
K S I*™ S

DARBININKAS KODĖL KALBAMA, 
KODĖL TYLIMA?

Vol. L.VUI Nr. 38* Postas^p^id at Brooklyn, N.Y. Penkta die nis-Fri day, Rugsėjis-September 8, 1972 15 centų

SPORTAS NUSTELBĖ DĖMESĮ, POLITIKAI, BET
IR Į SPORTĄ POLITIKA ĮSIVĖLĖ OLIMPIADOJE PAGROBĖ

Pasaulinio meisterio Spassldo 
ir pretendento j meisterius 
Fischerio , rungtynės šachmatų 
lentoje Islandijoje, paskiau dvi
dešimtoji olimpiada Muenche- 
ne atitraukė visuomenės dė
mesį nuo Vietnamo ir nuo rinki
mų kovos.

Dėmesys šachmatam baigtas 
penktadienį Spasski ui atsisa
kius toliau rungtis ir pirmu kar
tu Čempiono vardui perėjus iš 
Sovietų Sąjungos į Jungtines 
Valstybes.

Politika šachmatuose
Tai nebuvo tik' sportinės- 

rungtynės. Sovietų kaltinimas, 
kad Fischeris vartojęs slaptus 
elektroninius bei cheminius 
įtaisus Spassldo orientacijai 
sutrikdyti, rodė, kad tokiu būdu 
Sovietai norėjo pridengti savą
jį pralaimėjimą nuo savo pilie
čių. Tai prestižo reikalas visai

J. TAUTOSE '

PRIEŠ AMERIKOS

"KOLONIALIZMĄ"

“Kolonializmo komitetas“ 
rugp. 28 pripažino, kad Puerto 
Rico turi teisę būti nepriklauso
ma valstybė. Rezoliuciją siūlė 
Kuba, parėmė 12 valstybių — 
komunistinės bei prokomunis
tinės. Komitete Amerikos • ir 
Anglijos atstovai nedalyvauja 
nuo 1971 sausio, paaiškinę, kad 
komiteto sprendimai esą viena
šališki.

Puerto Rico klausimą sprendė 
gyventojų referendumas 1967: 
475,000 pasisakė už tokią padė
tį kaip dabar; 273,000 už vals
tijos teises Amerikos sąjungoje 
ir 4,000 už nepriklausomybę.

Kai Amerika nesiima iniciaty
vos prieš komunistų kolonia
lizmą už laisvę pavergtom tau
tom, tai komunistai kelia klausi
mą prieš Amerikos “kolonia
lizmą“.

BĖGA IŠ KINIJOS

Didžiausias kinų bėgimas į 
Hong Kongą įvyko 1962 m. 
Šiais metais bėgimas vėl su
stiprėjo — iki liepos vidurio 
buvo perbėgę mažiausiai 6,000 
asmenų. Bėga visokiomis prie
monėmis: laivukais, oro pripūs
tais guminiais ratais, iš plaušų 
surištais plaustais, bet krantą 
pasiekia viską palikę — bando 
laimę plaukdami savo jėgomis. 
Spėjama, kad antra tiek kranto 
nepasiekia, nes juos pačiumpa 
kinų patruliniai laivai, kurie 
žvalgo pakrantę.

Kas bėga? Daugiausiai jauni 
studentai,’ kurie “kultūrinės re
voliucijos” proga buvo išvaryti 
į kolūkius dirbti ir idėjiškai 
“apsišvarinti”.

SOVIETŲ FILMAI
Hament korp. New Yorke 

gavo iš Maskvos monopolinę 
teisę skleisti Amerikoje sovieti
nius filmus ir juos Rusijoje ga
minti platinimui per Amerikos 
televiziją. Iš Sovietų pusės rei
kalą tvarkė agentūra Novosti, 
organizuojanti propagandą 
užsienyje ir gaminanti doku
mentinius filmus. Kadangi Ha- 
ment gavo monopolį, kitos fil
mus gaminančios Amerikos fir
mos turės dirbti per minėtą kor
poraciją. '

Kinija sustiprino paskolas ir 
technikus Afrikos valstybėse, 
kad išstumtų Sovtataį k* Htnri 
kos įtahą-

sovietinei sistemai.
Politika olimpiadoje

Ilgai buvo triukšmas dėl Ro- 
dezijos dalyvavimo. Ją pašalin
ti reikalavo ne tik juodosios ra
sės atstovai, bet įsikišo ir J. 
Tautų gen. sekr. Waldheimas. Ir 
komitetas nusilenkė politiniam 
spaudimui -— neleido Rodezi- 
jai dalyvauti, nors ji būtų daly
vavusi po Britanijos vėliava ir 
jos delegacijoje buvo 6 negrai .

Olimpiadoje dalyvavo nacio
nalinė Kinija, nors ji iš J. Tau
tų pašalinta. Dėl to nedalyvavo 
kom. Kinija ir nesiuntė net ste
bėtojo.

Politinis taip pat ženklas, 
kad jau dalyvavo rytų Vokieti
ja su savo vėliava ir savo himnu.

Sprendėjų komisijose, ku
riose buvo komunistinio bloko 
atstovų persvara, bloko atstovai 
buvo “vieningi“. Žiūrovų ir žai
dėjų tarpe kilo protestų dėl to
kių sprendimų, tikrai ar taria
mai pataikaujančių savam blo
kui.

Politinis švietimas, kaip rašė 
Neues Deutschland, rytų Vo
kietijos partijos organas, buvo 
iš anksto sustiprintas žaidikam, 
kad būtų išvengta pasitaikančių 
tokio progom “nušokimų”. Bu
vo griežtai atrinkti ir su atle
tais vykę į olimpiadą svečiai. 
Anot to paties laikraščio, turi 
ten būti tik ištikimi asmens.

Iš rytų Vokietijos, kaip rašė 
Ch. Sc. Monitor, nebuvo išleis
ti kai kurie atletai. Nebuvo iš
leisti ir iš Lietuvos eilė žaidi- 
kų, kurie buvo laimėję Sovietų 
Sąjungos čempionatus. Atsiųsti 
tos srities antros eilės žaidikai 
rusai.

SOVIETUOSE

BALTIJOS VALSTYBĖS TURĖS MAITINTI MASKVĄ?

Sovietuose dėl žiemos šalčių, 
dėl vasaros liūčių derlius pras
tas. Pravda rugp. 29 ramino 
Maskvos gyventojus, kad bul
vių, daržovių bus atgabenta iš 
Gudijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Anot vieno amerikiečių 
laikraščio, šių kraštų gyven
tojai turės diržus suveržti 
Maskvos naudai.

Selskaja žizn rugpiūčio 24: 
grudų, bulvių, daržovių mažiau _
ne tik dėl blogo klimato, bet 

Daugiau kviečių rusam
Būrys sovietų ūkinių vadovų 

vėl tyliai atvyko Amerikon ko 
nors pirkti ieškodami. Žemės 
ūkio derlių skaičiuotojai jau ži
no, kad kviečių derlius šįmet 
Rusijoje bus katastrofiškai ma
žas, todėl užpirko Amerikoje 
papildomai dar 200 mil. buše
lių kviečių ir susitarė dėl pri
statymo terminų.

Kita sovietų grupė kontaktavo 
Amerikos sojos pupų ir jų mil
tų pirklius, nes norima pirkti 
didelius kiekius abiejų formų to 
proteinais labai turtingo pro
dukto. Pupos bus žmonėms, 
miltai — gyvuliams. Sovietų 
agentai perka ne tik Rusijai, 
bet ir kai kuriems satelitams, 
kurių jie nenori dar paleisti iš
savo ūkinio išnaudojimo organi
zacijos.

Medaus mėnuo baigiasi?
Pravda rugsėjo ‘ 2 atnaujino 

kaltinimus Amerikai: esą Ame
rika vykdo genocidą ir eko- 
cidą Vietname; stiprina savo 
militarizmą Viduržemio jūroje; 
ginkluoja Izraelį, remia “šal
tojo karo kurstytojus” Laisvo
sios Europos ir Liberty radtjus; 
Amedi'oc baiaas įfaMic patapo*

Nors politinis antspaudas 
stipresnis nei anksčiau, bet 
olimpiadoje buvo įdomu stebė
ti ne tik pasiektus sportinius re
zultatus, bet ir pergyvenimus 
to sportinio jaunimo, kuris pasi
juto atsakingas už savo valsty
bės prestižą. Tai patriotinio 
auklėjimo mokykla. Joje Ameri
kos jaunimas pasirodė kitoks, 
nei tas, kuris gatvėse demonst
ruoja.

Olimpiada dar nenustoja do
minus, ypačiai sekami Ameri
kos, Sovietų ir paskui juos p ri
du miui einančių rytų Vokietijos 
žaidikų pasirodymai.

JAV-JAPONIJA

JAPONIJA SAVU KELIU?
Prezidento Nixono iniciatyva, 

rugsėjo 1-2 Honolulu buvo pasi
tarimas tarp prezidento Nixono 
ir Japonijos min. pirm. Tanaka. 
Paaiškėjo, kad Japonija pasi
ryžusi _ megzti diplomatinius 
santykius su kom. Kinija, nu
traukti santykius su nacionaline 
Kinija; taip pat siekti taikos 
sutarties su Sovietais. Japonija 
sutiko padidinti importą iš 
Amerikos 1.1 bil. per metus ar

ir dėl nesugebėjimo suvalyti: 
viename rajone esą 500 sunkve
žimių neveikia, 200 traktorių 
neveikia, nes nėra dalių, ir šo
ferių kombainam trūksta.

Nederlius palietė ir Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją, rytų 
Vokietiją. Paprastai iš Sovietų 
Sąjungos šie satelitai gaudavę 
5 mil. tonų grūdų; šiemet rei
kėsią 8 mil. Dėl nederliaus So

VIETNAME

KINIJA PRALAUŽĖ BLOKADĄ?

Amerikos žvalgyba rugp. 31 
pranešė, kad Sovietai laivais 
gabena naftos produktus Šiau
rės Vietnamui per Kinijos uos
tus, daugiausia Šanchajų. Pir
mom blokados dienom Kinija 
atsisakė priimti Sovietų laivus. 
Dabar tą nusistatymą pakei
tė.

Kinija per liepos rugpiūčio 
mėn. nutiesė dvi vamzdžių lini
jas iki 30 mylių nuo Hanoi — 
jais teka naftos gaminiai. Perei
tą savaitę Kinijos minininkas 
prasiskverbė pro minų laukus į 
Haiphongo uostą.

Frontai Vietname per savaitę 
mažai pajudėjo. Iniciatyva tebė

dienom buvęs trukdomas!) in
filtruoja buržuazinę propagandą 
jaunimui. Bet dienraštis tie
sioginiai nepuolė Nixono. Te
berašė, kad su Nixonu sudary
ta strateginių ginklų apribojimo 
sutartis naudinga Sovietam; su 
taikinga koegzistencija susideri
na ir prekybos sutartis.

ŽYDŲ SPORTININKUS
Rugsėjo 5 anksti rytą į olim

piados sportininkų kaimelį įsi
brovė Palestinos arabai, Izrae
lio bokso trenerį nušovė, kitus, 
apie 20, paėmė įkaitais. Reika
lauja už juos paleisti 200 arabų 
iš Izraelio kalėjimo.

Nijolė Sabaitė, iš Lietuvos, 
rugsėjo 3 olimpiadoje Miun
chene 800 m bėgime laimėjo si
dabro medalį.

Olimpiadoje Mark Spitz pa
gal NYT, Amerikos žydas, lai
mėjo 7 aukso medalius. Tai pir
mas toks atsitikimas olimpia
dose.

dvejus. Tada sumažėtų Ameri
kos deficitas, kurio numatyta 
1972 3.8 bil. iš prekybos santy
kių su Japinija. Tas reikalas la
biausiai rūpėjęs Nixonui.

Aiškinama, kad Japonija nuo 
šiol yra pradėjusi nepriklauso
mą nuo Amerikos politiką. Tam 
žygiui ją paskatinusi Nixono 
kelionė į Kiniją, nepainforma
vus apie tai iš anksto sąjungi
ninkės Japonijos.

vietai atsakė importą į Vakarų 
Europą, į kurią kasmet išvež
davo už 30-40 mil. Patys Sovie
tai pagal liepos 8 sutartį su A- 
merika importuos iš Amerikos 
javų 4 mil. tonų. Importuos taip 
pat iš Kanados, Prancūzijos. 
Pagal valstybės departamento 
apskaitymą javų bei pašarų So
vietai turės importuoti už 1,3 
bil. dol.

ra komunistų rankose. Amerikos 
lėktuvai tebebombardavo. Nuo 
komunistų ofenzyvos, pradėtos 
kovo 30, numušė 47 Migus, nuo 
karo pradžios 162; komunistai 
numušė nuo kovo 30 18 Ame
rikos lėktuvų, viso 67.

Derybos Paryžiuje iš vietos 
nepajudėjo. Šiaurės Vietnamas 
tebereikalauja, kad Amerika 
pasitrauktų iš Vietnamo ir kad 
būtų sudaryta trijų grupių “koa
licinė” Pietų Vietnamo vyriau
sybė. Paskelbė, kad paleidžia 
tris Amerikos belaisvius. Jau 
rugsėjo 3 pranešė, kad du iš jų 
pasirašė propagandinį pareiški
mą Amerikos visuomenei rei
kalauti. kad Amerika pasitrauk
tų. 1

Prezidentas Nixonas rugp. 
29 paskelbė, kad per tris mė
nesius bus atitraukta dar 12,000

'karių. Ligi gruodžio 1 liks tik 
27,000.

Rabbi Kahane pareiškė, kad 
Jewish Defense League pa
grobs sovietinius diplomatus, 
jeigu Sovietai vykdys papildo
mus mokesčius už žydų intelek-

Paryžiuje eina mėnesinis 
laikraštis “Exil et Libertė”, 
leidžiamas “sąjungos paverg
tom tautom ginti” (Union pour 
la Defence des Peuples Op- 
primės). Paskutiniame 44 nr. 
(gautame A.A. dėka) yra str. 
“La Trahison des clercs” (Dva
sininkų išdavimas) — kalbama 
apie dvasininkus, kurie esą iš
davę ištikimybę Bažnyčiai; iš
davę jiem patikėtą tikinčiųjų 
vadovavimą, bendradarbiau
dami su tikėjimo priešais, mark
sistiniais ateistais.

Autorius apžvelgia eilę pasi
rodžiusių knygų, iŠ kurių ma
tyt konkrečiai viena tų kunigų 
grupė — tai tie, kurie, nesi
liaudami kalbėti apie “teisin
gumą pasauly”, tesirūpina Azi
jos bei pietų Amerikos žmo
nėm; bet “kada trys milijonai 
lietuvių šaukia apie savo ken
tėjimus ir reiškia savo teisę į sa
vo tikėjimo praktikavimą, o į jų

IŠVARO AZIJIEČIUS
Ugandos diktatorius Idi Amin 

-sumanė išvaryti iš krašto visus 
Azijos kilmės žmones (dauguma 
indai ir pakistaniečiai), turin
čius britų pasus. Jie čia yra už
silikę nuo senų laikų, gavę Ang
lijos pasus duodant Ugandai 
nepriklausomybę 1962. Iš
varomi turi apleisti kraštą per 
tris mėnesius, tik dėl skaičiaus 
prasidėjo ginčai — Uganda mini 
80,000 asmenų, anglai pripažįs
ta tik 55,000. Indijos ir Angli
jos delegacijos atvyko Ugandon 
reikalo tvarkyti, jei galima, su
minkštinti.

Išvarymo priežastis — Ugan
dos ūkio sabotavimas. Tai tik 
priedanga, nes maži krautuvi
ninkai- ir amatininkai tokio 
darbo negali atlikti. Gi išvaro
mieji kaip tik iš seno tik to
kiu darbu ir teužsiima. Pa
vyzdys greičiausiai paimtas iš 
Hitlerio archyvų — pirma po
gromais priglušinę Vokietijos 
žydus, vėliau visą jų turtą per
davė nacių.partijos nariams.

Kenija uždarė savo sienas, 
kad svečių iš Ugandos nesusi
lauktų, britai patarė Ugandos 
prezidentui neskubėti ir pagra
sino nutraukti ūkinę pagalbą 
(11 mil. dol. per metus). Po to 
ultimatumas buvo sušvelnintas, 
bet neatšauktas. Kitiems net 
sugriežtintas — atimta Ugandos 
pilietybė, kai atėjo skųstis ir pa
rodė turimus dokumentus.

— Pirmasis Sudano ambasado
rius prie Šv. Sosto įteikė savo 
kredencialus Pauliui VI. Taip 
baigtas santykių įsitempimas 
tarp Sudano ir Vatikano. Įsitem
pė todėl, kad sudaniečiai rnuzul- 
monai, kurių rankose ikšiol bu
vo visa valdžia, pradėjo skersti 
pietuose gyvenančius negrus, 
kurių tarpe yra didelis būrys 
krikščionių.

— Kinijos spaudoje pamažu 
skelbiama medžiaga, iš kurios 
kiekvienas galėtų pasidaryti iš
vadą, kad už Lin Piao sąmokslo 
pašalinti Mao ir perduoti režimą 
į kitas rankas stovėjo Maskva. 
Tarpininku minimas sovietų 
maršalas Malinovsky.

— Abiejų - Korėjų Raud. 
Kryžiai jau susitiko formaliem 
pasitarimam dėl karo išdraskytų 
šeimų gyvenimo sunormalini- 
mo. Pirmame posėdy pasirašė 
deklaraciją — pažadą dirbti 
Raud. Kryžiaus idealų dvasioje 
ir baigti darbą greit ir gerai.

— Visos pasaulio žydų agen
tūros nutarė sustabdyti pinigų 
siuntimą Rusijos žydam pa
brangintoms emigracijoj vi
zoms išpirkti. Vietoj to nutarė 
vėl pakelti pasaulį ant kojų pro
testuoti prieš nežmonišką 
Maskvos elgesį.

Demaskavo mitą
Vyr. Teismas 5 balsais prieš 

4 nutarė, kad reporteriai *• Žur
nalistai su savo konfidencialiai 
surinktomis žiniomis negali 
slėptis už pirmojo konstitucijos 
pakeitimo, bet pakviesti liudyti 
prieš jury turi atidengti savo 
slaptuosius žinių šaltinius ir iš 
tų šaltinių gautas žinias.

šauksmą Maskva siunčia gaujas 
iš Uralo ir Turkestano jiem 
naikinti, tai niekas iš krikščio
nių nereiškia protesto ir dėl jų 
neintervenuoja. Viskas, ką daro 
ar sako Sovietų Sąjunga, jiem 
yra šventa ir laikoma, deja, ne
lyginant evangelijos tiesa . . . 
Puolamas kapitalistinių režimų 
‘materializmas’, bet nieko nesa
koma apie komunistinių režimų 
‘totalistinį ir destruktyvų ma
terializmą’ ”.

Autorius kalba ir apie žurna
lus, kurie vadina save katalikiš
kais, bet kurie prisiima mark
sistinį galvojimą.

Iš čia ir ta tyla apie komu
nistų darbus.

Šie faktai — sako autorius — 
patvirtina pranašišką didžiojo 
Pijaus XII 1948 numatymų, kad 
tūkstantinė dvigubų agentų stos 
į seminarijas ir bus įšventinti 
kunigais Europoje. Sumini 
dabar išėjusią knygą, kuri apie 
tokius faktus kalba Vengrijoje ir 
Slovakijoje.

Autorius nurodo ir kitą pusę
— apžvelgia naujus veikalus, 
kuriuose kyla protestai prieš 
nukrypimą nuo Bažnyčios, prieš 
išdavimą, ir viltis sutvirtinama 
Fatimos pranašystėm.

Straipsnio autorius yra minė
tos sąjungos narys Anne-Marie 
Gasztowtt — lietuviškai tariant
— Goštautas.

DARBAS WALDHEIMUI
Laoso vyriausybė kreipėsi į 

Jungt. Tautų gen. sekr. Wald- 
heimą su prašymu, kad jis su
sirūpintų taikos atstatymu Lao
se. Ją pažeidė Š. Vietnamas, 
sauvališkai įvesdamas į Laosą 
savo kariuomenę ir tuo sulau
žydamas J. Tautų chartą ir 1962 
m. Genevos susitarimus. Wald
heimas renka nuomones apie 
tai, kaip jis galėtų naudingai 
į tą reikalą įsikišti. Gi prakti
ka rodo, kad jis mėgsta kištis 
net į labai painias situacijas.

Keičia taktiką
Taiwano Kinijos vyriausybė 

daro naujus planus megzti vi
sus galimus santykius ir su 
komunistiniais kraštais, kurie 
nėra dar šimtaprocentiniai Pe
kino tarnai. Atrodo, kad pir
miausiai bus siekiama tik pre
kybinių ryšių, nes visi kiti ry- 
-šiai jau terštų Taiwano vyriau
sybės antikomunistinį nusistaty
mą, kuris laikomas svarbiausia 
Taiwano korta kovoje už ant
ros kiniškos valstybės statuso 
išlaikymą.

— Visų Egipto prezidentų 
patikėtinis, - patarėjas ir ne
cenzūruojamo laikraščio leidė
jas — redaktorius Heykal skel
bia, kad Izraelio aviatoriai 1970 
m. birželio mėn. per nepilną 
minutę nuleido žemėn sovietų 
lakūnų valdomus penkius kari
nius sovietų lėktuvus. Paskelb
tas ta proga ir smulkus prez. 
Nasserio su redaktoriumi tada 
įvykęs telefoninis pasikalbėji
mas liudija, kad po to įvykio 
Nasseris liovėsi dievinęs sovietų 
lakūnų ir technikos pranašumą.

POSĖDŽIAVO 
PRANCIŠKONŲ
VADOVYBĖ

Lietuvių pranciškonų Šv. Ka
zimiero provincijos vadovybės 
posėdžiai vyko rugpiūčio 31 
Kultūros Židinio patalpose. Be 
provincijolo T. Jurgio Gailiušio, 
sprendimuose dalyvavo visi jo 
patarėjai: T. P. Barius, T. L. 
Andriekūs, T. P. Baltakis, T. 
G. Baltrušaitis i r T. E. Jurgutis.

Pranciškonų vadovybė, dar 
kartą smulkiai peržiūrėjusi sta
tybos planus, nutarė Kultūros 
Židinio statybą atiduoti žemiau
sią kainą pasiūliusiam kon- 
traktoriui. Pats kontraktas bus 
pasirašytas šiomis dienomis. Se
nųjų pastatų griovimas jau pra
dėtas.
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JIE YRA UŽMIRŠTAMI IKI 
RINKIMŲ METO . . .
LB atstovai prašė respublikonų konvenciją 
paramos, kad etninių grupių paramos Įstatymas 
būtų teisingai vykdomas __________________________

Konvencijos praėjo, ir jose 
kalbėtos kalbos, rašyti pareiški
mai jau praeitis. Iš tos praei
ties betgi čia norima ištraukti 
vieną pareiškimą, kuris nenu
stoja aktualumo ir dabarčiai. Tai 
LB pareiškimas platformos ko
misijai dėl etninių grupių para
mos įstatymo. Pareiškimas pa
sirašytas Aušros Zerr, kaip veik
los direktoriaus, ir Antano No- 
vasičio Jr., kaip centro valdy
bos vicepirmininko.

Pareiškimas rodo,' koki pa
vojai dar gali grėsti tam Kon
greso priimtam įstatymui.

-o-
Kaip apibūdintas tas “etninis 
amerikietis”?

“Etniniu amerikiečiu” apskri
tai suprantamas Amerikos darbo 
žmogus — antros, trečios, ket
virtos generacijos — kuris iš
laikė savyje tam tikrą tapatybę

logai ir istorikai. “Mes ne
tapome tipingais amerikie
čiais — tokių tipingų amerikie
čių nėra”.

“Etniniai skirtumai neišny
ko. Mūsų heterogeninės grupės 
išliko. Mūsų bendruomenė yra 
pluralistinė”.

“Amerika yra daugelio kul
tūrų mozaika. Nors net iki dabar 
tirpinimo puodo teorija išliko ir 
aklai vartojama, ypačiai vadovė
liuose.”

Toki vadovėliai moko mūsų 
jaunimą, kad jų paveldėjimas 
esąs žemesnės vertės ir kad jie 
turj savo paveldėjimo išsižadė
ti. Esą tai daro juos nesaugius 
ir atbaido nuo kūrybinio vaid

mens atlikimo mūsų bendruo
menėje.

“Asmens, kurie negerbia 
savęs dėl savo paveldėjimo, ne
gali turėti pagarbos nė kam ki
tam”.

Esą daugelis etninių grupių 
yra apkartusios, kad “jie laiko
mi antros eilės piliečiais. Jie 
žino taip pat, kad jie yra už
mirštami, išskyrus tada, kai 
rinkimų diena artėja”.

“Ethnic Heritage Studies 
Project”, tinkamai vykdomas, 
galįs patenkinti ne tik etninių 
grupių norus, bet gali sustip
rinti ir Amerikos vienybę bei 
kūrybingumą. “Jis parodys 
amerikietį tokį, kokis jis yra. 
Paskatins jo pasitikėjimą savim 
ir ta grupe, kuriai jis pri
klauso”. Sudarvs amerikiečiam 
galimybes pažinti kitas kultū
ras ir suprasti kitus žmones. 
“Etninės studijos sustiprins 
valstybinę vienybę”.

Ko iš respublikonų norima?
Memorandumas prašo res

publikonus pabrėžti programos 
reikalą ir paskatinti jos neati

dėliotina vykdymą.
Antra, programa numato 15 

narių patariamąją tarybą, kurios 
uždavinys padėti programą 
plėsti ir organizuoti. Memoran
dumas pasisako, kad į tą 
tarybą būtų pakviesti visų et
ninių grupių atsakingi vadai ir 
akademinių žmonių atstovai.

Memorandumas, atrodo, 
siekia užbėgti už akių dvejo
pai grėsmei:

kad priimtas įstatymas nebūtų 
tik masalas prieš rinkimus, o po 
rinkimų būtų pamirštas jo 
vykdymas;

kad pradėtas vykdyti nebūtų 
pasuktas biurokratine kryptimi, 
kuria tie 15 mil. ar jų didžioji 
dalis nutekėtų į biurokratinio 
aparato kišenes, gal į partijos 
kasas, o ne tam tikslui, kuriam 
jie skirti — etninių grupių kul
tūrom tirti ir remti.

Tokia grėsmė yra reali, kaip 
tai parodė “kovos su skurdu 
programos” likimas.

1 — --------------- _ - ■■■■■■ ■

Ką nutarė antrasis jaunimo kongresas

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

SPARTA — RaBomns mašinėlė* iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute* 
rial, Jv. biznio maJHnos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11781. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKI6 — 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. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand 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 garbingną 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 ' 

JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. 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 Jamaica Ave,, Woodhaven įN.Y., 11421; VI 7-4477

su savo tautine kilme ... ir be 
galo myli šį kraštą bei yra jam' 
ištikimas”.

“Kaip grupė mes laikomi kon
servatyvaus galvojimo ir ribotų 
pajamų. Mes taip pat jaučiame 
— šiais permainų laikais, kada 
savo reikalavimus reiškia jauni
mas, ir senimas, ir moterys, ir 
kiti —, kad mes esame vy
riausybės ignoruojami.” Užsi
menama apie .valdžios parei
gūnų “apatiją” etninių grupių 
atžvilgiu.

Iš kur ta apatija?
“Mes esame aliarmuojami — 

sakoma memorandume —, nes 
Jungtinių Valstybių komisionie- 
rius švietimo reikalam man ir 
kitiem etninių organizacijų 
atstovam padarė aiškų įspūdį, 
kad jo įstaiga nėra pakankamai 
suinteresuota vykdyti abejų 
rūmų birželio meni.' -priimtą į- 
statymą”. Čia kalbama apie 
‘-Ethnic Heritage Studies 
Project”. To “projekto” įstaty
mas įgalina švietimo komisio- 
nierių 15 mil. sumos ribose pa
remti pradinės, vidurinės mo
kyklos ir kitas bendruomenines 
programas, kurios skleidžia in-, 
formaciją apie šio krašto etni
nių grupių istoriją, kultūrą ir pa-t 
pročius.

Kas šio įstatymo nori ir kas ne?
“Daugiau kaip 80 mil. etni

nių amerikiečių — rašoma to
liau memorandume — nori šio 
įstatymo vykdymo”. Esą paskir
tieji milijonai iš tikrųjų per ma
ža suma ir per vėlai paskirta. 
Bet jie įgalina pradėti ir dabar 
tai, ką pagadino “virimo puo
do” teorija, kurią kaip mitą 
skleidė per ištisas generacijas 
istorikai ir mokytojai.

Buvo laukiama, kad “melting 
pot” asimiliacija duos vientisą 
bendruomenę su bendru ver
tybių supratimu ir bendrais sie
kimais, su tos pačios tapatybės 
pajautimu. Tačiau vaisiai ne to
kie, kokius buvo numatę socio-

Antrasis jaunimo kongresas 
buvo birželio 30 — liepos 16; jo 
nutarimai surašyti Kente, Ohio, 
liepos 8, tegauti rugpiūčio 30. 
Čia skelbiamos jų santraukos ir 
ištraukos.

nų, portugalų kalbom; išleisti 
lietuvių-ispanų ir lietuvių- 
portugalų kalbų žodynus, tech
nikinių žodžių žodyną, kiše
ninius lietuvių kalbos žodynė
lius.

-o-

gyventojų religinės laisvės peti
cija^ Romo Kalantos, Stonio, 
Andriuškevičiaus ir Želikausko 
susideginimai ir kiti įvykiai, 
todėl mes, lietuvių tautos dalis 
laisvame pasaulyje, reikalauja-

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

Jaunimo susiorganizavimo ir 
tarpusavio ryšių reikalu:

— Nutarė įsteigti Pasaulio 
lietuvių jaunimo s-gą (PLJS), 
kuri veiks L. Bendruomenės rū
muose. Atskiruose kraštuose 
bus steigiami sąjungos vienetai, 
kurių pirmininkai būtų ir vietos 
bendruomenių valdybų nariais.

— Pageidavo sudaryti ryšių 
centrą PLJS rėmuose, kuris 
rinktų žinias apie lietuvius sa
vame krašte ir jas skleistų spau
doje, televizijoje ir kt.; orga
nizuotų lietuviškų knygų,plokš
telių tarp jaunimo platinimą.
. — Pageidavo informacinio- - 
leidinio lietuvių kalba ir ja
me dalim atskirų kraštų kalbom.

— Organizuoti “Peace Corps” 
pavyzdžiu kadrus lietuviškos 
talkos, kuri būtų iš šiaurės Ame
rikos siunčiama į Vokietiją, Ar
gentiną, Braziliją, Urugvajų ir 
kitur pagal vietos pageidavi-

Lietuvių tautos reikalu:
a. skatina visus lietuvius 

Šalinti tarpusavio nesutarimus ir 
bendromis jėgomis, nežiūrint 
politinių įsitikinimų, kovoti už 
Lietuvos laisvę ir lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje,

b. . ragina išeivijos lietuvių 
jaunimą skirti pavergtos Lie
tuvos okupantą nuo okupuoto 
lietuvio ir domėtis pavergtos 
Lietuvos kūrybiniu gyvenimu 
bei objektyviai jį vertinti,

c. skatina prie PLJS steigti 
politinių reikalų komisiją, kuri 

... rūpintųsi skubiu politinių 
informacijų perdavimu visiems V 
PLJS vienetams,

ii. palaikytų tiesioginius ry
šius su lietuvių centrinėmis 
politinėmis institucijomis,

iii. rūpintųsi informacijos tel
kimu apie okupuotą Lietuvą ir 
atitinkamais atvejais pareikštų
savo nuomonę,

-o-
Lietuviškos šeimos reikalu:

— Apeliavo į tėvus, kad savo 
vaikus mokytų lietuvių kalbos 
ir auklėtų juose lietuvišką dva
sią.

— Apeliavo į bendruomenę, 
kad parūpintų atitinkamų kny
gų, plokštelių, žaidimų; suda
rytų sąlygas įsijungti į lietuviš
ką aplinką ir mišriom šeimom.

iv. paruoštų konkrečios politi-> 
nės akcijos būdų ir strategijos 
vadovėlius,

d. kreipiasi į pasaulį, reika
laudamas Lietuvai, Molotovo- 
Ribbentropo paktu 1940 m. so
vietų okupuotai, laisvo apsi
sprendimo teisės. Kadangi

i. Lietuvoje nuolatos pažei
džiamos žmogaus teisės, panei
giama tautos laisvo apsisprendi
mo teisė ir trukdomas ekono-

Lietuviško švietimo reikalu: minio, socialinio, kultūrinio bei
— Siūlė lietuvių kalbos kur

sus, ypačiai lietuviškų šeimų 
nelietuviškajai daliai.

— Suorganizuoti leidinį apie 
lietuvių ir kitų baltiečių įnašą 
į kitų kraštų gyvenimą; knygas, 
plokšteles, magnetofonines 
juostas lietuvių kursam anglų 
kalba paruošti ir vokiečių, ispa-

religinio gyvenimo natūralus iš
sivystymas, ir

ii. lietuvių tauta, iškankinta 
sovietų režimo, nuolatos, o ypa
čiai paskutiniuoju laiku, pa
kartotinai kelia laisvės balsą, 
kurį rodo Simo Kudirkos, Vy
tauto ir Gražinos Simokaičių 
šuoliai į laisvę, 17,000 Lietuvos

me Lietuvai ir kitom Pabaltijo 
tautom laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teisių, pažymėtų Jung
tinių Tautų Chartoje ir pripa
žintų Sovietų Sąjungos, kaip 
Jungtinių Tautų narės, ir prašo
me Jungtines Tautas pasmerkti 
Sovietų Sąjungą kaip tautų prie- 
spaudėją ir įtakoti ją grąžinti 
toms tautoms laisvę.

e. konstatuoja, kad Lietuva 
yra pavergta ir joje varžoma 
religinė laisvė — ribojamas 
klierikų skaičius, uždarinėjamos 
bei griaunamos bažnyčios, ne
duodami leidimai naujų bažny
čių statybai, baudžiami ir kali
nami kunigai už religiriių parei-~ 
gų vykdymą, ypačiai*- d ra u—- 
džiamas religinis vaikų bei jau
nimo auklėjimas, draudžiama 
religinė spauda, persekiojami 
tikintieji ir t.t., griežtai pasisako 
prieš sąžinės laisvės bei religi
nių teisių laužymą ir prašo vi
sų tikybų vadovybes:
■ i. atkreipti dėmesį į dabartinę 
Lietuvos religinę padėtį,

ii. atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį į religinį persekiojimą 
Lietuvoje,

iii. paskelbti maldos dienas 
paminėti Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų tikinčiųjų kan
čią,

iv. pasmerkti sovietų tikybos 
ir žmonių persekiojimą Lietu
voje ir visoje Sovietų Sąjun
goje.”

Jaun. Kongresas skatina jau
nimą sudaryti studijinius būre
lius, kur būtų išsamiai palie
čiamos Lietuvos bei lietuvybės 
problemos, rašyti gyvenamo 
krašto kalba lietuviškomis te
momis ir veržtis į gyvenamo 
krašto politiką bei kultūrą.

Kitas jaunimo kongresas į-

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

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. T 1991

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 a.tba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i nunuis liet aviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.’'

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Lietuviškam rajone — x
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop I
1O7-OĄ. Jamaica A.ve. Richmond HUI, N. Y. 4

----------------- 7 Gėlės įvairiom progom ---------- 8 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius S 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- -X 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. s 

."5©©©©©©©©Sii©®©©©©©^©©©©©©sS^©©3^^©^©©©©©^©©©©©©©©©=©©©?

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) D Avenport 6—3150

Pavergtų tautų atstovai New Yorke rikiuojasi eisenai liepos 16. Nuotr. P. Ąžuolo

vyks 1975 metų gruodžio mėne
sį Pietų Amerikoje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Dėl radijo valandėlių
“Gimtajame krašte” (liepos

, 13) Viktoras Petraitis iš naujo 
prašneko apie Vakaruose vei
kiančias lietuvių radijo valandė
les: Amerikos balsą, Vatikano, 
Romos radiją. Tarp jų organiza
torių sumini Vliką, Altą ir kitas 
“nacionalistines organizaci
jas”. Nesigaili radijo valandėlėm 
piktų žodžių, vadindamas jas 
“melo ii^ šmeižto voratinkliu”.

“Gimtasis kraštas” platinamas 
ir Lietuvoje (gaunamas Vilniaus 
ir Kauno kioskuose), tad jo žo
džiai apie radijo valandėles in- : 
formuoja ir vietos gyventojus, 
kad tokios valandėlės yra ir kad 
jos kelia rūpestį Maskvos tar
nautojam.

— Latvijos miestai gyventojų 
šiuo metu turi: Ryga — 733,000, 
Daugpilis — 101,000 ir Liepoja !
— 93,000. (E)

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

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

• • Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontineritus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crutsen) •
/AUTOBUSAIS jdomių vietų

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS 
JAUNIMUI
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LaikraStį tvarko REDAKCINE KOMISIJA
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiOra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
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ŽINGSNIAI PIRMYN
Rugsėjis paskelbtas bend

ruomenės mėnesiu. Tikrai sa
kant, visi mėnesiai yra bend
ruomenės mėnesiai. Ką be- 
darom bet kurį mėnesį, viskas 
įtelpa daugiau ar mažiau į bend
ruomenės rėmus — ir Vliko, ir 
Altos, ir atskirų kitų organiza
cijų bei asmenų veikla, kiek ji 
reiškiasi lietuvių ar Lietuvos 
gerovei. Visa tai yra lietuviško
sios bendruomenės veikla.

Kitaip atrodo, kada bend
ruomenę. imam rašyti didžiąja 
raide; vadinas, kada suprantam 
ją kaip organizacinę formą. Ta
da ir atsiranda “dialogas”: “Te
gul Altą įsijungia į Bendruo
menę”. “Ne, tegu Bendruo
menė įsijungia į Altą”.

Mėnuo yra proga žymėti ne 
tik šešėlius, ne tik skelbti 
priminimus mokesčius mokėti. 
Tai proga pažvelgti, kas per me
tus bendruomeniniame gyve
nime laimėta.' Čia norime 
pastebėti vieną žingsnį bend^ 
ruomeninės vienybės link.

Tą žingsnį žengė Lietuvos 
Vyčiai, su visom 40 savo kuo
pų įstodami į L. Bendruomenę. 
Vyčių nuopelnai Lietuvos ir lie
tuvybės reikalam dideli ir se
nesni už Bendruomenę. Bet jie 
rado Bendruomenėje ne prieši
ninkus, o talkininkus. Rado, kad 
jų seniai vykdomą opinijos for
mavimą Lietuvos naudai Bend
ruomenes orgarifžačija pratęsia 
naujom“jėgom‘ ir metodais. Ir 
jie šiais metais, formaliai Įei
dami į L. Bendruomenės rė
mus, pademonstravo kelią tau
tinės vienybės link.

Atsidėjus teko stebėti ir kitą 
šviesų reiškinį — Kunigų Vie
nybės seime. Jame nebuvo to
kio atšiauraus priešiško “dialo
go”, kokį pastebim spaudoje 
tarp Amerikos nelietuvių kuni- 
gų-

Kunigų Vienybės prieky stovi 
čia gimęs kun. A. Kontautas, 
kaip ir Vyčių pirmininkas prof. 
J. Stukas. Jie, ankstesnės ateivi- 
jos atžalos, pademonstravo pla

tų žvilgsnį, kuriame susiderino 
lietuviški ir amerikoniški reika
lai, kuniginiai ir pasaulietiniai, 
ankstesnės ateivijos ir naujo
sios.

(New Yorko lietuvių ambici
jai gali būti malonu, kad to
kios pat krypties atsiliepimai 
atėjo ir apie jų Apreiškimo pa
rapijos klebono kun. P. Raugalo 
pasireiškimą).

Tai šviesūs ženklai vienybės 
ir sveiko proto kelyje .

“Oficialus 
vizitas”
Liepos 28 buvo pranešta, kad 

Sovietai pakvietė užsienio dip
lomatus Maskvoje lankytis Bal
tijos valstybėse. Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
vyriausybės įspėjusios savo dip
lomatus kvietimu nepasinaudo
ti.

Rugpjūčio 24 “Tiesa” pra
nešė:

“Rugpiūčio 22-24 dienomis 
Lietuvoje lankėsi su oficialiu 
vizitu JAV generalinis konsulas 
Leningrade R. Glaistenas su 
šeima. R. Glaisteną priėmė 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas A. Vileikis. Po
kalbyje dalyvavo Lietuvos 
užsienio.reikalų <c ministro? pa.- 
vaduotojas V. Zenkevičius ir ki
ti ministerijos atsakingi dar
buotojai. Tą pačią dieną Vil
niaus miesto vykdomasis komi
tetas suruošė pietus svečio gar
bei. Pietų metu dalyvavo TSRS 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovo Leningrade pavaduoto
jas J. Černovas”.

Jei Amerikos vyriausybė būtų 
nusistačiusi tokią “pažangą” da
ryti, būtum galėjęs laukti, kad 
palauks iki po rinkimų. Bent 
taip diktuotų sveikas protas.

Bet gal ir šiuo atveju bus pa
aiškinta, kad tas “oficialus vizi
tas” įvykęs “dėl komunikacijos 
stokos”.

(Tąsa iš praeito nr.)

PARAPIJA — PERSEKIOJA
MOS BAŽNYČIOS VILTIS: 
kas miršta ir kas klesti?

Tai buvo trečia paskaita (iš 
dalies anglų kalba), kurią skai
tė kun. F. Ruggles. Pradžioje, 
iškeldamas neigiamybes, lie
tuviškas parapijas skirstė į tris 
grupes: jau mirusias, mirštan
čias ir sergančias. Tų negerovių 
priežastys: daugiau mirimų ne
gu gimimų; jaunosios kartos ne
tekimas, kai ji praranda tauti
nę sąmonę; pašaukimų dvasi
niam luomui trūkumas ir naujų 
ateivių iš Lietuvos stoka. Bet 
yra teigiamų faktų, kurie skati
na viltį. • O tai, kad JAV dar 
egzistuoja arti Šimto lietuviškų 
parapijų; dar su viršum 700 lie
tuvių kunigų pilnai ar iš dalies 
dirba lietuvių pastoracijoje.

Paskaitos teigiamų įspūdžių 
įtakoje vienas iš dalyvių primi
nė, kokią didelę teigiamą įtaką 
per trumpą klebonavimo laiką 
yra padaręs pats kun. P. Rauga
las Apreiškimo parapijoje. O 
kun. Yla apgailestavo, kad ši 
paskaita buvo skaityta seimo 
pabaigoje, ne pradžioje, nes iš 
jos galėjo kilti daug minčių ir 
praktiškų sprendimųų

DISKUSIJOSE IR PRANEŠI
MUOSE: nuo mišiolo ir vys
kupo iki pastoracinio centro

Kun. V. Zakaras, kuris yra pa
grindinis iki šiol leidžiamų sek
madieninių ir šventadieninių

Kunigų Vienybės seime. Iš k. paskaitininkas inž. V. Kutkus, prel. P. Juras, kun. J. Ruokis, 
vysk. V. Brizgys, prel. K. Dobrovolskis, kun. J. Bružikas, S.J., kun. A. Janiūnas.

LIETUVIAI KUNIGAI SVARSTĖ, 
KAIP SUGYVINTI LIETUVIŠKAS
PARAPIJAS

mišiolėlių autorius, pranešė, 
kad mišiolėliai ir toliau bus lei
džiami.

Vysk. V. Brizgys prašytas 
pasirūpinti, kad vedybų ir lai
dojimo apeigų mišiolėlis būtų 
paruoštas.

Kun. J. Bružikas SJ pranešė, 
kad Brazilijoje įsisteigė Lie
tuvių Kunigų Vienybės apygar
da ir jos sudaryta komisija 
kreipėsi į Šv. Sosto nuncijų, 
prašydama lietuvio vyskupo, ku
ris vadovautų lietuvių sie
lovadai Pietų Amerikoje. Nunci
jus pažadėjo prašymą perduoti 
Šv. Sostui. Brazilijos vyskupų- 
konferencija pažadėjo reikalą 
paremti.

V. Kutkus siūlė, kad- seimas 
sudarytų panašia komisija, kuri 
kreiptųsi į Šv. Sosto delegatą ir 
popiežių paskirti lietuvį vyskupą 
ir Šiaurės Amerikai su teise 
tvarkyti pastoracinę lietuvių 
veiklą šiame krašte.

Vysk. Brizgys nepritarė: esą 
jokios kitos tautinės grupės to
kių vyskupų neturi; tai neside
rina su nusistojusia Vatikano 
tvarka; tam nepritartų JAV vys-

Kun. V. Dabušis, paremda
mas Katkaus siūlymą: šiame 

krašte tebėra vyskupų, kurie 
iki šiol neleidžia pilnai įvesti 
lietuvių kalbos lietuviškose pa
rapijose, o kiti neleidžia steig
ti naujų lietuviškų parapijų 
naujai susidariusiose stambes
nėse lietuvių kolonijose.

Kun. Yla: Jei bus pakankamai 
prašymų, pagrįstų ir motyvuotų, 
iš Kunigų Vienybės ir pasau
liečių organizacijų, yra vilties, 
kad Vatikanas gali pakeisti iki 
šiol turėtą juridinį mentalite
tą ir duoti lietuviam vyskupą 
čia, kaip yra pakartotinai davęs 
Europos lietuvių sielovadai. O 
kad vyskupas turėtų atramą, rei
kia sudaryti kuo greičiau lie
tuvių pastoracinį centrą — iš 
kunigų ir pasauliečių.

REZOLIUCIJOSE:

1. Seimas siūlo Kunigų Vie
nybės centro valdybai sudaryti 
komisiją, kuri artimiausiu lai
ku ištirtų galimybes ir paruoš
tų planą pastoraciniam cent
rui sudaryti (Tokia komisija 
sudaryta: kun. G. Kijauskas, 
prel. V. Balčiūnas, kun. K. Pu- 
gevičius ir kun. St. Yla).

2. Seimas pageidauja, kad bū
tų išleista lietuviškai ir paskleis
ta visuomenėje naujieji Šv. Sos

to nuostatai apie religinį pa
tarnavimą išeiviam bei ateiviam 
(P. Pauliaus VI motu proprio 
“Pastoralis migratorum cura” 
1969.X.1 ir motu proprio “Apos- 
tolicae caritatis” 1970.11.19, ir 
ragina visus tų nuostatų ribo
se veikti organizuotai ir pa
skirai, kad JAV pagal juos būtų 
tvarkomas dvasinis patarnavi
mas tautinių mažumų grupėm.

3. Seimas paragino rūpintis 
pašaukimais dvasiniam luomui 
ir atsiradusius kandidatus nu
kreipti į lietuviškas instituci
jas; sudaryti, kur sąlygos lei
džia, parapijų tarybas; jungtis 
į “Krikščionis gyvenime” seri
jos knygų prenumeratorius; įsi
gyti Encyclopedia Lithuanica 
bei ją skleisti tarp kitataučių; 
skleisti tam pačiam reikaluLkun. 
St. Ylos “A Priest in Stutthof’; 
remti “Religinės Šalpos” veik
lą.

4. Seimas išreiškė padėką 
Jaunimo kongreso organizato
riam bei vykdytojam su vilti
mi, kad įkurta Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga bus atra
ma lietuvių parapijom ir išlai
kys tvirtą lietuvišką bei krikš
čionišką charakterį.

Ketvirtadienio rytą vyskupas 
V. Brizgys su dvylika kunigų 
koncelebravo mišias už miru
sius konfratrus.

K. P. G.

— JAV LB taryboje visi jos na
riai yra susiskirstę darbui į 6 
nuolatines ir 1 specialią komi
sijas. Nuolatinės komisijos yra: 
švietimo reikalų — pirm. Jonas 
Kavaliūnas, kultūrinių r. — pirm. 
Bernardas Brazdžionis, ekono
minių-finansinių r. — pirm. 
Džiugas Staniškis, jaunimo r. — 
pirm, pareigas eina Juozas Gaila, 
politinių-informacinių r.—pirm, 
dr. Petras Vileišis, ir organiza- 
cinių-administracinių r. — pirm. 
Aleksandras Vakselis. Speciali 
komisija yra JAV LB įstatų keiti
mo, kurios pirm. dr. Kęstutis 
Keblys.

— JAV LB taryba yra vyriau
siasis LB organas, renkamas tre- 
jiem metam. Dabartinė LB tary
ba yra jau šeštoji iš eilės, savo 
darbą pradėjusi 1970 rudenį. 
Jos kadencija baigsis 1973 pava
sarį. Dabartinę LB tarybą sudaro 
42 rinkti nariai, 10 kviestų centro 
valdybos narių ir 8 apygardų pir
mininkai, viso 60 asmenų.

ŠV. JURGIO PARAPIJAI 
60 METŲ

NORWOOD, MASS.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Norwoode šių metų kovo mėne
sio 26 paminėjo savo 60 metų 
sukaktį. Tą dieną klebonas kun. 
Albertas Abračinskas aukojo 
mišias parapiečių intencija, pa
sakė pamokslą. Kitos programos 
ir minėjimo nebuvo surengta.

Parapijos įsteigimas
1912 metais kovo 31 dieną 

šv. Jurgio draugijos susirinkime 
buvo iškeltas klausimas steigti 
lietuvių parapiją. Susirinkime 
dalyvavo nemaža narių, bet po 
susirinkimo pasiliko tik 17 as
menų. Jie tą dieną Dean svetai
nėje nutarė steigti šv. Jurgio lie
tuvių parapiją.

Steigėjai buvo šie: V. J. Ku
dirka, P. Kudirka, P. Kuras, 
K. Klimavičius, A. Saulėnas, K. 
Akstinas, K. Kraunelis, J. Ruš- 
kis, A. Pečiukonis, Zg. Grudins- 
kas, A. Grudinskas, St. Versiac- 
kas, K. Abukevičius, J. Červo- 
kas, K. Grigas, J. Kašėta ir K. 
Lukšinas. Vėliau prisidėjo ir ki
ti. Dabar iš tų pirmųjų parapi
jos steigėjų gyvi beliko V. J. Ku
dirka ir P. Kudirka.

Per trumpą laiką buvo surink
ta keli šimtai dolerių, 1912 m. 
rugsėjo mėnesį nupirko parapi
jai tris sklypus žemės. Laikinai 
žemė buvo užrašyta trijų asme
nų vardu, būtent K. Klimavi
čiaus, V. J. Kudirkos ir A. Sau- 
lėno. Vėliau perrašyta Bostono 
arkivyskupijos vardu.

Kun. Juozas Krasnickas, tuo
metinis Cambridge, Mass., lie
tuvių Nekalto Prasidėjimo Mer
gelės Marijos parapijos klebo
nas, buvo prašomas, ar jis galė
tų sekmadieniais atvažiuoti ir 
čia lietuviam atlaikyti mišias. 
Jis mielai sutiko, jei kardinolas 
O’Connell duos sutikimą.

Pas kardinolą O’Connell
K. Klimavičius ir V. Kudirka 

nuvažiavo prašyti leidimo pas 
kardinolą O’Connell. Kardino
las mielai sutiko ir davė leidi
mą sekmadieniais nuvykti ir at
laikyti mišias.

Šv. Kotrynos parapijos klebo
nas kun. Thomas J. McCormack 
leido savo parapijos svetainėje 
lietuviams laikyti pamaldas. To
kios pirmosios mišios buvo at

laikytos 1913 metais gegužės 14 
dieną, sekmadienį, 8 v.r. Kun.
J. Krasnickas pasakė ir gražų 
pamokslą. Nors lietuviams buvo 
tolokai ateiti į pamaldas, bet jų 
susirinko gana daug.

Kun. J. Krasnickas kas sek
madienį atvažiuodavo ir 8 v.r. 
atlaikydavo mišias. Jam tai buvo 
gana nepatogu, nes jis turėjo 
grįžti į Cambridge atlaikyti kitų 
mišių. Taip kun. J. Krasnickas 
norwoodiečiams padarė labai 
daug gero. Už tai visi buvo jarrt 
labai dėkingi. Taip pat buvo 
dėkingi ir. Šv. Kotrynos parapi
jos klebonui kun. Thomui J. 
McCormack, kad leido naudotis 

jų parapijos svetaine. Ja nau
dojomės per dvejus metus. Kle
bonas taip pat daug padėjo ir 
parapijai įsisteigti.

Bažnyčios statymas
1914 metais vasario mėnesį 

atvyko parapijai paskirtas klebo
nas kun. Andrius Daugis. Para
pija turėjo jau tris sklypus Že
mės ir apie 3000 dol. ižde. 
Kun. A. Daugis su parapiečiais 
pradėjo rūpintis naujos bažny
čios statyba. Pasirodė, kad že
mės bus maža bažnyčios ir kle
bonijos statybai. Tada nupirko 
dar du sklypus.’

1915 metais gegužės mėnesį 
pradėta bažnyčia statyti, į ją 
įeita 1915 metų gruodžio 19 
d. Kun. A. Daugis atlaikė mi
šias, o Šv. Kotrynos parapijos 
klebonas kun. Thomas J. Mc 
Cormack laikė sumą ir pasakė 
gražų pamokslą, pagyrė lietu

vius, kad rūpinasi bažnyčia. Ra
gino visada būti ištikimais Kris
taus Bažnyčiai. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Daugelis turėjo 
stovėti. Mišių metu skambėjo 
lietuviškos giesmės — Pulkim 
ant kelių, Šventas Dieve. Žmo
nės tada, rodos, pamiršo, kad jie 
yra tolimam krašte. Jie.jautėsi 
kaip Lietuvoje. Visi labai džiau
gėsi, kad sulaukė savo bažny
čios, kur galės girdėti Dievo 
žodį gimtąja kalba.

Žmonės tada dar prieš mišias 
susirinkdavo bažnyčion ir at
giedodavo rožančių ir nesa
kydavo, kad reikia taip ilgai bū
ti bažnyčioje.

Bažnyčios pašventinimas
Bažnyčios pašventinimas įvy

ko 1916 metais rugsėjo 4 d. 
Šventinimo apeigas atliko 
vyskupas Anderson. Dalyvavo 
daug kunigų. Be vietinių drau
gijų, daug jų atvažiavo iš Bos
tono, Cambridge, Lynn ir kitų 
vietų. Tą dieną buvo ir parapi
jos piknikas, kuriame dalyvavo 
per 2000 žmonių.

Nuo tada; parapija yra suren
gusi daug lietuviškų paren
gimų.

Buvę klebonai
Klebonais čia buvo kun. And

rius Daugis, — prie jo buvo pa
statyta bažnyčia. Po to klebona
vo kun. Jonas Švagždys, kun. 
Vladas Taškūnas, — prie jo bu
vo pastatyta klebonija, kun. Ka
zimieras Urbanavičius, kun. 
Steponas P. Kneižys, kun. ‘Fe

liksas E. Norbutas, — prie jo 
buvo padidinta klebonija ir 
pastatytas vienuolių namas, ga
ražas, paminklas ant švento
riaus. Dabartinis klebonas yra 
kun. Albertas Abračinskas, kuris 
sėkmingai tvarko visus parapi
jos reikalus.

Buvę vikarai
Vikarais čia buvo: kun. Felik

sas E. Norbutas, kun. Albinas 
Janiūnas, kun. Petras Šakalys, 
kun. Juozas Svirskas, kun. Al
fonsas Jansonis, kun. Aloyzas 
Klimas. Kun. A. Klimui mirus, 
dabar parapija vikaro nebeturi. 
Klebonui pagelbsti misionieriai 
pasijonistai iš Brighton, Mass.

Buvusiam vargonininkui mu
zikui Vaclovui Kamantauskui 
išėjus į pensiją, jo vietą užėmė 
Julė VilkiŽiūtė. Chorą sudaro 
tik moterys ir merginos, kurios 

. sekmadieniais bažnyčioje 10 
vai. per lietuviškas mišias gra
žiai gieda lietuviškai.

Yra trys Jėzaus Nukryžiuoto
jo seserys vienuolės — sesuo 
Marta, sesuo Gabrielė, sesuo 
Bernadeta. Jos moko vaikus ti
kybos..

Iš parapijos jaunos kartos 
lietuvių yra vienas kunigas An
tanas P. Kneižys, trys vienuolės 
kazimierietės — sesuo M. Lo- 
renza Pasniokaitė, sesuo Ella 
Kasper — Kasparaitė, sesuo M. 
Corinthia — Uždavinytė.

Kada Norwood miestelis statė 
savo valdybos namus, tai į jo 
pamatus įdėjo miestelio val
dininkų ir įvairių religijų dva

siškių nuotraukas. Įdėjo ir to 
meto lietuvių Šv. Jurgio para
pijos klebono kun. Vlado K. 
Taškūno nuotrauką ir aprašy
mą. Kada tą valdybos namą 
sugriaus, suras ir tuos paliktus 
daiktus. Iš jų žinos, kad čia gy
veno lietuviai, turėjo savo pa
rapiją ir savo organizacijas.

Senos kartos lietuvių veikla
Čia buvo apie 25 įvairios lie

tuviškos draugijos. Jos daug vei
kė, rengdavo prakalbas, pa
skaitas, diskusijas, koncertus, 
vaidinimus, piknikus, šokius. 
Norwoodo lietuviai suaukojo 
tūkstančius bažnyčios šalpai, 
vienuolynams, lietuviškai spau
dai ir kitiems aktualiems lietu
viškiems reikalams. Čia iš
platinta Lietuvos laisvės pasko
los bonų už 10,500 dol., auko
jo Lietuvos aukos ir sidabro 
fondui, rinko ’ aukas ir drabu
žius Balfui. Balfui pasiųsta per 
6000 svarų drabužių ir keli šim
tai dolerių pinigais.

Vietos lietuviai surinko per 
tūkstantį parašų peticijai, kad 
Amerikos valdžia pripažintų ne
priklausomą Lietuvos valsty-

Taip pat dalyvavo įvairių or
ganizacijų seimuose. 1918 metų 
kovo 13 ir 14 visuotiname Ame
rikos lietuvių seime New Yor
ke dalyvavo draugijų atstovai: 
kun. A. Daugis, V. J. Kudirka, 
V. Staževičius, J. Kavaliauskas,
K. Akstinas, K. Stažaitienė ir O. 
Nevoliūtė.

(nukelta į 4 psl.)



4 DARBININKAS 1972 rugsėjo 8, nr. 38

24,000 MYLIŲ Į KULTŪROS ŽIDINĮ
Brooklyn© pranciškonų 

vienuolyne gyvena Tėv. Pijus 
Šarpnickas, O.F.M. Jis linkęs 
medituoti, stebėti gamtą, gyven
ti vienišai, bet — vienuolynas 
lieka vienuolynu, ir jis eina, kur 
jį siunčia viršininkai. Štai jis ren
ka aukas Kultūros Židinio staty- 
vai. Jau ketverius metus renka. 
Tad labai įdomu pažvelgti į jo 
raštinę, į sudėtus popierius,iš
girsti jo pasakojimus, kaip rinko 
ir kiek surinko.

Tėvas Pijus yra žemaitis, kilęs 
nuo Šačių. Į pranciškonų vie
nuolyną įstojo po antrojo pasau
linio karo. Amerikoje baigė kuni
gų seminariją. Kunigu įšventin
tas 1952 metais gruodžio 20 d. 
Gyveno Greene, Kennebunk
port©, Brooklyn© vienuolynuo
se. Buvo išvykęs į Naujosios Gvi
nėjos salą ir ten dirbo raupsuo
tųjų kolonijoje.

Grįžęs dirbo Darbininko re
dakcijoje. Kai pagyvėjo Kultūros 
Židinio statybos reikalai, jis išėjo 
rinkti aukų.

Jis turi retus filologinius gabu
mus — greitai ir gerai išmoks
ta - svetimas kalbas. Ka
daise gerai mokėjo vokiškai. Į A- 
meriką atvyko nemokėdamas nė 
žodžio angliškai. Dabar šią kal
bą vartoja laisvai. Mėgsta su sa
vimi nešiotis žodvna- Radęs 
naują žodį, tuoj žiūri į žody
ną, tyrinėja žodžių šaknis, jų su
dėtį. '

Mėgsta jis ir gamtos mokslus, 
geologiją, astronomiją, turi daug 
šios rūšies knygų. Kai tik turi lai
ko, daugiausia skaito mokslo vei
kalus, studijuoja žvaigždynus.

Kuklus ir vienuoliškas jo kam
barys. Tvarkingas. Tvarkingai 
surašo visas surinktas aukas, at
žymėdamas kartotekoje.

Tradicinis kvestorius
Aukų rinkti išėjo 1968 metais 

spalio 24 d. Išėjo kaip tradici
nis kvestorius, kbris kadaise ke
liavo per žmones, rinkdamas au
kas vienuolynui/ Šį kartą tas 
kvestorius yra kitoks —jis važi
nėja mašina ir aukas renka Kul
tūros Židinio statybai.

Pradėjo nuo Woodhaveno, 
paskui aplankė* Richmond Hili’ 
lietuvius, Ozone Park, Flushing, 
Williamsburg, Green Point, 
Manhattan, Bronx, White Plains, 
Yonkers, Astoria, Brooklyn, 
Maspeth, Great Neck, Nassau 
County, apie 40 miestelių New 
Jersey, Suffolk County, L.I. Čia 
jam talkino Juozas Giedraitis, da
vė jam mašiną ir net pats paly
dėjo, kad lengviau surastų žmo
nes.

Viso aplankė apie 7000 žmonių
Lanko su didele kantrybe. Jei 

neranda, vėl grįžta ir grįžta. 
Net po kelis kartus grįžta. Kar
tais nenori įsileisti, prie pat akių 
užgesina šviesą ir neatidaro 
durų.-

Pirma, prieš eidamas, jis pa
siunčia laiškutį ir praneša, kad 
tokią ir tokią dieną aplankys. 
Kelionių planai parengiami tiks
liai, kad nereikėtų sugaišti daug 
laiko. Lankoma sistemingai, gat
vė iš gatvės. Iš tų pasiųstų laiš
kelių atsiliepė kokia dešimt ir 
prašė — neateiti. Kiti visi pri
ėmė.

Surinko 235,336.04 dol.
Čia įskaitomi ir pažadai. Gry

nais pinigais yra surinkęs

111,823,04 dol. Yra palikta ir tes
tamentų, bet jis to nežino.

Didžiausia auka — 1500 dol. 
gavo Manhattane. Visa eilė žmo
nių aukojo po 1000 dol. Mažiau
sią auką davė 12 metų berniu
kas, ne lietuvis, kuris atidarė 
savo “kiaulytės” banką ir davė 
25 centus.

Aukų prašo iš visų
Seni adresai nuveda kartais į 

namus, kur nė lietuvių seniai ne
bėra. Pvz. Williamsburge, kur 
kadaise gyveno lietuviai, dabar 
pilna negrų. Nuėjęs į tokius na
mus, Tėvas Pijus ir ten paprašo 
aukų. Žmonės neatsisako, vienas 
negras davė 2 dol. Užeina į 
smuklės. Vienoje tokioj smuk
lėje gavo 10 dol.

Viena airė, našlė, kurios vyras 
buvo lietuvis, davė net visą tūks
tantį. Iš Augustos, Maino, viena 
amerikietė atsiuntė 100 dol.

Atėjęs stengiasi kuo mažiau
siai argumentuoti, aiškinti, kas 
čia statoma, kam renkamos au
kos. Kalbėti tenka vienaip pas 
mokytą, kitaip pas nemokytą. 
Tenka kalbėtis lietuviškai, ang
liškai ir net žemaitiškai.

Vienas čia gimęs lietuvis, ku
ris norėjo labai kalbėti lietuviš
kai, pirmas sušuko: mum reikia 
žydyno, statykim greitai žydyną! 
Nors kalba su klaidom, bet — 
visa lemia žmogaus širdis ir jo 
dosnumas.

Stengiasi aplankyti ligonius, 
senelius, su jais pasikalbėti. Pas 
juos užeina ne aukų prašydamas, 
bet bičiulystę nešdamas, pa
laimindamas.

Žmonės priima paprastai ma
loniai ir mandagiai. Geriausiai 
priėmė Great Necke, Maspethe, 
So. Brooklyne. Buvo ir kitaip. 
Brooklyne viena komunistuo
janti moteris net įspyrė jam į 
koją, kitoj vietoj vyriškis metė 
bulvę.

Tėv. Pijus Šarpnickas, O.F.M., misijose Naujoje Gvinėjoje 
eina mišių laikyti su savo mišių patarnautojais.

NORWOOD, MASS ------- -- ■ •
(atkelta iš 3 pSl.)
Kasmet surengiama Lietuvos 

nepriklausomybės minėjimo 
šventė. Surinktos minėjimo me
tu aukos pasiunčiamos Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Ankstesnės kartos čia augu
sių lietuvių jaunimas irgi daug 
veikė — vyčiai, sodalietės, 
moksleivių kuopelė ir kitos jau
nimo organizacijos. Jie rengda
vo gražias lietuviškas pramo
gas. Jiems jau susenėjus, nebė
ra, kas užimtų jų vietas, tad ir

Keliaudamas pamato ir vargs
tančių žmonių. Yra sergančių, 
suvargusių senelių, kurių niekas 
nelanko. Suranda ir skurstančių 
ligonių. Vienoje šeimoje rado tė
vą ir du sūnus, naudojančius nar
kotikus.

Taip iš namo į namą keliauda
mas ir rinkdamas aukas Kultū
ros Židiniui, jis yra nukeliavęs 
per 24,000 mylių. Tai tikrai ilgas 
kelias, kelias į Kultūros Židinį. 
24,000 mylių yra aplink žemę. 
Ir šis astronomas, geologas apke
liavo visą žemę, atiduodamas 
visą laiką, sveikatą ir energiją' 
Kultūros Židiniui.

Keliavo kantriai, ištvermingai. 
Iš kiekvienos kelionės vis ką 
nors parsinešė. Bet vieną kartą 
buvo didis šaltis ir vėjas, žmonės 
nenorėjo durų varstyti, ir jis grį
žo be jokios aukos. Bet tai tik 
viena diena iš visų ketvertų me-

Tėv. Pijus dabar kuris laikas 
gyvena dabartiniame Kultūros 
Židinyje. Ten padeda tvarkytis. 
Šį rudenį įsijungia į visus dar
bus, į senųjų pastatų griovimą. 
O paskui, provincijolo siunčia
mas, iškeliauja aukų rinkti į Chi- 
cagą.

Aukų rinkimas yra tikrai sun
kus darbas. Čia reikia kantry
bės, ištvermės. Ir Tėv. Pijus iš
tvermingai keliauja namas iš 
namo, išklauso visokiausių kal
bų, priekaištų ir pagyrimų, mato 
visokiausių žmonių ir iš visur 
jis renka ir neša, kad tik grei
čiau būtų pastatytas Kultūros 
Židinys. Ar ne jis bus pats di
džiausias to židinio statytojas, 
surinkęs tokius pinigus?

Sėkmės jam sunkiame darbe! 
Sėkmės! O jei kur jis pasibels 
prie durų, įsileiskite ir savo auka 
ir bičiulyste prisidėkite prie sta
tybos! (p.j.) 

veikimas nutilo.
Senosios kartos lietuviams 

praretėjus, daugumą draugijų 
reikėjo likviduoti. Senos kartos 
lietuviams buvo gana sunku 
dirbti, buvo ilgos valandos, ne
gaudavo atostogų, senatvė pen
sijų irgi neturėjo. Kai darbinin
ką iš darbo atleisdavo, jis ne
gaudavo jokios kompensacijos. 
Bet jie vis dėlto surasdavo lai
ko ir aukų Bažnyčiai ir Lietu
vai, šalpos ir kitiems visuome
niniams reikalams.

Norwood© lietuviai buvo veik
lūs. Visai visuomeninei veik
lai vadovavo paprasti darbo 
žmonės ir dvasiškiai.

Nors dabar čia yra augusio 
lietuviško jaunimo, yra ir kele
tas atvykusių lietuvių, bet vei
kimo nėra. Mat, dabar kiti žmo
nės ir kitaip galvoja.

Pagarba žuvusiems
Pirmojo pasaulinio karo me

tu karo tarnyboje tarnavo 9 lie
tuviai, antrojo pasaulinio karo 
metu — 158 lietuviai, iš jų 
150 vyrų ir 8 moterys. Kare žu
vo 8 vyrai.

Tų žuvusių lietuvių prisi
minimui parapijos Šventostvije 
pastatė gražų paminklą. šv. 
Vardo draugija kasmet kapų 
puošimo dieną ir veteranų die-

Iš medžio išdrožta liaudies menininko Stasio Motuzo skulp
tūra — Marijos apsireiškimas Šiluvoje. S. Motuzas gyvena 
Vokietijoje, Vechta mieste, Oldenburgo provincijoje, mėgsta 
drožinėti iš medžio lietuviškom temom skulptūrėles.

ŽURNALISTŲ POSĖDIS GINTARO 
VASARVIETĖJE

JURGIS JANUŠAITIS

Gražioj Gintaro vasarvietėj, 
Union Pier, beveik aštuoniasde
šimt mylių nuo Chicagos, rug- 
piūčio 1 pas atostogaujantį iždi
ninką posėdžiavo lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdyba. 
Posėdžiui vadovavo pirmininkas 
kun. J. Vaišnys, S.J.

Buvo aptarti du aktualūs ir 
skubūs darbai: Lietuvių Bend
ruomenės ir radijo dienos ir 
akademija rašytojui Vytautui 
Alantui pagerbti.

Pažymėtina, kad šiem abiem 
įvykiam LŽ S-gos centro valdyba 
jau paruošė išsamią ir gerą 
programą. ......... o r t

A-
Bendruomenės spaudos ir 

radijo dienos bus rugsėjo 16- 
17 Tabor Farmoj. Žurnalistai su
važiuoja suvažiavimo išvaka
rėse, rugsėjo 15. Aptariant savo 
reikalus, drauge bus priimtos ir 
Daužvardžio Fondo taisyklės, 
kurias paruošė centro valdyba ir 
peržiūrėjo teisininkas Jonas 
Nąšliūnas.

Suvažiavimo programa įvairi. 
Parinktos aktualios temos. Jas 
nagrinės rašytojas Vytautas Alan
tas, žum. Vincas Rastenis, kun. 
K. Pugevičius ir eilė kitų prele
gentų. Numatoma, kad diskusijo
se dalyvaus bendruomenininkai, 
spaudos ir radijo žmonės ir tais 
klausimais besidomį. Šeštadie
nio vakarą įvykstančiai LB, Vil
ko ir Altos atstovų spaudos kon
ferencijai vadovauti pakviestas ir 
jau sutiko rašytojas Liudas Do
vydėnas.

Norintieji suvažiavime daly
vauti registruojasi iki rugsėjo 10 
pas LŽS centro valdybos iždi- 
dinką Jurgį Janušaitį, 2534 West 
69th St., Chicago, Ill. 60629, 
telef. 737-3332.

Mokestis suvažiavimo daly
viam: nuo šeštadienio iki sekma
dienio pietų imtinai — 16 dol., 
nuo penktadienio vakarienės iki 
sekmadienio pietų imtinai — 26 
dol.

Antras reikšmingas kultūrinio 
gyvenimo įvykis, akademija ra
šytojui Vytautui Alantui pagerb
ti, bus Chicagoj spalio 1. Paskai
tą apie sukaktuvininką rašytoją 
skaitys Bronys Raila, iš Los An
geles. Meninę programą, iš
traukas iš V. Alanto kūrybos, 
atliks aktoriai Leonas Baraus
kas ir Jonas Kelečius. Akademi
jos metu bus visuomenei pri
statyti jaunieji spaudos bendra
darbiai, laimėję paskatinamąsias 
premijas.

ną lapkričio mėnesį užprašo 
mišias už žuvusius karius. Iš
kilmėse bažnyčioje dalyvauja 
miestelio veteranų postas su vė
liava. Po pamaldų susirenka pas 
paminklą ir pagerbia žuvusius 

karius. Garbė S v. Vaido draugi
jai, kad nepamiršta žuvusių ka
ruose.

Jaunieji spaudos bendra
darbiai, rašą į bet kurį lietuvišką 
patriotinį laikraštį, savo spaus
dintų straipsnių iškarpas, sukli
juotas į specialius albumėlius, 
atsiunčia LŽS-gos centro valdy
bos pirmininkui kun. J. Vaiš- 
niui. SI. 2345 W. 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, iki rugsėjo 15. 
Centro valdyba darbus įvertins 
ir paskirs premijas.

Po akademijos Jaunimo Cent
ro naujoj kavinėj bus’ kavutė, 
kurios metu bus nuoširdžiai pa
bendrauta su sukaktuvininku.

-o-
Posėdy buvo priimti 4 nauji 

nariai. Plačiau aptarta ir LŽS-gos 
narių leidinių išleidimo talka bei 
lėšų tam reikalui sutelkimo bū- 

S, dai.
Po posėdžio centro valdybos 

narius Gintaro vasarvietės šeimi
ninkai Viktorija ir Algis Karai- 
čiai pakvietė vakarienės, kurios 
metu dar buvo išsikalbėta eina
maisiais sąjungos reikalais.

Nutarta jau rugsėjo mėn. pra
dėti jaunųjų spaudos bendra
darbių kursus, kuriuos praėjusią 
žiemą lankė apie 20 jaunuolių. 
Dalis jų jau dabar reiškiasi su 
savo rašiniais lietuvių 
spaudoj.

Spalio mėn. bus tęsiami praė
jusią žiemą pradėti trečiadienių 
pokalbiai kultūriniais, visuo
meniniais ir politiniais klausi
mais.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba taip pat yra supla
navusi gražių ir reikšmingų dar
bų ateinančios žiemos sezonui.

Baltuose Rūmuose stebint 
sportininkų išleistuves

Prieš išvykstant Amerikos 
sportininkam į Miuncheno 
olimpiadą, Baltuosiuose Rū
muose buvo suruoštas priėmi
mas jiem pagerbti. Atsilankė 
apie 600 asmenų, įskaitant ii 
atskirų sporto šakų vadovus. 
Visi buvo tvarkingai, dailiai ap
sirengę paradinėmis sporti
ninkų uniformomis, pasipuošę 
olimpiados simboliniais ženk
lais — sukabintais žiedais, pri
siūtais prie mėlynų švarkų su 
įrašu: “Muenchen U.S.A. 1972”. 
Uniformos yra dovanotos Sears 
bendrovės.

15-36 metų jaunuoliai, tartum 
upės srovė, plaukė į preziden
tūros iškilmingą valgomąjį. Juos 
sutiko ponia' Patricia Nixon ir 
jos duktė Julie Eisenhower. 
Prezidentienė, su kiekvienu pa
sisveikindama, pasikeitė ke
liais žodžiais, palinkėdama sėk
mės. Ji dėvėjo margą, raudoną- 
baltą suknelę, apsijuosusi džiu- 
do sportininkų grupės dovanotu 
diržu. Paklausus netoli stovintį 
malonų nedidelio ūgio japonų 
kilmės grupės vadovą, kiek jų 
vyksta į ohmptadą, atsakė, kad 
šeši, jų tarpe vienas japonas, 
vienas negras, kiti balti. Lietu
vių kilmės džiudisto nesą, bet

TIK VERTĖ SVARBU
Jau prieš kelis mėnesius JAV 

LB centro valdybą pasiekė šio 
turinio laiškas:

“Siunčiu Lithuanian-Ameri
can Community, Ine., vardu 
500 dol. banko notą kaip auką, 
prisidėdamas prie išleidimo ant
ros laidos jūsų veikalo ‘A Report 
for 1971 etc.’ apie lietuvių tau
tos tragišką padėtį.

Veikalas tikslus ir labai nau
dingas. Nuoširdžiausiai sveikinu 
jus ir autorių. Man regis, reikė
tų dėt pastangas kuoplačiausiai 
šiai studijai paskleisti lietuvių ir 
kitataučių tarpe — lietuvius ža
dins prie tautinio susipratimo; 
kitataučiuose judins simpatingą 
mūsų tautai užuojautą”.

Tai prel. J. A. Karaliaus laiš
kas. Pažymėtina, kad į prel. 
Karalių, Šv. Jurgio parapijos 
garbės kleboną (Shenandoah, 
Pa.) nebuvo kreiptasi, prašant 
šios aukos, padėjusios atspausti 
antrąjį minėtos brošiūros leidi
mą. Prelatas, su leidiniu susipa
žinęs, ją atsiuntė neragintas.

- o -
Pagal LE žinias (X tomas) 

prel. Karalius gimė Dzūkijoje, 
Lazdijų valsčiuje, ir pereitą va
sario 4 jau susilaukė 83 metų 
garbingo amžiaus. Šian kraštan 
atvyko vos dvylikos metų. Čia 
baigė mokslus, Katalikų univer
sitete Washingtone gavo J.C.B. 
laipsnį ir, 1919 įšventintas kuni
gu, pradėjo pastoracinį darbą 
vikaru Šv. Kazimiero parapijoj 
Philadelphijoj, o jau 1923 per
ėmęs visą parapijos tvarkymą 
Minersville, Pa., vėliau klebonu 
perkeltas į Shenandoah, Pa. Jo 
pastangomis Pennsylvanijos le- 
gislatūra 1935 pakeitė Kat. Baž
nyčiai nepalankų įstatymą, lei
džiantį patikėtiniams valdyti 
bažnyčių turtą. Šalia pastoraci
nio darbo prel. Karalius buvo 
labai veiklus lietuvių visuome
niniame gyvenime, net būdamas 
vienas iš Balfo organizatorių. Gi
nant Lietuvos reikalus, yra sure
dagavęs daugelį rezoliucijų, at
spaustų JAV kongreso darbuo
se. Nuo 1914 rašė tikybiniais, 
pedagoginiais ir socialiniais 
klausimais lietuvių ir amerikie
čių spaudoj. 1952 išleido vysk. 
F. J. Sheen “Sūnų palaidūną”, 
pats parašė “Jaunuomenės auk
lėjimą” 1954 ir kt. Šiuo metu, 
palaimintas ilgu amžiumi, yra 
Shenandoah lietuvių parapijos 
garbės klebonas, tačiau seka išei
vijos gyvenimą ir į jį, kaip ma
tyti iš aukščiau pacituoto laiško, 
reaguoja.

Malonu, kad atsiranda žmo
nių, kaip prel. Karalius, kurie 
pagal savo galimybes rimtai 
padeda tuose darbuose, kurie 
mum visiem yra naudingi. Ir 
padeda neklausdami, kas tai 
atliko. Juk prel. Karaliaus aukos 
pagrindas yra aiškus — leidinė
lio vertė.

JAV LB inf.

grupės vadovas George Uchi- 
da pastebėjo, kad jo uošvė esan
ti lietuvių kilmės.

Keletas ypatingai aukštų vyrų 
išsiskyrė iš jaunų žmonių 
minios.

— Ar jūs tik nebūsite krep
šininkai? — paklausiau.

— Taip, — atsakė.
Jų grupės aukščiausias buvo 7 

pėdų 2 colių, antras — 6 pė
dų 11 colių, kiti — kiek Žemes
ni. Kai jie priėjo pasisveikinti 
su ponia Nixon, ji atrodė vi
siškai mažytė, nors iš tikrųjų 
ji jau ne tokia žema — 5 pėdų 
5 colių aukščio.

Į_ Miuncheną vyksta įvai
riausių sporto šakų parinkti 
geriausi sportininkai mėgėjai, 
ne profesionalai. Jie jaučiasi lai
mingi, turėdami progos ginti 
Amerikos garbę sporto varžy
bose. Tačiau kai kurie iš jų yra 
pareiškę tam tikro nepasitenki
nimo, nes esą suvaržyti gana 
griežtų taisyklių. Be to, jie tikė
jęsi, kad Baltuosiuose Rūmuose 
juos priimsiąs pats prezidentas, 
nors ir ponia Nixon esanti ne
paprastai maloni ir visų mėgs
tama.

Gražina Krivicidenė
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58-ji Lietuvių Diena Pennsylvanijoj
Shenandoah apylinkės 58-ji 

metinė Lietuvių Diena įvyko

kewood Park. Žmonių priva
žiavo ne tik iš artimų miestelių, 
bet ir iš tolimų didmiesčių: iš 
New Yorko, Philadelphijos, 
Baltimorės, Washington©, net iš 
Toronto ir dar iš kitur, šios apy
linkės dienraščio The Evening 
Herald daviniais, žmonių būta 
apie penkiolika tūkstančių. 
Suvažiavusiųjų tarpe buvo ir 
kitataučių, bet daugumas buvo 
lietuviai.

Lietuvių Dieną čia organi
zuoja lietuviai kunigai, šiame 
rajone yra 12 lietuvių parapijų 
ir 15 lietuvių kilmės kunigų. 
Šių , metų Lietuvių Dienos 
valdyba: pirm. kun. Jonas Luk
šys (iš St. Clair), vicepirm. kun. 
Stasys Lukšys (Tamaqua), rašt. 
ir ižd. kun. Matas Jarašiūnas 
(Minersville).

Kalbos ir sveikinimai
Dienos programa prasidėjo 

punktualiai, kaip buvo skelbta, 
didžiulėj parko svetainėj. Sėdi-

GRANDINĖLĖ 
VOKIETIJOJE

mų vietų svetainėj yra daugiau 
negu tūkstantis. Pradedant pro
gramą, jos visos jau buvo užim
tos.

Pirmininkas kun. Jonas Luk
šys pakvietė sukalbėti maldą 
kun. Algimantą Bartkų (Notre 
Dame H.S. profesorių ir North 
Hampton seminarijos klierikų 
lietuvių kalbos mokytoją). Po to, 
pasveikinęs visus atsilankiusius 
ir jiem padėkojęs, pristatė pro
gramos vedėją — dr. Joną Mi
kutavičių (iš Palmerton).

Dr. J. Mikutavičius pakvietė 
visus atsistoti, pagerbiant JAV 
vėliavą, ir bendrai sugiedoti 
JAV himną.

Lietuviškai kalbėjo tėvas Pet
ras Baniūnas, OFM. Jis lietuvių 
pranciškonų vardu sveikino 
Lietuvių Dienos rengėjus, pa
reikšdamas jiem nuoširdžią 
padėką, kad šios dienos pelnas 
skiriamas pranciškonų stato
mam Kultūros Židiniui Brookly- 
ne, New Yorke.. Angliškai kal
bėjo Pennsylvanijos senato
rius Frederick H. Hobbs. Pro
gramos vedėjas perskaitė ilgą 
sveikinimo telegramą nuo sena
toriaus Richard Schweiker.

Hartfordo moterų tautinių šokių grupė, kuri rugsėjo 10 pasirodys televizijoje. Nuotr. z. Dziko

— JAV LB taryba šiuo metu 
korespondenciniu būdu pasi
sako dėl kitos JAV LB tarybos 
sesijos. Atsižvelgdamas į LB ta
rybos narių pageidavimus ir 
JAV LB švietimo tarybos pirm, 
mokyt. Jono Kavaliūno prašy
mą, tarybos prezidiumas pasiū
lė 1972 spalio 28-29 savaitgalį 
kitai sesijai, kurioj bus svarsto
mi daugiausia švietimo reikalai. 
Sesijos vietovei siūlomas Cle- 
velandas arba Detroitas. Tary
bos nariai turi pasisakyti dėl 
datos, vietovės ir darbotvarkės 
iki rugsėjo 11 grąžindami tary
bos prezidiumui balsavimo la
pelius.

— Lietuvių Fondas šiais me
tais numato paskirstyti dau-

WORCESTER, MASS
Lietuvių Diena

Bostono LB apygarda, kurią 
sudaro Worcesterio, Bostono, 
Brocktono ir kitos lietuvių ko
lonijos, rugsėjo 10 dieną, sek-

Clevelando tautinių šokių an
samblis Grandinėlė lankėsi Eu
ropoje. Jie šoko Bonnoje, Ham
burge, Timmendorfer Strand, 
Stuttgarte, Romoje ir kituose 
Europos miestuose.

Kun. V. Šarka, Hamburgo

tvarkytojas, Darbininko redak
cijai rašo:

“Grandinėlė paliko gražiau5- 
sius įspūdžius. Savuosius su
stiprino ir paskatino naujam 
lietuviškam gyvenimui, sve
timuosius sužavėjo savo gražia, 
sklandžia, tobula ir turtinga pro
grama. Vokiečiai pabėgėliai — 
tremtiniai verkė, kad toks gra
žus lietuviškas jaunimas yra 
šiandieną be Lietuvos, be lais
vos tėvų žemės;. t •

Grandinėlė šiemet mums, 
Europos lietuviams, davė tai. ko

Dainos ir šokiai
Po kalbų buvo dainos ir šo

kiai. Žibuoklių moterų sekstetas 
iš New Jersey džiugino ir žavė
jo klausytojus. Šokių grupė Šat
rija su lietuviškais kostiumais 
irgi džiugino stebėtojus. Dainos 
ir šokiai žmonėm labai patiko.

Baigiant programą, kun. Sta
sys Norbutas sukalbėjo padėkos 
maldą. Sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Svečias

tuvių dieną. Todėl šventės šei
mininkai yra Worcesterio LB 
apylinkė. Valdyba prašo, kad 
mūsų kolonijoje neliktų nė vie
no lietuvio, kuris nedalyvautų 
šventėje.

Šventė prasideda 10 v.r. iš
kilmingomis mišiomis Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Kartu bus 
paminėta tautos šventė ir Wor
cesterio miesto 250 m. įkūrimo 
sukaktis. Miesto valdžios pa-

reigūhai dalyvaus pamaldose.
Maironio Parke pietūs vi

siems 1 vai. 2 vai. oficialus lie
tuvių dienos atidarymas. Tuojau 
po atidarymo įvyks Bostono 
grupių krepšinio rungtynės tarp

Rugsėjo 16, šeštadienį, Žalio
jo Kalno — Greenhill parke į- 
vyks didžiulis piknikas, kuria
me pasirodys visos tautybės su 
savo maisto gaminiais. Lietuviai 
turėsime savo stalus. Rugsėjo

BALTIMORĖS ŽINIOS

mo ir gerų vadovų!”

žymiausia, populiariausia ir 
turtingiausia tremties organiza
cija.

Ačiū Dievui, kad turime gra-

Dr. Kazimieras Čampė

Šv. Alfonso mokykla pradėjo 
naujus mokslo metus trečia
dienį, rugsėjo 6. Vaikučiai daly
vavo mišiose, kurias aukojo kle
bonas prel. L. Mendelis. Po 
mišių susirinko į klases, kur su
sipažino su naujais mokiniais. 
Linkim seselėm ir vaikučiam 
sėkmingų mokslo metų!

Kun. A. Dranginis, Šv. Alfon
so parapijos vikaras, savo atosto
gas praleidęs žaliuose Pennsyl- 
vanijos kalnuose, aplankydamas 
savo brolius ir kitus gimines, 
ir gerai pailsėjęs, rugpiūčio 26 
grįžo į parapijos darbus ir lie
tuvišką veikimą Baltimorėj.

Europietišką futbolą mėgstą 
lietuviai rugpiūčio 25 stebėjo 
rungtynes, kuriose Baltimorės 
Bay komanda žaidė su sovietų 
komanda. Grojant sovietų him
ną, mūsų lietuviai sėdėjo. Pa
klausti kitų, kodėl neatsistojo, 
jie atsakė, kad protestuoją prieš 
sovietus, pavergusius Lietuvą.

Lilė Baker-Bakerskienė, Bal
timorės vyrų choro dirigentė,

Alfonso bažnyčios 9 vai. ryto. 
Prelatas Liurde aukos mišias. 
Po mišių bus pietūs. Kelionė 
bus baigiama šventąja valanda 
Sisters of Charity gražioj kop
lytėlėj, kur palaidota palai
mintoji Elzbieta Seton. Maldi
ninkai grįš į Baltimorę 6 vai.

Tautinių šokių grupė turės la-

Tuo pačiu laiku vyks ir Bos
tono moterų tinklinio rung
tynės. 4 v. tautinius šokius šoka 
Bostono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Ivaškienės.

Šokiai 7 v.v. Ypač kviečiamas 
ir laukiamas jaunimas.

Pradeda mokslo metus
Aušros Vartų šeštadieninė 

mokykla mokslo metus prade
da rugsėjo 16, šeštadienį, 9 v. r. 
Aušros Vartų parapijos patal
pose, kuriomis klebonas kun. A. 
Volungis nemokamai leidžia 
naudotis. Už tai jam nuoširdus 
ačiū.

LB apylinkės valdyba, mo
kyklos vedėja ir tėvų komite
tas prašo visus tėvelius, kurie 
turi mokyklinio amžiaus vaikų,

darbių ir kitų rankų darbų da
lykų paroda prie trykštančių 
vandens fontanų Worcesterio 
Centre. Oficialus parodos atida
rymas įvyks 9:30 vai. ryto. Sve
čiai bus pavaišinti lietuviškais 
skanumynais. Parodos uždary
mas 10 vai. vakaro. Rugsėjo 24,

jimo uždarymas prasidės 1:30 
vai. didžiausiu paradu. Vėliau į- 
vairi programa.

Lietuviai pasiryžę 
aktyviai dalyvauti.

visur

HARTFORDO ŠOKĖJOS 
TELEVIZIJOJE

Rugsėjo 10-tą dieną, sekma
dienį, 11:30 vai. iš ryto, per

10, sekmadienį, 3 vai. po pie-

nimas, kuris mėgsta šokti, ir šo
kių vienetai kviečiami į šį po
sėdį aptarti grupės ateities veik
los. . '

Vištienos pietus ruošia Šv. Al
fonso mokyklos rėmėjai sek
madienį, rugsėjo 17, Šv. Alfon
so mokykloj. Pietūs prasidės 1 
vai. po pietų ir tęsis iki 4 vai. 
Šokiam gros geras orkestras. 
Bus įvairių gėrimų ir loterija su 
visokiausiom premijom. Visi 
kviečiami dalyvauti. Savo daly
vavimu padėsit išlaikyti Šv. 
Alfonso mokyklą.

Jonas Obelinis

kyklą. Nesvarbu, ar jie praėju
siais metais lankė šią mo
kyklą. Tenelieka nė vienos šei
mos, kurios vaikai nelankytų 
šeštadieninės mokyklos!

Dalyvavo mokytojų 
kursuose

Rugpiūčio mėnesio pra
džioje Dainavoje įvyko moky
tojų kursai, kuriuose iš mūsų 
kolonijos dalyvavo šeštadie
ninės mokyklos vedėja E. Pau- 
liukonienė, L. Pauliukonytė, A. 
Dabrilaitė ir B. Miliauskaitė.

stotį (WTNH-TV) pasirodys 
Hartfordo moterų tautinių šokių 
grupė. Pusvalandžio progra
ma, kuri vadinasi “Dialo
gue”, pilnai skirta lietuviškam 
tautiniui menui-šokiams. Šokė
jas suorganizavo ir specialiai 
šiai programai paruošė Kotryna 
Marijošienė. Programos pasikal
bėjime dalyvaus dr. V. Man- 
tautas ir jaunoji Hartfordo šokė-

Connecticuto lietuviai kvie
čiami ne tik patys nepraleisti 
šios programos, bet kartu para
ginti svetimtaučius draugus ir 
pažįstamus pamatyti šią retą 
programą.

f

grįžus susirgo ir buvo nuvežta į 
ligoninę. Po operacijos grįžo na
mo. Linkim jai greitai pasveikti.

Prel. L. Mendelis, energin
gas Šv. Alfonso parapijos kle
bonas, vadovaus maldininkų ke
lionei į Mt. St. Mary’s Liurdą, 
Emmitsburg, Maryland. Kelio
nė įvyks sekmadienį, rugsėjo 
10. Autobusai išvyks nuo Šv.

liu bagažu naujų žinių.
Sukakties minėjimas

Worcesterio miesto įkūrimo 
250 m. sukakties minėjimas, 
pradėtas birželio mėnesį, tęsia
mas ir dabar. Iškilmingas už
baigimas įvyks rugsėjo mėnesį. 
Lietuviai pakviesti dalyvauti į- 
vairiose programose.

“Baltische Briefe”, Lietuvoje 
gyvenusių 
š.m. 7-8 
straipsniui
žygį bei įvykius Kaune davė

organas

ir

INŽINIERIŲ — 
ARCHITEKTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių

Architektų Sąjungos suvažia
vimas vyksta Washingtone spa
lio 7-9 dienomis. Dr. Kazimie
ras Čampė vadovauja mokslinių 
paskaitų ciklui.

Jis yra gimęs 1937 m. kovo 
4 d. Bmo, Čekoslovakijoje. Lan
kė Connecticuto universitetą, 
kur įsigijo bakalauro ir magistro 
laipsnius iš mechanikos inžine
rijos.

Padirbęs porą metų prie ato
minio lėktuvo projekto Pratt ir 
Whitney firmoje, toliau tęsė 
studijas atominės energijos sri
tyje ir 1966 m. Purdue univer
sitete gavo daktaro laipsnį.

Šiuo metu dirba Hittman As
sociates, Ine. inžinerijos firmo
je, kur jis atlieka įvairius ty
rinėjimus — atominės energijos 
pritaikymą, žaliavų ir energijos 
taupymo būdus, kaip sumažinti 
gamtoš naikinimą.

Priklauso ALIAS Wash
ington o skyriui ir Sigma Xi, KM atsiminimą persekiojamųjų 
ANS ir IES techniškom draugi- Lietuvoj. ___
jom. . LKBS

Lietuvių respublikonų 
susirinkimas

San Francisco ir apylinkės A- 
merikos Lietuvių Respublikonų 
Klubas rimtai rengiasi šių metų 
prezidentiniam rinkimam.

Liepos 14 dr. Monstavičiaus 
namuose įvyko sėkmingas Klubo 
susirinkimas. San Francisco 
valstybinio universiteto lekto
rius Gene Kotzian Jr. buvo sve
čias kalbėtojas. Jis paaiškino, 
kaip išsaugoti ekonominį pa
stovumą ir kaip svarbu turėti 
tinkamą kandidatą besiarti
nančiuose rinkimuose.

apie Kalantos

vės Lietuvai”. (E)

LOS ANGELES, CALIF. 
Nuoširdi parama persekiojamai 

Bažnyčiai
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos klebonas prel. Jonas Kučin
gis labai sėkmingai vadovavo 
maldos ir aukos dienai už per
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią. 
Jis išsiuntinėjo parapiečiam 
laiškus ir LKRŠ vokelius su pra
šymu melstis už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią ir skirti dos- 
nesnę auką jai gelbėti. Toks jo jųjxon atidarymą lietuvių šokių 
kreipimasis į tikinčiuosius atne
šė gražių vaisių. Pasibaigus va
jui, rugpiūčio 18 LKR Šalpai 
buvo persiųsta labai dosni au
ka. Prel. J. Kučingis su 1,568 
dol. čekiu atsiuntė Šį pareiški
mą: “Atrodo, kad žmonės pra
deda suprasti Lietuvos Bažny
čios šelpimą. Kasmet lengviau 
ir daugiau aukoja.”

LKRŠ valdyba nuoširdžiai dė
kinga už tokį malonų ir bran-

Bemice B. Kellogg, Lietuvių 
Respublikonų Klubo pirminin
kė, iš San Carlos, padarė pra
nešimą apie ponios Richard

šventės C h i c a g o j e. Šven
tės atidarymo proga po
niai Nixon pagerbti Valdas 
Adamkus su žmona ir Lietuvos 
gen. konsulė Juzė Daužvardienė 

suruošė priėmimą, kuriame 
dalyvavo ir B. B. Kellogg.

San Francisco Amerikos Lie
tuvių Respublikonų Klubo val
dybą sudaro: Bemice B. Kellogg 
— pirmininkė, dr. Algis Mons- 
tavičius — vicepirmininkas, 
Vytautas Saliamonas — sekreto
rius, Vanda Šliūpienė — iždinin
kė.

Žemiau dedamas kuponas suteikia jums teisę gauti 

$50.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno užsakymo 

ZHIGULI —VAZ —2101 
automobilio, perkamo Lietuvoje ir U.S.S.R. 

gyvenantiem giminėm prieš ateinančias šventes.

Ši speciali nuolaida siūloma tikslu supažindinti 
publiką su šiuo ypatingu AAT-stiliaus automobiliu 

dabar labai perkamu U.S.S.R.

Atsineškite šį kuponą pas mus arba į betkurį mūsų 
skyrių ar padalinį ir pasinaudokite nuolaida.

PASKUBĖKITE SU UŽSAKYMU, KAD AUTOMOBILIS 
BOTŲ PRISTATYTAS IKI ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel. (212) 685-4537

MOSŲ SKYRIAMS IR PADALINIAMS
šis kuponas duoda jo pateikėjui taisė flsutl $50.00 nuolaidos 

perkant ZHIGULI automobNf. Nuolaidos pasiūlymas galioja Iki 1972

PODAROGIFTS, INC.

švietimui ir mokslui remti ne
gu praėjusiais metais, kada bu
vo paskirta 40,000 dol. Per 9 
metus LF yra paskyręs iš viso 
172,000 dol. LF pelnui pa
skirstyti yra skirstymo komisi
ja, kurią šiais metais sudaro 
pirm. dr. Antanas Razma (1100 
Buell Ave., Joliet, Ill. 60435, 
telef. (815) 727-1196), dr. G. Ba- 
lukas, Č. Grincevičius, V. Ka- 
mantas, J. Račkauskas ir St. 
Rudys. Skirstymo komisija 
svarsto LF narių, LB institucijų 
ir iš kitur gautus siūlymus bei 
prašymus, ir paskirstymų reko-

mo komisija gavo 25 prašymus, 
kurių dalį jau svarstė. Kitas ko
misijos posėdis įvyks rugsėjo 11 
LF būstinėj, 2422 W. Marquet
te Road, Chicago, HI. 60629.

— Komp. Bronius Budriūnas 
sukūrė ir išleido naujas, leng
vas ir melodingas, dviem bal
sam (galima giedoti ir vienu 
balsu) mišias “Garbė Tau, 
Viešpatie”. Išleido B. Bu- 
driūno kūriniam leisti fondas 
Danutės Mitkienės lėšomis.

— Waterbury, Conn., rugsėjo 
9, šeštadienį, nuo 2 vai. po
piet Venclauskių sodyboje, 
Spindle Hill Road, įvyks kas
met tuo laiku Danutės Venc- 
lauskaitės ruošiamas pobūvis- 
subatvakaris su vaišėmis ir 
maža programa. D. Venclaus- 
kaitė, sekdama savo tėvų a.a. 
Stanislavos ir adv. Kazimiero 
Venclauskių labdaringų darbų 
pavyzdžiu, pati iš savo ištek
lių parūpina valgius, o pobū
vio svečių sudėti pinigai atiten
ka Balfui ir Vasario 16 gimna
zijai remti.

— Pavergtų Europos Tautų 
Seimas rugpiūčio 22 išsiuntė 
raštą Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui Kurt Waldheimui, pra
šydamas dėti pastangų su
stabdyti komunistų pastaruoju 
metu vykdomą persekiojimų 
bangą Lietuvoje ir Čekoslovaki
joje. Laišką pasirašė PET pir
mininkas Stefan Korbonski ir 
gen. sekretorius Feliks Ga- 
domski. (E)

— Santaros-Šviesos metinis 
suvažiavimas šaukiamas rugsėjo 
7-10 dienomis Tabor Farm, So
dus, Mich.- Suvažiavime pa
skaitas skaito: Austė Pečiūraitė 
— Kritimas subjektyvioje kūry
binėje arenoje, prof. Richard J. 
Krickus — White Ethnic Poli
tics: Populism or Reaction?, Ro
mas Kinka — Lituanistinis švie
timas, prof. Romas Vaštokas — 
Naujos perspektyvos etninių 
grupių studijose, dr. Romualdas 
Misiūnas — Pažangos idėja ir 
jos šiandieniniai priešai, Algir
das Landsbergis — Moderniz
mas ir tautosaka Rytų Europos 
literatūrose, dr. Delija Valiukie- 
naitė —Šekspyro Otelas pro 
vertimo skliautus, prof. Joana 
Vaštokienė — Kanados 
indėnų menas, Romas Šležas — 
Deklamacija filmų mene, Vin
cas Trumpa — Tolimosios para
lelės, dr. Kostas Ostrauskas — 
Disuptatio de exilio, prof. Al
gis Mickūnas — Vakarų krizė 
ir naujos civilizacijos pagrin
dai, Jurgis Blekaitis — Minint 
Balio Sruogos 25 metų mirties 
sukaktį. Bus taip pat jaunųjų 
rašytojų seminaras, koncertas ir 
literatūros vakaras.•
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SERVICE

YOUR AD . 
CANCEL OR CHANGE

SERVICE

JOHN ALBO 
Concrete Brick Work & 

Patios & Tiles 
All Work guaranteed 

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

DAN MARSHALL 
53 Pitt St. 

N.Y.C.
Painter Experienced 

Will do Ceiling & Plaster 
Work Neat & Reliable 

Call 475-1845

i

decolor"-""""
Carpeting

Sofas Sections Your Home 1 Day 
Dog Stains Removed 

COLUMBIA JU 6-3700

CHRISTOPHER GERGEO PAINTER
Interior and Exterior

Homes, Industrial and Commercial
All Work Guaranteed

42-20 34th Ave. Astoria. Call 278-6522
After 6 P.M. Call 591-7944

U — NEEK RUBOUT CO.
Exterminating Guaranteed Results. 
Lowest Rates Because of Quality Work, 
Rubout Your Bugs. U-Neek Safely, 
Expertly. 228-0738 bet. 10 A.M.—2 RM

Original
CHAS. WEYDIG & SONS INC. 

20-68 Steinway Street

i

GENERAL CONTRACTORS 
Low Cost Estimates, Masonry, Carpentry 

Painting, Roofing Electrical 
& Demolition, Expert Workmanship 

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

ASSOCIATED BROS. 
CONTRACTING GROUP INC.

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

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.

If You really want your Car to go see 
Mario

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Mario De Santis, Prop. Complete Brake 
Repairs, Front End Work, Electrical 
Work, Tune-Ups our Specialty, Auto 

Repair Skilled Mechanics
Shell Bay Road Mayville (Opp. Exit of
State Inspection Station) Phone 609 

465-5607 Cape May Court House.

CARMINES 
EXPERT RUG SHAMPOOING 

Reasonable Rates 
Free Estimates 
Call 236-1928

REFRIGERATION & 
AIR CONDITIONING 

Efficient & Good Service 
$7.95 Service Charge 

Call 495-9470

VAL EXTERMINATING 
COMPANY INC.

6819 3rd Ave. Bklyn.
For Homes Commercial & Industrial

Places
For Fast Prompt Service Call 836-4940

SPECIAL SERVICE
•M

RITA ČYVAITĖ 
LAIMĖJO PENKIAKOVĄ

Cleveland© Žaibo lengvatletė 
Rita Čyvaitė rugpiūčio 5 daly
vavo Clevelande įvykusiose 
1972 Lake Erie AAU distrikto 
moterų penkiakovos pirmeny
bėse, kur gal ir ne visai lauk
tai, bet tikrai sunkiai užtarnau
tai laimėjo čempionės titulą. 
Moterų penkiakovą sudaro 100 
m kliūtinis bėgimas, 4 kg rutu- 

• lio stūmimas, šuolis į aukštį, 
šuolis į tolį ir 200 m bėgimas. 
Taškai vertinami pagal tarptau
tinę tabelę už pasiektas pa
sekmes (ne už užimtas vietas), 
sudedant visų 5 rungčių taškus.

Ritos pasiekta pasekmė yra 
3382 taškai, pagal naują tabelę. 
Paskiros pasekmės (skliauste
liuose duoti pasiekti taškai už 
paskirtas rungtis): 100 m kliū
tis — 15.4 sek. (705 t.), 4 kg 
rutulys — 8.01 m (26’-3 1 /2”) 
(446 t.), šuolis į aukštį 1.55 m 
(5’-l”) (781 t.), šuolis į tolį 5.08 
m (696 t.) ir 200 m bėgimas 
26.1 sek. (754 t.). Ši pasekmė 
yra kartu ir naujas Š. A. lietu
vių rekordas. Senasis priklausė 
jai pačiai — 3261 (pagal naują 
tabelę), pasiektas 1971. Ritos 
pasekmė 100 m kliūtiniame bė
gime 15.4 sek. yra taip pat nau
jas Š. A. lietuvių rekordas. Pa
keliui į laimėjimą Rita turėjo 
įveikti pajėgiausias varžoves, 
prieš kurias buvo pralaimėjusi 
pereitais metais, užimdama 3- 
čią vietą. Šių metų pirmeny
bės buvo itin atkaklios, ir tik 
80 taškų skyrė pirmą vietą nuo 
ketvirtos.

Varžybose dar dalyvavo žai
bietė Danutė Januškytė, surin
kusi 2221 t.; rodanti gerą pa
žangą.

Mergaičių 12-13 m. klasėje

vo žaibietė Rūta Maželytė, su
rinkusi 1919 t. Pažymėtina, kad 
šioje grupėje Rata buvo viena iš 
stipresniųjų varžovių, tačiau bu
vo nelaimingai diskvalifikuota 
50 jardų kliūtiniame bėgime, už 
kurį negavo taškų; tai, be abejo
nės, užkirto jai kelią užimti ge
resnę vietą. Rūtos pasekmės bu
vo: 6 svarų rutulys — 7.21 m 
(384 t.), šuolis į aukštį 1.35 m 
<4’-5 1 /4’*) (551 t.), į tolį 13’-1” 
(420 t.) ir 200 m bėgimas 28.7 
sek. (561 t.).

Dėl Grandinėlės išvykos į 
Europą ir atostoginio meto tik 
šios trys žaibietės dalyvavo 
varžybose.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Lengvos muzikos ir šokių 

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

History of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon-

istorija.^-Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

HAPPY LABOR DAY

STONEY BROOK 
REC. & GOLF CENTER 

Stoney Brook Road 
Hopewell, N. J.

Dial 609 466-2220 
George P. Drake 
Vice. Pres. Mgr.

ECONO — CAR OF NORTH 
Rentals Daily Weekly Monthly 

801-803 Sip St.
Behind Sears and Roebuck 

Union City, N.J. 
Call 201 867-7863

CHARLES M. VOLPE 
INSURANCE

16 N. Livingston Ave. 
Livingston, N.J.

Call 201 992-0015

TAURUS LEASING CORP.
Flats Open, Tops Vans Storage, Road 
& Storage Trailers, Camper Storage 

55 South Marter Ave. Mount Laurel
N.J. Call 609 235-4099

Lets go fishing at JIMMIES Half day 
rentals after 12 Noon, Shelter Cabin 
Garveys $16 per day, Fiberglass Gar
veys $14 p.d., Rowboats & motors 
$13 p.d. Bait, Tackle & Ice, 8th St. & 
BayView Ave. Barnegat Light, Call 609 

494-2985

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

607 Brooklyn Rd. Brooklyn
Complete House Cleaning Service 

Furniture Polishing. Dusting, 
Vacuuming, Floor Washing and Waxing 

All Work Guaranteed. Call 493-6062 DISPLAY

CENTRAL JERSEY DISPOSAL
SERVICE

River Road, P. O. Box 496 
Bound Brook, N.J.

201 356-8623

RAY’S GETTY 
SERVICE STATION

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries & Accessories, Boule
vard at Circle. Ship Bottom Call 609- 
494-6314, 56 East Bay Avenue, Mana

hawkin, N.J. Call 609 597-3600 _ .

SWAIN’S ARCO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries & Accessories

1112 West Brigantine Ave.
Brigantine, N.J.

FOUR SEASONS 
BEAUTY SALON

Latest in Creative Hairstyling
Wigs & Wiglets

242 Boulevard Hasbrouck Heights, N.J.

SMITH FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability 
& Ethics

1 Baker Ave. Dover, N.J.

A & B
871 Nostrand Ave.

Floor Waxing 
Sanding & Staining for 
Houses — Industrial & 

Commercial Places 
All Work Guaranteed

Call 499-4632

DOG HOUSES
Quality Construction

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

DISPLAY

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

Chubby Dimples Pet Cemetery 8 
acres 683-9221 Special Rate now. Grave 
& Monument $99. 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 
$99 or 1 grave for only $49.

BEDFORD & U 
CAR SERVICE 

Prompt Courteous Drivers
24 Hour Service, Local Calls, Airports, 
Hospital, Piers, Race Tracks, Subways 

Stations, Beaches, Theatres 
Call 646-0164-5-6

Della Robbia by 
Dorothy Dean Van Leuvan

Wreath Kits Include: Step by step di
rections, imported fruit and leaves, 
typical Della Robia colors. — 3” for 
candlesticks — pr. $2.15, 5” for candle
sticks pr. S3.35, -7” for chunky candle 
3.50, 14” for table or mantle $8.50, 

18” for table or mantle $15.50. Illustrat
ed Brochure of other kits 15 c. Espalier 
“Partridge in a Pear Tree”;pTopiary, 
Cone Trees, Hogarth Swags, Baskets, 
Napkin Clips, Favors, Corsages, 
Wreaths also in tones of Mulberry, 
Yellow, Green or Red. Lectures

Materials
DELLA ROBBIA UNLIMITED 
Box 2021, Meriden, Conn. 06450

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

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Lake Ronkonkoma — 8 1/2 rm.
Joniai 
Fam. 
Pann. 
Bsmt.
5 min. from L.I.R.R. Near St. Joseph’s 
School. Owner(516) 585-5193,838,000.

4 Brs. 100x100. Large L.R. Dr. 
RM. Eat-in-Kit. 2 1/2 Baths, 
Carpt. Attached Garage. Fin.

Many extras. 2 min. from L.I.E.,

86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418
VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799
1

SADDLE RIVER LIQUORS 
For the Finest of Wines & Liquors 

We Deliver 
380 Route No. 17 

Upper Saddle RiverKN.J. 
Call 201 825-3161 Mr. Cruder

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

phcoe messages relayed & received 
on local & International level*, sa.oo 
per mon. For info, (212) W4-CSB4.

Great Pine and Carpentry
Paneling — Ceiling

■All Types Electrical Plumbing 
Roofing 24 Hour Service 

Call 235-6539 or 235-6124
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo o 1M 
G vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr.. Mountainside, N J. 07092; tel. 2Q1—232-5565

New Jersey — "Mutlo of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 * 9:00 vai. vak 
W8OU-FM, 89.5 jsieg. -r- anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

HIGHLAND ORCHARDS 
Family Travel Camp,

flush toHets, hot •bowers, plus many other 
facN. available: swimming, fishing, hiking. 
For Info., res. at out now campground

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
82-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

Conn. 0S359. Melon and 'Tice” Borssevain. 
Tėl. 203-594-5101. Dept. C. P.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VIHInla, 17$ 
Arthur BL, Brockton, Mass^ teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1480 ML Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles Ir FN 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South

HOUSEKEEPING
OPENINGS from AUG. 26th

KėūvCcO raiti orrer iodo* izoy. 
Fvfly fumnhsd. Bathing, booting & 
THE FISH ARE BITING. _ , •

R. HERMAN (518) 654-2782
WHISPERING PINES COTTAGES 

Lake Luxeme, NY 12S46  »

LUCE SCHWAB & KASE INC.
Wholesale Refrigeration 

Air Conditioning and Heating 
9 Gloria Lane Fairfield, N.J. 

« - Call 201 227-4840

MCVEIGH 
REALTY 

REALTORS 
Route 9 Barnegat, N.J. 

Call 609 698-3383 or 3509

CARPETS
Priceem all, then call 201 388-2252
Carpets Discount 1252 St. George Ave.

Avenel, N.J.
siuntiniai į

Oro paštu —- $113.00

* Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialių

Šioje prekyboje mes turime

REED’S TEXACO SERVICE 
STATION 

Open 7 Days a Week
General Auto Repairs —Road Service, 

Tires, Batteries & ACCESSORIES 
152 Ridge Road, North Arlington, N.J. 

Call 201 991-9441

TONY’S GARAGE 
A Full Garage Service 

424 Monroe St. 
Passaic, N.J. 

Call 201 779-9218

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas. 
Populiarūs siuntiniai

KAILIŲ IMITACIJA $108.00.
Didelė vertė —

ūdra (lygi ar dryžuotą), 
persiškas avinėlis ar ąvinas

10 SKARELIŲ — $54.90 
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų

. spalvų.
Oro paštu — $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS — $96.00
54 inč. pločio ir 54 inč. ilgio, 
kutai aplinkui, gražiai gėlėtos

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100: vilna, 
3 jardai moteriškam 
žieminiam paltui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardai 
vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% 
vilna, 2 paklodės, (dvigubo 
dydžio), 2 pagalvių įvalkai, 
6 turkiški rankšluoščiai

. PUIKUS — $63.00
1 sv. kavos pupelių, 1 sv. šo
kolado saldainių.
2 1/4 sv. cukraus, 2 1/4 sv. 
ryžių, 2 sv. rūkyto kurripio, 1 
sv. sviesto, 1 sv. sūrio, 1 
sv. įvairių vaisių, 2 sv. veng
riškos dešros, 1 sv. marmalado, 
1 sv. makaronų, 1 /2 sv. figų, 
1 /2 sv. sausainių, 1 /2 sv. 
vaflių.

1972 Š. Amerikos pabaltiečių 
golfo pirmenybės

1972 m. Š. Amerikos pabal
tiečių individualinės ir koman
dinės pirmenybės įvyks rugsėjo 
24, Alto, Mich. (Grand Rapids 
priemiestis). Varžybas vykdo 
Grand Rapids Latvių Golfo Klu
bas.

Varžybos vyks Saskatoon Golf 
Club, Alto, Mich. Pradžia 9:30 
vai. ryto punktualiai! Dalyvių 
prisistatymas ir sugrupavimas 
nuo 8 iki 9 vai. ryto.

Žaidėjų skaičius dalyvauti 
varžybose neapribotas. Koman
dinės varžybos bus išvedamos 
iš individualinių pirmenybių, 
paimant 8 aukščiausias vietas 
užėmusius žaidėjus iš kiekvie
nos tautybės ir sudedant jų pa
sekmes kartu.

Specialūs pabaltiečių olim
piniai medaliai bus duodami už 
6 vietas individualinėse varžy
bose ir pirmą bei antrą vietą 
užėmusių komandų 
Komandinė trofėja 
tojams.

Registracijos terminas iki rug
sėjo 16 (pagal pašto antspau
do datą), šiuo adresu: Mr. U. 
Plate, 1436 Ball N.E.; Grand 
Rapids, Mich. 49505. Tel. (616) 
459-7354. Pavėluota registracija 
bus atmetama.

Lietuviai golfininkai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Pir
menybėse pakviesti dalyvauti 
ir ukrainiečiai.
• Lietuvių golfininkų koor
dinavimu rūpinasi ŠALFASS- 
gos ’Golfo Komiteto vadovas 
Juozas K rėdys, 7259 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, til. Tel. 
(312) 436-2013.

Smulkios informacijos išsiun
tinėtos visiems sporto klubams. 
Prie klubų nepriklausą, pavie
niai žaidėjai prašomi kreiptis į 
rengėjus arba J. Kredį.

nariam.
nugalė-

JOAN’S HEALTH FOOD CENTER
Organic Foods 

Natural Vitamins 
22 Essex Street 

Lodi, N.J.
Closed on Mondays

W. O. TAYLOR COMPANY 
Complete Auto Body Repairing —

Painting & Frame Service
612 River St.

. ... "Patėrso'riĮ'N.J.
Call 201 278-3542

LEFTI’S HANOVER 
SWEET SHOP 
A Family Place 

462 Ridgedale Ave. 
East Hanover, N. J.

BUDDY’S 
TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
Service is our Motto 

Highway No. 36 & middle Road 
Hazlet, N.J.

PLAYLAND PIZZA
Open 7 Days a Week

9 AM TO 11 PM Weekdays
11 AM to 11 PM Sat. & Sun.

We Specialize in Take Out Orders 
Church St. Vernon, N.J.

Call 201 764-7313

s & s
SUNOCO SERVICE STATION

Open 7 Days a Week
General Auto Repair, Road Service

Tires, Batteries and Accesories 
400 Roselle St. Linden, N.J.

Dial 201 486-9231

BRICK CHURCH PIPE SHOP 
531 Main St.

East Orange & 33 East Ridgewood
Ave. Ridgewood, N.J_. & 33 Washington 

St. Morristown, N.J.

Come in and Browse around 
SUNSET SERVICE CENTER 

Open 7 Days a Week 
- General Auto Repairs

Road Service, Tires, Batteries and 
Accessories 510 River Road, North 

Arlington, N. J. Call 201 991-9543

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

tūkstančių patenkintų 
klijentų!

P.R.N. PETER R. NEWELL & CO. 
INSURANCE 

80 Pompton Ave. 
Verona, N.J.

Call 201 857-0225

CHECKA REALTY INC.
Complete Real Estate Service 

P. O. Box 406 
74 South Paramus Road 

Paramus, N. J.
Call '201 845-0030 or 265-9014

ART’S WESTEND
•_ CITGO SERVICE
.Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Tires, Batteries
& Accessories

West End Ave. Sommerville, N.J.
Art Duckworth prop. 201 722-7720

THREE SISTERS REST.
U.S. Highway No. 46 Dover, N.J.

Meals prepared like no other Rest, 
in this Area can

. Call 201 366-2844 for Res.
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A. a. A. Ustjanausko liūdi lietuviai ir amerikiečiai
Antanas Ustjanauskas, Hart

fordo lietuvių visuomenės vei
kėjas, plačiai žinomas ir ameri
kiečių tarpe, mirė rugpjūčio 25. 
Palaidotas rugpiūčio 29 Fair
view kapinėse West Hartforde, 
Conn.

Rugpiačio 26 Hartfordo dien
raštis The Hartford Courant ve
lionį paminėjo ilgu nekrologu, 
kartu išspausdindamas ir jo 
nuotrauką. Straipsnis pavadin
tas “Antanas Ustjanauskas, 57, 
Dies; Was Humanitarian”; jame 
šiltai atsiliepiama apie velio- 
nies humanitarinę veiklą.

A. Ustjanauskas gimė 1915 
Lenkijoj, bet ankstyvuosius sa
vo gyvenimo metus, kaip 
straipsnyje rašoma, praleido 
Kaune, Lietuvoje. Iš Lietuvos 
pabėgęs nuo rusų, gyveno Vo
kietijoj. 1949 emigravo į Austra
liją. Į Hartfordą atvyko 1953. 
Čia gyvendamas, 1957 atidarė 
krautuvę — International Su
per Market. Kitą tokią krautuvę 
atidarė 1962. Besiruošiant ati
daryti naują maisto krautuvę, 
jį ištiko mirtinis širdies prie
puolis.

Didžiausią savo gyvenimo 
dalį velionis praleido besidar
buodamas labdarybės srity. Pas
kutiniame dešimtmety savo 
laisvalaikį skyrė pagelbėti ki
tiem. 1965 jis suorganizavo 
“American Friendship Com- 
mitte for South Vietnam”. Kiek
vienų Kalėdų švenčių metu jis 
vykdavo į Walter Reed ligoninę 
Washingtone ir nuveždavo do
vanų sužeistiesiem veteranam. 
Vienu metu už jo skirtus pini
gus buvo galima' nupirkti net 20 
matracų sužeistiem Vietnamo 
kariam.

1967 Connecticut valstijoj jis 
įsteigė Šimtininkų Klubą (The 
Hundred Club), kurio tikslas 
yra finansiškai pagelbėti pa
reigose žuvusių policininkų ir 
ugniagesių šeimom. Nuo to lai
ko klubas išaugo į 500 narių 
organizaciją. Jis yra išmokėjęs 
apie 60,000 dol. 29 žuvusių po- 

•licininkų ir ugniagesių šeimom. ’»
*' k Si i

Prieš keletą metų velionis su
formavo portorikiečių sporto 
klubą ir aprūpino to klubo jau
nuolius krepšinio uniformomis.

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINI — DOVANĄ Į LIETUVĄ 

ir Įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

Package Express & Travel Agency, Inc. 
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 

• prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų 
skyriuje. Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MOŠŲ SKYRIAI 
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tilghman Street------- ....--------------------------------- 435-1654
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street ------ ..----------- ----------------------- 342-4240
BROOKLYN, N. Y. U218 — 485 McDonald Avenue -------------------- ~------ 467-6465
BUFFALO 12. N. Y. — 701 Fillmore Avenue __________________________ 895-0700
CHICAGO, 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue ........................   486-2818
CHICAGO, Ill. 60629 — 2608 West 69 Street ----- ------------~..........  925-2787
CHICAGO, Ill. 60609 — 1855 West 47 Street ............................ -............  376-6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ................................ 771-0696 
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .—.................—— 365-6780

•FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ---------------------------------  363-0494
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ............—.. „..  365-6740
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ---------- —-----------------  249-6216
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .............„...........  385-6550

ARK. N. J. —• 378 Market Street 642-2452
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ----------- .......------- ---- —--------  674-1540
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue------------------------- —--------— 475-7430
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..........    769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue .....-------------------- -------------- — 381-8800

, SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue --------------------------- --------  257-6320
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street------------- -----------------— 475-9746
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue----------------------------------------  392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Blecker Street------------------------------------ ----------------- - 732-7476

ANTANAS USTJANAUSKAS

Jis džiaugėsi, galėdamas padėti 
vaikam; rūpinosi “užmirš
taisiais žmonėmis.”

Straipsnyje rašoma, kad jis 
plačiai buvo žinomas ne tik 
lietuvių bendruomenėj, bet ir 
visame mieste, kur buvo vadi
namas “Mr. A” arba “Mr.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugsėjo 9,10 — dail. J. Bagdo
no paroda Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Rengia Vaižganto 
Kultūros klubas.

Rugsėjo 16 šeštadienį. — 7 v.v. 
Kultūros Židinyje naujųjų 
Lietuvos didvyrių pagerbi
mas. Rengia Liet. Bendruo
menės New Yorko apylinkės.

Rugsėjo 17, sekmadienį — Tau
tos šventės minėjimas Kultū
ros Židinyje. Paskaitą skaito 
Tėv. V. Gidžiūnas, rengia 
New Yorko ramovėnai.. Pra
džia 4 v. popiet.

Rugsėjo 23-24 — dail. Br. Muri
no paroda Kultūros Židinyje. 
Rengia LMKF New Yorko 
klubas.

Spalio 1, sekmadienį — medikų 
korporacijos Gajos simpoziu
mas Kultūros Židinyje. Tema 
— Gimdymo* kontrolė. Pra
džia 4 v. popiet.

Spalio 14 — šeštadienį — Lie
tuvių Bendruomenės vakaras 
ir jaunųjų talentų pasiro
dymas. Rengia New Yorko

Anthony”. Rašoma, kad jis pri
klausė prie švenčiausiosios 
Trejybės parapijos ir prie lie
tuvių karininkų sąjungos (Ra
movės).

Amerikiečių tarpe velionis 
buvo gavęs daug garbės titulų 
bei pažymėjimų.

Atsargos generolas John J. 
King, iš Hartfordo, šimtinin
kų Klubo viceprezidentas, pa
reiškė, kad A. Ustjanausko mir
tis “bus jaučiama daugelio 
organizacijų ir asmenų, kuriem 
jis dirbo, šimtininkų Klube jo 
mirtis palieka tuštumą, kurią 
sunku bus užpildyti, nes jis pats 
buvo šimtininkų Klubas.”

Nuliūdusi liko gausi velionies 
šeima: žmona Ada, du sūnūs — 
Andrius ir Ričardas, keturios 
dukterys — Ada, Henrieta, 
Jeaneta ir Irena, ir sesuo Ele
na Krasauskienė.

A. .a. Antanas Ustjanauskas 
buvo Darbininko bendradarbis 
ir nuoširdus jo rėmėjas.

Lietuvių Bendruomenės vi
sos apylinkės ir apygardos 
valdyba.

Spalio 28-29 — Inos Nenortie- 
nės emaliuoto vario darbų 
paroda. Kultūros Židinyje. 
Rengia Vyr. skaučių židinys 
Vilija.

Lapkričio 4, šeštadienį, Gran
dinėlės koncertas Bishop 
Reilly gimnazijos salėje, 
Francis Lewis Blvd, ir Long 
Island Expressway. Rengia 
Laisvės Žiburio radijas.

Apie naujus parengimus pra
šom pranešti Darbininko redak
cijai. Kitas parengimų kalen
dorius bus atspausdintas spa
lio 6 d. Darbininko numeryje.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77=Sri JAMAICA AVENUE .

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11*21

• WE DELIVER
Michigan 2-4130

Povilas Baltrušūnas, Šv. Petro 
parapijos klebono tėvas, mirė 
rugpjūčio 23 Camey ligoninėj, 
sulaukęs 92 m. amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoj, į Ameriką atvy
kęs ilgesnį laiką gyveno Brock- 
tone, vėliau persikėlė į So. Bos
toną. Išaugino du sūnus — An
taną ir Joną. Su sūnumi Jonu 
turėjo krautuvę Broadway ir L 
gatvių kampe. Paskutiniuoju 
metu velionis sirguliavo, praei
tą pavasarį kelias savaites iš
buvo ligoninėj. Pablogėjus svei
katai, vasarą vėl buvo paguldy
tas ligoninėj, kur ir mirė. Pri
klausė Liet. Piliečių draugijai ir 
Šv. Kazimiero draugijai Brock- 
tone. Buvo pašarvotas Casper 
laidojimo namuose. Palaidotas 
rugpjūčio 28. Mišias koncele- 
bravo sūnus kun. Antanas ir kiti 
kunigai. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse Brocktone. Nuliūdime 
liko žmona Veronika, sūnūs 
kun. Antanas ir Jonas, brolis 
Stanislovas Klinga ir vaikaičiai 
Jonas ir Povilas.

Raimundas Žičkus, kuris 
gyvena Nashua mieste, laimėjo 
to miesto teniso pirmenybes, 
nugalėdamas čempijoną Don 
Chartier, kuris tą titulą turėjo 
nuo 1970. Laikraštis Nashua 
Telegraph aprašė laimėjimą, 
dar paminėjo Piekarski ir Če
paitį, kuris su kitu laimėjo gru
pines rungtynes.

Pranas Naujokaitis — PASI
SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, roma
nas, išleido Darbininkas 1972 
m., 232 psl., aplanką piešė P. 
Jurkus. Kaina — 4 dol. (Romano 

. dalis buvo spausdinta 1972 metų 
Darbininko atkarpoj).

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
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

Lietuvių diena, rengiama 
(Liet. Bendruomenės Bostono 
apygardos, bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 10, Maironio parke 

> Worcestery.
N. Anglijos Liet. Vyčių pikni- 

■ kas bus rugsėjo 17 Maironio 
parke Worcestery. Pradžia 12 
vai. Bus įdomi programa. Tai 
bus penktasis piknikas iš eilės. 
Visi kviečiami ir laukiami.

Rita Ausiejutė, kuri mokyto
jauja Lee Central aukštesnio
joj mokykloj, gražių Berkshire 
kalnų apylinkėj, nuo šių metų 
rudens amerikiečius pradės 
mokyti lietuvių tautinių šokių. 
Kai ji studijavo Paryžiaus uni
versitete, su kitais lietuviais bu
vo įtraukusi ir prancūzų jauni
mą, kuris mokėsi lietuvių tauti
nių šokių.

ROCHESTER, N.Y.
Rugpjūčio 9 Rochesteryje, N. 

Y., širdim mirė Peter Korys — 
Petras Kvaraciejus, rašytojos O. 
Ralčiūnienės-Audfonės šiemet 
mirusio patėvio sūnus — suves
tinis brolis. Palaidotas rugpiū- 
čio 12, palydėjus nuoširdiem ro- 
chesteriečiam, seseriai su vyru, 
perlojiškiui draugui Vincui 
Ykasalai iš Kanados, su žmo
na, šeimininkei Frances Rimku
vienei, pas kurią 10 metų gy
veno. Lietuvis graborius Mor
kūnas, pasirūpino Petro pasku
tine kelione, lietuvis dr. Lėlis 
buvo su juo paskutinėmis va
landomis ligoninėj. Užprašyta 
daug mišių, kurios bus laiko
mos Rochesteryje, Washing
tone, Newarke, kurias užprašė 
Kotryna Grigaitytė-Graudienė 
su šeima, Ona ir Bronius Bal
čiūnai, iš Newarko, dr. Algi
mantas Balčiūnas iš Kaliforni
jos, Ykasalai ir kiti drau
gai bei kaimynai. Nuoširdžiai 
paguodos žodį tarė ir palydėjo 
kun. dr. T. Žiūraitis, O.P., ro
žančių iš vakaro sukalbėjo kle
bonas Tėv. dr. Bernardinas 
Grauslys, koncelebracines mi
šias atlaikė Tėv. Augustinas ir 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

Lietuvoje pasiliko Petro pus
brolis- Tomas su šeima; - suves

tinės seserys Ieva ir Antosėlė, 
dėdė, kelios pusseserės su šei
momis, Urugvajuje kitas dėdė 
Karolis su vaikais ir jų šeimo
mis.

Ilsėkis Viešpatyje, Petrai, taip 
greitai nuėjęs paskui tėvą.

Mėnesio mišios bus New
arke, rugsėjo 9 d. 7 vai. Švč. 
Trejybės liet, bažnyčioj. Užpra
šė Balčiūnai.

4

č VlSUBį
— Muzikas Vaclovas Rymavi- 

čius, ilgametis Šv. Cecilijos 
choro Buenos Aires dirigentas 
ir Argentinos lietuvių visuome
nės veikėjas, rugpiūčio 12 mirė 
Buenos Aires mieste. Velionis 
buvo gimęs 1899 rugpiūčio 26 
Panoteriuose, Ukmergės 
apskr., Lietuvoj. 1928 emigravo 
į Argentiną ir didžiausią savo 
amžiaus dalį pašventė tarp lie
tuvių emigrantų puoselėdamas 
lietuvišką dainą ir giesmę.

— Matas Zujus, Garso re
daktorius, rugpiūčio 14 sulaukė 
80 m. amžiaus. Jubiliatas, ko
vojęs savanoriu Lietuvos ne
priklausomybės kovose, emi
gravęs į Ameriką, yra redagavęs 
eilę laikraščių ir žurnalų.

— Philadelphijoje rugpiūčio 
5 Onai Žalinkevičienei-Zelley 
mirus, Danguolė Jurskytė su 
motina Jurskiene vietoje gėlių 
vainiko ant kajsto velionės švie
siam atminimui skiria 10 dol. 
auką Pranciškonų Kultūros 
Židinio statybos fondui.

— JAV LB Švietimo Tarybos 
paskelbtas konkursas parašyti 
jaunimui tinkamą veikalą (ro
maną, apysaką, novelę) baigiasi 
š. m. gruodžio 31. Iki to lai
ko veikalai turi būti atsiųsti 
adresu: J. Vaišnys, 2345 W. 56th 
St., Chicago, Ill. 60636. Už ge
riausią veikalą skiriama 1000 
dol. premija. Konkurso vertini
mo komisija sudaryta Mon
realyje: Henrikas Nagys (pirm.), 
Vytautas Jonynas, Daina Kerbe- 
lytė, Rasa Lukoševičiūtė ir Re
gina Staškevičiūtė.

— Lietuvis mokslininkas 
prof. dr. Algirdas Avižienis, 
Kompiuterių mokslo departa
mento vicepirmininkas Cali- 
fomijos universitete Los Ange
les mieste, gegužės 16-18 daly
vavo Atlantic City kompiuterių 
konferencijoje. Rugsėjo 12-14 
dalyvaus “Compcon 72” — šeš
toje metinėje kompiuterių są
jungos tarptautinėje kon
ferencijoje — San Francisco 
mieste. Joje jam teks svarbios 
technikinės programos vedėjo 
pareigos. Žurnalas “Computer”, 
š.m. liepos-rugpj. įdėjo biogra
fines žinias apie dr. Avižienį 
ir apie jo pasiekimus. Mokslo 
karjerą jis pradėjo Illinois, 
Urbanos universitete, vėliau 
persikėlęs į Califomiją. Avižie
nis 1969 buvo apdovanotas NA
SA Apollo pasižymėjimo ženk
lu. 1971 pirmininkavo tarptau
tiniam simpoziumui kom
piuterių srity. Avižienis ligi 
1973 m. pabaigos tebėra vienu 
iš vadovaujančių asmenų IEEE 
— Kompiuterių sąjungos tary
boje (Board of Governors). Bio
grafinėse žiniose apie dr. Avi
žienį nurodyta, kad jis lie
tuvių kilmės (native Lithua
nian). (E)

— Kun. Juozas Paulauskas 
mirė rugpiūčio 13 Alsėdžiuose, 
Lietuvoje. Palaidotas ten pat 
rugpiūčio 16 d. Velionis pasi
žymėjo tuo, kad buvo vitražų 
meistras — mokėjo dirbti, tai
syti vitražinius langus, turėjo 
tam darbui reikalingus įrankius. 
Žemaitijoje plačiai jis taisė baž
nyčių langus.

Dabartinė JAV LB Vl-ji 
Taryba, pradėjusi savo darbą 
1970 metų rudenį, jau turėjo 3 
sesijas (Clevelande, Philadel
phijoje ir Chicagoje) ir 7 kores- 
pondencinius posėdžius. Jos ka
dencija baigsis ateinantį 1973- 
jų metų pavasarį, kada bus ren
kama jau VII-ji LB Taryba. LB 
Taryba turės dar dvi sesijas ir ke
lis korespondencinius posė
džius.

— Regina Paeis Seselės Be
nediktinės. (lietuvaitės) ieško 
mokytojos jų Kindergarten 
and Nursery mokyklai, 75 Wal
lace Rd., Bedford, N.H. 03102. 
Tel. (603) 472-3239. Vieta labai 
graži, maistas geras ir lietuviš
kas, privatus butas su visais pa
togumais. Dėl atlyginimo tartis 
asmeniškai. M. Raphaela, OSB, 
Vyresnioji.
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L— šeima, giminė, gentis ir tau

ta. Tautai išlikti ir išsilaikyti bū
tina žemė, kalba,valstybė ir val
džia. Mūsų likime netekom že-

Redakcija

Spaustuvė

ŠATRIJA ŠOKO PIKNIKUOSE

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

Dail. Juozo Bagdono parodos 
proga išleidžiama jo darbų mo
nografija, 80 puslapių, atspausta 
gerame kreidiniame popieriuje. 
Įžangą parašė Paulius Jurkus, 
knygon sudėti jo ankstesni dar- 

peįėjimas į moderniąją tapybą 
ir kuo plačiausiai pavaizduota 
jo abstraktinė tapyba. Taip pat 
įdėta ir keramikos bei skulptū
ros pavyzdžių. Knygos leidė
jas Vaižganto Kultūros Klubas. 
Knyga bus pristatyta parodos 
atidaryme. Pati paroda bus rug
sėjo 9-10 dienomis Kultūros 
Židinio patalpose, 361 High
land Blvd. Iškilmingas atidary
mas bus šeštadienį, rugsėjo 9 d. 
7 v.v. Paroda rengiama ryšium 
su dail. J. Bagdono 60 metų ir 
40 metų kūrybos sukaktimi.

N. Y. Liet. Bendruomenės 
teatras po vasaros atostogų išsi
judina į darbą. Šiuo metu ieš
koma veikalo, kurį teatras pa
jėgtų pastatyti. Jau pavyko suor
ganizuoti ir surasti naujų, ak
tualių, dat niekur nevaidintų 
dramos veikalų. Pažymėtina, 
kad yra trys dramos apie Simo 
Kudirkos pasirengimą, šuolį į 
laisvę ir nuteisimą. Yra viena 
drama ir apie Romą Kalantą. 
Dramos meno vadovu yra akto
rius Kazys Vasiliauskas, kuris į- 
deda daug triūso ir daug nuo
širdaus darbo. Apygardos valdy
ba, kuri rūpinasi teatro organi
zavimu, šiuo metu dar ieško 
teatro administratoriaus.

Kviečiami visi j chorus! — 
Ryšium su Lietuvių Bend
ruomenės paskelbtu bendruo
meniniu mėnesiu, visi kvie
čiami prisidėti prie vietinių 
chorų. Tėvai prašomi para
ginti savo jaunimą, kad jis įsi
jungtų į bet kokį chorą. Tuo ir 
save lavins ir padės choram išsi
laikyti. Prašomi ir vyresnieji ir 
jaunesnieji, visi, kurie turi en
tuziazmo ir meilės lietuviškai 
dainai ir muzikai!

Jaunųjų talentų vakaras, ren
giamas Liet. Bendruomenės 
visų New Yorko apylinkių ir 
apygardos valdybos, bus spalio 
14. Tėvai prašomi paraginti sa
vo jaunuosius talentingus vai
kus nesivaržyti ir daly
vauti vakare. Programą suorga
nizuoti pavesta Pauliui Jurkui, 
prašom jam ir skambinti į 
Darbininko redakciją.

Parengimų kalendorius
spausdinamas šiame numeryje. 
Prašom ji išsikirpti. Šiaip rengė
jai dar per mažai pranešė savo 
parengimų. Prašoma nedelsti. 
Kitas kalendorius bus at
spaustas tik spalio mėn. 6 die
nos numeryje.

Už a.a. Antaniną Sidzikaus- 
kaitę-Maruzienę jos mirties 
metinių proga buvo mišios rug
sėjo 4 d. Švč. Trejybės bažny
čioje Newarke. Mišias užprašė 
Klementina Laitušienė iš Uni
on, N j.

DAIL. JUOZO BAGDONO .
apžvalginė paroda, skiriama jo 60 metų amžiaus Ir 
40 metų kūrybos sukakčiai atžymėti, rengiama 1972 m. 

rugsėjo 9,10 dienomis Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 v. Iki 10 v. v

.455-7281

.452-2923
•452-6916 męs, valstybės ir valdžios. Te-
.455-7068

Kultūros Židinys........ .827-9865

Balfo centre rugpiūčio 30 pa
daryta revizija. Revizavo Myko
las Klimas iš Brocktono, Mass., 
Vytautas Vaitiekūnas iš So.
Orange, N.J., ir Antanas Reven- 
tas iš Woodhaven, N.Y. Pa
tikrintos visos atskaitomybės 
knygos ir viskas rasta tvarkoje.

Lituanistiniai kursai, kaip 
buvo skelbta anksčiau, organi
zuojami šį rudenį. Rugsėjo 9 d. 
1:30 v. popiet prašomi susirink
ti visi, kas norėtų tuos kursus 
lankyti, taip pat prašomi atsilan
kyti ir jų tėveliai.

St. T. Citvarai, kurie praeitais 
metais birželio gale dviračiais 
išvyko į Braziliją, rugsėjo 4 lėk
tuvu iš Rio de Janeiro grįžo 
atgal į New Yorką ir čia pasi
liks ilgesnį laiką. Apie jų kelio
nės nuotykius bus parašyta Dar
bininke plačiau. Sustojo pas Jo
ną Pašukonį, 86-22 98 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Magdalena Galdikienė par
duoda savo namus ir nori šį 
rudenį persikelti gyventi į Pūt- 
namą.

LK.MS 29 kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 10, sekmadie
nį, po 11 vai. mišių Apreiškimo 
parapijos žemutinėj salėj. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

A. a. Valentinai Podbereckie- 
nei mirus, vietoj gėlių prie jos 
karsto, Kultūros Židinio staty
bos fondui aukojo LB Great 
Neck apylinkė 15 dol., Rasa ir 
Henrikas Miklai 10 dol. Velio- 
nies artimiesiem nuoširdi užuo
jauta, aukotojam lietuviškas 
ačiū.

Kun. Vytautas Pikturna Kul
tūros Židiniui padovanojo Ka
talikų Enciklopediją angliškai. 
Enciklopedijoj yra 150 knygų, 
kiekviena knyga turi po 150-180 
puslapių ir yra skirta kokiam 
vienam klausimui.

Vargonicinkų-Muzikų Są
jungos seimas, penkiasdešim
tasis, įvyko rugsėjo 4 Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Įdomią paskaitą skaitė muzikas 
Vytautas Strolia — Lie
tuvis vargonininkas plokštelėse. 
Naujon Sąjungos valdybon iš
rinkti: pirm. V. Mamaitis, vice- 
pirm. J. Stankūnas, sekretorius 
A. Kačanauskas, iždininkas V. 
Strolia, valdybos narys — R. 
Mainelytė. Revizijos komisijon 
išrinkta V. Kerbelis, P. Matekū- 
nas, A. Prižgintas.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
kuris pastoviai gyvena 
Romoj, praeitą savaitę atskrido į 
Ameriką, dalyvavo ateitininkų 
sendraugių stovykloj, Ken
nebunkport, Maine, kur skaitė 
paskaitą. Iš ten išvyko į Chi- 
cagą.

Elena Sofija Jurgėlienė, išbu
vusi ligoninėje 90 dienų ir, per
gyvenusi dvi sunkias operacijas, 
toliau gydosi Hempstead Park 
Nursing Home prie Hempstead 
General Hospital.

j liko dalelė tautos, kalbančios 
viena kalba, svetimose žemėse. 
Mes faktiškai esame gausesni 
už šeimą, giminę ar gentį — 
esame tautos dalis, laisvu su
tarimu pasivadinę Lietuvių 
Bendruomene.

Tai, sakyčiau, paguodos iš
vada, nes idealas tebėra savo 
žemė, valstybė ir tauta, šių 
idealų siekdami, mes privalome 
būti stiprūs, ištvermingi ir vie

ningi. Mes, būdami gyvastingi, 
savaime aišku, esame skirtingi, 
bet mūsų bendriniuose siekiuo

Suffolk Amerikos Lietuvių Pi
liečių klubo narių susirinkimas 
bus rugsėjo 10 d. 2 v. popiet 
pas Antanaitį, 454 Meadow Rd., 
Kings Park, N. Y., 11754, tel. 
(516) 269-9417. Po trumpo susi
rinkimo K. Motuzas parodys fil
mą iš Lietuvos. Kviečiami na
riai ir svečiai. Darbininko re
dakcija ta pačia proga pranešė, 
kad šis klubas rengė savo pikni
ką ir norėjo to pikniko skelbimą 
įdėti į laikraštį, bet skelbimas 
dėl techniškų kliūčių nepateko.

Muzikos Žinių naujas nu
meris išleistas prieš vargoni- 
ninkų-muzikų seimą. Numeryje 
rašoma apie 50-jį sukaktuvinį 

apie savo 80-ją sukaktį, aprašo
ma Jūratės ir Kastyčio opera, 
St. Sližys rašo apie muzi
kos kritiką, spausdinamas J. 
Strolios straipsnis apie Klai
pėdą, įdėtos gaidos Naujalio 
— Burtai.

Tautos šventės, rugsėjo 8, mi
nėjimas, įvyks rugsėjo 17, sek
madienį, Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Dr. V- Gidžiūnas, O. 
F.M., skaitys dienos tema pa
skaitą. Pasirodys jaunieji dekla
matoriai. Po programos kavutė. 
Įėjimo auka skiriama Kultūros 
Židiniui. Minėjimą ruošia L.V.S. 
Ramovės New Yorko skyrius.

Lituanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
9, šeštadienį, toje pačioje vie
toje. Visi raginami savo vaikus 
leisti į šią lituanistinę Maironio 
vardo mokyklą. Ją gali lankyti 
ir lietuviškai nemokantieji, jiem 
bus sudaryta atskira klasė.

RADIJO VALANDĖLĖS PIKNIKAS
Stepono ir Valentinos Minkų 

vadovaujamos radijo valandėlės 
piknikas buvo rugpiūčio 13. Ra
dijo valandėlė yra seniausia N. 
Anglijoje ir pikniku atžymėjo 38 
metų sukaktį.

Į pikniką žmonių suvažiavo iš 
įvairių N. Anglijos vietovių. 
Buvo ir iš tolimesnių vietovių, 
net ir iš Kanados. Buvo ir pen
sininkų, vidutinio amžiaus ir 
jaunimo. Visiem dalyviam buvo 
pritaikyta įvairi programa. Vai
kam buvo klounas. Jaunimą 
linksmino Worcesterio tautinių 
šokių grupė. Jie pašoko kubilą, 
gyvatarą, lenciūgėlį. Buvo ir 
svečių šokėjų, kurie pašoko ke
lis orientališkus šokius.

Iškiliąja lietuvaite išrinkta 
Patricija Tamošiūnaitė, Jono ir 
Florence Tamošiūnų dukra iš 
Brocktono.

Buvo ir šokių varžybos." Pen
sininkų polką laimėjo Ieva Ma- 
čiulaitis-Mullane iš So. Bostono 
ir Bill Maskevičius iš Lynn; 
“mainės ir papės” polką laimė
jo Stasė Vaičienė iš Dorcheste- 
rio ir Walter Rupšys iš Brock- 
tono. Jaunimo polką — Irena 
Baublis iš Lawrence ir Fred Ni- 
gorski iš Chelsea. Valsą laimė
jo Christine Hoepfher ir Oscar 
Hoepfher (duktė ir tėvas) iš Hy
de Parko; tango — Janina Sluš- 
nis iš Southboro ir Edvardas 
Martišius iš Wrentham; tvistą 
— Jenny ir Chester Svetkas iš 
Brocktono.

laimėjo: 1 — automobilį *— 
Konstancija Vasiliauskienė iš %. 
Bostono, 2 — Laura Trepkus B 
So. Bane, 3 — Dana Rouff“ iŠ 

’.So. Bostono, 4 — Victor Kamai- 

se turim būti solidarūs — bend
ruomeniški.

Lietuvių Bendruomenė ne
išskiria nei vieno lietuvio iš 
savo tarpo, jei jis savo gyveni
mo būdu, veiksmais ir egzisten
cija yra Bendruomenėj solida
rus su visais. Tačiau nėra dide
lė dorybė tautiečio, kuris yra vi
sam lietuvybės judėjimui pa
syvus.Negausiame mūsų būryje 
būti tik stebėtoju ar žiūrovu
— maža.

šių metų rugsėjis ir yra mė
nuo stebėtojus ir žiūrovus per
kelti į aktyvias Bendruomenės 
eiles.

Rugsėjis — lyg savotiškos 
Bendruomenės rekolekcijos. Vi
sos Bendruomenės apylinkės, šį 
mėnesį sucementavusios iki ga
limo “idealo” pačią vadovybę, 
turi imtis skubaus ir atsakingo 
darbo:

— Iš stebėtojų, žiūrovų ir ne
pastebėtų ar nepakalbintų lietu
vių sudaryti tvirtą — registruo
tą apylinkę, apsimokėjusią mi- 
nimalinės egzistencijos duoklę
— solidarumo mokestį.

— Sustiprinti lietuviškojo 
švietimo akciją — prašyti ir pa
raginti tėvus leisti vaikus į li
tuanistinę mokyklą, o mes, pa
skiri lietuviai, turime šių reko
lekcijų metu patys sau atsakyti 
į šiuos klausimus:

— Ar esu registruotas Bend
ruomenės narys?

Jei ne, tai tuoj pat nera
ginamas užsiregistruoju ir ap
simoku solidarumo mokestį.

— Jei esu registruotas, tai ar 
man solidarumo mokestis ap
mokėtas, ar ne?

Jei ne, tai pats neraginamas 
užsimoku.

— Ar esu aktyvus: lankau šau
kiamus susirinkimus, lietu
viškus parengimus, prisidedu 
savo auka prie lietuviškos kul
tūros ir lietuvybės išlaikymo?

Jei ne, — ryžtuosi.
— Ar leidžiu savo vaikus į 

tau mokyklon savo “studentus”.
Tai Bendruomenės rugsėjo 

mėnesio pagrindai.
Į viską atsakę “taip”, tikėki

te, jausimės iš naujo atgimę ko-

priklausomybę. Žodis “taip** — 
tebūnie maža auka mūsų tautos

Druzdis iš So. Bostono, »6 — 
S. Miskevich iš So. Boston, 7 — 
Maria Virkus iš Worcesterio.

Buvo ir įėjimo laimėjimai. 
Dvi pagalvėles laimėjo Irena 
Baublis iš Lawrenco ir numeris 
3580.

Steponas ir Valentina Minkai 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
atsilankiusiems į pikniką, vi
siems pikniko - pagelbi- 

»ninkams, loterijų bilietų par
davinėtojams, varžybų teisėjam, 
laikraščiams ir visiem, kas tik 
prisidėjo prie pikniko pasiseki
mo.

Visi kviečiami į -
HARTFORDO AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBO

METINĘ GEGUŽINĘ
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 1972 

nuo 12 v. iki 9 v. v.

LIGHTHOUSE GROVE PARKE 
East Hartford, Conn.

ŠOKIAMS GROS JOHN MARTIN ORKESTRAS

Įėjimo bilietai gali laimėti: ’ 
$200, 
$100, 
arba 
$50

Įėjimas — $1.00

LB NY apygardos tautinių šo
kių grupė Šatrija rugsėjo 12 
atliko programą Batuno meti
niame piknike, naujoj jaukioj 
vietoj, prie East River upės. 
Pašoko Gyvatarą, Kubilą ir 
Rugučius. Grupės vadovė Biru
tė Radzivanienė kartu su savo 
vyru Vytautu pašoko savo sure
žisuotą duetą Piršlį.

Be lietuvių šokėjų, šiais me
tais pikniko meninėj daly savo 
tautinius šokius pašoko latvių 
šokėjų grupė, gražiai padainavo 
esčių mergaičių kvartetas, gerai 
žinomas esčių mergaičių gim
nastikos ratelis puikiai atliko 
kelis gimnastikos ir plastikos 
numerius.

-o-
Šatrijos šokėjų grupė, nors ge

rokai pavargo minėtame pik
nike, rytojaus ankstų rytą auto- 

gliakasių apylinkes Pennsyl- 
vanijoj. Tą dieną, rugpiūčio 13, 
Lakewood miesto parke įvyko

Diena. Kelionė buvo ilga ir var
ginanti. Bet Pennsylvanijos lie
tuvių, daugiausia ankstesniosios 
ir čia gimusios kartos, nuošir
dumas ir vaišingumas sužavėjo 
šokėjus, ir nuovargis nebuvo 
toks baisus.

šioj šventėj buvo sujungti ir 
minėjimas, ir piknikas, ir kon
certas. Pikniko vieta — didžiu
lis parkas, žmonių pilna, stalai 
apkrauti skaniais valgiais, o 
svarbiausia — gera ir linksma 
nuotaika. Žmonių prisirinko iš 
artimų ir tolimesnių vietovių. Iš 
New Yorko atvažiavo net du 
autobusai.

PADĖKA
Man sunkiai susirgus ir kele- 

seselėm bei

jaučiau didelį susirūpinimą vi
sų mano artimųjų, draugų ir 
bičiulių. Pasveikusi jaučiau pa
reigą viešai padėkoti savo tė
vui, broliui ir brolienei, kurie 
su begaliniu pasišventimu ma
nimi rūpinosi.

Taip pat esu labai dėkinga 
gydytojam, 
slaugėm už jų rūpestingumą ir 
pasiaukojimą; visiem giminėm 
ir artimiesiem, kurie visokerio
pais būdais man padėjo: lankė 
ligoninėj, atsiuntė gėlių, užuo
jautos kortelių, meldėsi, užpra
šė mišias, globojo mano tėvą, 
kuris taip pat yra menkos svei
katos. Asmeniškai visų suminė
ti negaliu, tad visiem šia proga 
tariu nuoširdų ačiū.

Jūsų visų maldos ir globa 
man buvo didelė paguoda ir 
daug prisidėjo prie mano, paly
ginti; greito pasveikimo. Šiuo 
metu jaučiuosi neblogai ir ti
kiuos neužilgo visiškai sustiprė
ti ir vėl pradėti dirbti.

Su nuoširdžia pagarba ir pa
dėka visiem.

Helen Adams,
Paterson, N.J.

Great Necke išnuomojamas 
didelis, šviesus kambarys su 
bendra virtuve ir vonia. Prie na
mo yra jaukus sodelis. Pageidau
jama moteris. Kreiptis tel. (516) 
487-4660.

Pikniko metu vyko visa eilė 
žaidimų. Čia dviejų grupių var
žybos (virvės traukimas per 
upelį), ten vaikai važinėja trau
kinuku, restoranėly smagiai su
kasi poros, polkos sūkury, gro
jant vienuolikmečių berniukų 
orkestrėliui.

Po pietų per garsiakalbius 
pasigirdo daina, dainuojama 
vieno dainos mėgėjo. Prie jo 
prisidėjo visi buvę parke. Ypač 
New Yorko svečiai nepasidavė 
ir traukė dainą po dainos. Ir taip 
lietuviška daina sklido Pennsyl- 
vanijos laukais, kur pirmųjų 

dirbta, bet jie lietuvybės neiš
sižadėjo, kai kurių jau trečioji 
karta dar moka lietuviškai kal
bėti.

-o-
Lietuvių Dienos sukakties 

minėjimas įvyko salėj. Pagrindi
nes kalbas pasakė ' Pennsyl
vanijos senatorius Hobbs ir tė
vas Petras Baniūnas, OFM. 
Meninę programą atliko Liudo 
Stuko vadovaujamas Žibuoklių 
sekstetas iš New Jersey ir šokių 
grupė Šatrija. Šalia anksčiau 
minėtų šokių, Šatrija dar pašoko

Šatrijos grupės šokėjam buvo 
staigmena, kai sužinojo, kad sa
lėj svečių tarpe yra Vytautas 
Beliajus, lietuvių ir tarptautinių 
šokių žinovas bei instruktorius, 
Vilties žurnalo leidėjas, atvykęs 
net iš Denver, Colorado. Labai 
sumaniai ir jautriai jis buvo sa
lei pristatytas Birutės Radzi- 
vanienės.

Pasibaigus programai, daini
ninkai ir šokėjai buvo pavaišin
ti skania vakariene.

Dėl vasaros atostogų Šatrijos 
šokėjų grupė nebuvo gausi, bet 
savo pasirodymu labai užimpo
navo žiūrovus. Daug kas iš jų 
spaudė vadovei ranką ir dėko
jo, kad jų kviečiami atvyko ir 
taip gražiai pašoko. Daug kas 
jau keleri metai nematė lietu
viškų šokių; norėtų dažniau 
juos matyti. Buvo ir tokių, kurie 
nežinojo apie neseniai įvyku- 

• šią tautinių šokių šventę; sakėsi 
būtų nuvažiavę pasižiūrėti.

- NEWARK, N.J.

Aukos Lietuvių Fondui
Emilija ir Petras Alseikai, 

gyveną 309 Kerrigan Blvd., 
Newark, N.J., per Jadvygą Balt
rušaitienę, L. F. komiteto narę, 
paaukojo Lietuvių Fondui 100 
dol. Tariame lietuvišką ačiū p. 
Alseikams ir tikimės, kad tai yra 
jų ne paskutinioji paaukojama 
šimtinė.

Marija ir Antanas Vadeikai, 
gyveną 272 Millard Ave., Hill
side, visada aukoja lietuviš
kiems reikalams. Per V. Baltru
šaitį jie antrą kartą Lietuvių 
Fondui paaukojo 100 dol. Jie 
užaugino dukterį ir sūnų. Sūnus

je sėkmingai besiruošiąs dakta
ras. Vėl tikimės, kad ne pasku
tinė p. Vadeikų šimtinė Lietu
vių Fondui. Nuoširdus ačiū!

V. Butvydas, Newarko, N.J., 
Liet. Fondo Komiteto pirm.


