko skaity ti spaudoje, kad 
ligoninę nori paveržti kitatau
čiai. Lietuviai turėtų rūpintis li
goninės ateitim ir padėti sese
lėm.

bet kongreso metu jo viešbu
čiai ir moteliai bus užpildyti. 
Tautybių komitetai rūpinasi sa
vo žmones apgyvendinti pas 
savo tautiečius. Lietuvių .Mel
bourne yra apie 2000 žmonių. 
Šeimos, turinčios patogius na
mus, mielai priims į kongresų 
atvykstančius svečius. Ne vie
nas čia turi ir savo giminių ar 
pažįstamų. Kongreso
proga bus malonu ir juos aplan
kyti.

Laukiam į kongresų atvyks
tant kiek galint daugiau lietuvių 
iš įvairių kraštų. Dėl nakvynių 
ar kitais kongreso reikalais rašy
ti: Kongreso Komitetas, 18 Hen
ry St., Kensington Vic. 3031, 
Australia.

Kongreso Komitetas

Los Angeles, Calif.
Pavergtų Tautų savaitė Los 

Angeles. Calif., pradėta garsinti 
jau liepos 12 inž. Vytauto Če
kanausko, Pavergtų Tautų ko
miteto pirmininko, per TV’ 
George Putnam žinių programą. 
Liepos 15 prie miesto rotušės 
10 vai. ceremonijas pradėjo Niek 
Medvid, ukrainietis. Po JAV’ 
himno kalbėjo inž. V’. Čekanaus
kas, Robert K. Stevens (Deputy
Chief of Protocol office of the 

Mayor) perskaitė burmistro ta 
proga išleistą proklamaciją. Vė
liau eisenoj pajudėta į County 
Hall aikštę. Prieky ėjo vėliavų 
miškas ir uniformuoti ukrainie
čiai skautai. Paskui juos žygiavo 
minia su plakatais. Aikštėj po 
maldos kalbėjo estų vicekonsu
las E. Laur. Emest E. Debs, 
didelis Pavergtųjų kraštų Tautų 
komiteto draugas (Supervisor 
3rd District L. A. County), per
skaitė County paruoštą rezo
liuciją. Dr. Butkovich. kroatas, 
perskaitė Pavergtų Tautų savai
tės proga išleistą įstatymą. Mrs. 
Novak, ukrainietė, perskaitė Pa
vergtų Tautų komiteto rezoliuci
ją. Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė JAV atsargos pulk. W’. F. 
Dunn, Jr. Minėjimas baigtas JAV 
himnu.

Prof. Antano Salio laidotuvės. Išnešamas karstas iš laidojimo koplyčios. ,\'u<>tr. K. Cikoto

Prof. A. Salio laidotuvės
Philadelphijoje. Pennsylvani- 

jos Universiteto ligoninėje, lie
pos 31 3 vai. ryte, po sunkios 
ligos mirė vienas mūsų didžių
jų kalbininkų, prof. dr. Antanas 
Salys.

Jo atsisveikinimas įvyko rug
piūčio 2 vakare, kuriame draugų 
vardu kalbėjo prof. A. Kučas,

GRAŽI IR KŪRYBINGA NERINGA
Nekaltai Pradėtosios Mari

jos lietuvės seselės. įsikūrusios 
Putnam, Conn., apylinkėj, pa
čios pirmosios Amerikoj pradė
jo organizuoti stovyklas lietu
vėm mergaitėm. Kasmet čia susi
rinkdavo lietuviškas atžalynas 
iš įvairiausių vietovių pabend
rauti su savo bendraamžėm ir 
praleisti kelias savaites gamtos 
prieglobsty. Taip pro seselių 
vadovaujamas Putnamo stovyk
las praėjo arti 4.000 mergaičių.

Bet. laikui bėgant, Putnamas 
darėsi per mažas. Todėl prieš 
ketverius metus, po ilgų svars
tymų ir didelių pastangų, nu
perkama stovyklavietė Vermon- 
to valstijoj. Vieta pasakiškai gra
ži! Kalnuotoj, natūralios gamtos 
aplinkoj, atokiau nuo didmies
čių triukšmo ir greitkelių. Čia 
miško keleliu pasieki vešlia 
augmenija apaugusia naujai įsi
kūrusią stovyklavietę Neringą. 
Ji yra 1,500 pėdų aukštumoj.

Per labai trumpą laiką čia į- 
dėta daug darbo, atnaujinant esa
muosius senus stovyklavietės 
pastatus, pristatant ir pagerinant 
įvairius stovyklos įrengimus. 
Atnaujinti penki gyvenamieji 
nameliai, pastaty ti aštuoni nau
ji. perstatyta ir sumoderninta

Los Angeles jaunimas gausiai 
dalyvavo tautinių šokių šventėj 
Chicagoj. Apie 100 Californijos 
šokėjų šoko keturiose grupėse: 
L. A. LB jaunimo ansambly., 
šokių grupėj Audra. Santa Moni- 
cos šešt. mokyklos šokių grupėj 
ir vaikučių šokėjų grupėj.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykloj mokslo metai prasidės 
rugsėjo 5, antradienį, 9 vai. ryto, 
o lituanistinėj šeštadieninėj 
mokykloj— rugsėjo 16, šeštadie
nį, 9 vai. ryto.

Lietuvių- Dienų žurnalo 
gegužinė įvyks rugsėjo 17, sek
madienį, McCambridge parke, 
Burbank, Calif.

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis bazaras įvyks spalio 22.

Tomas V. Mažeika, Vandos ir 
Antano Mažeikų sūnus, baigęs 
kolegiją žurnalistikos srity, iš
laikė egzaminus į Loyolos uni
versiteto teisių fakultetą. Los 
Angeles,,Calif.

Jonas Uždavinys, išdirbęs 25 
metus Huntington Park miesto 
parkų prižiūrėtoju-sodininku, 
nuo šios vasaros išėjo į pensiją.

Pennsylvanijbs universiteto var
du prof. A. Sennas ir Lietinių 
Bendruomenės švietimo vado
vybės vardu J. Kavaliūnas.

Laidotuvių pamaldos įvyko 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioje, kur laidotuvių apeigas 
atliko kuri. K. Sakalauskas. Šv. 
Mišias koncelebravo kleb. kun.

virtuvė su valgykla ir sale. Esant 
nepalankiam orui, jaunimas 
susiburia salėj, kurioj vyksta žai
dimai ir pašnekesiai.

Stovyklų programos yra į- 
vairios: kūrybingos ir lei
džiančios jaunimui pasireikšti 
savo įgimtuose talentuose. Jos 
paruošiamos pagal jaunimo am-
žili ir sugebėjimus. Į jas įeina 
lituanistika, dainų ir tautinių 
šokjų menas, kūrybinis menas., 
gamtos pažinimas bei individua
lūs talentai. Kūrybingumas pa
sireiškia rašiniuose, kurie spaus
dinami stovyklos laikraštėly, ir 
vakarų programose, kurias pa
ruošia pats jaunimas. Vakarai 
turi Įvairias temas: literatūrinę, 
tautinę, istorinę, liaudies pa
sakų ir skautiškos nuotaikos — 
laužus. Į stovyklų programas į- 
eina ir maudymasis. Šiltomis 
dienomis maudytis einamai prie 
pat stovyklos tam tikslui pasta
tytą užtvanka iš pratekančio kal
nų upelio. Vanduo tyras ir skaid
rus. Čia plaukoma, taškomas i ir 
atsivėsinama.

Daromos iškylos į kalnus. Už
sikėlus į Mount Snow viršū
nę. šimto mylių akiraty atsive
ria gamtos grožis. Grįžus į kal
no papėdę, galima pailsėti, pasi
maudyti baseine ir net pačiuži
nėti čia įrengtoj čiuožykloj. Kas 
nematė asilų, juos čia gali su-

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir 

brolis
A.A.

Dr. Vladas Viliamas

mirė šių metų liepos 12. Pa
laidotas W’ashingtone. Resurrec
tion kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
draugams, pažįstamiems, gimi
nėms ir organizacijoms už iš
reikštą užuojautą spaudoje, žo
džiu ir laiškais.

Padėka visiems atsilankiu
siems atsisveikinti koplyčioje, 
dalyvavusiems bažnyčioje ir 
palydėjusiems į kapus.

Dėkojame Tėvui Tomui Žiū
raičiui už maldas koplyčioje ir 
už pamokslą šv. mišių metu.

Padėka draugams, nešusiems 
karstą.

Dėkojame visiems už paauko
tas šv. mišias ir už gausias au
kas Lietuvių Fondui.

Žmona Regina,
Sūnus Virgilijus,
Seserys Ona ir Antanina ir 
giminės

J. Degutis, prel. V. Martusevi- 
čius, tėv. J. Vaišnys, S.J., tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., ir kun. K. 
Sakalauskas. Mišiose dalyvavo 
dar kleb. kun. K. Batutis. Pa
mokslą pasakė tėv. J. Vaišnvs, 
S.J.

Velionis palaidotas šv. Petro ir 
Povilo kapinėse. Springfield. 
Pa., netoli savo gyvenamosios 
vietos. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė tėv. V. Gidžiūnas, 
O. F. M.

Laidotuvėse dalyvavo iš Chi
cagos gimiūaitis prof. S. Dirman- 
tas ir kt.. iš M’ashingtono Vai
čiulaičiai. Dambriūnai ir Ka
činskai. giminės ir draugai iš 
Philadelphijos ir kitur. Velionis 
nuliūdime paliko žmoną Sofiją, 
dukrelę Rimutę Gaigalienę ir vi
są lietin ių tautą, nes ji neteko di
delio savo sūnaus, lietuvių kal
bos žinovo.

tikti, nes jie visus atvykstančius 
pasitinka ir išlydi.

Netoli stovyklos yra pagarsė
jęs Marlboro teatras, kuriame 
kiekvieną dieną vyksta įvairūs 
koncertai arba vaidinimai. Va
dovės nuveža mergaites pasi
klausyti klasikinių programų, i 
iš kurių jos grįžta labai paten- i 
kiūtos.

Dvasiškai susikaupti ir mišių 
išklausyti jaunimas renkasi į 
"Beržų šventovę ”. Ši šventovė 
yra miške. Čia iš storų beržų 
kamienų žmogaus rankomis, ne
naudojant modernių įrankių, į- 
rengtas altorius ir suolai. Šven
tovės įkūrėjas ir sumanytojas 
buvo pirmosios stovyklos kape
lionas salezietis kun. Jonas Šul
cas. Ypatingą įspūdį ir prisimi- • 
nimą jaunimui palieka mišios,'' 
aukojamos naktį, patekėjus mė
nuliui ir danguje sužibus žvaigž
dėm.

Per tris vasaras buvo daug 
dirbta stovyklai patobulinti. Iš 
primityviškumo pereinama į šių 
laikų modernius patobulinimus. 
Tai didelis palengvinimas sto
vyklą aptarnaujančiam persona
lui. administracijai, labiausiai 
stovyklautojų tėveliam, kurie 
jaučiasi saugesni, atvežę ir pali
kę savo dukras.

Pastatytas paviljonas, kurio 
sumanytojas ir finansuotojas bu
vo W'estfieldo, Mass., lietuvių 
parapijos klebonas kun. V. Pui
dokas. Birželio 18 šis paviljonas 
buvo iškilmingai kun. V. Puido
ko pašventintas. Jame įrengta va
sarinė valgykla, kuri parūpina 
užkandžius atsilankiusiem sve
čiam bei stovyklautojų tėveliam. 
Pradėta statyti sporto — teniso 
aikštė. Ją finansuoja V. Giedrie
nė mirusiam savo vyrui; buvu
siam Lietuvos teniso meisteriui, 
atminti. Šiam originaliam pa
minklui ji paaukojo 2,000 dol.

Šių metų stovyklai vadovavo 
seselė Ignė, seselė Onutė ir se
selė Oliveta.

Linki m Nek. Pr. M. seselėm 
savo lietuviška mintim pri
traukti dar daugiau mūsų jauno
sios kartos, kuri. įgijus kilnių idė
jų ir tikrosios gyvenimo pras
mės. nepasimestų šių laikų gy
venimo audrų sūkuriuose, bet 
išliktų gy va ir atspari savo tau
tine ir krikščioniška dvasia.

Danutė Vakarė (

SVĮSIKį
—- Olimpiados metu Muen- 

chene “Laisvosios spaudos są
junga“ organizuoja “Informaci
jos centrą“. Jo adresas: Informa- 
tions-Zentrum, Muenchen, Sch- 
leissheimer Str. 7, tel. 5245 85. 
Ten bus galima gauti informaci
jų ir lietuviam — budės lietuvių 
žmonės, bus lietuviškos spaudos 
ir kt. Informacijos centras veiks 
nuo rugpiūčio 20 iki rugsėjo 10, 
nuo 10 iki 20 vai. kasdien.

— Twin Circle rugpiūčio 4 
paskelbė LB c.v. pirmininko V. 
Volerto laišką — padėką už laik
raščio vedamąjį apie Lietuvą. 
Tame n r. paskelbtas ir Richard 
J. Brzustowicz, M.D., iš Roches- 
terio, N. Y., laiškas, kuriame dė
koja už laikraščio atsiliepimą 
apie religijos padėtį Lenkijoje ir 
apgailestauja, kad Amerikos ku
nigai, tokie uolūs pasisakyti dėl 
Amerikos dalyvavimo Vietnamo 
kare, nerodo protesto dėl Bažny
čios persekiojimo Lietuvoje.

— Lietuvių žurnalistų sąjunga 
rugsėjo 16-17 rengia spaudos ir 
radijo dienas Tabor farmoje, 
Mich. Paskaitas skaitys kun. K. 
Pugevičius — Lietuvių radijo va
landėlių problemos, V. Alantas
— apie dienos problemas; in
formacijos centrą, spaudos etiką, 
objektyvumą, jaunimo atstovai— 
Kodėl jaunimas neskaito lietu
viškos spaudos, Liudas Dovydė
nas vadovaus spaudos kon
ferencijai su diplomatinės tarny
bos, Bendruomenės, Vliko ir Al
tos atstovais, Vincas Rastenis
— Mūsų spaudos įtaka Lietu
vai, ką galima ir ko negalima 
rašyti.

— K. Ališausko knyga apie ne
priklausomybės kovas su bolše
vikais ir bermontininkais (I to
mas) jau surinkta M. Morkū
no spaustuvėj ir galutinai ruošia
ma spausdinti. Veikalas turės arti 
500 psl.

— Kardinolas L. Shenan, Bal- 
timorės arkivyskupas, įteikė spe
cialų žymenį dr. Stasiui Anku- 
dui už Baltimorės Šv. Martyno 
senelių prieglaudos medicininę 
priežiūrą. Senelių sveikata dr. 
S. Ankudas rūpinasi jau nuo 
1953. Jis kiekvieną savaitę ski
ria tam 12 darbo valandų ir 
už tai neima jokio atlyginimo, 
lis yrą suorganizavęs ir dešim
ties specialistų štabą, kurio na
riai yra chirurgai, dantų gydyto
jai. medicinos seserys.

— Kanadoj, Montrealy, vei
kia 47 įvairaus pobūdžio lietu
viškos organizacijos bei institu
cijos.

— Kanados Lietuvių Diena, 
šiemet jau aštuonioliktoji, įvyks 
Montrealyje spalio 7-8. Dienos 
programoj dalyvaus Montrealio 
jaunimo ansamblis Gintaras, To
ronto Gintaro šokėjų grupė, Del
hi Palangos šokėjų grupė, Mont
realio Aušros Vartų mišrus cho
ras, Hamiltono mergaičių Aido 
choras ir Londono mergaičių 
kvartetas Rasa. Taip pat įvyks 
sporto rungtynės ir Montrealio 
dailininkų meno kūrinių paroda.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 11d. Pilnesnė informaci
ja bus paskelbta vėliau.

Senatoriaus Charles H. Percy 
perrinkimui aptarti susirinki
mas buvo rugpiūčio 12 d., šeš
tadienį, Barrington Hills, Illi
nois. Dalyvavo virš 300 žmonių. 
Iš lietuvių dalyvavo p. Dunzi- 
la su žmona, p. Klimas su žmo
na, p. Mažeikienė ir dr. K. Bo
belis su Žmona. Senatorius Char
les H. Percy daug kartų yra paro
dęs palankumą lietuvių ir Lie
tuvos reikalams ir antrus metus 
yra sponsorius Vasario 16-tos mi
nėjimo senato rūmuose. Jis yra 
tikras lietuvių tautos draugas.

— Aukuro, Hamiltono mėgė
jų teatro, narių metiniam susi
rinkime išrinkta nauja valdyba; 
E. Kudabienė, K. Mikšys, V. 
Stanevičienė, D. Švažienė. A. 
Mingėla, A. Coromanskis, J. Pet
raitis. Jau pradedama ruoštis 
“Aukuro“ veiklos 25 m. sukak
čiai paminėti.



TO PLACE YOUB AD CANCEL OR CHANGE
SERVICE

DAN MARSHALL 
53 Pitt St. 

N.Y.C.
Painter Experienced 

Will do Ceiling & Plaster 
Work Neat & Reliable 

Call 475-1845

SERVICE
šTOp searching"" 

Will supply your missing Mink 
SOLETA FURS 

Manufacturers of fine Quality Mink & 
Contemporary F urs direct to you 

at Wholesale
Lay-a-Way plan available 

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

—TTnrrmj--------
Concrete Brick Work & 

Patios & Tiles 
All XVork guaranteed 

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

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

DARBININKAS 1972 rugpjūčio 25, nr. 36

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

206-10 Hillside Ave.

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

Original
CHAS. WEYDIG & SONS INC. 

20-68 Steinway Street

CONCRETE WORK — side walks 
basmnt, driway, inside & outside; also 
pistering & general home improvements 
Good work, reasonable. Call (212) 784- 
9484 Lie. No. 69.5406

Tele.: AS 8-0124

SEWARD MOVING & STORAGE
167 Clymer St. Bklyn, N.Y.

Near Bedford & Division Ave. Un
claimed New & Used Warehouse, Furni
ture.Tremendous Value on Dining Room

& Bedroom Sets. Open 7 Days a Week 
Call 388-4732

W & S FURNITURE & 
REFINISHING COMPANY

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

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. St..U 
Inspection Station. Open Mon. thru 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned & ope - 
.tied by Mario De Santis “If y .<u 
xcally want your car to go see Ma
rio”. 609-465-5607

Nicholas Roofing & Siding 
Specializing in Skylights, Hot Pitch. 
No Job too small or too large. Guaran
teed workmanship, Free Estimate. 6 
Year Guarantee from time of completion. 
Also we guarantee to -save you up to 40% 
Call 982-9137.

REFRIGERATION & 
AIR CONDITIONING 

Efficient & Good Service 
$7.95 Service Charge 

Call 495-9470

DELTA SERVICE
201-09 Hollis Ave. Hollis 

Air Condition & Refrigeration 
G&E Ranges Installed and 

Repaired Call 776-5276 Ask for Mr. B.

George Simmons affiliated with 
ERSKINE BERRY CO.

Floor Sanding, $20 a Room; We go to 
all Boroughs. Call 24 Hours a Day 

212 299-4471 We take pride in our work

FINE GENERAL CONTRACTORS 
Our Specialty, Painting, Plastering 

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

Call 638-9444 Mornings & Eves.

A &.B
871 Nostrand Ave.

Floor Waxing 
Sanding & Staining for 
Houses — Industrial & 

Commercial Places 
All Work Guaranteed

Call 499-4632

DISPLAY

Chubby Dimples Pet Cemetery 8 
acres 683-9221 Special Rate now. Crave
& Monument S99.. Pick-up 7 Days a 
Week. (Opportunities for Agents too). 
Save this ad for 10% discount. Prices be
fore Death of your Loving Pets for only 
S99 or 1 grave for only $49.

Exclusively for Recovered 
Problem Drinkers & Spouse 

pačio us 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

^^TKffFED^RsrTDmoT**-1 
1972 CHARLES SCHULZ 

CHRISTMAS PLATE
X must to snoopy fans. In full 

► 5ift boxed. Write for brochure.
»ur area, plan on visiting our
“tail store. We have the largest selec- 
lon of limited editions available in 
sew England.

Open Sundays 
Tel. 617 636-5008 

$10.00 ppd.
BLUE ANCHOR OF 

NEW ENGLAND 
794 Main Road Box D-364 

Westport, Mass. 02790 
"we3c!m5^Gowns^S25,£^50

Formals from $10
Many more outstanding Bargains 

KAUREEN BRIDAL SHOP 
3655 East Tremont Ave., Bronx

Call LY 7-0210

GENERAL CONTRACTORS 
Low Cost Estimates, Masonry, Carp- nt1-.

Painting, Roofing Electrical 
<\ Demolition, Expert Workman-1 >p. 

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

ASSOCLATED BROS.
CONTRACTING GROUP INC.

: DEXftR PARK

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

LITO KELIONIŲ BIURAS
LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 

SVEIKINS JUS, NUVYKUS 
į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

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

Skubiai registruokitės

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

DISPLAY

color
If in
new

Adirondakų kalnų perlas — Lake George, kurio pakrantėj yra gražioji lietuvių Slyvynų vasar
vietė 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 9 N keliu 7 
mylios j šiaurę. Nuotr. V. Maželio

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

ŠAUDYMO PIRMENYBES

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
children of any background and have 
adequate rooms, ’you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New- 
York, N.Y. 10029. 369-5665

EXCELLENT OPPORTUNITY 
DINER FOR SALE

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

HOBBY LAND MARINE
Dealers of Bertram, Penn Yan, Boston 
Whaler, Boats, Grady White Cresliner 
Special Fall Clearance Specials 262 
Montauk Hwy. and Shinnecock Canal. 
Hampton Bays. N.Y. (516) RA 8-4313.

/•■erfd Wide Message Center Te;e. 
cto'-e messages relayed S. received 
on -oca- & t-.ierrational levels se.CC 
cer ncn. For ir.fo, 212. Ha-C88«.

SPECIAL SERVICE

Great Pine and Carpentry 
Paneling — Ceiling 

All Types Electrical Plumbintx 
R<x>fing 24 Hour Service 

Call 235-6539 or 235-6124

607 Brooklyn Rd. Brooklyn
Complete House Cleaning Service 

Furniture Polishing. Dusting. 
Vacuuming, Floor Washing and Waxing 

All Work Guaranteed. Call 493-6062

DOG HOUSES
Quality Construction

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

Call 201 753-5323
AL ALLWYNN 

104-25 194th Street 
St. Albans

Professional Exterminating 
Service Queens & Nassau Lie. Board of 

Health
Mice. Rats, Roches etc.

Call 212 740-1905

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

NSW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo t> ud 
• 6 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

Recolor 
Carpeting

Sofas Sections Your Home 1 Day 
Dog Stains Removed 

COLUMBIA JU 6-3700

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

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

Call (201) 795-1234

WSOU-FM, 89.5 xneg. — anglų kalba, per Seton Han Univ, radijo stoti 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

HELP W. MALE

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
6-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur 8t_ Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

. Body & Fender Man. Experirncec’ 
Year Round Job, Good Working C >r- 
ditions. Top Salary for Top man. Compare 
Benefits. BOB WILLIAMS COLLISION 

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

BOSTON, MASS. — Vedėjas Stop. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 B. Broadway, South

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 Opportunits 
Employer.

— Amerikietis Bobby Fische- 
ris tvirtai žengia į pasaulio čem
pionus, nežiūrint, kad pasaulio 
čempiono Spaskio lošimas pasta
rose keliose partijose žymiai pa
gerėjo ir Fischeriui reikia labai 
įmantriai lošti, kad nepraloštų. 
Spaskis pirmavo matčo pradžioje 
2-0, kai Fischeris pirmąją partiją 
pralošė, o į antrąją išvis nestojo. 
Po šešerių ratų pirmavimą per
ėmė amerikietis Fischeris su 3 
su puse — 2 su puse, toliau

6. Fischeriui

jis padidino iki 6 su puse — 3 su 
puse, 6 su puse — 4 su puse, 
7 — 5. 8 — 5, 8 su puse — 5 su 
puse ir 9
iš likusių devynių partijų berei
kia surinkti 3 su puse taško, kad 
laimėtų pasaulio čempiono titu
lą, o Spaskiui reikia dar 6 taškų, 
kad išlaikytų titulą. Taigi visos 
viltys Fischerio pusėje, ir tiki
me, kad jis savo pažadą įveikti 
Spaskį ištesės ir pasaulio karūną 
atgabens į JAV-bes!

Pastaruoju metu sklinda ne
malonios žinios, kad N. Yorko
tarptautinė filmavimo firma ke-z‘ mil.’ Tarp jų 645,000 priklauso 
lia Fischeriui 1,75 milijono dole
rių ieškinį už neleidimą matčo 
filmuoti. Tokie reikalai gali gero-

Šaudymo pirmenybės įvyks 
rugsėjo 2 ir 3 dienomis Gied
raičio klubo šaudykloje prie Ha
miltono, Ontario, Kanadoje.. 
Šaudykla yra prie Hamiltono ir 
Brantfordo, 54 ir 6 keliu sankrv- 
žoje.

Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos cent
ro valdyba. Kartu bus ir Šaulių 
Sąjungos šaudymo pirmenybės.

Dalyviai, kurie nepriklauso 
ŠALFASS, gali susimokėti nario

1. Š ratiniais šautuvais 100 
šūvių į lėkštes, dalyvauja 5 žmo
nių rinktinės arba pavieniai. Re
gistracijos mokestis — 3 dol., 4 
dol. už 100 lėkščių.

2. 22 kalibro šautuvai spor
tiniai 7 ir pusė svaro. Registrą-, 
cijos mokestis — 3 dol., keturių 
žmonių rinktinė ir pavieniai.

3. 22 kalibro šautuvais tarp
tautinė klasė 7 su puse svaro ir 
daugiau. 22 kalibro šautuvais I 
programa susideda iš trijų pade- 1 
čių — gulom, klūpom ir stačiom 
po 20 šūvių iš padėties. Moterys 
šaudo tik gulomis.

Pirmenybes rengia Šiaurės

2.50 dol. (money order) įstoji
mo mokesčio. Siųsti šiuo adre
su: Joseph Usvaltas, 75 Eve
lyn Ave., Toronto 161, Ont., Ca
nada., tel. (416) 762-5019. Ir 
visais kitais šaudymo klausimais

Šaudymo Jcomitetas

AR ŽINAI, KAD

Žydų Amerikoje yra 5.9

finansuojama) prie

ti jo lošimų. Čia 15 rato partija:

White 
1. P-K4 
2 N-KB3 
JP-Q4 
iNjP’;
5 N-Q&3
6 B-KN5
7 P-B4
8 0-83
9 0-0-0

10 B-Q3
11 KR-K1 
12Q-N3
13 BxN
14 QxP
15 Q-N3 

, 16N-R4
17Q-B2 

I 1SK-N1 
19P-B3 
2OB-B2
21 NxBP
22 P-KN3

BUCK 
P-QB4

P-W 
P-K3 
B-K2 
Q-B2 
QN-Q2 
P-N4 
B-N2 
0-0-0 
NxB 
QR-B1 
P-NS 
KR-Nl 
N-Q2 
K-N1 
N-B4 
PxP 
B-KB3 
P-KR4

White
23 P-KS
24 PxP
25 N-B3
26 RxRch 
27X-KN5
28 QxP
29 QxRP
30 PxB
31 K-81
32 Q-R8ctl
33 P-QR4
34 BxN
35 K-B2
36 R-K4 
37Q-N7
38 K-N3
39 K-R3
40 R-QN4
41 R-B2
42 R-R2
43 R-B2

Fivher 
Back 

PxP 
B-K Pl 
R-Q1 
RxR 
B»P 
R-Q2 
BxN 
Q-N3ch 
Q-R4 
K-R2 
N-Q6ch 
RxB 
R-Q4 
R-Q1 
Q-KB4 
Q-Q4ch 
Q-Q7 
Q-BSdt 
Q-R8ch 
Q-B8dl 
Q-R«ch

Drawn.

— JAV atviros šachmatų pir
menybės Atlantic Citv. N.L. 
sutraukė 353 dalyvius, jų tar
pe tris lietuvius: Igną Žalį iš 
Montrealio ir Aleksandrą Zujų 
su Vladu Karpuška iš Chicagos. 
Po 4 ratų po kerurius taškus tu
rėjo Danijos didmeistris Larsen, 
Popovych, Binet, Weinstein, lat
vis Karklinš, E. Meyer, Denker, 
Gonzales ir dar pora kitų. Pui
kiai varėsi A. Zujus, turėdamas 
tris taškus (tašką pralošė prieš 
meistrą Gonzales). Žalys ir Kar
puška — po pusantro. Pirme
nybės 12 ratų. Prasidėjo rugpjū
čio 13 ir baigsis rugpjūčio 25. 
Laimėtojui skirta $1500.

sionistų organizacijom. '
Italų firma Fiat pastatė (A- 

merikos
Volgos sovietam automobilių
fabriką, kuris pernai pagamino 
529,000 automobilių. Tuo pakė
lė visą sovietų auto gamybą 
54 proc., palyginti su 1970 
metais.

Sovietai pernai išleido 13, 
000 žydų. Šiemet išleisiu 
35,000. Tikima, kad tokiu bū
du pagerins santykius su A- 
merika.

Introduction to Modem Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bus vadovas su 40 pamokų, gra- 
•uatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem 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

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

HIGHLAND ORCHARDS 
Family Travel Camp,

loc. at fund. 1-95 & Route 49; 100 site*, 
flush toilets, hot showers, plus many other 
tarn, available: swimming, fishing, hiking.

REAL ESTATE

Conn. 0*359. Melon and “Tice" Borseevaln. 
Tel. 203-599-5101. Dept C. P.

New Custom Hi Ranch 
1/4 Acre Plot desirable Area of Deci 
Park. 4 Bedrooms. 2 Car Garage, 1 1/2 
Raths.Oil, Hot Water Heat, Panelled D- n 

K. B. Lynch Contracting Corp 
516 643-9265

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Lengvos muzikos ir šokių 

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

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

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

Geniausia dovana vaikam — 
įaujai išleista plokštelė Sek 
pasaką”. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja “Meškiuką Rud- 
nosiuką”,“Laum^Daumę ,‘ De- 
vyniabrolę”, “Karalaitę ir ože-

50 c. Gaunama Darbininko ad- 
ministra ijoj.

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

GERIAUSIAI PAILSĖSI I . it SAXO A IOSTOGAS 
CAPE COD - OS TERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
>nė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams. *

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

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

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

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

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



1972 rugpiūčio 25, nr. 36 DARBININKAS

Apreiškimo parapijos žinios
Parapijos pastatų atnaujinimo 

darbas sparčiai žengia pirmyn. 
Vargonų dūdų remontas bus 
baigtas dar prieš vasaros sezono 
pabaigą. Po kelių savaičių tiki
mės pradėti parapijos mokyk
los salės restauravimą. Rudenį 
jau turėsim puikiai išgražintą sa
lę parapijos parengimam ir or
ganizacijų veikimui. Aušros 
Vartų Marijos paveikslas jau 
puošia kairiąją bažnyčios sieną. 
Iškilmingas paveikslo pašventi
nimas su mišiomis ir pritaikytu 
pamokslu įvyks spalio 8. Po šio 
pašventinimo bus pašventinta 
naujai išgražinta parapijos mo
kyklos salė. Po to bus parapie- 
čių vaišės. Taip pradėsim ru
dens bei žiemos veikimo se
zoną.

Aukojo parapijos pastatų at
naujinimo fondui: 300 dol. — dr. 
ir p. A. Revukai (įamžinant Jo
ną Revuką); po 50 dol. — Aida 
ir Richardas Babusek, V. Jagmi
nas ir “Juzė Vebeliūnienė; 30 
dol. — Jadvyga Bilerienė; po 
25 dol. — Helen Stelmokas ir A. 
Mickevičiai; po 20 dol. — Te
resė Leveikis, V. Žakai ir A. Trin
kūnas; 15 dol. — Ona Tenis; po 
10 dol. — V. Kazlauskienė — P. 
Melvyda, S. Aromiskiai ir Bronė 
Lukoševičienė. Lai gerasis Vieš
pats laiminajus irjūsiškiuS už jū
sų dosnumą! Prašom visus gera
širdžius parapiečius savo au
komis prisidėti prie parapijos pa
statų atnaujinimo fondo.

Romuvos leidykla, kurią 
tvarko Jonas Galminas, pasku
tiniu laiku išleido Liudo Dovy
dėno prisiminimų knygą apie 
pirmąjį bolševikmetį Lietuvoje. 
Knyga pavadinta “Mes val
dysime pasaulį”, du tomai. Kny
ga parašyta sklandžiai ir vaiz
džiai, mielai skaitoma visų. Lei
dėjo pastangomis ji išversta į 
anglų kalbą ir išleista viename 
tome “We Will Conquer the 
World”. Angliškoji laida plačiai 
sklinda amerikiečių tarpe. Lei
dėjas yra gavęs visą eilę padėkos 
laiškų. Ji ypač tinka kaip dovana 
įvairiom progom. Romuvos lei
dyklos adresas — 84-20 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N.Y., 11421.

Į vargonininkų - muzikų seimą 
kviečiami visi muzikai. Anks
čiau vargonininkų sąjunga ap
ėmė tik vargoninkus. Jau.kuris 
laikas sąjungos apimtis yra iš
plėsta ir į ją yra įstoję solistai, 
instrumentalistai. Seimas bus 
Darbo dieną, rugsėjo 4, Angelų 
Karalienės parapijos salėj.

B. Vaškelis iš East, Pa., mirus 
Lionginui Ramanauskui (Ro
man), gyvenusiam, Allentown, 
Pa., vietoj gėlių ant kapo jo var
du Pranciškonų Kultūros Židinio 
statybai Brooklyne aukojo 25 
dol.

New Yorko L.A.K. futbolo komandos kapitonas P. Bagdžiū- 
nas priima taurę iš inž. J. Bario. Nuotr. Z. Degučio

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

Maldininkų kelionė į šiaurės 
Amerikos kankinių šventovę 
rugpiūčio 13 buvo nepaprastai 
sėkminga ir nuotaikinga. Diena 
kelionei buvo tikrai Dievo duo
ta. Važiavo vienas pilnas auto
busas. Maldininkam vadovavo 
kun. A. Račkauskas, lydimas 
maestro A. Kačanausko ir dalies 
Apreiškimo parapijos choro.

Kunigų Vienybės seime mari
jonų sodyboj Marianapoly, 
Thompson, Conn., Apreiškimo 
parapijai atstovavo klebonas 
kun. Pr. Raugalas ir kun. L. Bud- 
reckas. Kun. Pr. Raugalo skaity
ta seime paskaita “Persekioja
mos Bažnyčios viltis” sukėlė vi
suotinio susidomėjimo. Seimas 
nutarė ją išspausdinti angliškai ir 
lietuviškai.

MASPETHO ŽINIOS
V. Atsimainymo parapijos 

piknikas bus rugpiūčio 27. sek
madienį, aplink klebonijos 
pastatus ir atnaujintoje salėje. 
Pradžia 1 vai. Šokiai salėje. Į- 
ėjimas 3 dol. Visi kviečiami at
silankyti.

Tėv. Jonas Šulcas, salezietis, 
svečias iš Brazilijos, lankėsi rug
pjūčio 20 ir atlaikė 11 vai. mišias.

Bažnyčios ir salės remontas, 
užtrukęs beveik metus, jau baig
tas. Bažnyčioje ir salėje įvesta 
vėsinimo sistema. Salėje daug 
pakeitimų, pagerinimų. Gera 
proga salę pamatyti bus parapi
jos piknike.

Mirė Elena Petkus, palaidota 
Šv. Jono kapinėse rugpiūčio 23d.

EKSKURSIJA Į
KENNEBUNKPORT.^

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

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 

ick Ave., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 2, 9:30 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie Šaljųskų šęj- 
meninės, 84-02 Jamaica Axe , 
Woodhavene. Grįžtama rugsėjo 
4 d. vakarą.

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

Kelionės reikalais skambinti T. 
Petrui Baniūnui(212) GL 2-2923, 
Broliui Kazimierui GL 5-7068, 
Marytei Šalinskienei —296- 
2244. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Kęstutis K. Miklas, UBA-BATUNo prezidentas, kalba Ame
ricans To Free Captive Nations organizacijos surengtame 
simpoziume apie Sovietų Rusijos vykdomą rusifikaciją ir 
tęsiamą genocidą Baltijos kraštuose. N uotr. A. L. U., Ine.

LIETUVA BRIUSELIO SPAUDOS KONFERENCIJOJE

Tarptautinės Jaunųjų Krikš
čionių Demokratų Unijos inicia
tyva, Briusely, Belgijoj, birže
lio buvo suorganizuota spau
dos konferencija. Kalbėta apie 
padėtį okupuotoj Lietuvoj. Pra
nešėju buvo pakviestas inž. A. 
Venskus, Europos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų tarybos 
pirmininkas.

Pranešimo įžangoj buvo trum
pai paliesta Lietuvos istorija. 
Toliau buvo ryškinami šie daly
kai:. Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
sutartys, Lietuvos partizanų ko
vos, religinis persekiojimas, (ku
nigų A. Šeškevičiaus, P. Bubnio 
ir J. Zdebskio bylos bei jų pa
reiškimai teisme, 17,050 lietu
vių katalikų memorandumas), S. 
Kudirkos, V. Simokaičio ir Bra
žinskų dramos, šių metų gegu
žės-birželio mėn. Įvykiai Lie
tuvoj (Romo Kalantos, Sto
nio — susideginimas ir neramu
mai, reikalaujant kraštui laisvės).

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininkui paremti aukojo
7 dol.: O. Skurvydienė, E. 

Newark. N.J.
6 dol.: Kun. A. Klimanskiš, 

Brooklyn, N.Y.
Po 5 dol.: E. Cepelevičius, F. 

V. Kaunas, Chicago, Ill.; Iz. 
Klumbys, Anglija; A. D. Kaula- 
kis, Miami, Fla., kun. B. Ivanaus
kas, Cleveland, Ohio.

Po 4 dol.: E. Sruoga, Orange, 
Mass.; B. Naras-, Whitinsville, 
Mass., J. Narkus, Lawrence, 
Mass., A. Barulis, Brockton, 
Mass.

Po 3 dol.: J. Rauba, Wood
haven, N.Y., dr. A. Nasvytis, 
Cleveland, Ohio, J. Mikaila, 
Southfield, Mich.

Po 2 dol. Iš New Jersey valsti
jos: G. Sirusas, Stockton; R. Mi
siūnas, Maywood, V. Rudzins- 
kas, A. Subačius, Cranford. L. 
Rimkus, Parlin, M. Mikolaitis, 
Cherry Hill, A. Skučas, Plain- 
field, A. Zaunius, Weehawken. 
V. Šalčiūnas, Delran, M. Visgai- 
tis, Tenafly, V. Abraitis, Fords, 
Dr. M. Covalesky, Dover, E. Pi
lis, Freehold, N. Karasa, Berke
ley Hts., G. Surdėnas, Turners
ville, S. Valikonis, Cliffside, V. 
Gružas, Clifton, A. Trečiokas, 
Orange, S. Ramonas, Fleming
ton, B. Žukas, Somersville, P. 
Galauski, Garwood, T. Augulis, 
P. Miller, Bloomfield, dr. A. 
Rossi, V. Matyckus, Warren, V. 
Balalis, Port Monmouth, M. Pat
rick, Old Bridge, J. Prapuolenis, 
P. Kaspariūnas, Rahway, A. 
Aidukas, E. Paterson, A. Visoc
kis, T. Tallat-Kelpša, Paterson, 
M. Goras, Harrison, A. Amshey- 
us, V. Kligys, Edison, A. Žu
kauskas, W. Janns, Metuchen. V. 
Metinis, V. Metinis, Matawan. 
V. Audėnas, K. Sipaila, Hillside, 
J. Diržius, A. Bilaitienė, Kearny, 
A. Wilkich, I. Matulis, A. Plis- 
kaitis, B. Venckus, R. Ambrazie
jus, Newark, V. Kvietkauskas, 
V. Tumelis, J. Bundonis, J. 
Strazdas, Linden; U. Maceiko
ms, T. Duda, M. Baronas, I. 
Paukštys, J. Miežaitis, E. 
Dietrich, K. Bernotas, M.Was- 
kis, M. Pavalkis, J. Sisas, O.

Li nartas, Elizabeth, K. Praleika, 
Little Falls; A. Balbata, Ch. šal- 
tanis, Newark, M. Katilius, S.

Po pranešimo buvo labai gau
su klausimų, liečiančių dabar
tinę Lietuvos padėtį, į kuriuos 
A. Venskus išsamiai atsakė.

Be pačių organizatorių, spau
dos konferencijoj dalyvavo eilė 
žymių belgų žurnalistų ir Briu
sely akredituotų užsienio spau
dos atstovų, taip pat Belgijos te
levizijos žurnalistai ir spaudos 
agentūra Belga.

Po konferencijos įvyko priėmi
mas, kurį suruošė belgų vyriau
sybės narys min. Alfred Califi
ce. Atsilankė žymūs Belgijos 
politikai, tarptautinių organiza
cijų bei institucijų nariai; spau
dos atstovai ir konferencijos or
ganizatoriai. Taip pat ir šio pri
ėmimo metu buvo daug klau
simų, ypatingai liečiančių pas
kutinius įvykius okupuotoj Lie
tuvoj.

(ELKDT Informacija)

Skripkus, N.N., Kearny, A. Rubo- 
nis, J. Žilius, No. Haledon,O. 
Kalinauskas. A. Pocius, V. Misiū
nas, I. Paukštys, J. Paulauskas, A. 
Rudzitas, A. Mankus, J. Švedas, 
A. Bružėnas, Elizabeth. J. J. Ra
jūnas, Dunellen, P. Elvis, Mor
ganville, V. Paulius, Englewood. 
V. Tursa, Linden, B. A. Bube- 
lis, Trenton, M. H. Stonis, E. 
Orange, M. Fumanti, No. Arling
ton, J. Paliūnas, Paterson, M. 
Juodaitienė, Union, G. Alinskas, 
Clifton, A. RekeŠius", Butler, K. 
Kubaitis, Rahway; A. Barkaus
kas, Point Pleasant, V. Didžiu
lis, Union Beach, J. Bubenas. 
Garwood; T. Galenski, Old 
Bridge.

Po 1 dol.: Kolyčius, Toronto, 
Ont., S. G. Žukas, Rolling Mea
dows, Ill., P. Zigmantas, Cleve
land, Ohio, V. Griškėnas, J. 
Jakubauskas, Baltimore, Md., 
prof. A. Salys, Springfield, Pa., 
P. Mitalas, Phila, Pa., S. Aleliū- 
nas, Pittsburgh, Pa., V. Stramai- 
tis, L. Špokas, A. Barris, E. Ku- 
chinskas, Brooklyn, N.Y., G. 
Bartkus, Richmond Hill, N. Y., 
V. Ignas, Jamaica, N.Y., H. Ja
nuškevičius, Yonkers, N.Y., J. 
Vastūnas, Woodhaven, N.Y., V. 
Simanavičius, Poughkeepsie. 
N. Y., B. Slifka, Dolgeville. 
N. Y., B. Kruopis, So. Boston.

KNYGA APIE 
PANAMOS KANALĄ

PANAMOS KANALAS (The 
Panama Canal) — Amerikos 
saugumo širdis. Tokią knygą 
parašė John P. Speller, East 
Europe žurnalo redaktorius.

Knygoj yra šeši skyriai su 
priedais ir bibliografija. Pagrin
dinės autoriaus išryškintosios 
idėjos: a) Panamos kanalo zo
nos suvereninės teisės priklauso 
Jungtinėm Amerikos Valsty
bėm, b) Panamos kanalas, jun
giąs Atlanto vandenyną su Ra
miuoju vandenynu, yra Ameri
kos saugumo širdis.

Panaudodamas daugybę doku
mentų, autorius įrodinėja šių ir 
kitų savo sprendžiamų svarbių 
problemų teisėtumą ir tikslin
gumą. Jei kanalo valdymas pa
tektų į kieno kito rankas, esą 
neabejotina, kad Rusijos karinis

o w • Ęm

Palaidojom savanorį kūrėją 
Praną Martinkų, kuris ■ staiga 
mirė rugpiūčio 11d. Jis buvo gi
męs So. Bostone. Tėvai kūdikį 
parsivežė į Lietuvą. Jis ten už
augo. Kai Lietuva kėlėsi nepri
klausomam gyvenimui, jis išėjo 
savanoriu į Lietuvos kariuome
nę. Pasibaigus laisvės kovom ir 
Lietuvai atgavus nepriklauso- 
mybę, jis grįžo į Ameriką. Kai 
čia buvo įkurta buvusių Lietuvos 
karių Ramovė, jis įstojo į Bos
tono skyrių, buvo pirmininku 
ir valdybos nariu. Taip pat pri
klausė Lietuvių Piliečių drau
gijai So. Bostone. Velionies kū
nas buvo pašarvotas Lubino 
laidotuvių koplyčioje. Atsi
sveikinimas buvo rugpiūčio 15 
vakarą. Atsisveikinimą pravedė 
VI. Bajerčius, kalbėjo ramovėnų 
vardu skyriaus pirmininkas A. 
Tumas, savanorių kūrėjų — ra 
Šytojas St. Santvaras, šaulių—J. 
Stašaitis, Amerikos legiono —

St. Trepenskas, Balfo—K. Šimė
nas, Lietuvių bendruomenės — 
A. Matjoška. Palaidotas iš šv. Pet
ro bažnyčios Naujosios Kalvari
jos kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Birutė, duktė Milda Lei- 
monienė Vokietijoje, sūnūs Ro
landas Medfielde ir Povilas Vir
ginijoje. Brolis ir sesuo liko Lie
tuvoje.

Bostono universitete dirba p. 
Krukonis. Jis suorganizavo Lie
tuvos ir lietuvių kultūros supa
žindinimą su amerikiečiais. Per 
radijo stotą BUR FM banga 90.9 
rugpiūčio 13 buvo perduotas 
pasikalbėjimas su Lietuvos gen. 
konsulu Anicetu Simučiu, rug
piūčio 20 — pasikalbėjimas su 
filmininku Jonu Meku, kompozi
toriumi Jeronimu Kačinsku ir ra
šytoju Stasiu Santvarų.

Onos Ivaškienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė rugpiūčio 5 
atliko tautinių šokių programa 
Marine parke, kur kasmet am->i- 
kiečiai rengia šokių, dainų ir mu
zikos koncertus.

Gintaras Karosas dalyvavo 
respublikonų konvencijoje Mia
mi Beach, Fla., kaip delegatas 
antrininkas.

Kazys Merkis, žymus šachma
tininkas, rugpiūčio 6 šv. Petro 
bažnyčioje susituokė su Ona 
Margaitiene.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
metinis piknikas bus rugsėjo 4 
d. vienuolyno sodyboje, 261 
Tacher St., Brocktone. Piknikas 
pradedamas mišiomis 11 vai. 
\ isi kviečiami atsilankyti.

Balfo seimas šiemet šaukiamas 
spalio 28 Detroite. Tai bus še
šioliktasis Balfo seimas.

laivynas pradėtų demonstruoti ir 
Pietų Amerikos kontinento 
srityse.

Knyga iliustruota, kietais 
viršeliais ir labai gražiai apipavi
dalinta. Ją išleido Robert Speller 
md Sons Publishers, Inc. lei
dykla, esanti 10 East 23 St., 
4ew York, N.Y. 10010. 1972.

I ai na 5.95 dol.
Amerikos saugumas yra svar

bus visiem šio krašto gyvento
jam, tarp jų ir lietuviam. Ši 
leidykla išleis ir Vliko paruoštą 
Sovietų Rusijos ir nacių Vokieti
jos sąmokslo prieš Lietuvą doku
mentų rinkinį. Jau spausdina
mas. Redagavo dr. B. Kasias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Į
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Lietuvių Bendruomenės 
diena, rengiama Bostono apygar
dos, bus rugsėjo 10 d. Maironio 
parke Worcestery.

i Tautos šventės minėjimą ren- 
i gia rugsėjo 24 d. Lietuvių pi- 

’iečių draugijos salėje. Kalbės dr. 
K. Jurgėla. Drauge bus pristaty
ta ir jo nauja knyga apie 1963 
metų sukilimą. Bus ir meninė 
programa.

Laisvės Varpo vakaras bus 
spalio 8 Lietuvių piliečių draugi
jos salėje Bostone.

A. ŠKUDZINSKAS — 
UOLUSIS LIETUVIŲ 

FONDO TALKININKAS
Bostonas pasižymi tuo, kad uo

liai surenka jam skirtas kvotas. 
Tas kvotas net padidina. Štai 
jaunimo kongreso skirtoji kvota 
birželio pradžioje buvo surinkta 
su kaupu.

Čia labai gražiai ir sėkmingai 
renkami įnašai Lietuvių Fondui. 
Lietuvių Fondo centras buvo 
paskyręs Bostonui 20,000 dol. 
Ta suma jau seniai surinkta. Da
bar renkama ir toliau. Dabar jau 
surinkta 30,000 dol. Tai yra 50 
procentų daugiau nei numatyta. 
Įnašai telkiami ir toliau.

Lietuvių Fondo uolusis talki
ninkas ir įnašų rinkėjas yra 
Antanas Škudzinskas. Jis yra 
statybos inžinierius ir dirba prie 
elektros jėgainių statybos.

Lietuvių Fondo reikalais jis 
seniai rūpinasi. Bostone beveik 
nėra lietuvių gydytojų, nes Mas
sachusetts valstybė neleido čia į- 
sikurti atvykusiem lietuviam 
gydytojam. (Kaip žinia, daktarai 
daugiau aukoja, tai ir surinkti 
lengviau.)

Kur glūdi A. Škudzinsko pa
sisekimas, kodėl jis taip sėkmin
gai surinko Bostonui skirtą kvo
tą? Jis niekada nepamiršta Fon
do reikalu. Kai tik sutinka 
žmogų, tuoj ir primena Fondą. 
Aplanko ir namuose, kantriai 
laukia ir lanko tol, kol gauna į- 
iia<us Fondui. Tas nuolatinis 
priminimas, rinkimas ir davė 
puikius rezultatus. Jis surado ir 
kitų progų, pvz., dažnai miru
sieji įrašomi į Fondą, Fondui 
renkami pinigai vietoj gėlių prie 
karsto.

A. Škudzinskas gali būti pa
vyzdys- visom lietuviškom ko
lonijom, ką gali padaryti vienas 
pasišventęs žmogus.

Šalia Fondo jis dar uoliai reiš
kiasi ir Lietuvių Bendruomenėj. 
Buvo Bostono apylinkės valdy
boj, buvo pirmininku, o dabar 
kelintą kartą perrenkamas Bos
tono apygardos pirmininku. Dar 
jis dirba ir Balfe ir inžinierių 
sąjungoj. Padeda ir kitom orga
nizacijom, kai šios kreipiasi į jį.

lik tokių asmenų pasišven
timu laikosi mūsų lietuviškasis 
gyvenimas. (P.Ž.)

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

J. K. Karazia, Worcester, Mass., 
P? Lisauskas, Maspeth, N.Y., S. 
Juras, Chicago, Ill., J. Andijaus- 
kas, Putnam, Conn., T. Mit
chell, Hartford, Conn., K. Ši- 
manauskasr Vokietija, J. But- 
kiewicz, Bronx, N.Y., V. Mil- 
čius, Westbury, N.Y., J. J. Saba
liauskas, Paterson, N.J., T. Jen
nings, Berlin, Conn., R. Petraus
kas, Bronx, N.Y.

Užsakė kitiems: Bertha Dohr- 
mann, Woodside, N.Y. — Juli
jai Bachanas; Toms River, N. J.; 
V. Romanas, Wilkes Barre, Pa. — 
Iz. Langelienei, Norwalk, 
Conn.; Aldona Vitenaitė, Hart
ford. Conn. — J. Reiniui į Ang
liją.
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New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš
paskutiniam laikraščio puslapy.

Maironio lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 9 d. 9 v.r. tose pat patal
pose, kur ir praeitais metais mo
kykla veikė, t.y. Holy Child, 
86 Ave. ir 111 Street Richmond 
Hill, N.Y. Veiks pagelbinė klasė 
lietuviškai nekalbantiems, vaikų 
darželis ir reguliarūs 8 skyriai. 
Visi tėvai raginami vaikus leisti į 
lietuviškąją mokyklą. Informa
cijos reikalais skambinti mokyk
los vedėjai Danai Bobelienei 
(516) 541-0583.

Vargonininkų-muzikų seimas 
vyksta rugsėjo 2 Apreiškimo pa
rapijos patalpose. Pradedamas 
iškilmingomis mišiomis, kurias 
koncelebruos Angelų Karalienės 
parapijos klebonas ir vargoni
ninkų-muzikų sąjungos dvasios 
vadas kun. A. Petrauskas, kun. V. 
Pikturna ir kun. L. Budreckas. 
Mišių metu giedos New Yorko 
apylinkės vargonininkai V. 
Mamaičio sukomponuotas mi
šias. Taip pat giedos ir solistės 
Irena Stankūnaitė-Silva ir Ona 
Zubavičienė. Po iškilmingų 
pamaldų seimo posėdis bus pa
rapijos salėje. Seimas bus fil- 
juojamas ir fotografuojamas.

Kun. dr. A. Paškus, Erie kole
gijos profesorius, buvo išvykęs į 
Vokietiją ir dalyvavo studijų sa
vaitėje. Grįždamas buvo sustojęs 
New Yorke ir lankėsi Darbinin
ko redakcijoje. Anksčiau jis gy
veno New Yorke ir profesoriavo 
St. John’s universitete.

Dail. Juozo Bagdono paroda 
skiriama jo kūrybos 40 metų ir 
jo gyvenimo 60 metų sukakčiai 
atžymėti. Ji bus apžvalginė ir ap
ims jo abstraktinio meno perio
dą. Kultūros Židinyje rugsėjo 9- 
10 dienomis bus išstatvta apie 
60 jo kūrinių. Iškilmingas paro
dos atidarymas bus šeštadienį 
7 v.v. Bus pasakyta sveikinimo 
kalbų, apžvelgta ir jo kūryba. 
Svečiai bus pavaišinti kavute ir 
pyragaičiais. Parodą rengia ir 
visus atsilankyti kviečia Vaiž
ganto kultūros klubas, pradėda
mas savo rudens sezoną.

Jadvyga ‘Matulaitienė, N. Y. 
tautinių šokių grupės vadovė, 
dalyvavo mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje ir ten dėstė 
tautinius šokius. Jos pamokų 
klausėsi 25 busimieji tautinių šo
kių mokytojai.

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

Parduodamas dviejų šeimų po 
6 kambarius mūrinis namas. 
Telef. 277-1265 Highland Park 
sekcijoje.

Woodhavene išnuomojamas 
trijų kambarių butas trečiame 
aukšte vienam ar dviem asme
nim. Skambinti 847-5522.

Parduodamas vienos šeimos 
namas geroje sekcijoje Brook- 
lyne ties Highland Parku. Geras 
susisiekimas, netoli krautuvių, 
mokyklų, bažnyčių. Darbo metu 
skambinti MI 7-4504.

Elena Sofija Jurgėlienė tebė
ra ligoninėj nuo gegužės 25. 
Birželio 11 darė kojos amputa
ciją. Liepos 21 ia ištiko širdies 
ataka. Dėl įvairių kompli
kacijų ir silpnos širdies kita 
operacija buvo atidėliojama. 
Rugpjūčio 9 koja buvo amputuo
ta žemiau kelio. Ligonė pamažu 
sveiksta.

LB New Yorko apygardos 
valdyba posėdžiavo rugpiūčio 
17 Kultūros Židinyje. Aptarta 
Lietuvių Bendruomenės mėnuo, 
jo programa. Pirmininkas pla
čiau painformavo apie jaunimo 
kongreso svečius, kurie buvo su
stoję New Yorke. Į posėdį buvo 
atsilankęs Tėv. Paulius Balta
kis, O.F.M., ir parodė naujus 
Kultūros Židinio planus, taip pat 
pranešė, kad tuoj bus pradėta' 
numatytų pastatų griovimas. Dar 
šį rudenį pradedama ir pati staty 
ba.

Bendruomenės mėnuo šiemet 
bus rugsėjo mėn. Apygardos 
valdyba apsvarstė ir sudarė visą 
programa- Ta mėnesi anie Bend
ruomenės idėją bus kalbama per 
radiją, rašoma spaudoje. Visi bus 
kviečiami prisiminti savo pa
reiga ir sumokėti nario mo
kestį. Baigiant mėnesį, bus su
organizuotas bendras vakaras 
Maspeth.o lietuvių parapijos 
salėje. Vakaro programai atlikti 
kviečiamos vietinės meno pajė
gos.

New Yorko LB apygardos apy
linkių valdybų pasitarimas kvie
čiamas rugpiūčio 27 d. Kultūros 
Židinyje. Bus kalbama apie 
Bendruomenės mėnesį, ap
tariama programa, pasiskirstoma 
darbais.

Elizabeth. N. J., Kat. Moterų 
Sąjungos apskritis ruošia koncer
tą pranciškonų statomo Kultū
ros Židinio naudai. Koncertas į- 
vyks Elizabefhe, 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.

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

Darbininko administratoriaus Tėv. Petro Baniūno suorganizuota ekskursija į Kenne- 
bunkporto pranciškonų vienuolyną 1963 metais. Šiemet panaši ekskursija rengiama rugsėjo 
2-4 dienomis. Visais ekskursijos reikalais skambinti į Darbininko administraciją GL 2-2923.

Kaip bus tvarkomas parengimų kalendorius?
Parengimų kalendorius, kuris

ninko, dabar vėl įvedamas. Juo 
rūpinasi Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba.

rys V. Radzivanas. 
valdyboje pareigom.

Valdyba susipažino su padėti
mi ir išstudijavo visas galimy
bes, kaip būtų geriau ir papras-

bejosi ir su Darbininko admi
nistracija ir patyrė jos pageidavi
mus. Savo pažiūras pareiškė ir 
redakcija.

Anksčiau kalendorius būdavo 
dedamas, kai būdavo vietos. Kar-

ką. Dabar bus dedamas tik vie
ną kartą per mėnesį — pirmą 
mėnesio savaitę. Tada bus pa
skelbti visi parengimai, kurie

šomi kalendorįų išsikirpti irpasi-

SVEČIAS 1$ VATIKANO
JAV lankėsi Vatikano Viešų

jų Bažnyčios Reikalų Tarybos

vo lankymosi metu aplankė 
pranciškonus Brookly ne ir Ken-

mo seseris Putname, marijonus 
Marianapoly ir Chicagoję ir jė
zuitus Chicagoje. Jis pasi
džiaugė lietuvių susiorganizavi- 
mu ir veikla TAV. Be to. ragino 
uoliau rūpintis arkv. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos byla ir pa-

Reiškiu
PADĖKA 
nuoširdžią padėką

Onos Ručinskienės intencija, 
atsilankiusiems į pamaldas: R. 
ir J. Čepui iams, Ap. Radzivanie- 
nei, V. Radzivanui, Br. ir A. Re- 
ventams, T. Slepetienei, R. 
Kundrotienei, V. Milerienei, Al. 
ir J. Pakalkams, kurie prie už
uojautos prijungė 20 dol. auką 
Putnamo seselių darbams pa
remti. o taip pat visiems kitiems, 
pareiškusiems man užuojautą 
dėl mano mylimos sesutės mir-

M. Galdikienė

Queens katalikai veteranai pavergtų tautų savaitės parade New Yorke liepos 16 d. Nuotr. P. Ąžuolo

AMERICA MUST įfį- 
. NOT ABANDON 

THE CAPTIVE
Mations ! lt

atvarai grįžta 
iš Brazilijos

Praeitais metais birželio gale 
į Braziliją dviračiais išvyko vi
siem gerai pažįstamas daininin
kas solistas Stasys Citvaras su 
žmona. Apie tai rašė amerikiečių 
laikraščiai, įdėdami nuotraukų. 
Tikėjosi per metus pasiekti Rio 
de Janeiro.

Kelionė buvo ilga ir varginan
ti. Buvo suplanavęs keliauti per 
Čilę, bet Čilė jų neįsileido. Te
ko pakeisti planus ir keliauti ki
tais keliais. Patyrę daug nuoty
kių, jie pasiekė Sao Paulo, Bra
zilijoje.

Ten juos pasigavo spauda ir 
televizija, aprašė pirmuose pus
lapiuose. Keliaudami jie daug fo
tografavo ir padarė skaidrių. Ten 
savo pasakojimus pailiustravo. 
Kai kurių jų dalykų dar nebuvo 
matęs ar girdėjęs baltasis žmo
gus. Rugpiūčio 20 jie pasirodė 
Sao Paulo televizijoje, gi rug
piūčio 21 jie dviračiais išvyko 
į paskutinę kelionę į Rio de Ja
neiro.

Visa suglaudus, dabar ka
lendorių tvarkys pati Darbininko 
redakcija. Reikia jai telefonu ar 
laišku pranešti, kada, kur ir kas 
vyksta. Redakcija pati tai sutvar
kys ir įdės į kalendorių. Būtų 
geriau rašyti laišku, nes tada pa
sitaiko mažiau klaidų.

PRAILGINAMAS MIŠIŲ 
KONKURSAS

"Muzikos žinios” praeitais 
metais buvo paskelbusios kon
kursą lietuviškom mišiom pa
rašyti. Klemensas Bagdonavičius 
paskyrė ir premiją — 300 dol. 
Konkursui buvo atsiųstos 7 mi-

Sudaryta jury komisija iš 
pirm. Algirdo Kačanausko, 
sekretoriaus Klemenso Bagdana- 
vičiaus, narių — Aleksandro 
Aleksio. Jono Cižausko ir Anta
no Giedraičio, susipažinusi su 
kūriniais, nerado nė vieno tin
kamo.

Norėdami praturtinti lietu
viškąją muziką. Muzikos žinios ir - 
jury komisija konkursą pratęsia 
iki 1973 metų vasario 1 d. Ta 
pačia proga mecenatas Klemen-

premiją ir tam reikalui skiria 400 
dol.

JAUNIMAS VYKSTA Į 
EUROPĄ

vykęs visas būrys lietuviško 
jaunimo. Iš New Yorko išvyko 
šie jaunuoliai-ės:

Birutė Barauskaitė išvyko 
mokslo tikslais į Ispaniją ir ten 
du mėnesius studijuoja ispanų 
kalbą.
. Algimantas Bružas taip pat 
mokslo tikslais buvo išvykęs į 
Vokietiją, kur praleido 6 savaites

Arvydas Ivašauskas, Tomas 
Dičpinigaitis ir Rimantas Birutis 
rugpiūčio 2 išvyko į Liuksem
burgą. o iš ten keliavo į Norve
giją. Ten jie nori susipažinti su

Grįžta rugsėjo 6.

Taip staiga išėjus mūsų bran
giam ir mylimam vyrui, tėvui ir 
broliui

Lionginui Ramanauskui, 
visiems bet kuriuo būdu pager
busiems jo atminimą, dalyvavu
siems atsisveikinime bei laido
tuvėse, atsiuntusiems gėles, au-

skyrusiems memorialines aukas; 
visiems pareiškusiems mum už
uojautą žodžiu, laiškais ar spau
doje, ypatingai Liongino krikšto
tėvui pulk. Česlovui ir Jūrai 
Januškevičiams su didžiule mei
le ir kantrybe guodusiems mus; 
visiems, visiems nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Žmona Valentina, sūnūs Linas 
ir Vitas, duktė Renė, seserys 

ir jų Šeimos

Kalendorius yra jau reklama — 
skelbimas. Tad apygardos val
dyba, norėdama paremti lietu
višką spaudą, pažadėjo per me
tus sumokėti Darbininkui 50 dol.

Atlyginimas simbolinis. Tie 
visi parengimai, paskelbti per 
metus, užima gana daug vietos 
Darbininke. Pritaikius skelbimų 
tarifus, reikėtii sumokėti kur kas 
daugiau.

Visi rengėjai, kurie pasinaudo
ja kalendoriumi ir pasiskelbia, 
prašomi neužmiršti ir įsipareigo
ti atsiteisti. Tam reikalui pra-

Brazilijoje juos angažavo skai
tyti paskaitas mokyklom, jau
nimo organizacijom, bet visa tai 
turėjo staiga pasikeisti.

Brazilijoje jie nuėjo pas Ame
rikos konsulą, kad tas jiem pra
ilgintų turimus dokumentus. Jie 
nėra Amerikos piliečiai, ir iš
vykti į užsienį jiem leidimas 
buvo duotas tik vieneriems me
tams. Jeigu jie negrįžta, tai pra
randa savo imigranto teises. Taip 
jie yra priversti grįžti atgal į New 
Yorką prieš rugsėjo 6, nes ki
taip jų dokumentai nebegalios. 
Iš Rio de Janeiro jie lėktuvu 
skrendi! į New Yorką.

Atvykę į New Yorką, jie mie
lai žada papasakoti apie savo eg-

rius. Tai nėra daug, niekam tai

Tuos pinigus prašom siųsti LB 
apygardos valdybos iždininkui 
V. Padvariečiui. Jo adresas: 87- 
40 127 Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418.

Taigi, parengimų kalendorius 
pasirodys rugsėjo pirmą savaitę 
— rugsėjo 8 dienos numeryje. 

• Prašom visus parengimus kuo 
greičiau pranešti Darbininko

papasakoti ir parodyti vaizdų 
ekrane. Juos žada kviestis ir ame
rikiečių organizacijos.

Richmond Hill prie pat parko 
parduodamas vienos šeimos na
mas iš 6 gražių kambarių, iš ku
rių 3 miegamieji, su įrengtu rū
siu ir 3 šviesūs saulės kamba
riai. Gyvenamieji kambariai iš
kloti divonais, paliekama virtuvė 
su plaunama mašina. Kaina 
33.900. Skambinti telef. 846- 
7328.

NORINTIEMS VYKTI Į 40-jĮ 
EUCHARISTINI 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.

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 11d.

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

am interested in the 40th Eucharistic Congress. Please,
Tour II ........

I
send me detailed informations on Tour I 

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


