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KAUNO ADVOKATO BUTKAUS SEIMĄ YRA
CHICAGOJE IR PASAKOJO APIE SAVO PABĖGIMĄ
BEI ĮVYKIUS LIETUVOJE

DARBININKO SPEC. KOR. EMILIJA PAKŠTAITĖ

Chicaga. — Altos patalpose 
spalio 4 suorganizuotoj kon- 

radijo atstovai susipažino su iš 
Lietuvos pabėgusio advokato 
Zigmo Butkaus šeima, kuri po 
ilgų ir sunkių išgyvenimų pa
siekė amerikiečius ir gavo tei
sę apsigyventi Amerikoje.

Išdalintuose informacijos 
lapuose pažymėta, kad Zigmas 
Butkus, jo žmona dr. Danutė, 
dukterys — Loreta* 11 m., Rai
monda 10 m. ir sūnus Rimvy
das 3 m. dabar gyvena Chica- 
goje pas gimines. Pabėgimą jie 
planavo jau prieš 3 metus, nes 
rusifikacija ir nelaisvė jiem pa
sidarė nebepakeliama našta.

Anksčiau suruoštoj spaudos 

stovam buvo pažymėta, kad 
adv. Butkus yra vienas iš žy
miausių pareigūnų, pabėgusių į 
Ameriką iš Lietuvos. Jis buvo 

dirkos teismą, matė R. Kalantos 
susideginimą.

Iš New Yorko atvykęs Vliko 
pirmininkas dr. Kęstutis Valiū
nas savo sveikinime pažymėjo, 
kad Butkų šeima atvyko mus su
stiprinti ir rusam parodyti, kad 
lietuviai gali peržengti ge
ležines sienas. Altos pirm. dr. 
K. Bobelis užtikrino, kad viso 
laisvo pasaulio lietuviai džiau
giasi drauge su Butkaus šeima.

Butkai atsakinėjo į įvairius 
klausimus:

Jų žiniomis,* lietuviai yra in
formuojami apie mūsų veiklą 
radijo bangų dėka. Amerikos 
Balsas, Vatikano, Madrido ir ki
tos stotys duoda žinias apie už
sienio veiklą. Ypatingai laukia 
žinių iš JAV.

Neigiamai pasisakė dėl užsie
niečių vaikų siuntimo į pionie
rių stovyklas. Jų manymu, toks 

partijos pareigūnų įsaky- 
Savaime aišku, kad kas 
valdžią — tas beprotis, 

buvo aiškinamas Kalantos 
kurį jis matė.

keistas, nes auklėjimas šiose 
stovyklose yra kryptinis, per
sunktas komunistine ideologija. 
Naudos neduos — tik suga
dins.

Būdamas teisėjo pareigose, 
Butkus buvo visiškai suvaržy
tas. Jo pareiga — dalyvauti pro
cese ir vykdyti Maskvos ir vie
tinių 
mus. 
prieš 
Taip 
susideginimas, 
Pasakojo ir apie didingas jauni
mo demonstracijas — susidegi
nimo padarinį. Iškviesta karinė 
milicija žiauriai elgėsi su de
monstrantais, mušdami, kur pa
puolė, sulaužė raktikaulius ir t. 
t. Tai patvirtino jo žmona dr. 
Danutė, kuriai ligoninėj teko 
matyt sužeistuosius. Pasipylę 
gatvėse lietuviai norėjo parodyt, 
kad jie nesusitaiko su esama pa
dėtimi, nepripažįsta rusų teigi
mo, kad Lietuva savanoriškai į- 
sijungė į Sovietų Sąjungą.

Bražinskų kaltinimam iškelti 
rusai varė stiprią propagandą, 
organizavo pasmerkimus. Lie
tuviai jautė- ir žinojo apie už
jūrio dedamas pastangas juos 
išvaduoti.

Iškeltas buvo rusinimo klau
simas — rusų atvežimas į Lie
tuvą. Maišymas jiem gan 
kiai vyksta, nes lietuvių 
tūra aukštesnė nei rusų.

Nekaip atsiliepė ir apie 
tuvos miliciją, kurion suėję tin
giniai, pataikūnai ir pan.

Pagaliau, kas gi, jei ne lais
vės ilgesys, paskatino tą inteli

sun- 
kul-

gentišką ir mielą šeimą ieškot 
naujo gyvenimo, nors turėjo 
aukštas tarnybas, materialiai bu
vo apsirūpinę, valdžiai nenusi- 

dega laisvės ilgesiu?
Butkų šeima su optimizmu 

žvelgia į ateitį, kai didelė prie
vartos našta nuslinko nuo jų 
pečių.

Su tuščiomis rankomis jie at
sistojo naujoj žemėj, bet jų vai
kam ši šėmė leis mėgint, leis 

tikslą ir netrukdys jo siekt.

PAPILDOMAI:
Drauge spalio 5 ir 6 dr. J. 

Prunskis iš minėto pasikalbėji
mo mini dar šiuos konkrečius 
Butkų pareiškimus:

Apie save. Butkus 35 metų. 
Dr. Butkienės dėdė Vaitkevi
čius ir pora pusbrolių gyvena 
Ghicagoje. Butkai yra susituokę 
bažnyčioje; vaikai krikštyti. 
Adv. Butkus priklausė partijai, 
bet širdy buvo kitoks.

Butkienės pareiškimu, ligoni
nėse trūksta vietų ir vaistų. 
Pirmenybę turi partiniai, eili
niai gyventojai turi laukti. Ypa- 

žeistiesiem Kauno riaušėse ge
gužės 18-19 po Kalantos susi
deginimo. Ar yr-» pogrindinis 
veikimas/ Butkus neturi žinių. 
Kalantai susideginus, Kauno de
monstracijose organizacija buvo 
jaučiama; buvo .demonstraci
jos Kybartuose, Kapsuke (Mari
jampolėje) ir kitur. Lietuvoje 
žmonės žino apie Balfą, Vliką, 
Altą iš Amerikos Balso, Vatika
no ir Madrido radijų. Kalanta 

rankose, bet ji vis tiek skelbia, 
kad jis buvęs psichiškai ne
sveikas.

yra turinčių trumpų bangų siųs
tuvus, bet jie visi yra sure
gistruoti.

Prieš bėgdamas, turėjo žinių, 
kad į Kauną vežamos naujų ko-

venantieji rusai pareigūnai lie
tuviškai nesimoko.

Apie turistus. Iš Amerikos 
atvažiavę turistai tegali gyventi 
viešbučiuose, kur pilna mik
rofonų. Jei turistai iŠ Lietuvos 
vyksta į Vakarus, jie turi palikti 
užstatą — savo šeimos narius. 
Grįžę turi duoti saugumui in
formacijas, ką matę, sų kuo kal
bėję.

Iš Vakarų siunčiama spauda 
atsiduria vad. speefonde, kuris 
neprieinamas net partijos na
riam. Pats Butkus, nors partie- kiau nusakyti, bet jam nepasi- 
tis, negavo jos pamatyti.

Washingtone Sovietų ambasa
doje dirbąs Juškys ištikimas 
Maskvai.

— Atominių puolamųjų rake
tų įšaldymą dabartiniame lygyje 
penkeriems metams patvirtino 
Amerikos senatas. Susitarimas 
yra tarp Amerikos ir Rusijos, 
pasirašytas prez. Nixonui esant 
Maskvoje. Senato yra pridėtas 
priedas, įpareigojantis vyriau
sybę ateityje remti panašų su
sitarimą tik abiejų pusių raketų 
skaičiaus lygybe. Atmestas ki
tas priedas, įpareigojantis pre
zidentą tuojau pasitraukti iš 
Vietnamo.

— Žiemos sporto olimpiadai ■ 
suorganizuoti Denver, Colo., 
senatas paskyrė 155 mil. dol. 
Bet šis sprendimas dar klausi
mo neišsprendė — dar bus daug 
ginčų, ar toji olimpiada turėtų 
įvykti Amerikoje.

Adv. Zigmas A. Butkus, jo žmona dr. Danutė ir jų vaikai.

NELIKO PROBLEMŲ: McGOVERN 
KRAMTO NIXONĄ KEPTĄ, VIRTĄ 
IR ŽALIĄ . .

Kai sen.

link, jis sakėsi kalbėsiąs tik apie 

ir tik tuo pagrindu sieksiąs 
išrinkimo ar atmetimo.

Pirminių rinkimų metu jis to 
principo laikėsi: paskelbė savo 
welfare reformos griaučius, šį tą 
pasakė apie savo planus dėl 
naujo -turtų paskirstymo, ieš
kodamas pinigų reformoms fi
nansuoti pasisakė apie Ameri
kos karinio pajėgumo suma
žinimą, sustiprino savo pažadą 
tuojau pasitraukti iš Vietnamo, 
jei laimė tų rinkimus.

Kai kurios jo vadinamos pro
gramos susilaukė kritikos dar 
prieš nominaciją — jas sukriti
kavo visi demokratų kandidatai, 
kartu su juo išėję siekti prezi
dentūros. Kritika sustiprėjo ir 
kitur, ir tai privertė jį persi
orientuoti.

vienintelė jo

Pirmas taktikos keitimo ženk
las buvo pareiškimas priimant 
nominaciją 
svarstoma problema rinkiminės 
kampanijos metu būsiąs prez. 
Nixonas. Mat, jis jau buvo pa
jutęs, kad ikšiol keltos jo pro
blemos nieko nesudomino, nes 
jos buvo tik šūkiai, be formos ir 
be turinio. Bandė jis jas aiš- 

sekė, nes jis negalėjo pasakyti, 
iš kur paims pinigus joms fi
nansuoti. Apie mokesčių pa
kėlimą buvo pavojinga kalbėti.

prez.

Iki ausų įklimpęs su visomis 
“problemomis“, nes neturėjo at
sakymų į spaudos ir publikos 
klausimus, McGovern pamiršo 
visas problemas ir griebėsi pas
kutinio savo ginklo 
Nixono asmens niekinimo. 
Šituo ginklu jis dabar švaistosi 
be jokio saiko ir nepaprastai 
siunta, kad prez. Nixonas ne
kreipia jo pusėn jokio dėmesio 
ir su juo nepradeda ginčų. Ne
pradeda ir, atrodo, nepradės, 
nes būtų sveiko proto pažemi
nimas pradėti ginčus su tokios 
abejotinos moralės žmogumi.

Kai neseniai rinkikų nuo- 1 ‘ "
monių tyrinėtojai rado, kad dau- liavų. Neigiamo balsavimo at- 
guma gyventojų laiko prez.

Nixoną patikimesniu, nuošir
desniu ir atviresniu žmogumi 
už McGovern, ir kad prez. 
Nixonas savo vedama politika 
likviduoti Vietnamo karą yra 
laikytinas taikos žmogumi, Mc
Govern tokios žinios nepajėgė 
ramiai suvirškinti — jis pradėjo 
koliotis kaip tamsiausio už
kampio bernas: prez. Nixonas 
neturįs jokių principų, tik opor- 

žudišką ir barbarišką politiką 
pietryčių Azijoje. Ir taip be ga
lo. Jis dar labiau įsiuto, kai 
spaudoje buvo užsiminta, jog jis 
pats yra pasirodęs labiausiai ne
patikimu žmogumi, nes vie
nokiu ar kitokiu būdu “pamir
šo“ visas savo programas, nebe
sidomi nė konvencijoje priimta 
demokratų partijos platforma, 
kurią su tokiu pietizmu bandė 
redaguoti jaunimas ir kitos prie 
jo bandžiusios prisikabinti gru
pės. McGovern visus apvylė, 
sudraskė savo partiją, sumenki
no Amerikos demokratinių rin
kimų sistemą, todėl nėra pa
grindo skųstis, kad jis nepajėgė 
pelnyti tautos pasitikėjimo. Jis 
to nevertas, nes negalima lai
mėti rinkimų tik kramtant Nixo- 
ną keptą, žalią ar virtą .. .

DANAI BALSAVO UŽ B. RINKĄ

čiai referendumo būdu pasisakė 
už savo krašto įjungimą į Eu
ropos Ūkinę Bendruomenę 
(Bendroji Rinka). Balsavo 90 
proc. galėjusių balsuoti, už į- 
stojimą paduota 1.955,532 bal
sai, prieš 1,124,106 balsai. Tai
gi penki milijonai Danijos gy
ventojų prisijungs prie 240 mil. 
kitų aštuonių Bendrosios Rin
kos kraštų gyventojų, kas su
darys Europoje impozantišką 
ūkinį vienetą. Balsavimo rezul
tatai buvo socialdemokratų vy
riausybės pelnytas laimėjimas.

Danija įsijungia -į Bendrąją 
Rinką su labai aukštai pastaty
tu žemės akiu, kurio vaisiais 
pamaitinama daugiau kaip 15 
mil. žmonių, jos lengvoji pra
monė labai naši, nors Danija 
neturi nė žemės turtų, nė ža- 

veju Danija batų netekusi Ang-

Vilniaus byloje sovietai stengėsi 
nutylėti bylos priežastį — Kauno 
riaušes prieš tikėjimo 
persekiojimą.

Vilniuje aukščiausias teismas 
spalio 3 baigė bylą, pradėtą 
rugsėjo 25, kurioje buvo teisia
mi 8 asmens, suimti Kaune ge
gužės 18-19 riaušių metu po 
Romo Kalantos susideginimo.

Sovietų agentūra Tass pa
skelbė, kad 7 nuteisti nuo pus
antrų iki trejų metų kalėti. Pa
vardės suminėtos tik dvi — 
Vytautas Kaladė, 25 metų, Kau
no teatro technikinis scenos tar
nautojas, kuris, Tass pranešime

tyniem. Antra pavardė — Vir
ginija Urbanavičiūtė, 18 me
tų, alaus daryklos tarnautoja. Ji 
buvo vienintelė moteris tarp 
teisiamųjų. Ji nubausta vadi
namu “pataisos darbu“ metam, 
palikta laisva, bet jai bus mo
kama tik dalis, atlyginimo.

THE NEW YORK TIMES, 
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Lithuania

The Uneasy 
‘Republic’

"Drunks,” “lovers of street adven
tures,” “people with criminal 
records.” These were some of the 
terms used in the Soviet press last 
week to describe the eight young men 
who went on trial in Lithuania’s 
Supreme Court. The charges: leading 
two days of rioting in the city of Kau
nas last May 18 and 19. From the of
ficial accounts it was difficult to rec
ognize the supposedly nationalist-in- 
spired young people involved in the 
incidents.

Convicted on charges of disrupting 
public order and interfering with the 
movement of traffic, the youths were 
given relatively mild sentences ranging 
up to three years in prison. The ap
parent leniency—under charges that 
were less serious than might have been 
made, considering the anti-Soviet over
tones of the rioting—suggested that 
the Soviet authorities were eager to 
play down the significance of what 
had happened on the streets of Kaunas.

According to unofficial reports cir
culating at the time, thousands of 
youths, shouting nationalist slogans 
like “Freedom for Lithuania,” had 
clashed with policemen and para
troopers during the funeral of Roman 
Kalanta, a 20-year-old student 
had burned himself to death.

The self-immolation and 
nationalist unrest that followed 
widely publicized in the West as indi
cations of Lithuanian dissatisfaction 
with Soviet rule.

Further evidence of such dissatis
faction arose last week when it was 
reported in Washington that a Soviet 
fishing trawler with a crew of mostly 
Lithuanians and Ukrainians had de
fected to Greece. According.to Wash
ington sources, the previously un
reported incident occurred in the 
second week in. August, when the 
trawler Vishera sailed from the Black 
Sea with seven of the eight-man crew 
determined to defect. The one who 
didn’t want to defect jumped ship in 
the Dardenelles, was picked up by the 
Turks, and was returned to Russia. 
Eluding a major search by Russian 
ships and planes, the Vishera sailed 
into the Greek port of Pireaus, where 
the defectors were given political 
asylum. The trawler was returned to 
Soviet authorities.

who

the 
were

lijos rinkos, kurion ikšiol siuntė^ 
pusę savo žemės ūkio produktų 
ir trečdalį pramonės gaminių.

Kaip Norvegijoje, taip ir Da
nijoje šios problemos tvarkymas 
atnešė daug susiskaldymo: skilo 
darbininkų unijos, jaunimo or
ganizacijos, smulkieji ūkininkai, 
intelektualai, kairiosios ir deši
niosios partijos. Projektą rėmė 
pramonės ir finansų institucijos, 
labai didelis ūkininkų skaičius 
ir dauguma spaudos. Laimėjusi 
pasitraukė premjero Krago vy
riausybė, nes reikėjo duoti su
skilusiems socialdemokratams 
laiko atstatyti savo tarpe taiką ir 
vienybę.

— Šveicarijos gyventojai at
metė konstitucijos papildymą, 
kuriuo norima uždrausti ginklų 
pardavimą užsienio kraštams ir 
sustiprinti Šveicarijos ginklų 
pramonės kontrolę.

damas iš Maskvos, pastebėjo, 
kad sovietinė informacija nieko 
neužsimena apie bylos priežas
tį — Kalantos susideginimą ge
gužės 14, dėl ko ir kilo tos Kau
no gatvių riaušės. Sovietų agen
tūra nutylėjo, kad riaušės ėjo 
šūkiu “Laisvės Lietuvai“. So
vietinė informacija stengiasi 
sudaryti įspūdį, jog nuteistieji 

aktyvūs dalyviai gatvėse gegu
žės 18 incidento, kuris sutrikdė 
viešąją tvarką ir sutrukdė eis
mą”. Pats Vytautas Kaladė no
rėjęs atsikeršyti milicijai už 
ankstesnius suėmimus ir dėl to 
vedęs “keletą dešimčių“, dau
giausia girtų, prieš milicijos 
būstinę.

Net ir Vilniaus “Tiesa“ visai 
tylėjo apie bylą jos eigos metu.

Netylėjo betgi N.Y. Times ir, 
atpasakodamas Tass informaciją 
apie teismo sprendimą, pakar
tojo tos bylos priežastį — Ka
lantos susideginimą gegužės 14, 
to susideginimo motyvą — pro
testą prieš tikėjimo persekio
jimą. Kai Tass kalbėjo, kad tie 
nuteistieji vedė “keletą dešim
čių“ triukšmadarių, daugiausia 
girtų, tai NYT kalbėjo apie “ke
letą tūkstančių“, kurie reikalavo 
“Laisvės Lietuvai”.

PRAŠĖ
PALEISTI
VYSKUPĄ
STEPONAVIČIŲ

Kaip praneša (NC) iš Bonnos, 
124 okupuotos Lietuvos kunigai 
pasiuntė laišką Sovietų Sąjun
gos ministeriui pirmininkui 
Aleksiejui Kosyginui, kad pa
leistų iš naminio arešto apaš
tališką administratorių, Panevė
žio ir Vilniaus diecezijų 61 
in. amžiaus vyskupą Julijoną 
Steponavičių. (E)

PAVERGTOS 
EUROPOS
ATSTOVAI
DEPARTAMENTE

Pavergtų Europos Tautų 
seimo generalinio komiteto na
riai: V. Sidzikauskas (Lietu
va), S. Korbonski (Lenkija), C. 
Visoianu (Rumunija), G. Dimit
rov (Bulgarija), M. Kvetko (Če
koslovakija) — spalio 4 lankė
si Valstybės departamente. Pa
sikalbėjime buvo paliesti šie 
klausimai: Europos saugumo 
konferencija, paskutiniai įvykiai 
pavergtoje Lietuvoje, areštai 
bei teismai Čekoslovakijoje.

TRUMPAI 
PASAULYJE

— Bendrosios Rinkos (dabar
tiniai šeši nariai ir nuo Naujų 
Metų prisidedą dar trys) viršū
nių susirinkimas prasideda Pa
ryžiuje spalio 19. Prez. Pom
pidou jau išsiuntinėjo pa
kvietimus. Prancūzai sabotavo 
susirinkimą šešis mėnesius, 
bandydami iš senųjų partnerių 
išgauti kai kurių nuolaidų prieš 
naujųjų • narių įsijungimą. Nors 
ir skelbiasi šį tą laimėję, bet 
kiti sako, kad tai tik tuščias pa
sigyrimas.

— Nauja grupė kyšininkų iš
aiškinta New Jersey valstijos 
Hudson county. Apkaltinti 11 
asmenų, kurie *100 akrų val
diškos parko žemės pavertė są
šlavynu ir ta proga kyšiais susi
dėjo į savo kišenes 250,000 
dol. Visi “didvyriai“ priklauso 
demokratų partijai, veik visi ir 
dabar tebėra tarnybose.

— Teismas vėl panaikino 
New Yorko valstijos seimelio 
priimtą įstatymą privačioms mo
kykloms paremti. Jų tarpan įei
na visos parapinės mokyklos. 
Šalpa buvo numatyta netiesiogi
nė — tik atlyginimas mokyk
loms už tą darbą, kurį turėtų 
padaryti valstijos švietimo įstai
ga.

f
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LIETUVIŠKAS RATELIS DIDŽIOSIOS 
SPAUDOS AGENTŪROS MAŠINOJE

-o-
Korespondentas iš senesnių 

J.K. rašinių buvo pastebėjęs, 
kad juose stipriausios vietos,

TAISO** RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas Įriedant naujas dalis. Api^ųmaujam 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.).

Laikraščiuose pastebime ži
nias, pradėtas raidėm AP. Tai 
Associated Press, didžiausia 
Amerikos spaudos agentūra, ap
tarnaujanti 1700 laikraščių ir 
3220 radijo ir TV stočių.

Tame didžiuliame žinių su
rinkimo aparate yra ir lietuviš
kas ratelis — Jūratė Kazickaitė. 
Jos rašiniai Darbininko skaity
tojam pažįstami iš tų laikų, kai 
ji buvo karo korespondentė 
Vietname -ir eilę savo rašinių 
buvo atsiuntusi Darbininkui. 
Tada ji buvo ‘‘laisva žurna
listė”. Dabar ji ' tos “laisvės” 
atsisakė ir įsijungė į minėtą 
AP aparatą.

Vieną sekmadienį sutikus ją 
prie saulės ir vandens East 
Hamptone, buvo pasiteirauta 
apie tą žinių agentūrą, apie J. 
Kazickaitės darbą joje, apie to
limesnius siekimus jauno žmo
gaus, kuris negali tenkintis se
natvišku sėslumu darbe ir kuris 
nėra praradęs jauno žmogaus 
polėkių veržtis į naujas gyveni
mo patirtis.

Ar seniai ten dirbu? — kal
bėjo J.K. — Pradėjau nuo 1969 
kovo mėn. dirbti toje įstaigoje, 
kuri yra New Yorke 50 
Rockefeller Plaza. Tai AP cent
ras su apie 750 žmonių, dir
bančių keturiuose aukštuose. 
Čia susitelkia žinios iš viso 
pasaulio, iš 150 AP agentūrų, 
iš 3300 bendradarbių. Teisin
gai pasakėte — tai didžiausia 
žinių surinkimo agentūra. Jos 
žiniom naudojasi apie 1700 
laikraščių, gaudami žinias per 
teletipus. Klausimo, kiek laik
raščiai už tas žinias agentū
rai moka, negaliu atsakyti: tai 
laikoma “komercine paslap
tim”. Bet nebus paslaptis pa
sakius, kad tokis N.Y. Times 
moka šimtus tūkstančių per 
metus.

karnas balsavimo teisių praplė
timas iki 18 metų; kas daroma 
ir planuojama, kad moterys 
nebūtų diskriminuojamos. Tuoj 
pradėsiu darbą apie sekretores, 
nes ir čia prasideda ar prasi
dės reikštis sekretorių revo
liucija prieš jų bosus. Dabarti
nėje rutinoje sekretorių liki
mas — būti sekretorėm visą 
amžių. Tačiau kintantis gyveni
mas atnešė revoliucines atmai
nas. Moters ir vyrų teisių suly
ginimas gali sukurti ir tokią 
padėtį, kad moteris gali būti 
bosas, o vyras sekretorius; gali 
kilti klausimas, kiek iš viso sek
retorės ar sekretoriai reikalingi, 
kada mašinos ima atlikti jų 
darbą.

“Viena mano kolegė surinko 
žinias apie “bankrotus”; apie 
padėtį tų susivedusių, kurie ne
nori vaikų turėti; apie vartotojų 
rūpesčius dėl automobilių ap
gaulingų remontų . . . Tai vis 
“gyvenamos dienos” reikalai, 
kuriais žmonės gyvena ir kurie 
turi rasti atgarsio spaudoje”.

-o-
Ar šalia AP darbo esama laiko 

ir noro kitokiem darbam, ku
riuos čia vadina “hobby”? Taip, 
pasikalbėjimas davė medžiagos 
išvadai, kad jaunas, entuziazmo

ir idealizmo veikiamas žmogus 
negali pavirsti tik didžiojo me
chanizmo rateliu. Kritiškas 
žvilgsnis į gyvenimo sąlygas, 
veržimasis gyvenimą taisyti, į- 
nešti į jį daugiau teisingumo, 
lygybės, paramos tiem, kurie ro
dosi gyvenimo diskriminuoti, 
paskatino ir J. Kazickaitę vieną 
vakarą per savaitę dėstyti anglų 
kalbą portorikiečiam. Tas pats 
charakteris patraukė ją į “Wo
men’s Liberation” sąjūdį. “Į 
moterų susirinkimus tais klau
simais aš neinu. Aš pasirinkau 
rašyti tais klausimais ir tuo pri
sidėti prie šios revoliucijos”. 
Drauge su savo profesijos ko
lege 1971 ir 1972 išleido “The 
Liberated Women’s Appoint
ment Calendar”. Kalendorius 
turėjo tiek pasisekimo, kad ki
tais metais naujo kalendoriaus 
spausdino jau 50,000. Ir dar 
pritrūko. Parodė jau atspaustą 
ir kalendorių 1973 metam. Ja
me rugpiūčio 1 dienos skyrely 
įrašyta, kad tą dieną 1919 Lie
tuvos moterys gavo balsavimo 
teisę. (Kitoj vietoj teko pa
stebėti, kad tokią teisę mote
rys Amerikoje gavo 1920).

Savo žurnalistinei praktikai 
papildyti vieną vakarą per sa
vaitę lanko dar specialios foto
grafijos kursus.

kur ji gali prašnekti su reflek
sija ar lyrika, o tai jau duome
nys kitokiem rašiniam nei re
portažai; buvo pastebėjęs taip 
pat Wyoming© slėnio spaudo
je informaciją, kad J.K. žadanti 
rašyti romaną. Tie faktai davė 
pagrindą provokuoti klausimais: 
ar ji žurnalistikos profesija pa
tenkinta, ar nenumato naujo 
šuolio savo karjeroje?

“Žurnalistikos profesija; 
įdomi. Daug ko joje išmokau. 
Bet norėčiau dar pamėginti te
leviziją, susukti dokumentinį 
filmą. Norėčiau parašyti knygą. 
Romaną. Gal apie Lietuvą. Gal 
ir apie Vietnamą.”

Noras gražus ir įvykdomas., 
Apie ankstyvosios imigracijos 
lietuvius parašė amerikietis

- Sinclair “Pelkėse”, kaip jie sun
kiai mušėsi į gyvenimą per 
Chicagos skerdyklas. Kodėl 
apie naujosios imigracijos lietu
vius negalėtų parašyti lietuvė 
rašytoja — medžiaga tokiam ro
manui yra jos pačios šeimos li
kimas, lankstytas istorinių ap
linkybių ir laimėtas tvirtų cha
rakterių dėka . . .

Su tokiais linkėjimais per
siskyrė senas ir jaunas žurnalis
tai, palikę saulę ir vandenis ir 
nuskubėdami vienas į Rocke
feller Plaza, kitas į Willoughby 
Avenue.

SPARTA — Rafcnrw xnaMnAUz jv. kalbom!*, radio, *palv. TV, coznpiuto- 
rial, jv. biznio malino* — pfgianrial. Pranaiklta kuo interesuojatėa Ir fir
mų autentilku* katalogu* gauzito U SPARTA «av.: J. L. Giedraiti*, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11781. TeL (518) 757-0055.

ANTANAS J. 6AVELSKI6 — lietuvi* advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALIN8-SAL.IN8KAS — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Are. 
(prie Forest P*way Bta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laido 
tuves. Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

' JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALS AKUOTOJ  AS. 2 moderato* 
Koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

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

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

JUOZO ANDRU6IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešt* 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą A ve,. Woodhaven ,N.Y.11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter-Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie! 
n «-m r kaina.

Kokia yra darbo dienos rutina 
AP agentūroje? — “Agentūra 
veikia visas 24 valandas. Bet 
jos bendradarbiai dirba indivi
dualiai. Sakysim, aš dirbu sky
riuje, kuris vadinasi “Living 
Today”. Čia dirbame šešiese — 
5 moterys ir 1 vyras. Visi jau
ni, neperkopę 30 metų”.

Suprantama, tokis amžius yra 
paslankus tam “tekančiam 
dienos gyvenimui” stebėti, 
priimti jo naujus reiškinius susi
domėjus ir padaryti iš jų skaity
tojui “news”.

“Mano uždavinys — tęsė — 
paruošti to “šios dienos gyve
nimo” įžvalgas — kaip mes 
vadinam, “features”. Tai duoda 
daug laisvės, bet reikalauja ir 
iniciatyvos. Nesuriša sėdėjimu 
įstaigoje nustatytas valandas, 
bet pareikalauja darbo ir po dar
bo valandų. Paprastai ateinu į 
įstaigą 9 vai. ryto. Peržiūriu 
laikraščius; peržiūriu AP ra
portus, kad gaučiau naujų temų 
ir idėjų. Pasirinkus temą, tenka 
surinkti jai medžiagą — raus
tis po spaudą, bibliotekas, o 
svarbiausia apklausinėti žmo
nes. Apklausinėti telefonu ar 
net pakeliaujant į kitas valsti
jas.”

Korespondentas čia pri
siminė vieną iš J. Kazickaitės 
įdomių įžvalgų iš jos pasikal
bėjimų su hipėm motinom, ku
rios taip pat pergyveno tarp 
savęs ir savo vaikų atsiradusią 
“generation gap”, kada vaikai 
ėmė bodėtis hipiniu gyvenimu 
ir rodyti noro gyventi buržua
zinio gyvenimo stilium . . .

“Mano paskutinis rašinys bu
vo, sakysim, apie “Equal Rights 
Amendment” — kai sutin-

Jūratė Kazickaitė kalbasi su “Hells Angels” pagarsėjusių motociklininkų gaujele, įsivei- 
susia East Village. “Rengiu rašinį apie jų gyvenimo stilių, kuris, laimė, nėra šių dienų 
daugumos stilius”.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bel! Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona. ir pyragai, šventėms. ’ vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaMa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvo., 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. U9QI

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. "84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna." >

- —~ - - -- ----------- - ■ ■ ................. .............— — — - ■ ■■■■■ ■ ■ I ■ ■

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 j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS," fotografas'— vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti Ir i kitus' mieštus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot- 

. patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Bažnyčioje ir už jos

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond HUi, N. Y.

---------- Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką pa&arnąvi/mą.

Kovos prieš Bažnyčią pagrindinis
metu yra popiežius Paulius VI

Žemkalnio dekoracijos
Inž. Vyt. Landsbergis-Žem

kalnis buvo pakviestas sukurti 
scenovaizdį Panevėžio teatro pa
statytam Ibseno veikalui “Hed- 
da Gabler”. Liepos mėn. teatrui 
su šia Ibseno drama gastroliavus 
Kaune, Landsbergis, pasi
piktinęs sudarkytu scenovaiz
džiu, įdėjo piktą laišką “Litera
tūros ir meno” savaitrašty (nr. 
28). Jis pasijuto nuskriaustas, nes 
jo sukurtos vadinamos scenogra
fijos jis visiškai neatpažinęs. (E)

Popiežius Paulius VI š.m. 
rugsėjo 26 susilaukė 75 metų 
amžiaus. Prieš tai ir ta proga 
pasipylė spaudoje spėliojimai: 
ar popiežius dėl tokio amžiaus 
iš pareigų pasitrauks? Vatikane 
tas galimas pasitraukimas buvo 
paneigtas. Tačiau spėliojimai 
buvo skelbiami ir toliau kaip tik 
tam, kad būtų sudaryta opinija, 
jog popiežius pasitraukti turėtų.

Jo pasitraukimo norėtų va
dinamieji liberalai nekatalikai ir 
liberalai kunigai, nes jiem po
piežius Paulius VI nesąs pa
kankamai “liberalus”, nepa
kankamai einąs su gyvenimu.

-o-

Ne visose srityse nepakanka
mai liberalus. Teigiamai jie at
siliepia apie popiežiaus Pau
liaus liniją vadinamais politi
niais reikalais (pig. NYT spalio 
1). Politiniais reikalais laikomi 
Pauliaus VI pasisakymai už tai
ką. Už taiką apskritai. Už tai
ką Vietname konkrečiai. Už 
Jungtines Tautas, kaip tinka
miausią įrankį taikai vykdyti.

Taika ir Jungtinės Tautos tai
kai vykdyti — tai popiežiaus 
idealas. Tačiau šis popiežiaus 
idealas dažnai propagandoje iš
kraipomas, klastojamas. Popie
žius kalbėjo apie “taiką su tei
singumu”. Teisingumo reika
lavimas yra pagrindas ir sąly
ga taikai. Bet tas antras žodis 
dažnai nutylimas, skelbiant po
piežiaus pasisakymus už taiką.

Taip darė bei daro ne tik laik
raštininkai nekatalikai. Taip 
daro ir kai kurie katalikų ku
nigai —kovotojai už taiką. (Net 
ir Amerikos vyskupų konferen
cijos pareiškimas).

-o-

Jau aiškios kritikos susilaukia 
iš tų pačių sluoksnių popie
žiaus Pauliaus potvarkiai bei 
pareiškimai administracinėje ir 
dogmų srityje. Popiežius buvo 
kritikuojamas dėl Olandijos 
naujų vyskupų paskyrimo—kam 
jie esą “konservatyvūs”, o ne 
“liberalai”; kritikuojamas, kam 
jis nesutinka atšaukti privalomo 
kunigam celibato; kam nelei
džia moterim eiti bažnyčioje 
tam tikrų kunigiškų pareigų. 
Dar labiau puolamas dėl pasi
sakymo prieš gimimų kontrolę.

Kai kurie iš kunigų eina dar 
toliau — imasi griauti paties 
popiežiaus institucijos autori
tetą; griauti popiežiaus neklai
dingumo tikėjimo ir doros daly
kuose dogmą (kun. Kueng).

Čia popiežius Paulius turi 
pagrindo gausiose savo audien
cijų kalbose nusiskųsti dėl šio 
meto padėties dideliais “kentė- 
jimais . 

f *

Jei popiežiaus autoritetas su
menkinamas, tai nutinka iš da-

taikinys šiuo
lies ir dėl Romos kurijos. Ji 
ne visada parodo lankstumo 
popiežiaus administracines re
formas vykdyti (pvz. dėl san
tuokinių bylų pagreitinimo). Ne 
visada parodo lojalumo vykdy
ti popiežiaus skelbiamus princi
pus integraliai. Pvz. santykiuo
se su komunistiniais režimais 
imasi vykdyti “taiką”, kurti “ko
egzistenciją”, bet nežiūri teisin
gumo, jį aukodama ir teisinda
masi principu: rinktis iš dvie
jų blogių mažesnį.

(Dėl to ir Lietuvos katalikam 
daromos neteisybės neranda 
Vatikane .deramo atgarsio, nors 
popiežius Paulius atsilankan- 
tiem lietuviam pareiškia su
prantąs Lietuvos padėtį ir už 
ją meldžiąsis; nors dar tais lai
kais, kai jis tebuvo tik Monti- 
ni, Pijaus XII vienas iš dviejų 
valstybės sekretoriaus pareigas 
einančių, Vliko delegacijai 1950 
metais labai nuoširdžiai kalbėjo 
apie Lietuvą; apgailestavo, kad 
Vatikanas neturįs pakankamai 
tikslios informacijos ir dėl to ga
lįs daryti klaidų).

Jei polemikoje bei propagan
doje prieš Bažnyčią puolama 
pati organizacinė santvarka; 
puolamos kai kurios tikėjimo 
tiesos, tai, tu r būt, pagrindinis 
kovoje prieš Bažnyčią taikinys 
šiuo metu yra popiežius apskri
tai ir popiežius Paulius VI ypa
tingai.

Lietuviško stiliaus paminkle ‘ 
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

—— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė 

.................. ....  ..........................................................................
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Pokalbiai atgrasus —kodėl?
Pereito mėnesio lietuvių 

spaudoje susitvenkė pasisaky
mai dėl mūsų posėdžių, konfe
rencijų; dėl ten vykstančių tar
pusavio “dialogų”, informacijų 
— kiek ir kuriose srityse jie 
parodo mūsų aktyvumą bei pro
duktyvumą.

1. Pasigendama kultūrinės 
veiklos:

“Vyksta Bendruomenės su
važiavimai, išklausomi formalūs 
veiklos pranešimai, priimami 
politinio bei visuomeninio po
būdžio nutarimai, bet kultūrinė 
sritis nesulaukia didesnio dė
mesio” (T. Žiburiai; vedama
sis rugsėjo 28).

2. Pasigendama produk
tyvumo:

“Deja, tokios, kaip dabar ruo
šiamos, spaudos dienos mūsų 
spaudai nedaug ką naudingo te
atneša . . . grįžtant iš tokių kon
ferencijų, ne vienam kyla min
tis, ar iš viso prasminga ir verta 
jas ruošti, ypač kai nuo jų ruo
šimo atsisakė PLB valdyba” 
(Draugas, vedamasis rugsėjo 
25).

3. Pasigendama konkretumo:
“Bloga yra informacija, kada 

ji išvirsta autoreklama, dar blo- 
gesnė> kai ji jokios veiklos neiš
ryškina . . . Kai spauda tik iš pa
sigailėjimo naudoja veiksnių in
formaciją apie posėdžius ar pas
kirų asmenų pajudėjimą, tai vel
tui yra -tokios, informacijos pa-, 
stangoj’ (Draugas,- vedamasis - 
rugsėjo 23).

4. Siūlo posėdininkam kon
krečios veiklos pavyzdžius:

“Po kiekvieno vietinėje spau
doje pasirodžiusio Lietuvai 
naudingo straipsnio siųskime 

redakcijai padėkos laiškelius”. 
Tegul “kiekvienas narys įsipa
reigoja nupirkti bent vieną kny
gą per tam tikrą laiką” (Dir
va, vedamasis rugsėjo 27).

-o-
Panašūs spaudos balsai garsė

ja. Balsai prieš “veikimą dėl 
veikimo”, t. y. prieš posėdžių,

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 

konferencijų tuščiažodžiavimą. 
Prieš visuomeninę ligą, kuri po
sėdžius padaro atgrasius ir ven
giamus.

Posėdžiai, konferencijos būtų 
veiksmingi ir patrauklūs, jeigu:

1. Posėdžių šaukėjas iš anks
to būtų pasiruošęs, kokius klau
simus reikia išspręsti, koki jiem 
galimi sprendimai, kuriuos 
dalyviai galėtų priimti ar atmes
ti, papildyti ar susiaurinti.

2. Eitų su nusistatymu per 
tam tikrą griežtai apsiribotą 
laiką išspręsti konkrečius už
davinius ir jų vykdymą.

Tada bus išvengta atgrasumo; 
pačios informacijos spaudai 
apie nutarimus bus konkrečios. 
Tada ir posėdžių dalyviai jaus 
pasitenkinimo, kad išėjo iš su
sirinkimo papildę savo dvasią 
nauju žinojimu ir nauja nuo
taika.

Tarp kitko, panašaus pasi
tenkinimo laukiama ir išeinant 
iš bažnyčios.

Prieš laisvę 
ir dėl laisvės

Sovietuose buvo laikoma, kad 
Gruzija, Stalino tėvynė, turi 
daugiau autonomijos. Gruzijos 
laisves labiausiai palaikęs kom
partijos sekretorius, tas pats nuo 
pat pradžios kaip Lietuvoje A. 
Sniečkus. Dabar spauda at
kreipė dėmesį, kad sekretorius 
pakeičiamas-^ nauju jaunesniu. 
-Tai vertinama kaip sustiprintus 
varžtus buvusiom laisvėm. Nau
jas sekretorius turįs pritempti 
Gruziją labiau prie Maskvos.

Iš kitos pusės dėmesio ver
ta ir tai, kad Amerikos Balsas 
nuo lapkričio sustiprina radijo 
siuntas rusam (iš 11 vai. iki 
14), ukrainiečiam (iš 2 iki 4). 
O taip pat naujai įvedamos 
siuntos uzbekam, vidurinėje 
Azijoje, kurių yra 11 mil. — 
trečioje vietoje po rusų ir uk
rainiečių.

Tai lyg nauja veikla sava
rankiškumo ilgesiui stiprinti.

Juozas Šlajus, tvirtas ir kie
tas žemaitis, buvo vienas iš tų 
vyresniųjų, dalyvavusių jau
nimo kongreso paruošiamuo
siuose darbuose. Su tikra jau
natviška energija jis tempė 
kongreso propagandinį vežimą. 
Uždavinys buvo nelengvas. 
Darbo daug, dirbančių maža, 
o įvairiausių nuomonių pilni vi
si pakampiai. Netrūko nė kont
roversijų. Bet, nežiūrint visų tų 
kliūčių, Šlajus savo uždavinį 
atliko gerai. Tai liudija gausus 
dalyvių skaičius, klausytojais ir 
žiūrovais perpildytos kongresi
nių parengimų salės ir naši 
visuomenės materialinė pa
rama. Apie kongresą rašė visi 
laisvojo pasaulio lietuvių laik
raščiai ir žurnalai. Apie jį už
siminė ir pavergtos Lietuvos 
spauda.

Juozo Šlajaus kviesti talkinin
kai, o kartais net nė neprašy
ti savanoriai, maždaug per vie
nerius metus apie kongresą 
parašė 446 straipsnius, 1346 
trumpas žinutes ir skelbimus, 
išspausdino 400 nuotraukų ir ra
dijo bei televizijos bangomis 
perdavė nesuskaitomą daugybę 
pranešimų. Savo straipsnių 
spaudoje išspausdino net 22 
jaunimo atstovai. Kongresą 
populiarino, gyrė, peikė, kri
tikavo ar kitaip jį komentavo 
apie 30 laisvame pasaulyje išei
nančių lietuviškų periodinių 

• leidinių, iš jų trys Pietų Ameri- 
I koj, du Australijoj ir vienas 
i Anglijoj. Tai buvo tikras infor- 
i macijos antplūdis, koks retai 
‘ pasitaiko.

Bet darbą reikia baigti 
Juozas Šlajus to labai laukė.

II P.L. Jaunimo kongreso spaudos konferencijoje rugsėjo 24 Margutyje, Chicagoje, 
dalyvavę spaudos, radijo ir jaunimo atstovai. Sėdi iš k.: dr. V. Vygantas, S. Mikaliukas, 
R. Sakadolskis, J. Šlajus ir A. Sabalis. Stovi (iš k.): A. Kučys, P. Venclova, J. Jasaitytė, R. 
Kasparas, A. Matutytė, P. Stončius, J. Kisieliūtė, G. Kazėnas, L. Jadviršytė, E. Pakš- 
taitė, S. Lukauskas, M. Tamulionienė, P. Petrutis, dr. A. Norvilas, S. Gečas, S. Tamu- 
lionis ir B. Nainys. Nnuotr. A. Gulbinsko

PASKUTINĖ KONFERENCIJA
II PL JAUNIMO KONGRESO INFORMACIJAI SAVO 

DARBUS UŽBAIGUS

BRONIUS NAINYS

“Įgriso”, — sako, — “iki gyvo 
kaulo.” Rugsėjo 24 jis sušau
kė paskutinę II PLJ Kong
reso spaudos konferenciją, kad 
spaudos atstovai iš kongreso 
rengėjų išgirstų paskutinęs in
formacijas, pasiteirautų apie 
jiem rūpimus kongreso reikalus 
ir, bent jau oficialiai, pagal Bro
nį Railą, sugiedotų kongresui 
paskutinį do-re-mi.

Į Margučio patalpas Chicagoj 
susirinko 25 kongreso rengėjai 
ir žurnalistai. Tų žurnalistų, tei
sybę pasakius, tai kaip ir nebu
vo, išskyrus, rodos, porą redak
torių. Susirinkom tokie, va, kaip 
aš, žemesnio rango piliečiai, ku
rie nei prie sąjungų, nei prie 
redakcijų nepriklausom, nei 
kredencialų nenešiojam, nei į 
laikraščius rašyti mokam. Be 
va, kad prašo, tai žmogus ir ei
ni. Kažkas iš komisijos baimin
gai prasižiojo, kad tokie “bra
konieriai” apie kongresą dau
giausia ir prirašė. Peckeliai! 
Be posėdžių, be nutarimų . . . 
Argi taip galima?

Nei organizacija, nei 
neorganizacija

Jaunimo kongreso džiaugs
mais ir vargais besidomintiem 
konferencijos dalyviam kong
reso rengėjai padarė trumpus

pranešimus.
Juozas Šlajus visus įspėjo, 

kad jo komisija su šiuo posė
džiu darbą baigia. Ta proga 
jis visus pagyrė ir visiem pa
dėkojo. Kongresui rengti komi
teto pirmininkas Romas Saka- 
dolskis, apžvelgęs visą kongre
so nueitą kelią, irgi pranešė, 
kad jo komitetas greit pradės 
likviduotis. Visus nuramino tik 
peticijų komisijos pirmininkas 
Antanas Kizlauskas, primin
damas, kad jo komisijos darbas 
užsitęs, nes iš ketinamų surinkti 
pusės milijono parašų iki šiol 
tėra surinkta tik apie 10 procen
tų. Į klausimus atsakydamas, 
Kizlauskas painformavo, kad jau 
yra paruoštas parašam rinkti 
planas ir per vasarą apsnūdęs 
darbas vėl pradedamas intensy
vinti. Savo pranešimą baigęs, 
jis išskubėjo į Chicagos apskri
ties Balfo metinio vajaus ati
daromąjį posėdį kviesti Balfo 
lėšų teikėjus kartu rinkti ir 
peticijai parašus.

Po pranešimų buvo klausi
mai. Jautresni iš jų taikė į ko
miteto pirmininką Romą Saka- 
dolskį ir kongreso programos 
komisijos pirmininką dr. Algį 

.Norvilą. “Kam reikėjo steigti 
jaunimo organizaciją, jei yra 
Lietuvių Bendruomenė, kurioje 
jaunimas gali laisvai ir nevar
žomai veikti?” — buvo klausi

mas. Sakadolskiui jis buvo jau 
ne kartą girdėtas. Ne kartą ir 
atsakytas. Sakadolskio suprati
mu, siekimas jaunimą suorgani
zuoti nėra naujas dalykas. Jau
nimo susijungimo reikalas buvo 
keltas ir pirmame kongrese. Bu
vo gvildentos ir organizacinės 
formos. Bemirštanti Studentų 
Sąjunga šiame kongrese šį rei
kalą dar labiau suaktualino. Jį 
diskutuojant, paaiškėjo, kad jau
nimas lietuvišką darbą norėtų 
dirbti ir kartu su vyresniai
siais, ir daugiau savųjų tarpe. 
Už tat ir ši “nauja organizaci
ja” yra talpinama į Bendruo
menės rėmus. Ji nėra atskira. 
Iš tikrųjų, Sakadolskio galvoji
mu, tai nebus kokia nors į- 
prastinės formos organizacija, 
bet ji nebus nė neorganizaci
ja. Ji bus tam tikra Bendruo
menės dalis, kurios tvarkymosi 
sistemą reikia dar išgalvoti, pa
sitarus su Bendruomenės va
dais.

Neaiškus Kento uždarumas
Šis klausimas, atrodo, yra ta

pęs opiu. Kaip jau ne kartą vie
šumoje, taip ir šiame informaci
niame susiėjime jis vėl buvo 
keliamas. Ir ne be tam tikro 
kartėlio. “Kodėl neįsileidote 
spaudos, kodėl neįsileidot 
Bendruomenės valdžios aukštų 
pareigūnų, kodėl neįsileidote 
tokio ir tokio asmens?” . . . Ko
dėl? . . .

Į klausimą bandė atsakyti 
programos komisijos pirminin
kas dr. A. Norvilas. Pagal jį šį 
klausimą keliantieji turėtų su
prasti, kad Kent universitete vy
kusią kongreso dalį buvo sie
kiama padaryti rinktų kongreso 
atstovų studijų dienomis. Kai 
norima ką nors išstudijuoti, 
reikia studijuoti rimtai. Studijų 
dienos nebuvo koks nors mitin
gas, kuriame galėtų dalyvauti 
visi, kas nori, ir kalbėti, ką tik 
nori. Studijų dienomis buvo 
siekiama sudaryti sąlygas jauni
mui nevaržomai, be jokių paša
linių įtakų ir be “angelų sargų”, 
savas problemas nagrinėti vien 
tik bendraamžių tarpe ir savais 
būdais ieškoti jom sprendimų. 
Ar reikėtų aiškinti, kad studijo
se dalyvauja tik tam tikslui rink
ti, kviesti ar kaip nors kitaip pa
skirti asmenys? Be to, studijo
se svarbų vaidmenį vaidina ir 
dalyvių skaičius. Juo jų mažiau, 
juo darbas sėkmingesnis ir re-

(nukelta į 4 psl.)
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PO MOKSLO KAUKE
MONSINJORAS LEONARDAS C. GIŽINSKAS, T.L.

Mendelis per 15 metų darė 
bandymus su žirniais. Baltų 
žirnių žiedą jis apvaisindavo ru
do žirnio sėkla. Arba atvirkš
čiai. Taip jis gaudavo margą 
žirnį. Pasėjęs tą margą žirnį, 
jis' stebėdavo ir laukdavo. Tas 
žirnis hibridas, margas žirnis, 
normaliai augdavo, žydėdavo, 
kraudavo vaisių. Bet tas vaisius 
visada būdavo arba baltas, arba 
rudas. Jis niekada nebūdavo 
margas. Bandymas Mendelio 
buvo pakartotas daugybę kartų, 
ir vis buvo gaunamas tas pats 
rezultatas.

Kitas mokslininkas, anglas 
Douglas Dewar, parašė labai į- 
domų veikalą “Man, a Special 
Creation”. Po ilgų ir labai 
kruopščių tyrinėjimų jis padarė 
išvadą, kad žmogus, pritaikyda
mas savo genialumą, protą ir 
pavartodamas įvairias biologijos 
mokslo machinacijas, gali gyvu
lininkystėj, daržininkystėj bei 
gėlininkystėj pasigaminti nau
jų veislių. Bet visada tos pačios 
rūšies ribose. Rūšies ribos nie
kada neperžengiamos. Pati 
gamta niekada nepadaro to, ką 

sugeba padaryti žmogaus 
gudrybė.

Susipažinę su mendelizmo 
įstatymais, mes lengvai supra
sim, ką turėjo galvoje ateistas, 
bet tarptautinio masto autorite
tas biologijos mokslo klausi
muose, Sir Julian Huxley, kada 
jis savo veikale “Evolution in 
Action” parašė ų “Evoliucijos 
teorijos sužlugo (“they are 
out”); jos nebesiderina su fak
tais. Tikrai, naujų atradimų 
šviesoj jų net nedera vadinti 
mokslinėmis teorijomis, bet 
tenka į jas žiūrėti tik kaip į 
spekuliacijas, neturinčias jokio 
realaus pagrindo, arba kaip į se
nus prietarus, užmaskuotus mo
derniu drabužiu.” Kitoj savo 
knygoj, “The Transformist Illu
sion” (Dehoff Publications, 
1957), 30 puslapy, Douglas De
war negali atsistebėti, kaip tai 
iš viso gali būti, kad, žinant 
naujausius mokslo davinius ir 
ypač Mendelio dėsnių sura
dimą, dar yra žmonių, kurie 
tiki, jo manymu ir pasakymu, 
absurdiška Darwino teorija. Jis 
randa tik vieną atsakymą; bū
tent, kad, kada Mendelio dės
niai buvo surasti, “stage was al- 

ready occupied” (scena, arba 
tiksliau — arena, buvo jau už
imta). Bus suprantamiau, jei 
pasakysim, kad darvinizmas iš
liko tik dėl daugelio žmonių 
nežinojimo, atsilikimo ir dėl 
įžūlios, nesustojančios, su 
priemonėmis nesiskaitančios 
ateistų propagandos.

Neodarvinizmas
Vis dėlto tenka konstatuoti, 

kad šiuo laiku beveik visi atsisa
kė originalios klasikinės Darvi
no teorijos formos. Jos vietoj li
ko labiau populiari neodarviniz- 
mo teorija, kuri randa vietos ir 
Dievui. Tai moderuota, sušvel

ninta darvinizmo forma. Ji pri
leidžia galimybę, kad po to, kai 
žmogaus kūnas evoliucijos keliu 
pakankamai ištobulėjo, Dievas 
įkvėpė kūnui dvasinę sielą. 
Čia tenka priminti, kad Ma- 
gisterium, oficialūs Bažnyčios 
mokomieji organai, niekada 
nėra viešai šitos terorijos pri
ėmę bei aprobavę, kaip pil
nai sutinkančios su Apreiškimu.

Gal nebūsiu labai suklydęs, 
jei palaikysiu ryškiu neodar- 
vinizmo atstovu jau pirmiau 
minėtą kontroversinį prancūzų 
rašytoją Teilhard de Chardin. 
Jis buvo kunigas ir vienuolis. 
Bet centrinė Bažnyčios institu
cija, kurios pareiga yra žymėti, 
kas yra autentiškas Bažnyčios 
mokslas ir kas ne, 1957 ir vėl 
1962 įspėjo, kad to rašytojo vei
kaluose esama rimtų klaidų.

Aš nebūtinai kiekvieną dva
siškį klasifikuoju kaip teologą, 

kaip tą žodį supranta rimta teo
loginė literatūra. Yra nemažas 
skaičius, ypač jaunesnių dvasiš
kių, kurie Teilhard de Chardin 
idealizuoja, laiko jį dideliu 
mokslininku, filosofu, teologu. 
Bet yra toj srity labai kompe
tentingų asmenų, kurie jį verti
na visai kitaip.

Prisimenu dabar vieną įdomų 
pasikalbėjimą traukiny, prieš 
keliolika metų man keliaujant 
iš New Yorko į Washingtoną. 
Aš skaičiau angliškai išverstą 
vieną labiausiai pagarsėjusį de 
Chardin veikalą — “The Phe
nomenon of Man”. Greta manęs 
sėdėjo vidutinio amžiaus, ge
rai apsirengęs, inteligentiškos 
išvaizdos vyras. Jis mane pa
klausė, ar aš esąs Teilhard de 
Chardin gerbėjas. Atsakiau, kad 
ne, tik noriu susipažinti su jo 
mintimis, taip sakant “iš pirmų
jų rankų”. Tas vyras pasisakė, 
kad jam tekę klausyti paskaitų 
žymaus prancūzų rašytojo kata
liko ir tarptautiniu žvilgsniu pri
pažinto filosofo Jacques Mari- 
tain, prieš eilę metų tam filoso
fui profesoriaujant Kanadoj ir, 
rodos, kažkuriame New Jersey 
universitete. Tas bendrakelei
vis dar paklausė mane, ar aš ką 
nors žinau apie Jacques Main
tain. Atsakiau, kad taip. Buvau 
skaitęs jo labai populiarų vei
kalą “Le Paysan de la Garrone” 
ir dar kai ką. Tada vyras pa
pasakojo šitą istoriją.

Seminaro metu studentas pa
klausė Jacques Maritain nuo

monės apie Teilhard de Char
din, ar pastarasis yra tikrai dide
lis teologas. Maritain atsakė, 
kad jis nesąs joks teologas. Ta
da studentas paklausė, ar profe
sorius laiko tą vyrą dideliu fi
losofu. Atsakymas buvo toks 
pat: “Jis nėra joks filosofas”. 
Studentas nesiliovė: “Kodėl jis 
nėra nei teologas, nei filoso
fas?” “Žmogus, kuris nori būti 
laikomas kurios nors mokslo ša
kos atstovu,” atsakė Maritain, 
“turi žinoti, ką toji mokslo šaka 
tiria, studijuoja. Tai yra jos, tos 
disciplinos, materialinis objek
tas. Bet čia dar ne viskas. Jis 
turi laikytis būdo, kuriuo tas ob
jektas tiriamas. Tai sudaro tos 
mokslo šakos, tos disciplinos, 
formalinį objektą. Paprasčiau 
tai vadinama metodu. Žinoma, 
ypatingų gabumų žmonės, geni
jai, gali surasti naują metodą. 
Bet tada jų pareiga yra įrody
ti, kuo tas naujasis metodas yra 
pranašesnis, geresnis už klasi
kinį, už senąjį. De Chardin nie
ko panašaus nėra padaręs.”

Studentui to nepakako. Jis to
liau klausė: “Jei T. de Chardin 
nėra nei teologas, nei filosofas, 
tai kas gi jis yra?” Maritain at
sakė: “Jis yra teologinių bei 
filosofinių apysakų rašytojas”. 
Studentas nesuprato. Maritain 
paaiškino: “Tamsta žinai apie 
tas mokslo apysakas, angliškai 
vadinamas “science fictions”. 
Jas labai mėgsta skaityti jaunuo
liai. Ar tamsta manai, kad tas 
mokslo apysakas rašo tikri 

mokslininkai? Visai ne. Jas rašo 
žmonės, kurie turi šiokią tokią 
nuovoką apie mokslą. Bet jų kū
rybos tikras šaltinis yra jų vaiz
duotė”.

Išklausęs šitos istorijos, prisi
miniau, kaip, skaitydamas de 
Chardin raštus, aš negalėjau at
sikratyti įspūdžio, kad jo stilius 
labai primena jo tautiečio Er
nesto Renano stilių. Renano 
knygos šiuo momentu aš netu
riu po ranka. Tat negaliu ci
tuoti. Bet gerai atsimenu, kaip 
Renanas savo knygos “Jėzaus 
gyvenimas” pradžioj, bandy
damas aiškinti Kristaus gyveni
mo įvykius ir stebuklus, rašo, 
kad, girdi, galėjo atsitikti taip, 
jog koks nors gabus, lakios vaiz
duotės vyras, sėdėdamas Gene- 
zareto ežero apylinkėj, kokios 
nors vilos terasoj, ir stebėdamas 
žavingą saulėlydį, svajų užliū
liuotas, ėmė kurti tokius nepa
prastus ir įspūdingus vaizdus ir 
situacijas. Argi čia mokslo kal
ba?! Juk į kiekvieną pasakymą 
“galėjo šitaip būti” yra lygia
vertis atsakymas “galėjo ir ki
taip būti arba visiškai nebūti”. 
Visai panašiai skamba skaityto
jo ausyse de Chardin kalba. Jis 
niekada nepasako aiškiai ir 
griežtai apibrėžtos tezės, ly
dimos aiškiai suformuluotų, 
rimtų, kritiškų ir todėl priim
tinų aigumentų, įrodymų. Jis tik 
beria be jokios sistemos savo 

. mintis, kurios yra dažnai labai 
originalios, kartais įdomios. 
Visiškai taip, kaip tose “science 
fictions”.



DARBININKAS 1972 m. spalio 13, nr. 43

kad paliktų kaip istorijos doku
mentai, kaip Romos akmenys ir 
mūrai šaukia Lietuvai laisvės!

šiaip ar taip, tai labai retas 
dalykas. Būtų verta visus tuos 
įrašus surašyti, nufotografuoti,

Įrašas paminklo papėdėje, prie Santa Maria Maggiore bazili
kos. — VIVA LA LITUANIA CATTOLICA — Tegyvuoja 
katalikiškoji Lietuva. Ženklas W reiškia Viva — tegyvuoja.

GLORIA Al MARTIRI DELLA LITUANIA!
GARBE LIETUVOS KANKINIAM!
Įrašai Romos gatvėse primena Lietuvą!

Turistai, nuvykę į Romą rug- 
piūčio mėnesį, parvežė šias 
įspūdingas nuotraukas ir papa
sakojo, kas dedasi Romos gatvė
se. Pilna Roma įrašų apie Lie
tuvą ir Lietuvos kankinius.

Tų įrašų pradžia yra tokia. Kai 
šį pavasarį sujudino pasaulį su
sideginimai Lietuvoje, jaunimo 
demonstracijos, tikinčiųjų pe
ticija, tai Romoje iš vienos nak
ties pasirodė šie įrašai. Judriau
siose gatvėse, kampuose, ant 
paminklų, ant sienų, aikštėse — 
visur visur įrašai, kurių ištrinti 
negali. Įrašyta kažkokiu juodu 
dažu, lyg smala. Ypač giliai į- 
sigėrė į marmuro sienas, į senus 
akmenis. Iš ten jų neiškaiši, 
neperdažysi.

Judriose miesto gatvėse turis
tai visur mato tuos įrašus, mato 
miesto centre ir net priemies
čiuose, Romos provincijoje. 
Niekada nebuvo padaryta tokia 
didelė reklama Lietuvai.

Ir kas tai padarė? Niekas tik
rai nežino, spėjama, kad italų 
jaunimo organizacija, kovojanti 
prieš komunistus, prieš visokius 
hipius. Organizacija yra didelė 
ir labai agresyvi, įsiveržia net į 
liberalų profesorių paskaitas ir 
tokius profesorius nušvilpia.

Atrodo, tos pačios organizaci
jos rūpesčiu Šv. Petro aikštėje, 
kai popiežius laimino minią iš 
lango, buvo išdalinti tūkstan
čiai lapelių, nukreiptų prieš 
popiežių, kaip jis gali užmiršti 
kenčiančius Lietuvos katalikus. 
Ir pačioje Vatikano pašonėje 
yra prirašyta įrašų, kad popie-

Vienas iš įrašų Via Merulana: PAOLO VI!!! FAI QUALCOSA 
PER LA LITUANIA CATTOLICA!!! — Pauliau VI, daryk 
ką nors dėl katalikiškos Lietuvos! Via Carlo Alberto gatvėje įrašyta — Gloria ai cattolici lituani 

morti per la liberta — Garbė lietuviam katalikam, mirusiem

kada nestokojo, prie jų priprato 
ir nekreipia į tai per didelio 
dėmesio, todėl nei rengėjam, 
nei pačiam kongresui tie raši
niai nepakenkė.

-o-
Pasibaigus oficialiom diskusi

jom, konferencijos dalyviai 
buvo pakviesti vaišėm ir priva- 
tiem pokalbiam praėjusio 
kongreso temomis, kurių, žino
ma, greit neišsemsim.

IŠ LB VEIKLOS
— JAV LB tarybos sesijoje 

Clevelande 1972 spalio 28-29 
ypatingais svečiais dalyvaus 
JAV LB švietimo tarybos na
riai, kurie pateiks įvairius siū
lymus ir su LB tarybos nariais 
diskutuos lituanistinio švietimo 
reikalus. Ypatingais svečiais į 
šią sesiją taip pat kviečiami ir

bei tėvų komitetų pirmininkai.
— Dr. Stepas Matas, JAV L.B 

tarybos prezidiumo vicepirmi
ninkas, buvo atvykęs iš Cleve- 
lando į Chicagą pasitarti su ki
tais prezidiumo nariais ruo
šiamos JAV LB tarybos sesijos 
reikalais.

— Dr. Elenos Armanienės 
pokalbis su vienos Baltimorės

vo perduotas birželio 15. Pokal
bio tema lietė LB centro valdy
bos paskelbtą pasninką už ken-

nienė yra buvusi JAV LB tary-

— Lietuviškos spaudos anglų 
kalba paroda Stamfordo LB 
apylinkės darbuotojų rūpesčiu 
dvi savaites buvo išstatyta mies
to knygyne. Ji buvo paįvairinta 
audiniais ir gintaru. Parodą pa
rengė ir globojo J. Valiušaitienė 
ir A. Vaitužienė.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Piay — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Stereo 
Stereo 

Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 
Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 

.. Stereo 
. Stereo

Stereo

Kitas įrašas irgi Via Merulana: Gloria ai martiri della 
Lituania — Garbė Lietuvos kankiniam.

PASKUTINĖ KONFERENCIJA
(atkelta iš 3 psl.)

zultatai geresni. Dr. A. Norvi
las pabrėžė, kad, studijų die
nom pasibaigus, daugelis da
lyvių jam priekaištavo dėl per 
didelio dalyvių skaičiaus ir sto
kos laiko. Pašalinių kvietimas 
buvo ilgai svarstomas, bet, su
dėjus visus pliusus ir minusus, 
nuo to atsisakyta. Pakankamai 
problemų sudarė net ir specia
liem uždaviniam kviestų eks
pertų dalyvavimas.

Čia norėčiau įterpti 
savo trigrašį ir pastebėti, kad 
studijų dienos buvo lyg ir nau
jovė, pirmas bandymas, neturįs

organizatoriam būtų buvę 
galima vadovautis. Mano su
pratimu, už tokį sprendimą or
ganizatorių nereikia nei kaltinti, 
nei bausti. Man atrodo, kad 
tokiu sprendimu buvo iškelta 
problema, kurią reikia rimtai, 
ramiai ir šaltai išnagrinėti ir tik 
tada daryti išvadas. Ir tai tik 
ateičiai. Faktas, kad rimtiem 
laikraštininkam labai rūpėjo 

stebėti mūsų jaunimą svarstant 
svarbius lietuviškus reikalus ir 
apie juos rašyti spaudoj. Bet 
taip pat yra žinomas faktas, 
kad yra žmonių, kurie kaišioja 
nosjs, kur reikia ir kur nerei
kia, uzurpuoja mikrofonus, aiš
kina, moko, patarinėja, įtarinėja 
ir tuo viską gadina. Tokių aki
vaizdoj jaunimas pasidaro neby
lus, ir nieko neišeina. Tokį 
reiškinį man pačiam teko paste
bėti Chicagoj kongreso atidaro
muose posėdžiuose, kur dis
kusijose galėjo dalyvauti visi, 
kas tik norėjo. Gal dėl to juo
se ir jaunimo tebuvo mažiau.

Keista, kad, kai žurnalistus 
kvieti, tai jie neateina, o kai 
nekvieti, tai pyksta. Ir suvaikyk, 
kad nori, tuos visus reikalus.

Su pinigais gerai
Ačiū Dievui, dėl pinigų šį 

sykį niekas nesiskundė. Kad tik 
nebūtų bėdos, kai reikės juos iš
leisti.

Į spaudos konferenciją iš 
New Yorko atvykę kongreso

tautas Vygantas ir Antanas Sa
balis, pranešė, kad vien tik au
komis buvo surinkta daugiau 
kaip šimtas tūkstančių dolerių. 
Nors jie buvo atsargūs ir, prieš 
visus galus suvedant juodu ant 
balto, apie galutines pajamas ir 
likutį skaičiais operuoti nenorė
jo, bet patvirtino, kad balanso 
gale bus pliusas. O privačiai 
teko patirti, kad dar gi bus di
delis pliusas. Jis bus įneštas į 
PLB valdybos iždą. Romas 
Sakadolskis pageidavo, kad šie 
pinigai daugiausia būtų naudo
jami jaunimo veiklai remti. Fi
nansų tvarkytojai prašė visus 
greičiau su jais atsiskaityti, kad 
jie galėtų greičiau paruošti ga-

Laimėjimai ir pralaimėjimai
Šiek tiek atsargūs buvo kong

reso rengėjai su pareiškimais, 
kai jie patys buvo paprašyti 
vertinti kongreso rezultatus.

Studijų dienų organizatorius 
dr. A. Norvilas manė, kad stu-

50 procentų. To priežastis — 
per daug dalyvių ir permaža lai
ko. Tokias studijas reikėtų ruoš
ti dažniau, nelaukiant kongresų, 
ir atskiruose kraštuose. Šiam 
kongresui studijų dienos buvo 
labai reikalingos. Romas Saka
dolskis mano, kad kongreso 
rezultatų ieškoti dar per anks
ti ir nėra net reikalo. Po ko
kių dvejų metų jie patys pasiro
dys, kai bus pradėti vykdyti 
kongreso nutarimai. Komiteto 
pirmininkas pripažino, kad 
kongresas padarė klaidų, bet 
džiaugėsi, kad jų buvo mažiau, 
negu ruošiant pirmąjį kongresą. 
Pirmojo kongreso klaidos ant
rojo ruošėjam buvo gera pa
moka.

Aptardami bendrą situaciją, 
kongreso rengėjai pasidžiaugė 
visuomenės teigiamu dėmesiu 
ir parama. Juozas Šlajus buvo 
patenkintas spaudos talka ir vi
siem nuoširdžiai ir pakartotinai 
dėkojo. Į iškeltą klausimą, ar

kartais kongreso darbų nekliudė 
tam tikroj spaudoj pasirodę 
aštresni kritiški rašiniai, pagrįs
ti daugiau prielaidomis ir pre
tenzijomis negu faktais, kongre
so rengėjai atsakė, kad mūsų

jaus informacijos komisija savo 
darbą baigė. Greit jį baigs ir li
kusios- Bet apie kongresą bus 
dar daug kalbama ir rašoma, 
nes tai yra per* didelis ir per 
svarbus įvykis, kad jį būtų ga
lima greit užmiršti. O kai po 
dvejų Romo Sakadolskio metų 
pradės ryškėti rezultatai, vilki- 
mės, kad jie bus geri.

RUGSĖJO
AIDAI

Straipsniai: S.A. Bačkis — 
JAV de jure Lietuvos pripaži
nimo 50 metų sukaktis; R. Šil
bajoris — Struktūriniai pasi-

ciškonai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja — T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Atsiųsta paminėti
PLIENO SPARNAI, met

raštis, 1971 m. nr. 2-3. Leidžia 
Lietuvių Aero Klubas Chicago- 
je, III. Redaktoriai V. Peseckas 
ir E. Jasiūnas. Turinyje — Pa
minėta Lietuvos karo aviacijos 
50 metų sukaktis, I. Šešplaukis 
— Kaip bolševikai okupavo 
Kauno aerodromą, J. Vaičeliū- 
nas — Liaudies eskadrilė, J. 
Pyragius — Lietuvos karo 
aviacijos mokyklos pirmoji 
puskarininkių lakūnų laida, V. 
Peseckas — Š-l, dr. V. Tauras 
— Karo aviacijos medicina Lie
tuvoje, Vyt. P. — Turkų pašų 
pabėgimas, t V. Mačiulaitis — 
Kauno aukštesniosios technikos 
mokyklos aviacijos būrelis, A. 
Balsys — Atsiminimai iš Aukš- 
tagirio sklandymo mokyklos, 
S. Mockūnas — Iš transporto 
piloto prisiminimų, V. Pesec
kas — Orinis susisiekimas ne
priklausomoj Lietuvoj, Jonas 
Pyragius — Aviacijos dienos 
Lietuvoje, V. Peseckas — Pir
mieji šuoliai su parašiutu Lie
tuvoje, K. Šimkus — Iš karo 
lakūno atsiminimų, E. Jasiūnas 
— Lietuvių aviacinė veikla 
išeivijoje, E. Jasiūnas — Pau
lius Šaltenis, A. Balsys —Lakū
no atsiminimai, S. Sula — Ri
mo Kaminsko “Jungsteriai”, V. 
Peseckas — Aviomodelistas la
kūnas, Stasys Baipšys — Penk
toji oro eskadrilė. Mirusieji.

Numeryje sutelkta daug is
torinės medžiagos ir daug istori
nių nuotraukų iš aviacijos Lie
tuvoje. 104 puslapiai, kaina 3.50 
dol.. Galima užsisakyti pas ad-

Redaguoja — dr. Juozas Gir- ministratorę Br. Gustaitienę, 
nius, 27 Juliette St., Boston, 6602 S. Fairfield Ave., Chica- 
Mass. 02122; leidžia T. Pran- go, Ill. 60629.

“Nusikaltimas ir bausmė”; VI. 
Jakubėnas — K. V. Banaičio

— Lietuvos ir Vatikano diplo
matiniai santykiai 1918-1940; 
Al. Pakalniškis — Žmonių san
tykiai Žemaičiuose.

Iš grožinės literatūros: Alf. 
Gricius — Eilėraščiai; J. Jankus
— Istorija iš pirmųjų šaltinių

Apžvalgoje: S.K.R. — Po jau
nimo švenčių; J. Girnius — 
Sveikiname neužmirštamąjį 
Juozą Keliuotį; Vt. Vt. — Et
ninio paveldėjimo programa; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: A. Musteikis — 
Knyga apie marksizmą (V. S. 
Vardžio).

Viršelio 1 psl. — K. Lapšys 
(jaunimo kongreso dailės paro
doj laimėjęs I premiją): “Šokis, 
kurį matant, norisi dainuoti — 
ši mintis veda į žiląją senovę”; 
4 psl. — Raminta Baukytė — 
(jaunimo kongreso dailės paro
doj laimėjusi III premiją): ma- 
crame be pavadinimo. Šio nu-» 
meno iliustracijos: L. Surgailio 
ir L. Tuleikio tapybos darbai, 
V. Jurkūno (jaunesniojo) vinje
tė “Laivas”, Irenos Mitkutės 
(jaunimo kongreso dailės paro
doj laimėjusios IĮ premiją) al
bumo puslapis; operos, jaunimo 
kongreso, dainų šventės nuo
traukos.

Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras 
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ........
Vivat Academia, 
Kalėdų giesmės, 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija .........
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. . . . 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ..........
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės .....................................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ... ...............
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .......................................
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ........
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ....................
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .......................
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........................
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika ................ Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ........................... Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............................................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ..... -................Stereo $7.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .................

. O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ...............
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .....................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ............. ..........
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..............................................
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. . . .Stereo S6.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo ... 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6.00 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Varpas, Toronto choro liet. dainos ir operos (Stereo)
7 Kristaus žodžiai, Šv. Kazimiero parapijos choras ..........................
Operų arijos, J. Liustikaitės .-12 kūrinių ...............................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ............. .....Stereo $2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...............
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ...............................
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ................
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ..............................
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų.......
Dainos ir arijos, V. Daunoro ................ J......
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys .. 
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI .......
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų.
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d.
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .....................................
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių .......................................Stereo
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid..................Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitu muzika, dainos 27 .................................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų...............
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .......................
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ..........
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) .........................
Skamba ir aidi daina, Vilniaus choro įdainuota ..................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės ...........................................
Motule mano, T. Serapineinės dainos ...................................
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ......................
Dainos ir arijos, K. Petrausko ....................... .........................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos .'...............................................
Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų ..................... ...............................Stereo
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................     Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių........................................  Stereo
Lietuvos 5O-ties m. minėjimo giesmės su himnu .................. Stereo
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .........................................
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ....................................
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis .................................................
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers ....................................................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės, rečitalis ..........................................
Kai krinta lapai, A. Trečiokienės, dainos-arijos ..................................
Dainos ir arijos, J. Armonienės ..............................................................
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės...........................................................
Skambėkite dainos, J. Krištolaitytės ......................................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............. .............
Kur gimta padangė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių ...........................
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ..............................
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų. Stereo ........... ».................
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikos kūrinėlių ....................... . .......
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainos. Stereo ........ ....................
Tėviškės vėjas, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo'.. ............................
Ar tu meni, J3 muzikos-šokių dainos. Stereo ........ .......;....................
Sek pasaką vaikam, L. Rastenytės ir D. Lapinsko, Stereo ...............

Stereo

5.00 
5.00 
8.50 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.50 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
2.00 
2.00 
4.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

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

Stereo
Stere.o

Stereo

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5 OO 
5.00 
5.UO 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 

10.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.50 
6.00 
6.00 
6.00

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50 c.; į Kanadą $1.00)
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ROCHESTER, N. Y.

Pas Rochesterio vyskupą
Pas Rochesterio diecezijos 

vyskupą Joseph L. Hogan rug
sėjo 11 lankėsi lietuvių delega
cija. Ji pareiškė vyskupui padė
ką už liepos 16 vyskupijoj su
organizuotas pamaldas persekio
jamos Lietuvos Bažnyčios inten
cija. Pasikalbėjimo metu vysku
pas domėjosi pavergtos Lietuvos 
religiniu gyvenimu ir pareiškė 
norą dalyvauti Šv. Jurgio lietu
vių parapijos pamaldose. Para
pijos atstovas tėvas Augustinas 
Simanavičius, OFM, pasiūlė Va
sario 16-tosios minėjimo pamal
das, ir vyskupas savo dienyne 
rezervavo tam reikalui vasario 
18-tąją, sekmadienį.

Laukiam tėvo Bernardino
Nuo sunkaus darbo Šv. Jurgio 

lietuvių parapijoj tėvo Bernar
dino Grauslio, OFM, sveikata 
buvo kiek sušlubavusi. Poilsiui 
buvo išvykęs į Kennebunkportą. 
Turimomis žiniomis, tėvas Ber
nardinas pailsėjo ir pasitaisė. 
Laukiamas grįžtant į Rochesterį.

Atgijo Sakalas
Prieš keliolika metų, po II- 

rojo pasaulinio karo atvykus nau
jiem lietuviam ateiviam, Roches- 
tery atsirado jaunų sporto pajė
gų. Tuo metu sporto entuzias
tai čia susibūrė į sporto klubą, 
pavadintą Sakalu.

Šio klubo iniciatoriai buvo 
Vytautas Grybauskas, neseniai 
atvykęs iš Prancūzijos, muzikas 
Petras Armonas, klaipėdietė 
Gailiūtė, H. Žemelis, A. Cie- 
minis, R. Bliudnikas ir eilė kitų.

Tuo metu Rochesterio Sakalas 
buvo vienas pajėgiausių sporto 
klubų Šiaurės - Rytų apygardo
je. Kai Amerikos krepšininkai 
vyko į Pietų Ameriką, trene
ris ir komandos vadovas buvo 
Sakalo klubo narys Vytautas Gry
bauskas. Sportininkų išvykos fi
nansinei paramai iš Rochesterio 
buvo surinkta apie 280 dol., ku
riem sutelkti daugiausia pasidar
bavo Ramūnas Bliudnikas.

Prieš 13 metų Šiaurės - Rytų 
ir Kanados sporto apygarda pa
sirinko Rochesterį savo meti
niam suvažiavimui; tuo būdu 
Rochesterio sporto klubui buvo 
parodytas atitinkamas dėmesys.

Laikas daug ką pakeitė. Sa
kalas išseko ir ilgesnį laiką ne
berodė gyvumo.

Likimas lėmė, kad Rocheste
rio lietuvių katalikii Šv. Jurgio 
parapijos administravimą per
ėmė tėvai pranciškonai. Į pa
rapiją atvyko jaunas, energingas, 
didelių organizacinių gabumų 
tėvas Augustinas Simanavičius, 
OFM. Būdamas didelis jaunimo 
draugas ir sporto mėgėjas, jis at
gaivino apsnūdusį Sakalo vei
kimą.

Šiuo metu sporto klubas Sa
kalas turi keletą sekcijų: stalo 
teniso, golfo, krepšinio, lengvo
sios atletikos.

Vasaros pabaigoj vietinės pa
jėgos turėjo stalo teniso turny
rą. Gi rugsėjo 16 Rochestery 
buvo suruoštas Kanados sporto 
apygardos golfo turnyras. Jame 
dalyvavo ir Sakalo ir Toronto 
Aušros ir Vyčio sporto klubų 
golfininkai.

Golfo turnyre pirmą vietą lai
mėjo Toronto golfo žaidėjas Alg. 
Simanavičius. Gi vietinio sporto 
klubo Sakalo pirma vieta atite
ko vyriausiam amžium golfo žai
dėjui Jurgiui Savage, antra —' 
tėvui Augustinui Simanavičiui, 
OFM.

Pažymėtina, kad golfo turnyre 
dalyvavo žaidėjai tarp 25 ir 70 
metų amžiaus.

Po turnyro, vakare, buvo pa
silinksminimas su įvairia ir į- 
domia programa, kurią atliko 
vietinės meno mėgėjų pajėgos 
— jaunimas. Solo padainavo, pa
lydint pianu Raimundui Obaliui, 
jauna dainos mėgėja Irena Šab- 
lauskaitė. Jonas ir Rita Šipailos, 
Nijolė Mačiulytė ir vienas jų 
partneris amerikietis atliko akro- 
batiškus psorto numerius.

Šiuo metu Sakalo pirminin
kas yra Kostas Mačiulis, sekre
torius Laima Lelis. Yra ir sek
cijų vadovai. V.V.

Rugsėjo 11 lietuvių delegacija lankėsi pas Rochesterio 
vyskupą Joseph L. Hogan ir jam padėkojo, kad liepos 
16 buvo paskelbęs maldos dieną už persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje. Vyskupui ta proga įteikė padėkos adresą. Vys
kupas pažadėjo dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės minė

jime vasario 18. Nuotraukoje iš k. Tėv. Augustinas Simanavi
čius, OFM, Romas Sedlickas, vysk. Hogan, Jūratė Krokytė, 
Valerijonas Vitkus ir Petras Pikūnas. (Nuotrauka is Rocheste
rio vyskupijos laikraščio Courier-Journal).

PARAŠŲ RINKIMAS JAUNIMO

PETICIJAI

Jaunimo kongrese Chicagoj 
paskleista daug minčių, išdisku
tuota daug naujų sumanymų ir 
planų. Visa tai labai gražu.

Tarp tų užsimojimų yra vie
nas svarbus ir konkretus už
davinys: pasiųsti lietuviško jau
nimo vardu peticiją į Jungtines 
Tautas su puse milijono parašų. 
Tam uždaviniui atlikti yra rei
kalinga didelė visų lietuvių tal
ka. Todėl jaunimo peticijų ko
misija paskelbė parašų rinkimo 
vajų, kviesdama į tą darbą įsi
jungti visas lietuvių organizaci
jas, ypač jaunimą.

Chicagos priemiesčių keturi 
skautų tuntai jau įsijungė į tą 
darbą, įtraukdami ir savo tėve
lius. Iš kitų organizacijų ypatin
gai nuoširdžiai prisideda Balfas 
su visais savo skyriais ir aukų 
rinkėjais, kurie, rinkdami aukas, 
palieka peticijų lapus pas auko
tojus. kad jie. surinkę parašus, 
grąžintų tuos lapus tiem patiem 
rinkėjam. Išdalinta tūkstančiai 
lapų.

Taip pat ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės visuose 
vidurio vakaruose yra jau gero
kai įsitraukusios i ši darbą. Chi
cagoj yra sudarytas koordinaci
nis komitetas, kuris pasiryžęs 
darbą varyti iki laimingos pa
baigos. Yra nustatytos kvotos or
ganizacijom ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėm.

Taip, Chicaga jau pajudėjo. O 
kaip su kitais miestais? Ką daro 
New Yorkas, Clevelandas, 
Detroitas? Ar jie turi koordina
cinius komitetus? Ar pas juos 
Balfas pasiryžęs įsijungti į tą 
parašų rinkimo akciją?

Mūsų visų pareiga padėti iš
nešti šį jaunimo sumanymą iki 
garbingos pabaigos. Tai gražus 
ir patriotinis užmojis, kuris pa
sitarnaus ir Lietuvos reikalui. O 

LEIDINYS APIE JAUNIMO CENTRĄ

Tėv. Jonas Kubilius. S. J^ 
kuris buvo vyriausias naujoj 
sios Jaunimo Centro staty
bos vykdytojas.

juk tas visas darbas turi taip 
pat ir auklėjamosios reikšmės, 
pačiam jaunimui.

Ypač lauktina, kad pajudėtų 
didžioji New Yorko lietuvija su

New Haven, Conn.
Pradedam naują darbo sezoną
Netruko vasara prabėgti, o ru

dens vėsuma lyg pabudino vėl 
visus darbui.

New Haveno ir apylinkės lie
tuviam paskatinimas veikti 
buvo rugsėjo 10 dienos lietuviš
ka programa, vietinės televizi
jos 8-tam tinkle. Kiek teko gir
dėti, programa amerikiečiam 
labai patiko. Stotis yra gavusi 
padėkos laiškučių ir prašymų, 
kad tokios rūšies programų 
duotų daugiau. Tikimasi, kad 
ponia Laurai Vlock ir ateity dar 
leis lietuviam savo progra
moj pasirodyti. Dar ir dabar ne
vėlu parašyti stočiai laiškutį 
su padėka, įvertinimu ir pagei
davimu.

Jaunimo kongrese dalyva
vo Vaiva Vėbraitė, M IT studen
tė, ir Gitą Merkevičiūtė, ką tik 
grįžus iš Prancūzijos, kur metus 
studijavo prancūzų kalbą. Šo
kiuose dalyvavo Linas Lipčius, 
Vasario 16-tos gimnazijos mo
kinys. Be jų, jaunimo kongre
sai! iš mūsų kolonijos buvo nu
vykę ir pora suaugusių asmenų.

Mergaičių vasaros stovykloj, 
Neringoj, stovyklavo Viktutė 
Kronkaitytė ir Daina Žemliaus- 
kaitė. Stovyklos vadovybei tal
kino Vaiva Vėbraitė, o Emili
ja Šaulienė penkias savaites šei
mininkavo mergaičių, berniukų 
ir moksleivių ateitininkų sto
vyklose.

Rugsėjo 17 per lietuviškas pa
maldas klebonas kun. A. Zana- 
vičius prisiminė velionį prof, 
dr. Antaną Salį.

Chicagoje rugsėjo 10 su iš
kilmėmis pašventinti ir atidary
ti Jaunimo centro nauji pasta
tai. Dabartinis centras buvo per 
mažas, tad reikėjo jį praplėsti, 
pristatant naują priestatą.

Tų iškilmių proga išleistos 
“Mūsų žinios” — stambus ir di
delis biuletenis. Kaip skelbia 
metrikos, jėzuitai savo veiklai 
atžymėti leidžia biuletenį — 
“Mūsų žinios”. Jį spausdina M. 
Morkūno spaustuvė, pasirodo 
kas dvi savaitės.

Jaunimo pastatų pašventi
nimo proga išleistas toks biule
tenio numeris turi 156 psl. 
Pradžioje nuotraukomis pavaiz
duota naujojo priestato statyba, 
toliau sudėti sveikinimai. Svei
kinimai sutvarkyti gražiai ir sko
ningai. Įdedama viena didelė 
iliustracija, paskui sveikinimo 
tekstas. Taip visa knyga pasi
daro lyg koks albumas, kurį 
su įdomumu vartai. Tada pama
tai, kokia gyva veikla Jaunimo 
Centre, kiek jis turi bičiulių 
bei rėmėjų.

jaunimo organizacijomis ir Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkėmis.

Parašų rinkimo vajus baigsis 
gruodžio mėnesį, tad laiko likę 
nedaug, o darbas laukia dauge
lio rankų ir pasiaukojusių šir
džių.

A. P. Bagdonas

ALRK Moterų 33 kuopos pir
masis sezono susirinkimas įvy
ko rugsėjo 17. Šiltą, gražią ru
dens popietę susirinkimai! at\ y- 
ko 14 narių. Pasidalinta minti
mis apie lietuvišką veiklą, pasi
gėrėta lietuviška programa tele
vizijoj ir nutarta ruošti Kū
čias kuopos narėm ir jų šei
mom gruodžio 16, 6 vai. p. p. 
parapijos salėj. Pirmininkė M. 
Jok ubai tė prašė ir ragino na
res padėti parapijos tarybai 
ruošti pietus, kurie įvyks spalio 
15, 1 vai. p. p. Kitas kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 19.

New Haveno LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Antanas 
Gruzdys rugsėjo 16 sulaukė 65 

’metų amžiaus. Prasivėrus du
rim į viliojantį poilsį, linkini jo 
nesirinkti, o dirbti ir toliau 
tėvynei Lietuvai.

Ir Šiais metais dėl mokinių 
stokos lietuviška mokykla ne
atsidarė. Norintieji savo vaikus 
lietuviškai mokyti veža juos į 
Hartfordą apie 39 mylias.

LRKSA metinis suvažiavimas 
įvyko spalio 24 parapijos salėj. 
Dalyvavo 15 asmenų.

Albina Lipčienė

Praplėsto Jaunimo Centro Chicagoje fasadas. Viršum durų 
iš plytų išdėtas M. K. Čiurlionio paveikslas — Vyties pre
liudas. Priešais duris yra paminklas žuvusiem dėl Lietuvos 
laisvės.

Newark, N. J.
Parapijos žinios

Švč. Trejybės lietuvių para
pijos visos draugijos lapkričio 5 
rengia parapijos pietus. Komite
to rengimo garbės pirmininkais 
yra prel. J. Scharrius ir kun. 
Petras Totoraitis. Po pietų bus 
šokiai. Pietų pradžia 12 vai.

Lapkričio 27 bus blynų pietūs 
ir šokiai. Pradžia 12 vai. Abu 
pobūviai rengiami parapijos 
salėje, 207 Adams Street. Pel
nas skiriamas parapijos statybos 
fondui.

Parapijos kunigai ir parapie- 
čiai sveikina šias poras, šven
čiančias vedybinio gyvenimo 
sukaktį: Mr. ir Mrs. Jasukai- 
tis spalio 17 šventė 55 metų su- I 
kaktį. Mr. ir Mrs. J. Matulis 
50 metų sukaktį šventė rugsėjo 
24. Sukakties mišias koncele- 
bravo jų sūnus kun. Albertas 
Matulis su parapijos kunigais, i 
Kun. A. Matulis yra Šv. Myko
lo lietuviu parapijos administra
torius Bayonnėje, N.J.

Rugsėjo 13 mirė Juozas Mont- 
vidas, palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse rugsėjo 13 po pamaldų 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Mi
šias koncelebravo prel. John J. 
Scharnus, kun. Petras Totoraitis 
ir kun. J. Kubilius, S J, iš Mont- 
realio. Velionis buvo ilgus me
tus iždininku .Šv. Jurgio pa- : 
šnipinėje draugijoje. Taip pat į 
buvo ir Lietuvos vyčių 29 kuo
pos narvs. Liko jo motina ir bro
lis.

F.V.

VISUR

— Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai — Juozas Kajec- 
kas, Anatolis Dinbergs ir Ernst 
Jaakson, rugsėjo 29 buvo su
sirinkę Estijos generalinio kon
sulato patalpose New Yorke 
pasitarti einamaisiais reikalais. 
Pasitarime taip pat dalyvavo 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis ir Estijos kon
sulas Aksel Linkhorst. (E)

— Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis rugsėjo 
28 dalyvavo Ghanos misijos 
prie Jungtinių Tautų priėmime, 
spalio 2 konsulas Simutis ir po
nia dalyvavo “New Yorko bur
mistro John Lindsay priėmime, 
Jungtinių Tautų 27-sios-asamb
lėjos sesijos atidarymo proga. 
(E)

— Vliko pirmininkas dr. K. J. 
Valiūnas, Pasaulio latvių fede
racijos pirmininkas Uldis Grava 
ir Pasaulio estų tarybos pirmi
ninkas Alfred Anderson rugsėjo 
25 New Yorke tarėsi dėl artė
jančios Europos saugumo kon
ferencijos, dėl tarpusavio in
formacijos, dėl šių trijų organi
zacijų vadovybių pastovesnio 
veiklos centro. Galėtų būti su
darytas visų trijų organizacijų 
branduolys. (E)

— Respublikonų partijos tau
tybių grupė Chicagoj, Century 
Club, spalio 13 ruošia priėmimą 
prezidento Nixono perrinkimui 
remti. W. Clement Stone sutiko 
būti šio priėmimo globėju. Gar
bės pirmininkas yra lietuviam 
labai palankus kongresmanas 
Edward J. Derwinski. Priėmi
me žada dalyvauti aukšti parei
gūnai iš Washington©, lokaliniai 
pareigūnai ir etninių grupių 
atstovai. Priėmimo tikslas pa
rodyti etninių grupių solidaru
mą prezidento Nixono per
rinkimui. Priėmimo komiteto 
pirmininkas yra dr. Kazys Bobe
lis, Altos pirmininkas.

— JAV LB tarybos prezidiu
mas išsiuntė LB tarybos na
riams bendralaiškį Nr. 14, ku
riame pranešama, kad kores- 
pondenciniame tarybos po
sėdyje dalyvavo 46 nariai ir ne
dalyvavo 13 narių. Posėdžio 
dalyviai nutarė kitą sesiją šauk
ti spalio 28-29 Clevelande. Se
sijos posėdžiai vyks Sheraton 
Inn-Hopkins, 5300 Riverside 
Drive, Cleveland Hopkins In
ternational Airport, Cleveland, 
Ohio 44135, telef. (216) 267- 
1500. Viešbutis yra Cleve
land© Hopkins aerodrome (pa
togioj vietoj lėktuvu atskren- 
dantiem) ir prie pat Interstate 
71, netoli Ohio Turnpike (auto
mobiliu atvažiuojantiem).

— Studentų Ateitininkų Są
jungos metinis suvažiavimas 
įvyks Chicagoj, spalio 13-15. 
Penktadienio registracija ir su
sipažinimo vakaras įvyks Jauni
mo centre. Šeštadienio posė
džiai Ford City Green Room, 
76 ir Cicero Avė. Posėdžių me
tu bus svarstomi SAS reikalai, 
renkama nauja centro valdyba. 
Augustinas Idzelis skaitys pa
skaitą “Šių dienų kaita, moralė 
ir studentas ateitininkas”. Vaka
re šokiai su vaišėmis Knights of 
Columbus salėje, 2306 W. 69 St. 
Sekmadienį mišios Jėzuitų 
koplyčioj ir uždarymas Jaunimo 
centre.

— Rašytojo A. Barono knygos 
‘ Vėjas lekia lyguma’ lei
džiamas antras leidimas. Pasi
rodys prieš Kalėdas.

— Jonas Govėdas, baigęs To
ronte muzikos konservatoriją ir 
muzikos fakultetą Toronto uni
versitete, išvyko į Angliją. Lon
done toliau studijuos muziką. 
Gyvendamas Toronte, jis garsė
jo kaip gabus akompaniatorius. 
Jo pastangomis naudojosi so
listai, jaunimo ir parapijų cho
rai.



6 DARBININKAS 1972 m. spalio 13, nr. 43

OLIMPINIŲ 
ŽAIDIMŲ 
MUENCHENE 
MARGUMYNAI

Pabaltiečių duoklė
Sabaitė (sidabro medalis), 

Šapka, Plungė ir Bitė — keturi 
lietuviai, apie kuriuos jau bu
vome užsiminę, rašydami apie 
lengvąją atletiką. Įdomu, kad tų 
trijų vyrų pavardės baigiasi, pa
sakytum, moteriškom raidėm: a 
ir ė . . . Be jų, SS rinktinėj 
Muenchene buvo dar trys lietu
viai: plaukikė Birutė Užkuraity- 
tė, irkluotojas Vladas Česiūnas, 
su Lobanok kanadiškoj dvejukėj 
iškovojęs aukso medalį, ir krep
šininkas Modestas Paulauskas, 
taip pat pasipuošęs aukso me
daliu.

O kaip su kitais pabaltiečiais? 
Kreipėmės į estų žurnalą Meie 
Tee (Mūsų Kelias) ... Iš es
tų į Muencheną p a t e- 
ko tik du. Abu, kaip romėnų 
laikais Cezaris: atėjo, pamatė ir 
nugalėjo . . . Juri Tarmak nuraš
kė aukso medalį šuolyje į aukš
tį, įveikęs 2,23 m, o Jaan Talts 
neatsiliko sunkumų kilnojime 
— sunkiame svoryje jo galutinė 
pasekmė 580 kg (naujas olimpi
nis rekordas).

Latvių laikraščio Laiks žinio
mis, Muenchene buvo trys jų tė
vynainiai: Janis Lusis, ieties 
metime gavęs sidabro medalį, 
Juris Silovs, padėjęs SS ket
vertukui lai mėti antrą vietą 
4x100 m estafetėj per 38,8 (Si
lovs bėgo trečiuoju) ir Biruta 
Herzova-Herzberga, vandens 
slalome užėmusi 17. 
vietą. Nėra tikra, ar SS 
rankinio komandoj (5.vieta) žai

dė vartininkas Janis Vilsons. 
Beje, Lusis, dalyvavęs trijuose 
olimpiniuose žaidimuose, dabar 
turi visus tris medalius: aukso 
(Meksikoj 1968), sidabro

Po nepavykusių lenktynių: 
Algis Oleknavičius, Vakarų 
Vokietijos 100 km dviračių 
ketvertuko dalyvis.

(Muenchene 1972), bronzos 
(1964 Tokyo).

Balansas: iš Pabaltijo žinoma 
12 sportininkų (Lietuvos 7, Lat
vijos 3, Estijos 2). Pabaltiečiai 
laimėjo 4 aukso ir 3 sidabro 
žymenis. Dar smulkiau lukš
tenant medalius, būdinga, kad 
abu estai auksinius laimėjo in
dividualiai, o abu lietuvių auk
siniai pasiekti komandose; si
dabro medalių trikampy lietu
vaitė Sabaitė ir latvis Lusis — 
individualėse varžybose, o lat
vis Silovs — komandinėse.,

-o-
Iš viso Muenchene išdalinta 

195 aukso, 194 sidabro ir 210 
bronzos medalių. Bokse ir judo 
bronzos medaliai duoti dviems, 
kurie buvo pasiekę pusiau- 
baigmę, be to, keliose varžybo
se medaliai nedalinti, nes daly
viai buvo diskvalifikuoti ir kt.

Lyginant su Meksika, Muen
chene programa padidinta 23 
rungtim. Nors dalyvavo spor
tininkų iš 124 kraštų, medaliais 
pasipuošė tik 48 kraštų atsto
vai. Visi kiti liko be tų baig
minių puošmenų, bet pagal 
olimpinius principus — svarbu, 
kad dalyvavo.

Krepšinio mozaika
Apie baigmines rungtynes 

JAV — SS, ypatingai apie pas
kutiniąsias tris sekundes, bus 
dar ilgai kalbama. Kaip ten be
būtų, SS gavo aukso medalį, 
įveikusi JAV 51-50. Modestas 
Paulauskas, susižeidęs, pasiro
dė tik antro kėlinio pabaigoj ir 
iš 4 gautų baudų susmaigstė 
3.

Ir taip, pasibaigė JAV perga
lių sriautas olimpiniuose žaidi
muose, prasidėjęs 1936 Berly
ne. Tada JAV baigmėj nugalėjo 
Kanadą 25-16. Lietuvis Pranas 
Lubinas buvo JAV rinktinės ka
pitonas. O dabar, po 36 metų, 
aukso medalis atiteko SS ir jos 
rinktinės kapitonas vėl lietuvis 
Modestas Paulauskas . . .

SS olimpiniame krepšinyje 
pradėjo dalyvauti 1952 Helsin
ky ir sąžiningai rinkdavo sidab
ro medalius, tik 1968 Meksi
koj turėjo pasitenkinti bronza, 
nes į antrą vietą iškopė Jugosla
vija. Pėr visą tą laikotarpį SS 
rinktinėj žaidė 6 lietuviai: Bu
tautas, Petkevičius, Lagunavi- 
čius, Stonkus, Lauritėnas ir 
Paulauskas.

Muenchene dar dvi rinktinės 
savo sudėty turėjo po vieną lie
tuvį: už Braziliją (7 vieta) žai
dė Radvilas Gorauskas, o už 
Australiją (9 vieta) — Edvardas 
Palubinskas, pasižymėjęs taškų 
medžiotojas.

Pažymėtina, jog „ bronzos 
medalį gavo Kubos rinktinė. 
Verta prisiminti, kad prieš olim
pinius žaidimus Meksikoj ku
biečius metus laiko treniravo 
Stepas Butautas, prieš tai ne 
kartą lankęsis JAV, kaip SS mo
terų rinktinės treneris. Dėl tre
čios vietos Kuba įveikė Italiją 
vieno taško skirtumu 66-65.

Pradinėse rungtynėse Austra
lija su Palubinsku buvo įveiku
si Braziliją su Gorausku 75-69. 
Vėlesniuose žaidimuose (dėl

Radvilas Gorauskas, žaidęs 
Brazilijos krepšinio rinkti
nėj (7 vieta Muenchene).

5-8 vietos) Brazilija nugalėjo 
Čekoslovakiją 87-69, o dėl 9-12 
vietos Australija įveikė Vakarti 
Vokietiją 70-69 ir Lenkiją 91-83.

Krepšinio lentelė: 1. SS, 2. 
JAV (amerikiečiai neatėjo pasi
imti sidabro medalių). 3. Ku
ba, 4. Italija, 5. Jugoslavija, 6. 
Puerto Rico, 7. Brazilija, 8. 
Čekoslovakija, 9. Australija. 10. 
Lenkija, 11. Ispanija, 12. Vaka
rų Vokietija, 13. Filipinai, 14.

HARTFORD, CONN.
Lėktuvo nelaimėj žuvo 

lakūnas Sigitas Šerkšnas

Rugsėjo 23. šeštadienį (1:1.8 
vai. rytą), lėktuvo nelaimėj 
Newarke, N. J., Tarptauti
niame aerodrome (Internation
al Airport) žuvo Sigitas Šerkš
nas, a.a. dr. Antano ir Elz
bietos Šerkšnų sūnus. Dvimo
toris lėktuvas (Twin Engine 
Beechcraft), tik pakilęs skristi 
atgal į Bradley International 
Airport (Windsor Locks. Conn.), 
vos minutei praėjus, iš 300 
pėdų aukščio nukrito ant Penu 
Central geležinkelio bėgių. 
Lėktuvas sudužo. Pilotas Sigitas 
Šerkšnas ir jo padėjėjas Elmer 
Brewer užsimušė. Lakūnai 
buvo išmesti iš degančio lėk
tuvo. Nelaimės metu buvo 
skraidinamas paštas.

A. a. Sigitas Šerkšnas buvo 
pašarvotas Karlono-Molloy kop
lyčioj, Farmington Ave. JĮ lan
kė daug draugų ir pažįstamų. 
Pirmadienio vakarą Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis su su
sirinkusiais sukalbėjo dali ro
žančiaus. Karstą dengė nepa
prastai daug gėlių vainikų ir 
gėlių puokščių.

Antradienio rytą velionis 
buvo atlydėtas į Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčią. Mi
šias aukojo trys kunigai: klebo
nas kun. Juozas Matutis, kun. 
Stasys Yla ir kun. Vytautas Bi
tinas. Pamokslą lietuviškai pa
sakė kun. St. Yla, o angliškai 
— klebonas kun. J. Matutis. 
Per mišias solo giedojo Irena 
Petkaitienė, dr. Izidorius Alis ir 
muz. Jurgis Petkaitis. Palaidotas

Japonija, 15. Senegalas, 16. 
Egiptas.

Mirga marga
Plaukyme išsiskyrė: vyrų gr. 

Mark Spitz (JAV) ir moterų — 
Shane Gould (Australija). Spitz, 
po nesėkmės Meksikoj, Muen
chene suspindo visom vaivo
rykštės spalvom. Atlaikė aš- 
tuonerių dienų įtampą, plaukė 
13 kartų ir tik du kartu nebuvo 
pirmuoju, bet tąsyk, užplau
kimuose, dar nebuvo kovojama 
už medalius. Spitz laimėjo 7 
aukso medalius (iš jų 3 esta
fetėse) ir toks pasiekimas istori
joj vienkartinis.

Į didesnę aukso medalių 
puokštę vilčių turėjo ir jaunoji 
Gould. Jau vien jos pavardė 
artina prie aukso ... Ji verkė 
ir juokėsi išvien, ir toks deri
nys ją lydėjo pergalėj ir pra
laimėjime. Pirmasis laimikis 
pačią pirmąją žaidimų dieną — 
2(X) m įvairiam plaukyme, o 
smūgis 100 m laisvu stiliumi, 
kur ji, pagal daugį, turėjo laimė
ti, o liko trečiąja . . . 200 m į- 
vairaus plaukymo rungtis turėjo 
būti lyg apšilimas 100 m kla
siškam nuotoliui, bet išėjo ki
taip. Tokie yra olimpiniai žai
dimai . . .

Gould dar laimėjo 200 ir 400 
m laisvu stilium, o 800 m lais
vu stilium gavo sidabrinį. Pra
našaujama. kad Montrealy 1976 
ar nesužėrės ji, kaip Muenche
ne spindėjo Spitz — tada Gould 
bus arti 20 metų. Kol kas ji ne
šiojasi talismaną — australišką 
meškiuką, berniukais nesidomi, 
o jos pažymiai mokykloj tokie 
pat geri, kaip ir jos pasekmės 
plaukyme, kuriam ji kasdien 
skiria valandas . . .

Lakūnas Sigitas Šerkšnas, 
žuvęs rugsėjo 23.

Šv. Benedikto kapinėse, Bloom
field. Conn., prie savo tėvelio 
kapo. Į kapus palydėjo visi 
trys minėtieji kunigai. Maldas 
sukalbėjo klebonas kun. J. Ma
tutis. Visi sugiedojo “Viešpa
ties Angelas“, vadovaujant sese
lei Palmyrai. Šermenyse lankė
si ir daugiau Putnamo seselių. 
Velionį aplankė ir kun. dr. Val
demaras Cukuras.

A. a. Sigitas Šerkšnas paliko 
žmoną Kristiną Raščiūtę-Šerkš- 
nienę. du sūnus — Paulių, 7-rių 
metų, ir Antaną, 3-jų metų, mo
tiną Elzbietą Šerkšnienę-Si- 
monaitienę. gyv. Bl<x>mfielde, 
Conn., brolį aviacijos majorą 
Tolių Šerkšną, tarnaujantį Oma- 
hoj, Nebraska, Strategic Air 
Command, seserį Mariją Hes-

(nukelta į 7 psl.j

Brendant į kitas sporto šakas, 
vėl užtinkame vieną lietuvį — 
dviratininką Algį Oleknavičių, 
kuris buvo įteiktas į Vakarų Vo
kietijos rinktinę. Mums džiugu, 
kad vokiečių spaudoj lietuviška
sis Algis nėra sudarkytas — 
taip ir rašoma, kaip mes įpratę 
— Algis. Vakarty Vokietijos dvi
ratininkų 'ketvertukas taikė į 
bronzos medalį, bet išėjo kitaip, 
ir svajotojai nutūpė į 20. vie
tą. Veteranas treneris Rudi Altig 
savuosius ramino, esą, pasau
lis dėl to nesugrius . . . Betgi 
vyrai buvo priblokšti — sunku 
išaiškinti, kodėl viskas taip su
biro į šipulius. Posūkis įvyko 77 
km, kai vieno iš keturių, Tisch- 
lerio, nervai neišlaikė, dar jis 
patraukė raumenį, ir komanda 
sugriuvo. Oleknavičius, berly
nietis, kurio sparta ir ritmine

Olimpiada ir olimpiniai žaidimai
Jau ne kartą mūsų spaudoj 

teko pasisakyti, bet senos klai
dos ir toliau įkyriai kartojamos. 
The New York Times rug
sėjo 10 davė pipirų tiems aukš
tas algas i mantie ms ABC-TV 
pranešėjams, kuriems retkar
čiais išsprūsdavo toks sakinys: 
“Grįšime į XX olimpiadą po šio 
pranešimo“. NYT žodžiais, tai 
atitinka posakiui: “Grįšime į 
XX amžių po šio pranešimo“.

Prieš įvykius Muenchene 
ABC-TV’ bendradarbiams buvo 

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, » 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums. *

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
’ kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės jstaigos New Yorke:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall SL . W A 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. DI 2-2374
SO. BOSTON. Mass. 02127 — 390 West Broadway AN 8-8764
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. BE5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 203—249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 382-1568
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. ' FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 731-8577
PARMA, Ohio 44134 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue BA 5-5923
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue OR 4-3930
BAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street ME 3-1853
SOUTH RIVER, NJ. 08882----- 168 .Whitehead Ave. ' 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison SL 798-3347
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street .LY 9-9163
VINELAND, NJ. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 891-8423

nuojauta buvo galima neabejoti, 
taip pat lyg nesavas . . . Kai 
silpniausias dalyvis, Kai b, pra
dėdavo didinti spartą, kiti, at
seit, stipresnieji, jam šaukė: 
"Žmogau, neskųsk taip greitai!’’ 
100 km lenktynes laimėjo SS,
2. Lenkija, o Olandija, užėmusi
3. vietą, diskvalifikuota. Tokie 
yra olimpiniai žaidimai ...

Futbolą laimėjo Lenkija, 
baigmėj įveikusi Vengriją 2-1, 
trečioj vietoj SS ir Rytų Vokie
tija. Tuo būdu, lenkai sudarkė 
vengrų viltis tretįjį iš eilės kartą 
laimėti olimpinį futbolą.

Vyrų tinklinyje vyravo Japo
nija, 2. Rytų Vokietija, 3. 
SS; moterų gr. laimėjo SS, 2. Ja
ponija, 3. Šiaurės Korėja.

1976 olimpiniai žaidimai 
ruošiami Montrealyje.

K. Cerkeliūnas

išdalinta jų pareigūno Terry O’ 
Nei! trijų tomų informacinė stu
dija, kad televizijos olimpinis 
personalas būtų apsišvietęs. At
rodo, kai kurie pranešėjai neį
sidėmėjo esminių dalykų. Tos 
informacijos I tomo 522 psl. 
išaiškintas skirtumas tarp olim
piados ir olimpinių žaidimų.

Trumpai — olimpiada yra ke
turių metų laikotarpis tarp olim
pinių žaidimų, bet ne patys 
olimpiniai žaidimai.

K. Ck.

Jurgio Spurgio nuotykiai AŠ TAVE PAMOKYSIU!
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PAREMTA! ATMESTI! PALIKTI!
LRKSA 65-sis seimas Chicagoj
Bankete buvo gražios publikos

Continental salėj vietos ma
žoka. 5 valandą jau ji pilna į- 
vairios ir gražios publikos. Prie 
gerai veikiančio baro jokių 
ginčų ir kartų skirtumų. Kiek
vienas gali užsisakyti, kas jam 
patinka ir kas pritinka. Drąsos 
užtenka čia visiem. Nuotaiką 
kelia ir buvęs priėmimas pas 
Rudžius. Kun. A. Stašiui dide
lis palengvinimas, nes nereika
lingas raginimas prie baro. Vi
si gerai suprato: gerkim, balia- 
vokim Nugėrę dainuokim . . . 
Mes dar turim pinigų ir sura
sim sau draugų . ..

Po geros valandos jau kok
teilių laikas baigiasi, ir kun. A. 
Stašys savo balsu drebina salę, 
praSydamas svečius užimti skir
tas vietas, ir praneša linksmą 
naujieną, kad baras nebus už
darytas ir veiks visą laiką. Prie 
baro nesusibarę, atsigaivinę ii 
atvėsę pradeda aptilti. Pasveiki
nęs svečius ir garbės stalą, kun. 
A. Stašys pakviečia prel. J. Boll 
sukalbėti maldą prieš valgį. 
Malda graži, gražiai sudėstytais 
sakiniais- ji prašo Dievulį palai
mos maistui ir dar priedui 
dvasinio peno seimo delegatų, 
sielai ir protui stiprinti, darant 
sprendimus. Prel. J. Boll — re
to gabumo kunigas ir gali gerai 
ir turiningai kalbėti. Iš jo pa
mokslo bažnyčioj ir maldos ban
keto pradžioj matyti, kad gerai 
yra apsiskaitęs ir neatsilikęs 
nuo šių dienų gyvenimo. Nie
kur nešvaisto tuščių posakių. 
Gerai apgalvoja, kas sakytina.

Po maldos kun. A. Stašys 
kviečia visus gerai pasistiprinti, 
nes esą numatyta daug kalbėto
jų ir reikėsią geros kantrybės. 
Dar paprašo susikaupus išklau
syti trumpo, bet gero koncerto. 
Pristato dainininkę Audronę 
Simonaitytę ir pianistą Alvydą 
Vasaitį. Pasakius, kad solistė 
dar ne-taip seniai atvykus iš 
pa vergto^Lietuvos, ji sutin
kama plojimų audra. Solistė pa
dainavo gana daug liaudies dai
nelių ir operų ištraukų. Ji yra 
lietuviško jaunimo ir muzikų 
šeimos tikras papuošalas. Bejos 
dabar neapsieina nė vienas 
žymesnis parengimas. Koncerto 
atlikimas puikus. Tik reikia ap
gailestauti, kad salės aplinka vi
sai netiko koncertui, o jau A. 
Vasaičiui akomponuoti buvo 
tikras vargas su tokiu pianinu, 
kuris tetinka tik išmesti. Kon
certavusieji palydėti ne tik plo
jimais, bet ir tostais už jų ge-
rą ateitį muzikoj.

Nuraminęs plojimų audrą, 
kun. A. Stašys pradėjo skelbti 
eilę sveikinimų. Svarbesniem 
perskaityti pasikvietė iš svečių 
tarpo Kučėnienę. Pažymėtini 
sveikinimai — prezidento Nixo- 
no ir miesto burmistroi Daley. 
Iš sveikinusių žodžiu pažymė
tina gen. konsule Jozefina 
Daužvardienė: jos sveikinimas 
buvo gerai paruoštas ir apgalvo
tas. Pažymėtinas ir dr. Stepas 
Biežis, kuris labai gražiai pa
sveikino katalikiškąjį susivieni
jimą SLA vardu ir, kad parody
tų tikrąjį nuoširdumą bendroj 
lietuviškoj veikloj, apkabinęs 
Leonardą Šimutį, jį pabučiavo. 
Susilaukė audringų plojimų.

Toliau kun. A. Stašys, su pa
LRKSA seimo bankete dainuoja Audronė Simonaitytė, prie 
piano A. Vasaitis. Nuotr. A. Gulbinsko

senusiais anekdotais pristatyda-. 
mas dr. K. Bobelį, kaip Altos 
nesėkmingos delegacijos į

LRKSA seimo dalyviai Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

Washingtoną vadovą, blogai pa
sitarnavo, nes parodė tik Altos 
nuosmūkį. Kalba, kurią dr. K. 
Bobelis pasakė, buvo tikrai ne 
vietoj ir ne į temą. Banketai 
asmeniškų sąskaitų suvedinėji
mam netinka. Nuotaikas pataisė 
J. Laučka, savo rimtai paruoš
toj kalboj išnagrinėdamas įvai
rių fratemalinių susivienijimų 
reikšmę ir reikalingumą ne tik 
atskirom tautybėm, bet ir Ame
rikos demokratinės santvarkos 
sustiprinimui. Pavyzdžiais pa
rodė, kaip kitos tautybės susi
grupavusios kaupia dideles su
mas pinigų ir jų nešvaisto, bet 
sumaniai ir taupiai naudoja savo 
tautiniam reikalam ir savo jau
nimo auklėjimui. Lietuvių atsi
likimą esą galima pataisyti at
jauninant veiklos metodus ir 
griežtai vengiant susiskaldy
mo. Pabrėžė, kad apie praeitį 
kalbėti reikia kuo trumpiausiai, 
o visą ateities veiklą gerai pla
nuoti ir tik apie ją kalbėti 
kuo ilgiausiai. To reikalauja 
LRKSA steigėjų dvasia, jų pri- 
prisiminimas ir tautinė savi
garba. Kitaip sutirpsi m tautybių 
mišinio katile.

Žinomojo visuomenininko J. 
Laučkos žodis buvo nukištas į 
galą. Buvo trukdoma kalbėtojui 
ir klausytojam susikaupti, nes 
dalis senosios Susivienijimo 
gvardijos delegatų buvo jau ge
rai privalgę ir dabar rūpinosi 
gerai veikiančiu baru ir pasi
kalbėjimais savo tarpe. Rimtai 
klausėsi tik mažuma, kuri pa
geidavo, kad visa tai būtų at
spausdinta Garse arba kitoj 
spaudoj. Kalbėtojui buvo at
sidėkota ilgu ir nuoširdžiu plo
jimu. Po kalbos buvo iškvies
tas Leonardas Šimutis,, kuris 
labai taikliai papildė, kas dar 
reikalinga seimo delegatam, 
svarstant Susivienijimo gyvybi
nius klausimus. Savo kalbą bai
gė ragindamas neišsižadėti lie
tuviškų tradicijų ir tikrai vienin
gai pasipriešinti aplinkos įtakai, 
kuri pražudė jau ne vieną lie
tuvį. Pažymėjo, kad Susivieniji
mas turi būti ir turi pasilikti 
visų lietuvių katalikų ir tik lie
tuviškas ir katalikiškas susi
vienijimas.

Užbaigus kalbom, prie piani
no atsirado komp. J. Aleksis. 
Grupelė entuziastų dar padai
navo gražių lietuviškų dainų.

Taip banketas baigėsi. Dele
gatai su svečiais išsiskirstė. Bet 
rengėjam liko klausimas: ar ver

tėjo banketą rengti prieš seimo 
sesiją?

Atrodo, kad banketus ir kitus 
suvažiavusių delegatų palinks
minimus reikėtų rengti tik die
notvarkes užbaigus; tokiu būdu 
būtų pasidžiaugiama sėkminga 
svarstymo eiga. Tai būtų logiš
ka. Visokių seimų rengėjai tu
rėtų šį reikalą apsvarstyti.

Pradžia buvo gera
Liepos 31, pirmadienį, prasi

dėjo sukaktuvinio seimo se
sija. Apie ją jau buvo rašyta. 
Posėdžių pradžia buvo gera ir 
daug žadanti. Prezidiumas ir į- 
vairios komisijos buvo sudaryti^ 
be jokių priekaištų. Kai prasidė
jo dienotvarkės punktų svarsty
mas, tuojau atsirado nesklan
dumo ir asmeniškumų. Prie ne
sklandumo prisidėjo ir vicepir
mininko iššaukimas namo šei
mos reikalais. Jis negrįžo. 
Svarstymai su “Paremta”, “At
mesti”, “Palikti, kaip buvo” ir 
1.1, išsėmė pirmininkės jėgas.. 
Tam tikra grupė varė seimo ei
gą kuo greičiausiai ir visokius 
pagerinimus sutikdavo su 
“Nooo”! Tik visi vieningai su
tarė pasimelsti už mirusius na
rius, nes jie šiuo metu ne- 
bepateikia jokių siūlymų.

Rinkimai
Rugpiūčio 1 svarstymas pra

dėjo dar aštrėti, nes artinosi 
naujų viršininkų rinkimas trejų 
metų terminui. Vos tik komp. J. 
Aleksis pasiūlė į prezidentus 
Leonardą Šimutį, pasigirdo 
baubimas: "Būūūū” ir “Nooo”! 
Ar L. Šimutis tik to yra vertas? 
Pasiūlomas J. Laučka, ir vėl 
“Nooo”. Staiga atsistoja Mi
chael Baranosky ir kažkokios 
“milijoninės” darbovietės ar 
savo vardu siūlo adv. Thomą 
Mack. Tuojau bent keli balsai 
šaukia “Paremta” . . . Papra
šytas kalbėti lietuviškai, atkerta, 
kad jis gyvena Amerikoj. Tho
mas Mack išrenkamas 39 bal
sais, o J. Laučkai telieka 34. 
Viceprezidento vietai asmenys, 
protesto ženklan, atsisako kan
didatuoti. Tik Alvera Balanda 
atsako: “Yes, I do” . . . Šiaip 
taip priprašomas dar B. Bobelis. 
Išrenkama A. Balanda. Abu iš
rinktieji lietuviškai visai . ne
kalba. Su kitomis konstitucinė
mis komisijomis dar blogiau. 
Niekas iš rimtesniųjų nebesu
tinka kandidatuoti, o aklamaci
jos būdu renkamos ponios ge
riau supranta virtuvės reikalus,

Lietuvių Forumo radijo direktorius inž. A. Rudis skaito pa
skaitą LRKSA seime Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

bet ne statutus ir labdarybę. 
Dalis delegatų palieka salę. 
Liūdnokas vaizdas.

Ar pagalvota?
Jei mandatų komisija būtų 

nuodugniau patikrinusi 
delegatų kvalifikacijas, tai di
delė dalis delegatų būtų gal ir 
nelegali ir būtų negalėjusi daly
vauti balsavimuose. Kaip galėjo 
balsavime dalyvauti buvę virši
ninkai ir direktoriai ir patys už 
savo darbą ir iš Susivienijimo 
gautas algas ploti? Ar pagal
vota? Vienas iš viršininkų griež
tai pasakė, kad reikės prisilai
kyti Amerikoj veikiančio įstaty
mo “Roberts Rulls”.

Ar galėjo būti delegatais ir 
patys už save balsuoti Susivie
nijimo centro įstaigos tarnauto
jai? Ar galėjo jie balsuoti pa
tys už savo darbo vertinimą ir 
savo viršininkų darbų išgy ri
mus? Ar galėjo apmokami tar
nautojai balsuoti už savo pa
darytų išlaidų patvirtinimus? Ar 
galėjo jie balsuoti už centro 
įstaigos perkėlimą į tinkamesnę 
vietą, kai ji būtų atsiradusi to
liau nuo jų dabartinės gyvena
mosios vietos? Kaip jie galėjo 
balsuoti patys prieš save? Tai ir 
vaikui suprantamas reikalas. 
Šiuos klausimus teišaiškina 
buvusioji Susivienijimo vado
vybė. O kiek dar yra kitų klau
simų, kurie . slepiami nuo Su
sivienijimo narių ir pridengiami 
tik pasakomis.

Ar tai buvo priesaika?
Susirinkimas ėjo prie pabai

gos, bet pirmininkė M. Rudienė 
taip buvo išvarginta, kad pirmi
ninkavimą perleido dvasios va
dui prel. J. Boll, kuris bandė 
dar likusius delegatus su
graudinti verkšlenančia kal
ba, kad pastarieji suprastų pa
dėties rimtumą. Jo baigiamosios 
kalbos niekas nesiklausė. Tuo
met jis pakvietė naujai rink
tuosius viršininkus tariamai 
priesaikai, kurią jis perskaitė 
anglų kalba, o stovintieji kar
tojo: “I do” . . .

Ar tai buvo priesaika, ar pasi
tyčiojimas? Priesaikos negalėjo 
būti nes susirinkimo ir “rinki
mų” protokolas nebuvo perskai
tytas ir niekas jo nepatvirtino. 
Tai sukta ir apgaulinga sauvalė. 
Jeigu taip buvo ir anksčiau, 
tai reikėtų pasiteirauti pas fede- 
ralinį prokurorą apie visos pra
eities veiklos teisėtumą. Tam 
tikrų davinių jau yra.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevy pranciškonu vie- 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:

M. Akelienė, Brooklyn, N.Y., 
35, anksč. 20, pažad. 100.

A.L.R.K. Moterų S-ga, N.Y. 
ir N. J. apskritis 260, anksč. 
100.

Kun. A. Babonas, Southfield, 
Mich., 50, anksč. 50.

A. Chaplick, Brooklyn, N.Y., 
25, anksč. 145, pažad. 300.

M. Erčius, Little Neck, N. Y., 
10, anksč. 30.

V. Geibavičius, Brooklyn, 
N. Y., 5, anksč. 5, paž. daugiau. .

Fr. Gustas, Brooklyn, N. Y., 
150, anksč. 155, pažad. 1000.

K. J. Krušinskas, Woodhaven, 
N. Y., 50, anksč. 500.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, tet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Dar toliau einant, seimas už
baigtas visai nekatalikiškai ir 
netautiškai. Nebuvo nė malda 
sukalbėta, o apie himnų sugie- 
dojimą ir nebe užsiminta, bet 
dar likusių delegatų dėmesys 
buvo nukreiptas į kun. A. Kezio 
susukto filmo žiūrėjimą.

Toliau teks pasisakyti apie 
Susivienijimo pajamas ir iš
laidas. Apie pašalpas ir “mor- 
gičines” paskolas, pirktuosius 
“bonus” ir kapitalų investacijas. 
Reikės pasisakyti apie pelną ir 
gal ir apie narių sutaupytiem 
pinigam daromą nuošimtinį 
nuostolį. Seime niekas apie tai 
negalėjo sužinoti.

Hartford, Conn.
(atkelta iš 6 psl.)
lin, gyv. Hartforde, Conn., ir • 
močiutę Mariją Urbonienę, gyv. • 
Lietuvoj.

Velionis buvo pilotas Tobey. > 
Inc., Wethersfield, Conn. Buvo 
prityręs, rimtas lakūnas. Turėjo 
maršrutus po visą Ameriką. Ge
gužės mėnesį tarnybos reikalais 
sėkmingai buvo apskridęs vaka
rinę Amerikos dalį. Aeronauti
koj buvo pasiekęs patį aukš
čiausią laipsnį — Airline Trans
port Rating, kuris yra lygus aka
deminiam daktaro laipsniui.

Sigitas Šerkšnas gimė Kau
ne, Lietuvoj, 1936 spalio 28. 
Hartforde išgyveno 24 metus. 
Prieš 14 metų vedė Kristiną 
Raščiūtę, su kuria laimingai 
gy veno iki šios nelaimės — sa
vo mirties.

Buvo baigęs Hawthorne aero
nautikos mokyklą ir šiais me
tais Hartfordo universitetą ba
kalauro laipsniu. Taip pat buvo 
bebaigiąs studijas įsigyti ma
gistro laipsniui New Britaino 
valstijos kolegijoj.

8-rius metus buvo mokytojas- 
instruktorius Porter inžinierių 
mokykloj Rocky Hill, Conn. 
Toj mokykloj buvo inžinerijos 
skyriaus vadovas. Taip pat yra 
tarnavęs, kaip leitenantas, avia
cijoj (Air Force) nuo 1956 iki 
1958.

A. a. Sigitas Šerkšnas buvo 
švelnaus būdo, malonus tiek 
šeimoj, tiek visuomeniniam 
gyvenime.

Ilsėkis, Sigitai, Viešpatyje . . .
Jonas Bernotas

M. Kulikaitis, Paterson, N. J., 
10, anksč. 60, pažad. 100.

J. Narvydas, Seaford, N. Y., 
50, anksč. 10.

A. Narvydas, M. D., North 
Port, N. Y., 250, anksč. 700, 
pažad. 1200.

Ch. Petronis, Jersey City, 
N. J., 50, anksč. 250, pažad. 
100.

U. Sasnauskaitė, Brooklyn, 
N. Y., 100, anksč. 100.

B. Wallace, Brooklyn, N.Y. 
50, anksč. 150.

A. Znotas,. Kearny, N. J., 10, 
anksč. 75, pažad. 300.

Dr. M. ir A. Žemaičiai, Leo
nia, N. J., 500, anksč. 1000.

— Lilija šukytė, Metropoli
tan operos New Yorke, Miun
cheno Valstybinės operos ir 
kitų operų solistė, šį sezoną 
vėl dainuos ir New Yorke. Pir
mas šio sezono jos pasirodymas 
Metropolitan operoj bus gruo
džio 9 W. A. Mozart operos 
“Die Zauberfloete“ Paminos 
vaidmeny. Į New Yorką grįžta 
spalio 14.

— JAV LB tarybos ketvirto
sios sesijos darbotvarkėj pirmoji 
diena — šeštadienis — spalio
28 skiriama pranešimam apie 
lituanistinio švietimo proble
mas. finansus, leidinius, skai
tinius ir kt. Po pranešimų vyks 
diskusijos ir nutarimai švietimo 
reikalais. Pranešimus pateiks 
JAV LB švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas ir nariai St. Ru
dys, D. Petrutytė, kun. K. Pu- 
gevičius, L. RaslaviČius ir kun. 
J. Vaišnys, SJ.

— Lietuvos vyčių centro val
dybos posėdis įvyks lapkričio 
4 Newark, N.J., Švč. Trejylrės 
lietuvių parapijos salėj- Kvie
čiami dalyvauti ir New Yorko 
bei New Jersey apylinkėse gy
veną crganiza< įjos garbės na
riai. Suvažiavimą globoja Lie
tuvos vyčių Newarko 29 kuopa.

— Stasys J. Lipčius, atlikęs 
karinę tarnybą JAV oro pajėgų 
daliny, pasiliko kariuomenėj 
dar ketverte m metam ir rug
piūčio 27 išvyko į Vakarti Vo
kietiją, Ramstein oro bazę, kuri 
yra 45 mylios nuo Vasario 16 
gimnazijos. Kovo mėn. ten pat 
siunčiama ir Stasio žmona Kon
stancija, tarnaujanti tame pat ka
riuomenės daliny. Vasario 16 
gimnazijoj mokosi Stasio brolis 
Linas.

— Dainavos ansamblis gruo
džio 10 Chicagoj, Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj pakar
totinai statys operetę “Sidabri
nė diena”.

— JAV LB Tarybos ketvirto
sios sesijos Clevelande antro
sios dienos posėdžiuose spalio
29 bus svarstomi LB kultūriniai 
darbai, PLB valdybos pirminin
ko Stasio Barzduko žodis, PLB 
seimo atstovu rinkimo tvarkos 
nustatymas, LB kontrolės komi
sijos pranešimas ir įvairūs ei
namieji LB reikalai.

— Čiurlionio ansamblio iš 
Clevelando koncertas Chicagoj. 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj įvyks spalio 21.

— Lietuviu Fondo dešimt
mečio balius Chicagoj, Jauni
mo centre, įvyks spalio 28.

— Rašytojo Vytauto Alanto 
pagerbimas jo 70 m. amžiaus 
proga Detroite įvyks Lietuvių 
Namuose spalio 22. Ren
gia Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Detroito skyrius.

— Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis yra paskelbęs konkursą pa
rašyti poemai “Simas Kudirka”. 
Konkurso vykdytojas — “Lais
vosios Lietuvos” redakcinė ko
misija. Premija — 1000 dol. 
Poemos dydis — nemažiau 1OO 
standartinių knygos puslapių. 
Rankraščius įteikti iki 1973 
kovo 1. Jury komisija: kun. Leo
nardas Andriekus, OFM (Ra
šytojų draugijos pirm.), prof. 
Aldona Augustinavičienė, prof. 
Juozas Brazaitis, Pranas Naujo
kaitis, Leonas Virbickas (Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio se
niūnų tarybos prezidiumo pir
mininkas).

— Prel. J. Karalius, She
nandoah, Pa., lietuvių parapi
jos klebonas emeritas, pažadė
jo finansuoti angliško vertimo 
knygos “Dabarties kankiniai” 
išleidimą. Prel. J. Karalius fi
nansuos ir A. Kučo parašytos 
Amerikos lietuvių istorijos ang
liško vertimo išleidimą. Verčia 
Juozas Boley-Bulevičius.

— Springfield, Pa., gyvenan
čio amerikiečio lietuvio Al Pet- 
rusky laiškas rugpiūčio 2 buvo 
išspausdintas The Philadelphia 
Evening Bulletin. Laiške dėko
jama už liepos 22 išspausdintą 
vedamąjį Lietuvos reikalu. Ve
damasis išrūpintas JAV LB 
centro valdybos pastangomis.
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PO CHICAGOS DANGUM
Balfo vajus prasidėjo jo direk

torių ir svečių susirinkimu rug
sėjo 17. Fil. Pakelis yra vajaus 
globėja, nemokamai užleidžia 
Balfui banko kambarį ir aukoja. 
Marija ir Antanas Rudžiai vis 
pradžiai aukoja po 200 dol.; 
pažadėjo savo radijo programoj 
leisti Balfui prabilti į visuome
nę. Standart Federal banko di
rektorius Mackevičius įteikė 
100 dol., šimkai — 150 dol., 
kun. P. Cinikas (spaudos dr-jos 
vardu) — 25 dol. Kalbėjo kon- 
sulė J. Daužvardienė, LB apy
gardos pirm. Kronas, A. Kizlai- 
tis. Vai. Šimkus vajų atidarė ir 
pakvietė J. Jasaitį tęsti progra
mą, kurioj kalbėjo sekr. Dzirvo- 
nas. Fotografas V. Noreika pa
ruoš reportažą lietuvių televizi
jai. Pakviesta spaudos komisija: 
Z. Juškevičienė, Vyt. Kasniū- 
nas, J. Jasaitis, A. Eivienė ir kt. 
Tuoj pasiskleis aukų rinkėjai. 
Visi lietuviai kviečiami juos pri
imti ir aukoti.

Lietuvių Filatelistų Sąjungos išleistas ženklas, skirtas at
žymėti 50 metų sukaktį, kaip Amerika pripažino Lietuvą de 
jure.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODlAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DOMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:

FLOOR 21st
488 MADISON AVENUE 

New York. N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI :
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue TeL: AL 4-M56
New York, N.Y. 1OO11 — 135 W. 14 Street CH 3-2583
Boston, Maes. 02118 — 271 Shawmut Avenue LI 2-1767
Boston, Mass.' 02127 — 389 West Broadway 268-0068
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
Chicago, 111. 60622 — 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 884-1738
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue E8 2-4685
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Ave. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge 8L N.W. GL 832256 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin.Avenue 246-9274
Lakewood, NJ. 08701 — 241 Fourth Street ' FO 3-8569
Loe Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, NJ. 07106 — 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, NJ. — 176 Market Street GR 2-6387
Paterson, NJ. — 99 Main Street 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street PO 3-4818
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
San Francisco, Cal. 94115 — 2078 Sutter Street Fl 6-1571
Waterbury, Conn. —- 905 Bank Street PL 6-6766
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Qulndre y2 Block North 

of 12 Mlle Road 751-6780/1
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. , 441-4712
Worcester, Mm. 01610 — 169 Millbury Street IWI 2988
Youngstown, Ohio 44503 — 900 W. Federal Street Rl 3-0440.

Genovaitė Aleksiūnaitė - 
Mitchell, pianistė, dirbanti Lis
le mokykloj ir parapijoj, puikiai 
pasirodė rugsėjo 30 Weaton 
kolegijoj su Du Page simfoni
niu orkestru ir atskirais pianino 
numeriais. Ji yra buvusi ir A. 
Stephens mergaičių choro 
akompaniatorė. Kartais pasirodo 
lietuvių televizijoj.

Justinas Kudirka, solistas, 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos vargo- 
nininkas, išėjo į pensiją. Ta pro
ga spalio 1 bažnyčioj buvo pa
maldos, salėj akademinė dalis ir 
banketas. Jis yra dainavęs Lie
tuvos operoj, 45 metus dirbo su 
chorais, buvo veiklus vargoni
ninkų tarpe. Dabar yra sulaukęs 
78 metų amžiaus.

Pensininkam svarbu žinoti, 
kad Cicero respublikonai jiem 
siūlo lengvą apmokamą darbą: 
surašinėti pensininkus. Fede
ralinė įstaiga ieško tokių sava
norių darbininkų, tik reikia 

mokėti abi kalbas ir pasižadėti 
dirbti vienerius metus. Dėl 
informacijos kreiptis: A. Mila
nas, 1920 So. 51 Court, Cicero, 
Ill. 60650.

Valdas Adamkus amerikiečių 
spaudoj ir televizijoj pasakojo 
apie savo kelionę po Rusiją. 
Platesnį pranešimą jis padarys 
lietuviam spalio 15, 3 vai., Jau
nimo centro naujosios kavinės 
patalpose.

Lietuviškoji visuomenė daug 
šiemet turėjo aukoti. Aukos 
plaukė ne tik jaunimo kongre
sui, tautinių šokių šventei, Al
tai, Balfui, bet ir naujom Jau
nimo centro patalpom. Be to, 
juk reikia aukoti savom mokyk
lom, parapijom, spaudai, ra
dijam ir LTV. To neužtenka: 
atsiranda aukų prašytojų, at
vykusių iš kitų kraštų. Viskas 
būtų gerai: geraširdžiai tau
tiečiai nesigaili aukų geriem 
tikslam. Bet atvyko keletas ne
malonių prašytojų, kurie už
kerta aukų rinkimą geriem tiks
lam. Tokių neaiškių aukų rinkė
jų nelaukiam.

Tėvą J. Bružiką, SJ, rug
sėjo 24 Chicagos visuomenė 
iškilmingai pagerbė pamal
domis, akademija ir vaišėmis su 
menine dalim, kurią atliko iš 
Bostono atvykęs solistas B. Po- 
vilavičius, solistės Momkienė ir 
Mažeikienė ir akompaniatorius 
M. Motekaitis.

Žmonių pasipriešinimas vyks
ta Gage Parke dėl aukštesnio
sios mokyklos. Į šią mokyklą 
buvo atkelta daugiau kaip 800 
juodų mokinių, o baltieji turėjo 
eiti kitur. Švietimo taryba tyčia 
tai daro. 4 blokai nuo šios mo
kyklos yra beveik tuščia tokia

KUR AŠ NUKELIAUSIU . . .
“Jeigu norite skrajoti viršūnė

se, numeskite nuo savęs žemiš
kus sielvartus, palikite siauras 
gyvenimo ribas ir kelkitės į 
idealų gyvenimą” (J. Chr. 
Schiller).

Taip ir padarė linksma grupė 
keliautojų.

- o -
Nors ir “verkė dangus”, mum 

paliekant “Fun City”, tačiau vi
sų nuotaikos buvo giedrios. Jau 
nuo ankstaus ryto linksmas šne- 
kučiavimasis pripildė vie
nuolyno kiemą. Apie 10 vai. su 
vienuolyno viršininko tėvo Leo- 

■ nardo palaiminimu mūsų auto
busas pajudėjo į šiaurę.

Prie Šalinskų įstaigos sustojo
me paimti dalies keliautojų. Vi
sa grupė apgailestavo, kad su 
mumis negalėjo važiuoti miela 
Marytė Šalinskienė. Ji tą savait
galį vyko į savo gimtinę, Forest 
City, Pa., kur įvyko ten gimu
sių ir po pasaulį išsibarsčiusių 
parapiečių suvažiavimas. Bet ir 
nekeliaudama ji neužmiršo ke
liautojų. Be padovanotų fantų 
loterijai, krepšio pyragaičių bei 
kitų gardumynų, kurie mus 
šildė fiziškai bei dvasiškai, M. 
Šalinskienė savo linksma nuo
taika užkrėtė visus keliauto
jus. Vis garsiau ir garsiau buvo 
palinkėta jai ilgiausių metų, o 
priartėję prie Kennebunkporto, 
ivisi entuziastiškai užtraukėm 
jos mėgstamiausias dainas.

- o -
, Autobusui įsukus į Ken
nebunkporto vienuolyno kiemą 
ir sustojus prie ’ vasarotojų na
mų, pasirodė tėvas Jonas Dybu- 
rys, atšlamėdamas ilgu kori
dorium, kaip šv. Petras, su galy
be raktų. Be ilgų ceremonijų, 
kaip tikras profesionalas, su
skirstė mus į kambarius, kad 
truputį pailsėtume iki vaka
rienės.

Bet kur tau čia ilsėsimės! 
Mūsų aprūkę plaučiai geidė 
tyro oro, tad vos kelios minu
tės truko, kol išsibarstėm po 

• plačią sodybą. Reikėjo apžiūrė
ti, kas čia nuo pernai pasikei
tę, bei pirmą kartą atvykusiem 
aprodyti įdomesnes vietas.

Viena grupė pasuko “boat
house” link. Prisistatė ir ne
lauktas vietinis keturkojis vado
vas, kuris nutarė aprodyti mum 
savo gimtinę. Bet neilgai jis 
mus lydėjo. Staiga dingo krū
muose! Gal pamatė laukinę 

i pelytę . . .
Pakvėpavę Maino oru, po gar

pat aukštesnioji mokykla, kurioj 
mokosi tik juodieji. Matydami 
tokį patvarkymą, žmonės pro
testuoja, demonstruoja, vaikai 
neina į pamokas. Bijomasi, kad 
neįvyktų kruvinų riaušių, jei 
mokyklų įstaiga neatsižvelgs į 
gyventojų reikalavimus. Didelis 
žmonių kiršinimas vyksta ir su 
pigiaisiais namais. Žmonės jų 
nenori, federalinis teismas vis 
spaudžia juos statyti.

Laivyno bazėj, prie Waukega- 
no ir apylinkėj, tornado sugrio
vė daug namų ir sužeidė ne
maža žmonių. Liūtys ir potvy
niai kankina Chicagos šiaurinę 
dalį. Buvo atkirstas net pats 
centras, kur užtvino daug kelių. 
Žmo.nės turi daug vargo ir nuos
tolių.

Lietuvių televizijoj spalio 1 į 
visuomenę kreipėsi Balfo vei
kėjai. Pašnekesį suorganizavo J. 
Jasaitis. Televizijos programai 
labai reikia lietuviškų talentų. 
Nors Chicagoj jų netrūksta, bet 
norima ko naujesnio. Kitos kolo
nijos ar kraštai prašomi atsiųs
ti filmų, skaidrių, nuotraukų. 
Filmai — balta ir juoda, garsi
niai; o jei ne, tai filmas ir garsas 
atskirai. Mum būtų įdomu pa
matyti ir kitur gyvenančių lie
tuvių laimėjimus ir darbus. Val
dyba ir vedėjas greitai šauks 
LTV programų darbuotojus. 
Bus sudaryta pastovi programos 
komisija. Talentam bus apmo
kamos smulkios išlaidos. Siųsti 
ar rašyti: LTV, 5845 So. Oakley 
St., Chicago, Ill. 60636.

Šv. Kazimiero seselių namai 
buvo pastatyti Marquette Parke. 
Jiem skirtas parengimas įvyks 
spalio 22.

Bal. Brazdžionis

džios vakarienės, užmigom pil
ni planų rytojui.

Bet rytas išaušo nelaimin
gas. Dideli lašai pažadino ke
liautojus. Į h?ažnyčią bėgome 
taip greitai, kad, atrodo, gal būt, 
būtume laimėję bronzos medalį 
olimpiniuose žaidimuose. Kai 
kas pasinaudojo brolio Jurgio 
šoferiavimu. Jis, tur būt, buvo 
vienintelis, kuriam lietus “pati
ko”. Jo prižiūrimi Kennebunk
porto gėlynai gavo ilgai laukto 
vandens numalšinti troškuliui.

Atėjo pietūs ir vis dar lijo. 
Skubėdami į valgyklą, jau bu
vom verti sidabrinio medalio, 
nes mūsų kojas, be lietaus lašų, 
pagreitino dar ir alkis.

-o-
Kennebunkporte nebūna 

nuobodu ir lyjant.
Štai kai kurie susibūrė prie 

televizijos žiūrėti filmo “The 
Rainmaker”. Bet po ilgo žiū
rėjimo viena moteriškė neiš
kentė: “Kodėl jis, velnias, nori 
to lietaus? Geriau tegu sustab
do!”

Energingesnė grupė nutarė 
lietaus nebijoti. Argi sutirp- 
sim? Be to, lietus labai gerai 
plaukam. Vaikščiojom po lietų, 
stebėdami dideles bangas, dau
žančias Maino uolas. Kokia bai
si gali būti ta “motina gamta”, 
bet taip pat ji traukia mus į 
save. Dabar tikrai supratom 
Beethoveno jausmus, kai, stebė
damas audrą, jis kūrė savo 
“Šeštąją simfoniją”.

Kai tie lašai pasidarė truputį 
per dažni, susibūrėm vienuoly
no krautuvėlėj. Juk reikia ką 
nors parvežti namiškiam. Čia 
daugiausia juoko buvo prie lo
terijos. Atrodė kaip “Monte 
Carlo night in Las Vegas”. 
Daug kas laimėjo, o dar dau
giau — ne, bet visi turėjo ma
lonumo ir, be to, parėmė vie
nuolyną.

Ir taip atėjo vakarėlis. Tą va
karą atšventėm tėvo Petro gim
tadienį. Vaišėm tortą parūpino 
mieli šeimininkai Br. ir VI. 
Chlamauskai.

Pirmadienis buvo tikra 
Dievulio dovana. Rodos, galima 
buvo šaukti su J. W. Goethe: 
“Kaip puikiai šviečia gamtužė 
visa! Kaip žiba saulė ir spindi 
lanka!”

Daug kas ir “atsikėlė su gai
džiais” pasinaudoti šia Dievo 
dovana. Vieni bėgo prie kry-

HAPPY COLUMBUS DAY
ROCKET TRANSMISSIONS INC.

2319 McDonald Ave 
Brooklyn, N.Y.

We Take Pride in Our Work
Call ES 5-3333

the 
BONMARC 

CORP. .
88 Clinton Road 

Fairfield, N.J.
201 575-1727

LEO’S B.P. SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

Complete Mechanical Repairs, Road ' 
Service, Tires, Batteries & Accessories ; 
4-10 Saddle River Road Fairlawn, N.J.

201-797-9734
---------------------------------------------------------- r 

•

IDEAL AUTO BODY SPECIALISTS
Collision Experts 
178 Fairmont Ave 
Jersey City, N.J. 

Call (201) 333-9367

KIELB’S QUALITY BAKERY and 
SWEET SHOPPE

Always the Best in Baked Goods. Ice 
Cream Birthday Cakes our Specialty 
919 Franklin Ave. near Citv Subway 

Newark, N. J. 201 482-0585

CLIFF’S ACTION AUTO BODY
Repairing and Painting, 12 Year 
Experience. Complete Body Shop. All 
Makes and Models, Towing Service 

Insurance work.
279 Main St. Matawan, N.J. 

201 583-4049

CENTER ESSO 
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service Tires, Batteries
& Accessories. Call 201 674-9618

BARNEY’S FURNITURE 
WAREHOUSE

382 Freling Huysen Ave. 
Newark, N.J.

Call 201 248-7900

SANO CARTLNG CO. INC.
RUBBISH REMOVAL

Service & Container Service
P. O. Box 298 Hazlet, N.J.

Call 201-264-4404

M & C FOREIGN CAR SPECIALISTS
We Take Pride in our Work 

326 State Highway 35 
and Longwood Avenue. Red Bank, N.J.

. 201 842-9683

žiaus kelių, kiti prie Liurdo. 
Atsirado ir provincijolas tėvas 
Jurgis su grupe pranciškonų, 
kantriai pozuojančių fotografam, 
kurių, atrodo, buvo be galo 
daug.

Bet visi malonumai greit pasi
baigia, ir neilgai truko, kol tė
vas Petras pradėjo mus beveik 
per prievartą, kaip višta savo 
viščiukus, varyti autobuso link. 
Nenorėjom Kennebunkporto 
palikti. Atrodė, kad paliekam 
seną draugą.

Keliaudami namo, sustojom - -----------------------------------------------
La Sallette šventovėj, Mas
sachusetts. Apžiūrėjus šią įspū
dingą vietą ir jos didingą parką, 
viena keliautoja nusprendė: 
“Labai gražu, bet vis tiek ne 
taip, kaip Kennebunkporte”.

Važiuodami ten, prašėm Ma
riją sveiko oro. Važiuojant-at
gal, buvo tikras koncertas. Jį 
savo sodriu balsu pradėjo tėvas 
Petras. Greit prisidėjo keli cho
ristai (ar ne iš Apreiškimo pa
rapijos?). V. Avižienė ir A. Ver- 
byla savo dainavimu visiem 
paliko tikrai malonų prisimini
mą. “Padainuok, vaikeli,” pasi
girdo balsas autobuso gilumoj 
(po vienos ypatingai nostalgiš
kos Verbylos dainos), o aš pa
verksiu.”

Po keliolikos dainų net ener
gingas tėvas Petras surado sau 
kampelį pasnausti. Bet “koncer
tas” vyko toliau. Nesusiderinu
siais balsais traukėm visas dai
nas, kurias tik atsiminėm. Už
miršę žodžius, pridėdavom savo 
— kartais net pariebintus, ir tai 
visai netrukdė tėvo Petro poil
siui.

“Koncertą” nutraukė susto
jimas prie restorano, čia mūsų 
laukė didelė staigmena. Visas 
restoranas kalba lietuviškai. 
Paaiškėjo, kad užklupom lietu
vius skautus, grįžtančius iš sto
vyklų. Ar ne mažas pasaulis? Tų 
lietuvių visur surasi.

Toliau kelionė vyko be dides-
( nukelta į 10 psl.)

MOUNT VERNON TRAVEL CORP. 
16Cramatan Ave. Mount Vernon, N.Y. 

Group & Individual 
Call 914-MO 8-8888

MORTENSEN’S REPAIR SERVICE 
Sales — Service — Parts, Mini-Bikes 

Gaspowered Motors
110 West Front Street, Redbank, N.J. 

Call 201 747-3991

TONY ACCURIS GARAGE
Open 5 1/2 Days a Week 

Full Garage Service 
Automatic Transmission Rebuilt

& Repaired 
191 South Avenue, Fan wood, N.J.

Call 201 322-8663

CALDWELL GULF SERVICE 
STATION 

» Open 7 Days a Week 
Complete Automotive Service 

Road Service — Tires — Batteries' 
& Accessories

15 Roseland Avenue, Caldwell, N.J.

QUALITY COLLISION
54 West Main St. Freehold, N.J.

* Collision Experts, Insurance Problems 
satisfied. Call 201-462-8662

. Mr. Roy Beverly

CLOVER LEAF GARDENS

272 Roanoke St.

Woodbridge, N.J.
201 636-2980

THE PLAZA RESTAURANT
2051 Barton Ave. Co-Op City

Open 7 Days a Week, Breakfast-Lunch 
. Dinner — All Baking on Premises 

Steaks-Chops-Seafood our Specialties
Call 671-4925

DUMONT ESSO
i SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. Tune-Ups-Brakes 
i 86 East Madison Ave. Dumont, N.J. 
i Call 201 384-3598

CATAGNA BROS AUTO BODY INC.
Body & Fender Work 

Collision & Painting Specialists 
Fiberglass Work 

4067 Boston Road, Bronx Telef. 
324-9678 Ask for Phil or Paul

HILLTOP SALVAGE 
AUTO WRECKERS

Wrecks & Junks Bought & Sold, Used
Parts

4157 Boston Road, Bronx, N.Y. Call 
FA 4-0706 ask for John or Sam

STATEN ISLAND 
SMALL CARS LTD.

1855 Hylan Blvd. Staten Island, N.Y.
Volkswagen. Sales Service Parts Sedans 

i Convertibles Karmann Ghias Square- 
; backs Type 3s 411s Wagons. Also 
; Quality Used Cars. “Where to buy

Them” Dealer. 987-3040

CENTRAL QUEENS ICE & ICE 
CUBE CO. INC.

Dry Ice, 24 Hour Service, Deliveries 
throughout L.I. Ice Cubes for Parties, 
Ice for Commercial-Industrial, Ice 

Sculptures Designed & Colored
Wholesale & Retail. 357 North Service 
Road, Roslyn Htgs. Call 516 621-4098 

or 212 — HO 4-7521

The Pascak Valley is Verdi (Green) 
JOSEPH F. VERDI

REAL ESTATE & INSURANCE 
309 Kinderkamack Road 

Emerson, N.J.
Realtor-Multi-List 201 967-1660

C’SHORE FENCE CO. 
All Types of Fencing 

Vic North way 341-6060 Jack Koffler 
Expert Installation — Easy Financing 

Available
181A Bay Avenue Toms River,08753

THE ORIENT 
Chinese & American Restaurant

Air Conditioned, Cocktail Lounge, 
Catering for All Occasions. Ample Easy

Parking in Our Own Lot. Try our 
Special -House Dinner. We Accept 
American Express Cards. Take Out

Orders 798-6666 798-6686
3746 Boston Road, Bronx
Near Baychester Avenue

INTER CITY 
PEST CONTROL CORP 

1844 Park Ave.
New York, New York 10035 

Call 534-6629

J

A
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i SPALIS — BALFO MĖNUO
Esu laimingiausia visoje ligoninėje IŠ visuą

štai viena lietuvė, baigusi 
Kauno Aušros mergaičių gim
naziją, likimo nublokšta kažkur 
į Lenkijos pajūrį, Balfui rašo:

“Brangūs lietuviai, esu lai
mingiausia visoje ligoninėje. 
Visi ligoniai man pavydi.”

Kiekvienas ligonis jaučiasi 
laimingas, kai pradeda sveikti 
ir rengiasi išeiti iš ligoninės. 
Deja, ši lietuvė nesirengia nei 
sveikti, nei greitai išeiti iš ligo
ninės. Išeivės likimas suardė 
sveikatą ir ilgam prirakino prie 
lovos.

Tad kur ta laimė ir kas tą 
laimę suteikė?

Mūsų akimis žiūrint, ta laimė 
tokia nedidutė, daugeliui iš 
mūsų, čia Amerikoje gyvenan
tiem, net juokinga.

Ta didžioji laimė buvo tik 15 
dolerių, kuriais Balfas sušelpė 
ligonę.

Tūkstančiai yra lietuvių, ku
riem reikalinga didesnė ar ma
žesnė parama. Jie išblaškyti pla
čiam pasaulyje, dėl ligų ir kitų 
priešasčių neįstengė susidaryti 
normalių sąlygų.

Tokiais lietuviais ir rūpinasi
Balfas, rūpinasi, kiek leidžia 
ištekliai. Vienam duoda pinigi
nę paramą, kitam pasiunčia dra
bužių, siuntinių, vaistų ir t.t.

Kasdien į Balfo centrą ateina 
dešimtimis laiškų iš Lenkijos, 
Vokietijos, Prancūzijos,Belgijos, , 
Italijos, Norvegijos ir kitų kraš
tų su prašymais. Tai tie lietu
viai, kurie dėl ligos negalėjo 
išvykti iš Europos.

Prisiminkime ir okupuotą 
Lietuvą. Nuvykstan tieji ap
lankyti giminių arba iš ten at
važiavę pasakoja, kad okupuoto
je Lietuvoje gyvenimas pagerė
jo ir nuolat gerėja, tai yra, kad 
žmonės daugiau ar mažiau pa
gal sovietinį standartą gyvena 
pakenčiamai.

Niekas neginčija, kad gyveni
mas, palyginus su pokario me
tais, dab'Arpakilo. 'Pakilo tik 
tiem, kurie yra jauni, darbingi 
ir turi darbus, o tiem, kurie 
nepriklauso šiai kategorijai, gy
venimas ne tik nepagerėjo, bet 
pablogėjo.

Pensininkam, kurie gauna 
pensijos 12-15 rublių per mė
nesį, gyvenimas nepagerėjo.

PAS VENECUELOS LIETUVIUS

Pastatytas paminklas J. Bieliūnui
Rugpiūčio 5 Austrijoj, Salz- 

burgo ir Seekirchen miestuose, 
buvo prisimintos pirmosios mir
ties metinės vieno iš pirmų
jų Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenės steigėjų — a.a. Jur
gio Bieliūno. Minėjime — ka
pinėse bei gedulingose pamal
dose dalyvavo velionies arti
mieji, giminės bei buvę a.a. 
Bieliūno bičiuliai-austrai.

Jurgio Bieliūno kapą Salzbur- 
go miesto kapinėse puošia dau- 
gyl>ė įvairiaspalvių gėlių bei 
Vandos Bieliūnienės rūpesčiu 
pastatydintas skoningas, tam
saus marmuro paminklas su iš
kaltu jame Mergelės Marijos 
bareljefu, po kuriuo yra įra
šas: Aušros Vartų Motina, mels
kis už mus.

Toliau eina sūnaus Algirdo ir 
Jurgio Bieliūno gimimo ir miri
mo datos. Apatinėj paminklo 
daly — Gedimino stulpai, taip 
kaip buvo papuošta Bieliūnų 
privati rezidencija Venecueloj, 
Maracay mieste.

Po prisiminimo kapinėse vy
kome į gedulingas pamaldas, 
kurios įvyko Seekircheno baž
nyčioj. Mišias aukojo ir šiai pro
gai pritaikytą pamokslą pasakė 
šios vietos klebonas.

Po pamaldų V. Bieliūnienė 
visus artimuosius pakvietė vie
non svetainėn bendrai vakarie
nei, kurioje dalyvavo apie 50 
asmenų. Į šį minėjimą specia
liai buvo atvykusi visa A. Snė- 
gano šeima iš Vokietijos.

Šių atostogų metu Europoje 
L. Gavorskienės tėviškėj See- 
kirchene Luisa ir Henrikas Ga-

Štai buvęs ūkininkas rašo:
“Į kolchozo kooperatyvinius 

namus mūsų nepriima, nes mes 
jau seni, nedarbingi ir kolcho
zui nereikalingi. Gyvename bu
vusiame mūsų name, nykstame 
ir senstame kaip ir mūsų na
mas be remonto.”

Buvęs mokytojas kalba:
“Kai mokiau jaunimą, viskas 

buvo gražu ir miela. Dabar liko 
tik prisiminimai tų palaimintų 
laikų. Man mokytojo pensijos 
nepripažino, gaunu tik tą stan
dartinę 15 rublių į mėnesį.”

O kiek yra tokių, kurie iš 
viso negauna jokios pensijos.

Tai grįžę tremtiniai, savano- 
riai-kūrėjai, buvusių partizanų 
šeimos, kurios dešimtį kartų 
išsigynė savo vyrų, tėvų, bro
lių ir kitų šeimos narių, kad 
liktų nesunaikinti.

Jie negalėjo gauti geresnio 
darbo, kas garantuoja geresnę 
pensiją. Grįžę iš Sibiro su pra
rasta sveikata, be teisės į ge
resnį darbą, amžiaus naštos sle
giami, skurdžiai leidžia gyve
nimo saulėleidžio dienas. O jie
savo rankomis ir protais kūrė, 
statė ir formavo mūsų nepri
klausomą valstybę. Jie mylėjo 
savo gimtąjį kraštą, savo vaikuo
se matė lietuvių gražią ir pra
smingą ateitį. Dalis jų dar ir 
šiandien yra priversti vargti Si
biro plotuose, nes kelias į savo 
gimtą kraštą pasidarė nebe
įmanomas.

-o-

Lietuvi, lietuve, paaukok 
nors mažą dalelytę to, kas tau 
atlieka nuo gausaus stalo ir 
brangaus apsirengimo. Savo 
auka suteiki džiaugsmo tiem, 
kuriem ir trupiniai yra brangūs.

Tavo auka bus tas tautinio so
lidarumo mokestis, kuris tūks
tančių brolių ir sesių širdyse 
išaugs'į didelį broliškos 'meiles 
ir tautinės vienybės kapitalą.

Jaunuoli, jaunuole, skirk au
ką iš savo išlaidų, kurias pra
leidi pramogom ir pasilinks
minimam. Tavo amžiaus brolis 
ir sesė yra reikalingi paramos 
okupuotoje tėvynėje ir pla
čiuose plotuose.

vorskai atšventė 25 metų ve
dybinę sukaktį bei Luisos gim
tadienį. Gauta daug sveikinimų 
ir vertingų dovanų. Sveikatos, 
visokeriopos laimės ir Dievo 
palaimos L. H- Gavorskam, žen
giant į antrąjį dvidešimtpenk- 
metį!

Pagal II PLJK-so nutarimą 
rugsėjo 23 steigiamajame Vene
cuelos LJS susirinkime šios są
jungos valdybos pirmininku iš
rinktas Algimantas Dugnas, ku
ris tuoj po susirinkimo buvo pa
kviestas Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
pilnateisiu nariu jaunimo reika
lam.

Vladas Venckus

Salzburgo kapinėse, Austrijoj, rugpiūčio 5 buvo pašventintas paminklas Jurgiui Bieliū
nui. Iš Venecuelos buvo nuvykę grupelė lietuvių. Nuotr. iš dešinės Snėganienė, V. 
Bieliūnienė, V. Venckus ir A. Snėganas. Priekyje Snėganų vaikai. Snėganai buvo at
vykę iš Vokietijos.

Baltijos valstybių 50-tiesmetų de jure pripažinimo proga Washingtone Sam Ray bum 
kongreso pastate buvo suruoštas Baltų komiteto priėmimas. Minėjime dalyvavo daugelis 
kongreso narių. Iš k. Baltų komiteto pirm. p. Lesmant (estas), Jūratė Micutaitė, New 
Yorko kongresmanas Samuel Stratton, latvių atstovė. Kongr. Stratton laiko knygą, kuri 
buvo įteikta Amerikos prezidentui Nixonui.

Jie kovoja dėl tautos išlikimo, 
tikėjimo ir laisvės. Jie aukojo ir 
aukoja savo gyvybes.

Spalio mėnesį Bendrasis 
Amerikos Lietuviij Šalpos Fon
das pradeda metinį aukų rinki
mo vajų. Balfas kviečia visus 
prisidėti prie vajaus ir savo 
aukomis paremti šalpos darbus.

Tenebūnie nė vieno lietuvio, 
kuris neprisidėtų prie šio kil
naus tautinio ir krikščioniško 
artimo meilės darbo.

B.C.
P.S. Aukas galima įteikti vie

tos Balfo skyriuose arba siųsti 
į Balfo centrą.- 105 Grand 
Street, Brooklyn, N.Y., 11211.

NAUJA PREMIJA

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija šiais metais skiria 
1000 dolerių premiją už mokslo 
veikalą. Premijos mecenatas yra 
kun. dr. Juozas Prunskis, kuris 
yra įsteigęs savo vardo kasmeti
nių premijii fondą. Pereitais 
metais iš to fondo buvo paskir
ta pirmoji žurnalistikos 500 dol. 
premija. Šiais metais bus ski
riamos jau dvi premijos: moks
linė ir žurnalistinė.

Mokslinei premijai skirti su
daryta jury komisija iš šių as
menų: dr. Petro Kaladės, prof, 
dr. Juozo L. Navicko, prel. dr. 
Vytauto Balčiūno, V. Kul
boko, A. Mažiulio ir p. Paliu
lio.

Premijos mecenato noru kan
didatus mokslo premijai gauti 
moty vuotu raštu gali siūlyti visi. 
Norintieji šia teise pasinaudoti 
prašomi savo siūlymus prisiųsti 
ne vėliau gruodžio 31 šiuo ad
resu: Dr. Petras Kaladė, 663 
East Seventh St. So. Boston. 
Mass. 02127. USA.

Premijos įteikimas įvyks 1973 
metais, L.K.M. Akademijos su
važiavimo metu Bostone. -Inf.

Kaip su Vilijos vardu?
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais gimnazijose lietuvių kal
bos mokytojai išbraukdavo žodį 
“Viliją” iš mokinių rašomųjų 
darbų. Sakė tiesiai — nelietu
viškas. Reikia vartoti — Neris!

BALTIMORĖS ŽINIOS

Karaliaus Mindaugo šeštadie
ninė mokykla rugsėjo 30 pradė
jo naujus mokslo metus. Mo
kykla. veikia Šv. Alfonso lietu
vių parapinės mokyklos patal
pose. Tėvų komitetas kviečia 
lietuvius leisti savo vaikučius į 
šią mokyklą. Tuo jie praturtins 
savo žinias' ir padės išlaikyti

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas rugsėjo 30 surengė Įdomų 
vakarą — Mystery Ride.

Madų parodą ruošė Šv. Al
fonso parapijos sodalietės spa
lio 9 gražioj Martins West sa
lėj. Buvo parodytos naujausios 
mados. Programa prasidėjo su 
vakariene. Pati madų paroda 
buvo po vakarienės. Pelnas pa
skirtas Šv. Alfonso mokyklos iš
laikymui.

40 valandų atlaidai Šv. Al
fonso bažnyčioje šiemet bus 
spalio 15, 16 ir 17. Giedos di
dysis choras, procesijoje daly
vaus Šv. Alfonso mokyklos vai
kučiai. Atlaidai prasidės iškil
mingomis mišiomi^ spalio 15, 
sekmadienį, 10 v.r.

Lietuvių posto 154 nariai 
spalio 15, sekmadienį, rengia 
jautienos kepsnio — Bull Roast 
— puotą. Pradžia 1 v., baigias 
6 v.v. Kiekvienais metais le
gionieriai šią puotą rengia East
ern Center salėj. Bus ir lote
rija, kur bus galima laimėti į- 
vai riaušių premijų. Be jautienos 
bus ir kitų valgių. Šokiam gros 
geras orkestras. Pelnas ski
riamas posto reikalam. Visi 
kviečiami.

Jonas Obelinis

Dabar žmonės pamiršo, ma
žiau rūpinasi savo kalbos grynu
mu. Pamiršo ir Vilijos kilmę. 
Tai šen, tai ten pasirodo Vili
jos vardu pavadinti kokie nors 
sambūriai ar net vietovės. Grei
čiausiai taip pavadino, nes neži
no to žodžio kilmės ar nesi
stengė sužinoti.

Viliją paprastai’ žmonės su
pranta, kad tai Neris, Nemuno 
intakas, kuris įteka ties Kaunu. 
Bet taip nėra. Neris yra Neris. 
Ji lenkiškai vadinama Wilja, se
niau buvo Willija, gudiškai Vi- 
lėja. Garsusis lenkų poetas Ado
mas Mickevičius parašė eilėraš
tį apie Viliją. Tą eilėraštį į lie
tuvių kalbą išvertė kitas garsus 
poetas, šį kartą tikras lietuvis,
— Maironis. Jis paliko tą patį 
Mickevičiaus pavadinimą ir 
tekste panaudojo tą patį žodį. 
Tai ir išpopuliarino žodį “Vi
liją” visoje Lietuvoje ir žmo
nėm “sumaišė galvas”; jie pra
dėjo nebeskirti tų dviejų žodžių
— Neries ir Vilijos.

Neries aukštupyje težinomas 
Vilijos vardas. lė tikrųjų tai yra 
Neries kairysis intakas.

Dabartiniame Vilniuje veikia 
lenkų jaunimo ansamblis, pasi
vadinęs Vilijos vardu, pagal 
Mickevičiaus eilėraštį. Ansamb
lis ir susiorganizavo, kai 1955 
buvo minima 100 metų nuo 
Adomo Mickevičiaus mirties. 
Žinia, lenkam pasivadinti Nė
rini nebūtų buvę prasminga ir 
išmintinga. Jie turi savo žodį, 
savo Viliją, ir juo pasivadino.

Tad mum reikėtų Vilijos žo
džio nevartoti, nes tai svetimy
bė, o svetimybes iš savo kal
bos mes nuo seno braukėm. 
Galima ir be jų apsieiti, nes tu
rime gražių pakaitalų.

BALFO SEIMAS 
DETROITE

Balfo centras ir skyriai sukru
to ir skubiai rengiasi pradėti 
rinkti aukas.

Detroito balfininkai turi dar ir 
papildomą darbą: pasiruošti 
Balfo seimui, kuris bus Detroi
te spalio mėn. 28 ir 29 d.

Iš visų miestų ir miestelių 
suvažiuos atstovai pasvarstyti 
savo reikalų, nuostatų, pasikal
bės apie organizacinius sugebė
jimus ir visokias kliūtis ir 
galimybes.

Kad darbas vyktų sklandžiai, 
sudarytos komisijos sutiks at
vykstančius atstovus, parūpins 
jiem nakvynes, pavaišins. Dar
botvarkės komisija sudarys to
kią darbotvarkę, kad darbas 
eitų greitai ir be trukdymų.

Tam dideliam darbui De
troito balfininkai rūpestingai ir 
nuoširdžiai rengiasi.

M. St.

— Cleveland, Ohio, lapkričio 
18 rengiama Lietuvių Diena, 
kurios metu bus pašventintas 
paminklas lietuvių šimtmečiui 
Clevelande atžymėti. Pamink
lo projektą paruošė arch. E. 
Kersnauskas iš Cleveland©. Pa
minklo aukštis su laipteliais — 
18 pėdų. Paminklą sudarys kry
žius su koplytstulpiu, trys meta
liniai 25 pėdų aukščio stie
bai vėliavom ir aukuras. Me- 'I
džiaga — akmuo ir nerūdijantis 
metalas. Paminklo priekinėj pu
sėj bus atitinkamas įrašas, už
pakalinėj — statybos me
cenatų ir rėmėjų pavardės.

— Mokytojų ir jaunimo studi
jų septintoji savaitė bus 1973 
rugpiūčio 12-19 Dainavoj. Jai 
vadovaus Juozas Masilionis.

— Valteris Banaitis (Vokieti-
• joje) perėjo dirbti į Vasario 16 

dienos gimnaziją. Šalia painokų 
bus ir bendrabučio vedėjas.

— Dainavos stovyklavietės 
’ tradicinis rudens balius įvyks 

lapkričio 4 Detroite, Mercy ko
legijos balių salėj. Programą 
atliks akt. Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko. Rengia Dainavos 
stovyklavietės parengimų ko
misija.

— Grandinėlė lapkričio 19 
koncertuoja Hamiltone, Kana
doj.

— Ramunė Kviklytė pa
kviesta mokytojauti Lemonto 
Maironio lituanistinėj mo
kykloj. Ji moko specialią klasę, 
kurioje yra mokiniai, nemoką 
lietuvių kalbos arba mažai lie
tuviškai suprantą. Su šios klasės 
įsteigimu dabar Lemonto mo- 

! kykloj mokinių skaičius pakilo 
> iki 93 (praėjusiais metais buvo 
j 72). Lemonte veikia vaikų dar-
• želis, pradžios mokykla, aukš- 
i tesnioji mokykla ir speciali kla

sė lietuvių kalbos nemokan- 
tiem. Mokyklos vedėja yra Ju
lija- Cijūnėlienė, tėvų komitetb 
pirmininkas --^Vytautas Kaman
tus.

— Prof. dr. Zenono Ivinskio 
pagerbimas Chicagoj, Jaunimo 
centre, įvyks lapkričio 5.

— V. Volerto, JAV LB centro 
i valdybos pirmininko, laišką, dė- 
; kojantį kolumnistui Thomas A. 
Į Lane už straipsnį pavergtos 
! Lietuvos reikalu, rugpiūčio 24 
į išspausdino St. Paul, Minn., 
Į laikraštis The Wanderer. 11- 
i game laiške minima, kad pabal- 

tiečiai neprašo JAV ekonominės 
ar karinės pagalbos, o tik prašo, 
kad jos pareikalautų Sovietų Są
jungą pasitraukti iš Lietuvos, 

! Latvijos ir Estijos.
— Marija Saulaitytė, atvykusi 

iš Amerikos, uoliai ėmėsi darbo 
Vasario 16 dienos gimnazijoje.

— Providence, . R.I., naująją 
■ LB apylinkės valdybą sudaro 

Juozas Kiela (pirm.), Sofija Ša- 
kalienė (sekr.) ir Vytautas Ras
toms (ižd.).

— Lietuvių Muzikologijos Ąr- 
Į chyvas Chicagoj, įsteigtas ir va

dovaujamas prof. J. Žilevičiaus, 
susilaukė pirmojo rėmėjų rate- 

! lio, kuris suorganizuotas los 
i Angeles, Calif. Ratelio pirmie

ji nariai — P. Abelkis, E.V. 
! Cemiai, B.R. Dabšiai, G. Gu- 
j dauskienė, R. H. Hennings, A. 
} A. Raulinaičiai — archyvui jau 

suaukojo 86 dol. Ratelio rei- 
i kalus tvarko ir informacijas tei

kia Ramutė Banaitytė-Hen- 
nings, 1663 Rutgers Ct., Clare
mont, Calif. 91711, ir Rim
tautas Dabšys, 2970 Hyperion 
Avenue, Los Angeles, Calif.

j 90027.
I *

— Lietuvių Fondo Detroito 
’ vajaus komitetas pakvietė Dai

navos ansamblį iš Chicagos at
vykti su “Sidabrinės dienos” 
pastatymu, kuris įvyks lapkri
čio 18 Crestwood mokyklos 
salėj.

— Dail. Mindaugas Nasvytis, 
dėstąs meną Cleveland State 
universitete, Case Western Re
serve universitete gavo filosofi
jos mokslų daktaro laipsnį meno 
istorijos srityje. Jo disertacijos 

• tema buvo Čiurlionio kūrybos 
j santykis su jo laikotarpiu.
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TO PLACEYOUB ADCANCEL OR CHANGE
. T»Lt OL2-2^23

- SERVICE 

Help wAA/T-ep
PART TIME 

MEN fit WOMEN
For School Bus Drivers for Septen»be> 
start. Experienced or Inexperienced. 
Will Train. Must be over 21. — Call 

(201 > 325-0037

CABINET MAKERS WANTED
Must be Experienced to Work on Fine 
Furniture. Steady Work, Good Pay. 
Apply at: 1602 Troy Ave. Bklyn. or 

call 377-4600.

U-NEEK RUBOUT CO.
Exterminating Guaranteed Results 

Lowest Rates Because of Quality Work 
Rubout your bugs U-Neek,

KUR AŠ NUKELIAUSIU . . .

(atkelta iš 8 psl.)

nių įspūdžių, bet su daug dainų 
ir juoko. Vėl mus lydėjo M. 
Šalinskienės dosni ranka, kuri 
mus globojo iki pat namų. Di
delė pranciškonų geradarė 
Marytė Mačienė, kuri mus vai
šino ir įvairiom progom links
mino, tikrai užsitarnavo ekskur
sijos “first lady” titulo.

MIRĖ 
STASĖ 

MILUKIENĖ
Stasė Milukienė, New Bri

tain, Conn., turėdama tik 65 
metus amžiaus ir tik išėjus į 
pensiją, liepos 18 savo namuo
se mirė širdies liga.

Pašarvota buvo Žigo koply
čioje, East St., New Britaine. 
Liepos 21 jos kūnas buvo atly

dėtas į Šv. Andriejaus lietuvių

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
ŽAIDYNĖS

Safely, Expertly 
228-0738 bet. 10 A.M. — 2 P.M.

DELLANE’S CHAR BROIL 
RESTAURANT 

Specializing in Subs 
Open Daily 11 A.M. to Midnight 
.Orders to Go Dial 201 787-9632 

27 Main St. Keansburg, N.J.

Wanted — machinist and 
welder, air condition contractor. 
Steady employment. Profit 
sharing, Pension Plan. Tel.; 
894-8003.

Kaip Goethės Faustui, taip ir 
mum laimės momentai greit 
praeina. Todėl mes jų taip ir 
laukiam. Tokių momentų mes 
tikrai turėjom Kennebunkporte:

“Daug pasaulio mes aplan
kėm,

parapijos bažnyčią. Po gedulin
gų pamaldų palaidota Šv. Mari
jos kapinėse. Į kapus palydėjo 
klebonas kun. E. Gradeckas.

A. a. Stasė Milukienė buvo 
našlė, gyveno su anyta Ona Mi- 
lukiene, kuri yra jau per 80 
metų amžiaus.

Velionė paliko brolį ir seserį 
su šeimomis bei anytą. Ji pri-

Attention Home owners Manhattan 
A&A PAPER HANGING 

Dependable Work — Reliable — Free 
Estimates — Reasonable Rates 

Call now — 799-1727

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

WE NEED PROFESSIONAL 
SALES PEOPLE

Part Time — Full Time Immediate 
Openings. Outstanding opportunity to 
represent Cory Corp. AAA-1 company 
in sales service. 100% repeat commis
sions assures excellent income earn
ings. First year potential $8,000 to 
$14,000. For personal interview call 
Mr. Dee, toll free. 800-922-2978.

Bet, mielasis Kennebunke,
Tokio nėr, kaip tu!’

Dalė Bulvičiutė parapijos chorui, kuriame gie- 
. dojo ir dainavo apie 40 metų, 
. Moterų s-gai, Šv. Rožančiaus 
' dr-jai, Moterų pagelbininkių dr- 
|jai ir daugeliui kitų organiza

cijų.
Ilsėkis, Stase, Dangaus Ra

mybėje.

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.

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

S & S AUTO BODY SHOP
Collision Experts 

Insurance Problems 
We take Pride in our Work 

1311 Marietta Rd. 
West Belmar, New Jersey 

Call 201 681-5330

VAL EXTERMINATING 
COMPANY INC. 

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

Places
For Fast Prompt Service Call 836-4940

SERVICE Jonas Bernotas

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 Waxii.. 

All Work Guaranteed. Call 493-6062

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y., 11221.

FILATELISTAI t
Siunčiame Lietuvos pašto

SPORTAS
MŪSIŠKIAI LAIMĖJO 1-0

Spalio 8 New Yorko LAK 
futbolininkai pradžiugino per
gale prieš pirmosios lygos pajė
giąją vienuolikę Brooklyno SC 
1-0 (1-0). Nors mūsiškiai šioje 
lygoje naujokai, bet nepėsti — 
po keturių pirmenybių rungty
nių turi išgriebę dvi pergales.

Pirmo kėlinio 35 min. Bu- 
dreckcio (iš Klivečkos padavimo) 
gudriai pasiekia vienintelį įvar
tį. Priešininkų vartininkas tikė- 

šūvio į dešinę, 
vikriai susimėtė 
kamuolį stukte-

Jauni ir seni, visi, kas tik turi 
sveikas kojas, spalio 22, sekma
dienį, kviečiami išbandyti savo 
jėgas sporto aikštėje. Nuo 10 
vai. ryto Victory Field, prie 
Woodhaven Blvd, ir Myrtle 
Ave., vyks lietuvių lengv. atle
tikos žaidynės.

Kadangi profesionalų bėgikų 
ir žvaigždžių mūsų tarpe nėra, 
kviečiami dalyvauti visi, kurie 
turi sveikatos ir noro pamiklin
ti savo kojas. . Ypač laukiama 
mergaičių ir berniukų nuo 9 iki 
18 m. amžiaus.

Vyrai ir moterys taip pat kvie
čiami dalyvauti. Čia įskaitomi 
tenisininkai, futbolininkai ir to
kie, kurie šiaip sau mėgsta ret
karčiais pabėgioti.

Pasirinkimas distancijų bus 
didelis — nuo 100 jardų iki 
vienos mylios bėgime. Bus ir 
šuoliai į aukštį bei į tolį. O kas 
turi stiprius pečius, galės ir 
rutulį pastumdyti.

Dalyviai prašomi susirinkti 
jau 9 vai. 30 min., kad būtų 
galima tvarkingai užsiregist
ruoti ir bėgimus laiku pradėti.

Kviečiami visi į žaidynes at
silankyti ir stebėti jaunimo 
sportines pastangas. Tikimasi 
svečių ir dalyvių iš Baltimorės, 
Washington©, Philadelphijos, 
New Jersey, Worcesterio, Hart
fordo, Bostono ir kitur. Tikrai 
reta proga pasidžiaugti lietuvių 
sporŲninky sambūriu.

Alg. Š.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Kur gimta padangė. Lietu

viškos lengvos muzikos rinki
nys: Kur gimta padangė, 
Kur giria žaliuoja, Vakaro dai
na, Mano pypkė kukavinė, 
Trumbaidy ir trumbaida, Prie 
apleisto seno namo, Kad aš 
našlaitėlė, Tau, mama, Tė
vynė, Motinos valsas, Pienė, 
Jau skaidrus vanduo ir Mano 
gimtinė. Dainuoja choras, solis
tai ir duetai. Mono, 5 dol.'

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. Persiu.i- 
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Dainos ir arijos, Janinos No- 

meikaitės-Armonienės, soprano, 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūriniai: Daug pavasarių, Jado 
auskarai, Ratai, Rugiagėlės, Tul
pės, Gėlės iš šieno, Jei tu, my
li, Pasakyk, mamyt. Arija iš op. 
Gražina, Puccini, A. Thomas, 
F. Chopin irkitų. Operos dainuo
jamos lietuviškai. Mono 5 dol.

JOE HUGHES & SON
in Bricks, Stoops. 

Flagstone Patios & 
Class work. F.ce 

Estimates. Reasonable Rates,
D< p< ndable Service. 40-53 69 St 

Woodside, (212) IL 8-7197

We Specialize 
Precast Steps, 
Poivhes. 1st

OFFSET MIMEOGRAPHIC ART 
SERVICE

Reasonable Rates. Work Picked up
& Delivered. Arnold Malliet 588 Ma-; ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
con Street, Brooklyn, N.Y. Call 774-0268 gyf j. Ba|tic Stamps, P- O. Box 

127, Toronto, 19, Ont., Canada.

FLAT RATE MOVING

Large or Small Jobs

josi stipresnio 
bet Budreckas 
ir dešine koja 
Ii į kairįjį kampą.

Po pertraukos Brooklyno SC 
persvaroj, bet mūsiškių gynyba 
užtikrinta. Vartininkas Bagdžiū- 
nas II keletą kartų mikliai pri
glaudžia kamuolį ir savo švento
vę išlaiko be šešėlio.

Viena pastaba — nejauku,' kai 
pora žaidikų aikštėj ' pradeda

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1-.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 

y.11221.

Skambėkite dainos, Juozės 
Krištolaitytės-Daugėlienės įdai
nuota: Ko vėjai pučia, Pavasario 
dienelė, Pamylėjau vakar. 
Pat raky beržas stovėjo, Sakė 
mane šiokią, Treji gaidžiai negie
dojo, Per dvarą ėjau, Verpsiu, 
verpsiu, Iš trijų kampų vėjelis 
pūtė, Žibutė, Lopšinė, Žuvelė, 
Alyvos, Kalnų daina ir Čigonė. 
Stereo 5 dol.

I Hr. notice 372-8877— also 860-2700

DISPLAY
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- 
rnorial Shelter, 128 East 112 St. New 
York, N.Y. 10029. 369-5665

KING’S COURT RESTAURANT 
Route 22 Springfield, N. J. For the 
Finest in Cuisine. New — Starting 
‘anday October 1st Dinner Served 

from 2 PM to 9 PM! Chef de Cuisine — “ 
Ezio Berruti. Private Banquet Facil. 
ties Available for up to 40 peopl- 
Mrs. Ruth Platzer, Prop. (201) 37' —. 
5382.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

DISPLAY

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

Money Making Opportunity!
Make Big Money Raising Chinchillas, 
Cavies, Rabbits for us. Send 25 c. 
for complete information including 32 
page Catalog. AD $2000 to $10,000 a 

Year to your income. Write or Phone
Today!

KEENEY BROTHERS
New Freedom, Penna. 17349 

(717) 235-2406

Tokie užgaulūs šūkavimai savo 
tarpe neturėtų pasikartoti.

LAK sudėtis: Bagdžiūnas II; 
Kreicas, Bagdžiūnas I, Vainius 
I, Jumbach; Žadvydas, Bud
reckas, Bosniak; Sabaliauskas I, 
Klivečka, Sabaliauskas II. Antro 
kėlinio 15 min. Sabaliauskas I 
turėjo išskubėti į savo kolegijos 
ledo ritulio rungtynes — jį pa
keitė Šileikis.

Artimiausios pirmenybių

PIZZERIA STORES FOR SALE (2) 
Located in Busy Merchantile and Com
mercial Sections of Manhattan. 5 1/2 
Days 10 AM to 7 PM. Long Lease. 
High Business Volume. Reasonable 
Price. Stores situated at: 537 8th Ave. 
NYC and 143 8th Ave. NYC. Both Fullv 

Equipped. Call (212) 244-9491 — 
Principals Only

su German American AC, va
kare, prie prožektorių šviesos. 
Vieta — Throgs Neck stadionas, 
Harding Ave., Bronx. Pradžia 8 
vai. Lauktina, kad lietuviai žiū- 

. rovai gausiau pasidomės šiuo 
vakariniu įvykiu, (kč)

Litas Investing Co. Inc.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

Sands Village Diner Millerton, N.Y.
I Fully equipped. Established business.
1 Truck Rt 44 Busy Diner Good Lease 
k Asking $60,000. No reasonable offer 

refused (914) 789-3589 (914) 789-4726

SERVICE

BROWN’S CONSTRUCTION CO. 
361 LeJohn St. Bklyn.

All Work Done — “Name it, we shall
Do It”. Quick. Dependable. Free 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 

827-8465

5<<2-5o^§

NSW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda SeStadieniaia nuo 4 iki 
5 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 jnaeg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.
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For the Best it's Berris 
One of Neto England's Finest 

BERRIS
MOTOR INN

Known for Fine Food & Drink 
Pool —- Tennis Court

Rte 6 Danielson,Conn (203) 774-9644

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.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VMČInla, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tek JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHH 
1480 kU. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vld.

HELPW. MALE

DRIVER WITH TRACTORS
A-l Company Year Round Hauls at.

Top Rate 
Full Company Cooperation 

Call George or Gene (516) 588-6000

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, WLYN 1380 kilocycles Ir FM. 
10L7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

TENISO PIRMENYBĖS
Spalio 8 Newarko West Side 

parko aikštelėse įvyko Rytų 
sporto apygardos teniso pir-
menybės 1972. Dalyvavo gražus 
būrys vyresnių ir jaunesnių žai
dikų iš New Yorko, New Jer
sey vietovių ir Baltimorės. Pla
čiau kitam numery.

METINIS SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos metinis atstovų suva
žiavimas įvyks lapkričio 4-5 
Clevelande, Čiurlionio . Na
muose, 10908 Magnolia Dr.

Suvažiavime patariamuoju
balsu kviečiami dalyvauti fizi
nio lavinimo mokytojai, sporto
darbuotojai, lituanistinių mo
kyklų bei jaunimo organizacijų 
atstovai, visi besidomį lietuviš
ka sportine veikla Šiaurės Ame
rikoj.

NAUJI VADOVAI
Jonas šoliūnas yra įjungtas į 

centro valdybą spaudos ir infor
macijos reikalam.

Albertas Liškūnas perėmė 
vadovo pareigas Vidurio Vakarų 
sporto apygardoj nuo rugsėjo 
25. Jo adresas: 6540 So. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 
60629. Tel. (312) 436-4925.

Centro valdyba

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Express Corp, taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos, nes kiekvienas spe
cialus rublis yra vertas mažiau
sia 4 reguliarių rublių ar dau
giau. Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp, 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė yra 2.35 dol. Ši vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo ' 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

Speciali nuolaida 
ZHIGULI VAZ 2101 $3214.00 
Jei Jūs užsakysi! Zhiguli VAZ 
automobilį prieš 1972 lapkri
čio 30, galite nuo kainos nu
skaityti $50.00 nuolaidą. 
MOSKVITCH412IZH$3155.00 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Lietuvių kompozitorių dainų 
rečitalis, Sol. S. Klimaitės: 
Kaitink, šviesi saulute, Kok* 
ten lengvas poilsėliS, Mamyte, 
Serenada, Vakaras. Obelių žie
dai, Rūta, Kad širdį tau 
skausmas, Ežerėlis, Dukružėb-. 
Debesėlis, Siuntė anyta, Rods, 
parpulsiu ir Tulpės. Mono, 5 
dol.
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Mykolo Krupavičiaus “Atsimi

nimai”. Kietais viršeliais 10 dol.
Kipro Bielinio “Gana 

jungo”. 5 dol.
Kazys. Pakštas, prof. J. Eieto 

parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol., kietais — 12 
dol. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija Romoj.

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).

Šios ir kitos lietuviškos kn> 
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

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

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
kamiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psh. 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

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

History of Lithuania. Tai anų- ‘ 
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos I 
istorija.,,Kaina 2 dol. Gaunama . 
Darbininko administracijoj.
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APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Aukojo

Reiškiame nuoširdų ir dėkin
gą ačiū visiem geriem žmonėm, 
kurie nepamiršta, kad parapi
niuose pastatuose tebevyksta at
naujinimo darbai. Šiuo metu 
svarbesnis remontas vyksta mo
kyklos patalpose. Tam tikslui 
gavome aukų iš šių geraširdžių 
aukotojų: Mr. Mrs. John Dwyer 
$100; Mrs. Agota Raulinaitis 
$50; Mr. Mrs. Edward Valen- 
ches $50; Mr. Mrs. Petras Žvel- 
vys $50; Mr. Mrs. Thomas Tar- 
mey $25; Mr. Mrs. Paul La 
Medica $20; Miss S. Jankaus
kaitė $20; Mr. Mrs. V. Vasku- 
nas $10; Mr. Mrs. A. Samušis 
$10; Mrs. A. Stagniunas $10; 
Mr. Kazys Krušinskas $10; Mr. 
Mrs. M. Claps $10; Mr. Mrs. 
V. Šventoraitis $10; Mr. Mrs. 
F. Skwira $10.

Nuoširdžiai dėkojąme Alice 
Zupko, “Alice’s” gėlyno savi
ninkei, ir Marytei Šalinskienei, 
Šalinskų įstaigos vedėjai, už jų 
bendrai padovanotą gražų kars

IS KATALIKIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGOS 

VEIKLOS
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo

pos metiniai pietūs buvo spalio 
1, sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėj. Pirma sąjungie- 
tės su vėliava dalyvavo 11 va
landos mišiose. Po mišių susi
rinko į žemutinę salę pietum.

Maldą sukalbėjo kuopos dva
sios vadas kun. A. Račkauskas. 
Pietus paruošė naujoji kuopos 
pirmininkė E. Kezienė su savo 
pagelbininkėm — Maciene, Ro
kiene, Šmitiene, Laurinaitiene, 
Balčiūniene. Buvo šiltų ir šaltų 
užkandžių. Pietumis buvo visi 
patenkinti.

Sveikinimo kalbas pasakė 
klebonas kun. Pr. Raugalas, 
kun. A. Račkauskas, kun. K. 
Wicks, kun. L. Budreckas. Dr. 
Br. Radzivanas skaitė paskai
tą apie Amerikos lietuvius pa
triotus, kurie pirmojo pasauli
nio karo metu padėjo Lietuvai 
atstatyti ,nepriklausomybę. Bu
vo tokių, kurie buvo nuvykę ir 
savanoriais įstoję į Lietuvos 
kariuomenę. Programą pravedė 
muzikas Algirdas Kačanauskas, 
linksmai visus nuteikdamas. 
Dar žodį tarė ir M. Galdikienė. 
Buvo laimėjimų ir kavutė. Gale 
kun. A. Račkauskas parodė savo 
pagamintų filmų.

Dalį pelno 150 dol. paskyrė 
parapijai. Ta pačia proga klebo
nui kun. P. Raugalui buvo su
giedota ilgiausių metų jo viene- 
rių metų klebonavimo proga.

Koresp. S.

LINDEN, N J.
Padėkim užbaigti milijoną
Lietuvių Fondo įgaliotinis ir 

Liet. B-nės Lindeno apylinkės 
valdyba gruodžio 2 d., 7 vai. 
vak. Lindeno Lietuvių Laisvės 
Parko salėj, 340 Mitchell Ave., 
ruošia įdomų koncertą-balių 
su šokiais ir bufetu. Įėjimo au
ka $8.00. Visas pelnas skiria
mas Lietuvių Fondui.

Rengėjai maloniai kviesdami 
nei kiek neabejoja, kad visi 
Lindeno ir apylinkės lietuviai 
supras šį kilnų sumanymą ir 
savo atsilankymu padės užsi
brėžtą milijoninį fondą įgyven
dinti.

Taip pat rengėjai prašo vi
sas artimesnes lietuvių koloni
jas šį reikalą paremti ir tą 
dieną susilaikyti nuo panašių 
parengimų.

tui užtiesalą, kuris naudojamas 
laidotuvių mišiose.

Kviečiame
Parapijos popietės vyksta 

kiekvieną šeštadienį, išskyrus 
pirmą mėnesio šeštadienį, Ja
maica Hall, 146-01 91 Ave., Ja
maica. Mum džiugu, kad para- 
piečiai išgirdo mūsų prašymą 
ir atėjo mum į pagalbą. Nauji 
talkininkai: Elena Solomo-
nienė, Mrs. Maria Vitkevich, 
Julija Kušinskiemė, Edvardas 
Valenches, A. Samušis, Jadvyga 
Kulikauskienė, Stasys Balsys, 
M. Balčiūnienė, Konstancija 
Botyrienė. Taip pat prašome ir 
kitus parapiečius, kurie galėtų 
paaukoti kelias valandas savo 
laiko šiam reikalingam darbui, 
susisiekti su kunigais telefonu: 
387-2111.

Mirusieji: Ona Bražinskienė, 
81 metų, mirė rugsėjo 24, palai
dota rugsėjo 27 Kalvarijos 
kapinėse.

VESTUVĖS
Gėnė Nutautaitė ir Vytautas 

Gedminas susituokė spalio 7 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Sutuokė kleb. kun. P. 
Raugalas. Mišių metu giedojo 
N. Y. lietuvių vyrų choras Per
kūnas, diriguojamas Vytauto 
Strolios, vargonavo Algirdas Ka
čanauskas.

Vestuvinės vaišės vyko Mas- 
petho naujai atremontuotoje 
lietuvių parapijos salėje. Svečių 
buvo apie porą šimtų. Buvo su
važiavę giminės iš Chicagos, 
Toronto, jaunojo brolis Algi
mantas iš San Diego, Calif. 
Linksmas vestuves palydėjo Joe 
Thomas ir jo orkestras. Povestu
vinei kelionei jaunieji išvyko į 
Aruva salą Atlanto vandenyne, 
netoli Venecuelos krantų. Grįžę 
apsigyvens Woodhavene.

Jaunoji yra mokytoja ir dirba 
JHS 210. Tos mokyklos apie 
20 kolegų mokytojų buvo vestu
vėse. Bent dviem atvejais ji 
mokytojavo ir Maironio lituanis
tinėje mokykloje, aktyviai reiš
kėsi Liet. Bendruomenės veik
loje, buvo Woodhaveno apylin
kės valdyboje, dabar yra Liet.

> Bendruomenės tarybos narė.
Jaunasis, prieš porą metų at

vykęs iš Chicagos, yra įsijungęs 
į vyrų chorą Perkūną.

LB QUEENS APYLINKĖS 
IŠKYLA

LB Queens apylinkės val
dyba spalio 1 surengė iškylą 
į Mastic Beach ir Fire Island. 
Tą dieną buvo puikus oras, 
taip 12 vai. prie Alb. Ošlapo 
vasarnamio Mastic Beach susi
rinko gražus būrys apylinkės 
narių ir jų svečių. Taip pat buvo 
ir New Yorko apygardos valdy
bos du asmenys — Ig. Gasiliū- 
nas ir J. Rūtenis su savo žmo
nomis.

Trumpai pasikalbėję, visi 
apie 1 vai. per Smith Point tiltą 
išvyko į Fire Island prie atviro 
Atlanto. Čia grupė išsiskirsčiu
si įvairiai leido laiką. Buvo du 
filmuotojai — J. Kiaunė ir J. 
Zabielskis, kurie stengėsi visus 
nufilmuoti. Saloje yra gražios 
kopos ir puikus pajūris. Taip 
buvo kur pavaikščioti ir prieš 
saulutę pailsėti.

Po gerų poros valandų vėl 
visi grįžo į vasarnamį ir ten po 
kiemo didžiuliais medžiais įsi
kūrė prie apkrautų stalų. Vai
šes parengė apylinkės valdyba. 
Taip besišnekučiuojant ir besi-

Prel. Pranciškus M. Juras, P. A., savo Alkos muziejuj. 
Šį šeštadienį Bostone minima prelato 50 metų kunigystės 
sukaktis. Jubiliatą gražios sukakties proga sveikina lietuviai 
pranciškonai ir Darbininko redakcija. Ilgiausių ir sėkmin
giausių metų!

BROCKTON, MASS.
Vasaros metu organizacinė 

veikla paprastai sulėtėja arba ir 
visai sustoja. Ši vasara buvo iš
imtis. Chicagoj įvykęs jaunimo 
kongresas ir tautinių šokių 
šventė sutraukė tūkstančius jau
nuolių ir žiūrovų iš visur. Kong
rese Brocktonui atstovavo Jonas 
ir Dalia Bielkevičiai, Irena Čin- 
čytė, Dovilė Eivaitė ir Kristina 
Jančauskaitė, o šokių šventėj 
aktyviai dalyvavo Asta Baš
kauskaitė, Nida Beržinskaitė. 
Vida Čepkauskaitė ir Genė 
Plonytė.

Apylinkės vasaros veikloj 
paminėtinas tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimas — gedu
lingos pamaldos už žuvusius Si
bire, kalėjimuose ir partizanus. 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys pasakė 
gražų, tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Komp. J. Gaidelio va
dovaujamas parapijos choras, 
nors jau buvo atosto
gose, giedojo mišių metu. Kele
tas vietos organizacijų pamaldo
se dalyvavo su vėliavomis.

Angliškai kalbančiai visuo
menei per abi vietos radijo 
stotis buvo transliuojamos tai 
progai pritaikytos programos, 
perpintos lietuviškomis melo

dijomis. Jos buvo paruoštos 
Brocktono LB pirmininko, tal
kinant jaunuoliam Dovilei Ei- 
vaitei ir Petrui Bizinkauskui 
(sūnui), o technikinį darbą atlie
kant lietuvių radijo valandos 

linksminant, laikas artėjo į va
karą. Visi pamažu skirstėsi.

Tokias išvykas reikėtų daž
niau surengti.

Dalyvis

smut 
zunos__

Prel. Pranciškaus Juro 50 
metų kunigystės sukakties pa
gerbimas bus spalio 15, sekma
dienį. Mišios bus 4 v. šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mišiose dalyvauja vyskupai ir 
daugybė kunigų. Tuoj po mišių 
Sheraton Plaza viešbutyje, Cop
ley Square, Bostone, bus akade
mija ir vakarienė su menine 
programa. Bilietų skaičius yra 
ribotas, tad prašom bilietus įsi
gyti iš anksto. Bus palikta bilie
tų ir prie įėjimo tiem, kure da
bar nesuspės jų įsigyti.

Prel. P. Juro pagerbime spalio 
15 Bostone mefiinę programą 
atliks: solistas Benediktas Povi- 
lavičius, smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas ir jaunas pianistas Sau
lius Cibas. Akomponuos muzi
kas Jeronimas Kačinskas.

Rusų šokių ir dainų grupė 
Beriozka spalio 1 lankėsi Bosto
ne ir Symphony Hall salėje įvy
ko du spektakliai. Lietuviai ir 
ukrainiečiai juos piketavo. Va
kare televizijos stotys savo ži
niose parodė piketuotojus, o 
kitą dieną laikraščiai, aprašy
dami grupės pasirodymą, pami
nėjo ir piketuotojus.

Inžinierių suvažiavime, kuris 
buvo spalio 7-9 Washingtone, iš 
Bostono dalyvavo: Antanaitis, J. 
Čereška, V. Eikinas, K. Daugė
la, B. Galinis, J. Gimbutas, V. 
Izbickas, J. Mikalauskas, E. Ma- 
nomaitis, Č. Mickūnas, J. Ra
šys, D. Šatas, B. Veitas ir R. 
Veitas.

Albiną Barulius, kurie savo au
ką įteikė vėliau.

Tikėkimės, kad pirmoji Lie
tuvių Diena nebus paskutinė, 
bet taps tradicija.

Spalio 28 Romuvos Parke 
Brocktono apylinkė rengia chri
zantemų balių. Bus gera vaka
rienė, veiks gausus baras, šo
kiam gros puikus orkestras. Be 
to, bus turtinga loterija, chri
zantemų valsas ir kitokie paį
vairinimai. Apranga — vakari
niai drabužiai. Bilietai (5 dol. 
asmeniui) bus gaunami Brock- 
tone pas valdybos narius, Bos
tone — Lietuvių Piliečių Klu
be, Norwoode — pas Adomą 
Tumą.

Laisvės Varpo vedėjui Petrui 
Viščiniui.

Rugpiūčio mėnesį jaunimo 
kongreso vadovybei buvo pa
pildomai pasiųsta 60 parašų po 
peticija Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui ir 26 dol. 
aukų, surinktų buvusio talkos 
komiteto nario Adomo Tumo iš 
Norwoodo. Viso kongresui pa
siųsta 1,241 dol. ir atstovų ke
lionei skirta 506 dol.

Rugsėjo 10 Maironio Parke 
Shrewsbury, prie Worcesterio, 
įvyko pirmoji Lietuvių Diena, 
surengta LB Bostono apygar
dos. Brocktono apylinkės valdy
ba prie Lietuvių Dienos rengi
mo prisidėjo užprašydama pa
maldas vietos parapijos bažny
čioj, pakviesdama Šv. Kazimie
ro parapijos chorą atlikti dalį 
meninės programos ir gaudama 
iš Sandaros Klubo taurę krepši
nio rungtynių laimėtojam. Be 
to, buvo išsiuntinėta daugiau 
kaip 50 laiškų vietos lietuviam, 
prašant paremti Lietuvių Dieną 
pasiskelbiant L. D. programoj.

Pirmoji Lietuvių Diena praėjo 
su dideliu pasisekimu. Oras 
pasitaikė gražus, publikos prisi
rinko daug, dvejas iš trijų rung
tynes laimėjo lietuvių ko
mandos.

Padėka priklauso kleb. kun. 
Petrui Šakaliui už pamaldas, 
už gražų pamerksią ir kvieti
mą dalyvauti Lietuvių Dienoj. 
Svarbiausia, jis leido parapijos 
chorui, vedamam komp. Juliaus 
Gaidelio, atlikti dalį programos. 
Choras labai puikiai ją atliko. ;

Didelis ačiū prisiuntusiem ' 
programai aukas. Jų pavardės 
buvo atspausdintos programos 
knygutėj, išskyrus Valentiną ir

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

--------- All Acddtaits Compounded Dally ---------

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

T

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ŽIEMOS EKSKURSIJA 

į LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną —

— grįžta sausio 4 dieną, 1973.

LIETUVOJE ŠI GRUPĖ 
PRALEIS 11 DIENŲ. 

Iš Bostono Ir New Yorko 
Kaina tik $619.00

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00 

. ir iš Cleveland© — $685.00

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nes (vėluokite! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway

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

Savininkė — Aldona Adomonienė

Lituanistinė mokykla nuo 
spalio 7 pradėjo pamokas naujo
se patalpose — So. Boston High 
School, Thomas Park. Patalpas 
išrūpino Aušra Petronienė. Iki 
šiol, per dvidešimt metų, mo
kykla naudojosi šv. Petro para
pinės mokyklos patalpomis. 
Mokyklą globojo buvęs kle
bonas a.a. prel. P. Virmauskis 
ir dabartinis klebonas kun. A. 
Baltrušiūnas.

N. Anglijos pabaltiečių drau
gija išrinko naują valdybą. Pir
mininke bus Violeta Balčiūnie
nė. Iš lietuvių nariais į valdy
bą dar įeina: Irena Veitienė, 
Vytautas Izbickas, Česlovas 
Mickūnas ir Vytautas Žiaugra.

So. Bostono Savings Bankas 
atidarė savo skyrių Dorcheste- 
ryje prie Neponset Circle, 740 
Gallivan Blvd.

Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apskrities susirinkimas buvo 
spalio 1 Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėj Norwood, Mass. 
Išrinkta nauja valdyba, pir
mininku išrinktas Albertas Ja- 
ritis iš So. Bostono. Aleksandras 
Akule iš Saugus, Mass., išrink
tas vicepirmininku, kuris rūpin
sis naujų narių įrašymu. Petras 
Bizinkauskas Jr. iš Brocktono, 
antras vicepirmininkas, steigs 
jaunamečių vyčių kuopas. Jonas 
Norinkevičius iš Dorchester, 
Mass., trečiasis vicepirminin
kas, rūpinsis sendraugių kuopų 
steigimu. Phyllis Shukytė iš 
Brockton, Mass., išrinkta sekre
tore, Darata Sinkevičiūtė iš 
Worcester, Mass., korespon
dentė, Vilimas Rogers iš Athol 
ir Ona Bender iš Worcester
— iždo globėjai.

Sudaryti ir atskiri komitetai. 
Veronika Bizinkauskienė iš 
Brocktono išrinkta kultūrinės 
programos pirmininke, Marė 
Minkienė iš Westfield išrinkta 
ritualo komisijos nare trejiem 
metam. Margareta Senkienė iš 
Gardner išrinkta lietuvių rei
kalų komisijos pirmininke. Ele
na Gilienė iš Worcester išrink
ta sporto programos pirmininke 
ir Longinas Švelnis iš Needham
— informacijos reikalam.

Vyčiai seimą pradėjo mišio- 
mis, kurias aukojo kun. Albertas 
Abračinskas, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas. Jis pasakė 
ir pamokslą apie vyčių veiklą.

Seime paaiškėjo, kad jaunimo 
kuopos sudarytos Worcestery, 
Brocktone ir So. Bostone. Pagei
dauta surengti vieno savaitgalio 
uždaras rekolekcijas.

FLORIDOS PAMARIAIS ATEINA RUDUO

Juno Beachy Florida 33408

Žiemą Floridoj tiktai turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok rudenį arba vėlyvą pava
sarį. Kainos tos pačios iki gruodžio 1 d. kaip vi
durvasaryje. Kodėl nepasinaudoti.

Tomkų vasarvietės SAPPHIRE SEA adresas: 700 
Ocean Drive, Juno Beach, North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas (305) 844-3388.
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DARBININKAS
Redakcija

Spaustuvė

.455-7281 
>152-2923 
.452-6916 
.455-7068

Kultūros Židinys.........827-9865

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

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
Marijonų vienuolijos generali
nis postulatorius, pastoviai 
gyvenąs Romoj, vienuolijos rei
kalais buvo atvykęs į Ameriką 
keletai savaičių. Grįždamas į 
Italiją, užsuko į New Yorką ir 
apsistojo pas lietuvius pranciš
konus. Ta pačia proga aplankė 
ir Darbininko redakciją. Svečias 
spalio 6 išskrido į Romą.

Balfo vajaus komitetas prane
ša, kad bilietai į jų koncertą 
yra 3.50 dol., tik į šokius — 
1.50 dol. Visas dovanas loteri
jai moterų organizacijos suneša

Korp. Neo Lithuanijos 50 
metų sukakties iškilmingas mi
nėjimas bus lapkričio 11 Kultu? 
ros Židinyje. Pradžia 7 v.v. (ne 
4 v. kaip buvo paskelbta paren
gimų kalendoriuje).

LAK I-oji futbolo komanda 
ruošia tradicinius rudens šo
kius spalio 21 d. 7:30 v.v. Kul
tūros Židinyje. Bus ir įvairių už
kandžių. Sporto klubas kviečia 
visus atsilankyti, tuo paremsite 
jo veiklą, padėsite atsigauti ki
tiem sporto vienetam, kurie taip 
neaiškiai prapuolė.

vajaus komiteto narę Janę Gerd- 
vilienę — 88-10 80 St., Wood
haven, N.Y.11421.

Kunigaikštienės Birutės mo
terų draugijos susirinkimas 
įvyks spalio 22, sekmadienį, 4 
vai. popiet pas p. Klivečkienę, 
76-13 85th Road, Woodhaven, 
N.Y. Visos narės prašomos da
lyvauti. Kviečiamos ir naujos 
narės.

Andrius Ignaitis apsirgo ir pa
guldytas 
nėję — 
kambarys 
— 7 Avė 
Lankymo
2 iki 8 v.v.

Angelų Karalienės parapijos 
choras spalio 8 savo susirinki
me išrinko naują choro val
dybą: pirm'. Mariją Bujokienę, 
ižd. Mildred Dulkienę, sekr. 
Oną Kriščiūnienę ir Antaną Sa- 
kaitį gaidų knygų prižiūrėtoju. 
Kitas choro susirinkimas bus

IR VĖL VEIKIAM
New Yorko moksleivių 

ateitininkų Marijos Pečkaus- 
kaitės kuopos 1972-73 mokslo 
metų veikla prasideda s p a - 
lio 14, šeštadienį, Kultūros Ži
dinyje. Pirmą valandą renkasi 
jaunučiai (nuo darželio iki 4-to 
skyriaus mokiniai) ir jauniai 
(nuo 5-to iki 8-to skyriaus moki
niai) šių grupių pirmiem me
tų susirinkimam. Trečią va
landą įvyks visos kuopos meti
nis susirinkimas, kuriame daly
vauja visi jauniai ir vyresnieji 
(gimnazijos amžiaus). Bus pri
statyta praėjusių metų veiklos 
santrauka ir bus renkama nau
ja kuopos valdyba. Labai, labai 
laukiame senų bei naujų narių 
visose grupėse; prašome jaunių

vaikus, susipažinti 
vais ir veikla.

su vado-

Kultūros
15 d. 11

New Yorko medicinos ir dan
tų gydytojų susirinkimas su

rezidenci- 
Rd., East 
Y., 11731. 
v. popiet, 

ne-

Aleksandro Narvydo 
joje, 409 Larkville 
Northport, L. I., N. 
Pobūvio pradžia 3 
Dr. Julija Trojanienė,
seniai grįžusi iš tarptautinės 
moterų gydytojų sąjungos kong
reso Paryžiuje, padarys moksli
nį pranešimą. Namų ir pobūvio 
šeimininkas dr. A. Narvydas 
kviečia narius atvykti su šeimo
mis ir draugais.

§v. Vincento ligoni- 
Spellman paviljone, 
435. Ligoninės vieta 
ir 11 gatvės kampas, 
valandos kasdien nuo

Jaunimo pamaldos
Židinyje bus spalio 
vai. Išpažinčių klausoma prieš 
pamaldas ir pamaldų metu. Po 
pamaldų — tradicinis pasisve
čiavimas ir kultūriniai bei spor
tiniai užsiėmimai. Visas New 
Yorko apylinkės jaunimas kvie-

mos. Visi 
dalyvauti.

choristai prašomi

Adomėnienės mir- 
metinių proga mi-

Marijonos 
ties penktų 
šios aukojamos pas TT. Pran
ciškonus Brooklyne, Kenne
bunkport, Me. ir spalio 15 d.,

nyčioj, Centereach, L.I., kur gy
vena, velionės duktė Stella Li
cata. Ji šias mišias ir užprašė.

viu dalyvavimu padaryti šias 
kuklias pamaldas mėnesine 
religine ir tautine jaunimo 
švente.

LB Vaižganto kultūros klubo 
popietėje spalio 8 kalbėjo solis
tas Stasys Citvaras apie savo ir 
žmonos kelionę dviračiu į Pie
tų Ameriką, į Rio de Janeiro. 
Parodė apie 180 spalvotų skai
drių apie Meksiką, Kolumbiją, 
Peru, Andų kalnų indėnus, ke
lionę Amazonės upe, Brazilijos 
džiungles ir paskutinį- miestą 
Rio de Janeiro. Viso kalbėjo va
landą ir 45 minutes. Kai kur pa- 
demonstraco ir muzikos, už
rašytos kelionėje. Žmonių daly
vavo apie 70. Po programos 
buvo kavutė. Visi dar pasisve
čiavo genį valandą.

Per Kultūros Židinį 

lietuvybę didini!

KONCERTAS — 
MINĖJIMAS

Persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje minėjimas — koncertas, 
jau šeštas iš eilės, rengiamas 
gruodžio 10, sekmadienį, šv. 
Tomo salėj, Jamaica Ave. ir 88 
St., Woodhaven, N. Y.

Bus supažindinta su nauja 
knyga “Dabarties kankiniai“. 
Rengėjai — LKR šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros Draugi
ja — šiemet pakvietė solistą 
Stasį Barą ir solistę Aldoną 
Stempužienę.

Rengėjai prašo skirti gruodžio 
10 koncertui ir įsigyti bilietus 
iš anksto pas rengėjus. Rengėjų 
telefonas 894-7351. Sekite ren
gėjų pranešimus.

Richmond Hill North parduo-

7 kambarių su 3 miegamais,

Mykolas Liuberskis, buvęs 
Angelų Karalienės parapi
jos vargonininkas, miręs 
prieš metus spalio 12. Nuotr. 
L. TamoSaičio

Richmond Hill išnuomojamas 
butas iš 3, 4 ar 5 kambarių. 
Butas gražiai įrengtas II-rame 
aukšte. Pageidaujama suaugu
sių pora. Skambinti tel. VI 6-

vonios, moderniai įrengtas rū
sys. Paliekama: šaldytuvas, 
plaunamoji ir virtuvės maši
nos. Namas yra prie besi
baigiančios gatvės, arti Forest 
Parko ir Kūdikėlio Jėzaus 
bažnyčios. Gražus darželis, že
mas miesto mokestis. Prašomoji 
kaina 34,000 dol. Skambinti: 
tel. 441-8042.

Highland sekcijoj parduo
damas vienos šeimos gražiai į- 
rengtas 13 kambarių namas su 
garažu. Plotas 80x100. Kaina 
36,000 dol. Tel. AP 7-5071.

E. Flatbush sekcijoj parduo
damas mūrinis vienos šeimos 
namas iš 4 miegamųjų su gra
žiai įrengta virtuve, rūsiu ir vo
niomis. Arti gero susisiekimo ir 
mokyklos. Verta pasiteirauti, 
nes kaina tik 29,500 dol. Skam
binti po 6 vai. vakarais tel. 287- 
3536.

Už a.a. Mykolą -Liuberskj

metinės mišios bus spalio 15,

Karalienės parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų Cypress. Hills ka-

15) bus pašventintas paminklas. 
Giminės, draugai ir artimieji 
kviečiami dalyvauti mišiose ir

N. Y. lietuvių filatelistų są
junga išleido savo naują biu
letenio rugsėjo mėn. numerį 
(nr. 80). Numeryje aprašomi

sukaktuviniai ženklai, aprašoma 
lietuvių filatelistų veikla, jų 
parodos, toliau tęsiamas lietu-

supažindinama net su Vokieti
jos lietuvių stovyklų pašto ant
spaudais.

Biuleteni redaguoja W. E. 
Norton, gyvenąs Philadelphi-

rys yra Kazimieras Matuzas. Ad
ministruoja A. Vižbara, gyve
nąs Clearwater, Fla.

3EJE

BALFO VAJAUS KOMITETAS 
NEW YORKE

kviečia visus dalyvauti

KONCERTE — VAKARE
kuris įvyks

SPALIO 21, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. V AK. 
MASPETHO V. ATSIMAINYMO 

LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJ, MASPETH, N.Y.

Koncerto programą atliks solistė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield ir solistas Liudas Stukas, akomponuojant 

muzikui Albinui Prižgintui.

Įėjimo auka 3.50 dol.

Loterija — Bufetas — Šokiai

3EK□EJE3EK

GRANDINĖLĖ
imi— —=irar=*«=» jį n 3EH- -?r =3E)E

BILIETŲ PLATINTOJAI:

punktualiai

PHILADELPHIJOJEmokykla lengvai pasiekiama

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 5 D

ATVYKSTA Į RYTINĮ PAKRAŠTĮ 
LAPKRIČIO 4 IR 5 D.D.
SU VISAI NAUJA PROGRAMA

NEW YORKE
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 4 D

BISHOP REILLY HIGH SCHOOL, Francis 
Lewis Blvd, ir Long Island Expressway, 

Queens, N. Y.

Privažiavimas
Bishop Reilly 
keliomis autobusų linijomis ir mašinomis. Ma
šinas galima pastatyti mokyklos kieme (100 
mašinų vietos). Gausu vietos ir šalia pastato 
gatvėje.

BMT Jamaica Line, 169 St. stotis. Paimti Q 17A 
autobusą.
IND E ir F Line, 169 St. stotis. Paimti Q 17A 
autobusą.
IRT Flushing Line, Main St. stotis. Paimti Q 26 
autobusą.

Bilietai
Kaina — 4, 5, ir 6 dol.

• Visos vietos numeruotos. Anksčiau užsisakiu
sieji turi privilegiją gauti geresnes vietas. 
Bilietus galima užsakyti paštu, prisiunčiant 
čekį ar money order atitinkamai sumai ir sau 
adresuotą su pašto ženklu voką. Siųsti: Lith
uanian- Radio Club, 62-15 69 Place,. Middle 
Village, N. Y. 11379.

LIETUVIŠKŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
AMBASADORĖ
1970 PIETŲ AMERIKOJ
1972 EUROPOJ

Woodhaven, N.Y. Haven Realty (J. Andriušis) 
87-09 Jamaica Ave. VI 7-4477.

Po koncerto tą pačią dieną 9 vai. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje šokiai ir vaišės jau
nimui, dalyvaujant ir Grandinėlei. Adresas — 
64-14 56 Rd., Maspeth, N.Y. Auka 2 dol. 
Visuomenę kviečia atsilankyti

Gerulaičio Apdraudos įstaiga, 84-10 
Jamaica Ave. 847-5522. LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Richmond Hill, N. Y. Alice’s Florist, 107-04 
Jamaica Ave. 846-5454.

.Brooklyn, N. Y. Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St. 769-3300.

Elizabeth, N. J. Vincas Mamaitis, 209 Clark 
PI. 351-9057.

Kearny, N. J. Bronė Macijauskienė, 310 
Forman Ave. Point Pleasant Beach, 
N. J. 892-6415 ar 998-6797.

Paterson, N. J. Antanas Rugys, 212 Lawrence 
PI. 525-3340.

Autobusai organizuojami iš Elizabeth apylin
kės (kreiptis į V. Mamaitį) ir iš Patersono apy
linkės (kreiptis į A. Rugį).

DREXEL UNIVERSITY AUDITORIUM 
32nd ST. IR CHESTNUT KAMPAS, 

PHILADELPHIA, PA.

Rengia JAV LB Philadelphijos apylinkė 
Bilietų kainos 3, 4, 5 ir 6 dol. 
Iš anksto bilietus galima įsigyti pas 
Gediminą Dragūną CA 4-1807


