
DARBININKAS BIRŽELIO ĮVYKIŲ TREČIA PUSĖ
Pagausėjo balsai Amerikos spaudoje dėl 
Baltijos valstybių ir dėl Sovietų pavergtų per
sekiojamų kitų tautų. Balsus suaktualino Brež
nevo atvykimas.
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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI
Birželio 18-25

Du džiaugsmai 
prezidentui Nixonui

šviesiausi savaitės įvykiai bu
vo du. Vienas — trys astronau
tai laimingai nugalėjo “Skylab” 
sutrikimus, išbuvo erdvėje 28 
dienas, atliko numatytų tyrinė
jimų bent 60 proc. ir penkta
dienį laimingai nusileido į Pa- 
cifiką.

Tai buvo dar sykį parodytas 
Amerikos pranašumas ir žmo
gaus išradingumas, kurio negali 
parodyti jokis instrumentas. Jei 
mūsų laikų civilizacija dabar 
baigtųsi, tai jos istorijoje Ameri
ka būtų didinga atomo suskaldy
mu, žmogaus nukėlimu į mė
nulį, žmogaus sugebėjimu išsi
laikyti erdvėje, kur žemės trau
ka nustoja jį veikus.

Šis laimėjimas erdvėse ne
galėjo uždengti skaudaus likimo 
vandenyno gelmių tyrinėtojų, 
kurie pirmadienį nusileido į At
lantą prie Floridos mažu povan
deniniu laivu. Tik po 30 valan
dų 360 pėdų gilumoje jų įkliu- 
vusį laivą pasisekė iškelti, du 
išgelbėti, o du buvo užtroškę.

Kitas šviesus savaitės įvykis 
— vyriausio teismo birželio 21 
sprendimas dėl pornografijos. 
Pornografinei medžiagai — žur
nalam, knygom, paveikslam, 
filmam ir kt. — sakė teismas — 
konstitucijos pirmasis priedas 
negararifut)J^“’gfobos^fft0^^riei’- 
džiaga priklauso pornografijai, 
sprendžia atskiros valstijos ar 
net miestai pagal vietos moralu
mo standartą. Kas gali rodytis 
nepomografiška pvz. New Yor- 
ke, gali būti draudžiama pagal 
Hartfordo ar Chicagos stan
dartus.

Vyr. teismas tepažymėjo 
bendrą principą, į kurį turi atsi
žvelgti valstijos, leisdamos por
nografijos reikalu įstatymus: 
gali būtibaudžiamas pardavinė
jimas ar platinimas dalykų, ku
rie vaizduoja seksualinius reika
lus su patrauklumo tendencija ir 
kurie savo visuma neturi litera
tūrinės, meninės, politinės, so
cialinės vertės.

Sprendimas 5:4 balsais yra lai
mėjimas prezidentui Nixonui, 
kuris žadėjosi užkirsti kelią 
moralinio palaidumo antplū
džiui. NYT čia nepatenkintas — 
esą laisvė prarandama.

Brežnevo ir Nixono 
sutarčių paradas

Brežnevas šį pirmadienį išvy
ko į Paryžių pas prez. Pompi- 
dou, visą savaitę išbuvojęs pas 
prez. Nifconą, palikęs Nixonui 
dovanų samavorą (sidabrinį), ga
vęs iš Nixono specialiai užsaky
tą šautuvą, o iš Califomijos dar 
ir kaubojaus pištalietus bei skry
bėlę.

Devynios sutartys. Per viešė
jimo savaitę buvo pasirašytos 9 
sutartys, paruoštos Maskvoje 
lankantis ten dr. Kissingeriui. 
Iš pasirašymo buvo padarytas 
paradas, reikalingas Brežnevo ir 
Nixono populiarumui stiprinti. 
Kiek sutartys turės praktinės 
reikšmės, parodys gyvenimas. 
Tačiau jau dabar matyt, kad jas 
redaguojant Sovietų buvo pasi
daryta spragų, pro kurias galėtų 
išlįsti, kai nenorės sutarčių vyk
dyti.

Pvz. "kultūrinė sutartis” kalba 
apie “geresnį susipratimą tarp 
Jungtinių Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos tautų”. Taip, parašyta 
"tautų”, o iš tikrųjų turima gal
voje susipratimas “vyriausy
bių”, ne "tautų”.

Vėl: toje pat sutarty (ir kito
se!) kalbama, kad "tokie mai
nai, kontaktai, ir bendradar-
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DEMONSTRACIJOMIS REAGAVO IR 
IR NEW YORKO LIETUVIAI

Jungdamiesi prie kituose 
miestuose demonstruojančių 
baltiečių, ukrainiečių ir kitų So
vietų pavergtųjų, New Yorko 
lietuviai, latviai ir estai birželio 
23 vidudienį rinkosi į Dag Ham- 
merskjcld aikštę, prie Jungtinių 
Tautų, į Batuno organizuojamas 
demonstracijas.

Apie 500 žmonių būry didelė 
dalis demonstrantų buvo jau
nimo atstovai. Programai vado
vavo latvių jaunimo atstovas. 
Pirmas kalbėjo Latvių Bendruo
menės pirm. U. Grava, primin
damas baltiečių atstovų vykimą 
į Helsinkio saugumo konferen
ciją. Po lietuvių atstovo Algio 
Norvilos kalbos, pasirodė ukrai
nietis jaunuolis, atstovaująs nau
jai organizacijai, kurios tikslas — 
padėti belaisviam Sovietijoj.

Programos vedėjas atkreipė 
dalyvių dėmesį, kad su plakatais 
demonstrantų tarpe dalyvavo ir 
ukrainiečių bei lenkų atstovai. 
Ant platformos suvaidintas 
trumpas vaizdelis, kaip sovietai 
injekcijomis numalšina besi
priešinančius intelektualus. Po 
Batun viceprezidento A. Juriado 
žodžio priimta rezoliucija, pa
sisakanti prieš aneksiją, rusifika
ciją, remianti Jackson pataisą, 
reikalaujanti laisvės pavergtie
siem.

Susirinkimas baigtas prel. J. 
Balkūno malda ir ugningu žo-

BALSAI 
SPAUDOJE
PRIEŠ SOVIETINĘ 
PRIESPAUDĄ

Herald Examiner, Los Ange
les laikraštis, Hearsto leidžia
mas, birželio 19 paskelbė str. 
“Mr. Brezhnev, Free the Bal- 
tics”.

Straipsnis baigiamas: “Kong
reso rezoliucija 416, vieningai 
priimta Senato ir Atstovų Rū
mų, pasisako už laisvę Baltijos 
valstybėm.

“Mes norėtume įduoti į ran
kas šią rezoliuciją Nixonui jo 
susitikimuose su Brežnevu”.

National Catbolic Register ba
landžio 29 buvo paskelbęs raši
nį “Catholics and Communists”. 
Tas pats laikraštis birželio 17 
paskelbė laišką Jersey City lie
tuvių parapijos klebono V. Ka- 
ralevičiaus, kuris dėkoja už aną 
straipsnį. “Straipsnis kaip jū
siškis duoda drąsos mūsų žmo
nėm tesėti kovoje už savo lais
vę su viltimi, kad Dievas priims 
jų kentėjimus ir vėl suteiks lais
vę”.

Tas pats laikraštis birželio 24 
paskelbė Emest J. Conway iš 
Roslindale, Mass., laišką, kuria
me vertina ano straipsnio tiesą, 
paskelbtą apie velnišką sovietų 
kovą prieš Bažnyčią tarp trijų 
milijonų lietuvių. Esą šios infor
macijos rodo, “kokios baisios ty
los konspiracijos laikosi mūsų 
sekuliarinė spauda!”

Catholic Standard. Wash- 
ington, D.C., laikraštis birželio 
21 paskelbė NCNS informaciją 
apie kardinolo John Krol, Ame
rikos vyskupų konferencijos 
prezidento, pareiškimą ryšium 
su Brežnevo ir Nixono susitiki
mu.

Kardinolas teigiamai vertino 
susitikimą kaip tęsinį pastan
gų siekiant taikos, kultūrinių bei 
ūkinių mainų. Bet jis laukia, kad 
pasitarimuose būtų svarstoma 
diskriminacija bei priespauda, 
komunistų partijos prakti
kuojama Sovietuose.

Priminė, kad tam tikros žmo
gaus teisės yra žiauriai susiau
rintos. Tarp jų labiausiai dvi: 
teisė garbinti Dievą pagal savo 

džiu, skatinančiu ryžtis pasto
viai kovai, o dabar — žygiui 
prie Sovietų atstovybės prie JT. 
išsakant ten savo skundus.

Gatve važiuojant sunkveži
miui, dekoruotam plakatais ir 
vėliavom, demonstrantai žy
giavo šaligatviais iki Sovietų at
stovybės artumos, kiek policija 
leido prieiti. Čia sugiedoti ir 
Lietuvos, Latvijos, Estijos him
nai.

Dalyvių tarpe matėsi svečių 
iš Hartfordo (LB apylinkės val
dybos nariai D. Grajauskienė, 
M. Petrauskienė bei dr. A. Stan
kaitis su jaunimo atstovais), sve
čiai iš Waterburio (dr. P. Vilei
šis, D. Venclauskaitė ir kt.).

-o-
Birželio 24, sekmadienį, po 

pirmos vai. lietuvių demonstra
cijos buvo tęsiamos prie lietu
viško kryžiaus Flushing Mea- 
dows-Corona Parke. Iškėlus JAV 
ir Lietuvos vėliavas ir padėjus 
prie kryžiaus vainiką žuvusiem 
pagerbti, po sugiedoto JAV him
no į susirinkusius kreipėsi P. 
VVytenus, komiteto pirmininkas. 
Po prel. J. Balkūno invokacijos 
sugiedoti Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos himnai.

P. Ąžuolas, pereitos kadenci
jos Altos pirmininkas, žymes- 

Venecueloje, Caracas mieste, Romo Kalantos mirties sukakties minėjimo proga lietu
vaitės padeda vainiką prie Simono Bolivaro paminklo.

sąžinę, religiją išpažinti priva
čiai ir viešai; ir kita teisė — 
teisė emigruoti.

Laikraštis baigia informaciją 
apie paskutinius tikėjimo perse
kiojimus Lietuvoje: 17,000 peti
ciją ir R. Kalantos susidegini
mą Kaune.

PAS
VENECUELOS
LIETUVIUS

Atstovai į PLB seimą
Venecuelos LB atstovais į IV 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą VVashingtone vyks 
inž. Vladas Venckus ir (kun. A. 
Perkumui atsisakius) Bendruo
menės mecenatas Henrikas Ga- 
vorskas, o jaunimo reikalam 
(antrininko teisėmis) — Eduar
das Gavorskas, Jr., pradedąs stu
dijuoti inžineriją.

Šie atstovai yra numatę vė
liau sustoti Chicagoj ir asmeniš
kai padėkoti buvusiem Vene
cuelos lietuviam .už nuoširdų ir 
rūpestingą Venecuelos jaunimo 
globojimą II pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso metu bei da
lyvauti rugsėjo 8 jų ruošiama- 
mn HhMb SvrortfAc rrU**A 

niem dienos svečiam ir lietuvių 
draugam — N. Y. senatoriui M. 
J. Knorr ir Ridgewood Times 
redaktoriui Dorsey Short — įtei
kė dovapą. Tai neseniai Vliko 
išleista, knyga “The USSR- 
German Aggression Against 
Lithuania”.

Po senatoriaus Knorr ir redak
toriaus Short kalbų, prie mikro
fono pakviestas A- Vakselis, ei
nąs Vliko. pirmininko pareigas. 
Priminęs . laisyės kovoj patva
rumo reikalą, pastebėjo, kad Vli
ko pirmininkas irgi bus Helsin
ky saugumo konferencijos metu. 
Estam atstovavo A. Pensą, o lat
viam — A. Grava.

Po šių kalbų K. Vainius ragi
no prie šio lietuviško kryžiaus 
burtis visiem baltiečiam, ne 
vien tik lietuviam. Raginta bend
rom jėgom atnaujinti šį. kryžių 
ir pasirūpinti jo sargyba. Rinktos 
traukos tam tikslui.

^Baigta visiem sugiedant Mari
ja, Marija. Šiose demonstracijo
se, minint išvežtuosius brolius ir 
sesesis, prie kryžiaus susirinko 
vos apie 100 asmenų. Jų tarpe 
buvo latvių, estų ir Maspetho 
veteranų atstovai amerikiečiai. 
Buvo perskaityta ir specialiai 
Šiai dienai išleista New Yorko 
giibematoriaus N. A. Rocke- 
feller proklamacija.

Paminėtos liūdnos sukaktys
Romo Kalantos ir Sibiran iš

tremtųjų lietuvių minėjimas 
įvyko birželio 3.

Caracas katedroj trys kunigai 
aukojo mišias. Vienas iš diece
zijos kunigų pasakė pritaikytą 
pamokslą ispanų kalba. Vyną ir 
duoną bei didžiulį gyvų gėlių 
vainiką su atitinkamais įrašais 
prie altoriaus atnešė jaunimas, 
pasipuošęs tautiniais drabužiais. 
Mišių metu buvo giedamos lie
tuviškos giesmės. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Valencijos ir Maracay lietu
viai atvyko specialiu lietuvių 
parapijos autobusu.

Minėtas vainikas, Venecuelos

Respublikonų tautybių taryba:

UŽ BALTIJOS VALSTYBES
Amerikos respublikonų par

tijos tautybių taryba, kurioje yra 
ir trys lietuviai, birželio 16 pri
ėmė rezoliuciją, kad ryšium su 
artėjančia Europos saugumo 
konferencija (Helsinky liepos 
3) taryba pritaria Amerikos po
zicijai nepripažinti prievarta į- 
vykdytos Baltijos valstybių in
korporacijos į Sovietų Sąjungą; 
pritaria, kad ir ateityje ši ne
pripažinimo politika būtų Ame-

Prašymas šen. Jacksonui:
The Catholic Standard and 

Times, Philadelphijos laikraštis, 
birželio 14 vedamąjame str. 
"Unresolved Problem” taikliai 
iškėlė Sovietų smurtą Baltijos 
valstybėse, ten vykusį ginkluotą 
pasipriešinimą, Amerikos atsi
sakymą pripažinti inkorporaciją 
į Sovietų Sąjungą, 89-ojo Kong
reso H.C.R. 416, kuri ragina pre
zidentą kelti Baltijos valstybių 
klausimą J. Tautose. Straips
nis baigiamas prašymu, kad 
klausimui būtų duota eiga, kokią 
buvo nutaręs Kongresas.

Tą laikraščio straipsnį prel. 
J.A. Karalius pasiuntė šen. Hen
ry Jacksonui, prašydamas įtrauk
ti į C. Record, kaip labai aktua
lų.

“Detente su Laisve”:
N. Y. Times paskelbė eilę 

apmokamų skelbimų ryšium su 
Brežnevo atvykimu. Skelbimuo
se pasisakoma prieš ūkines pri
vilegijas Sovietam, jei jie nesi
liauja varžę Žmogaus teisių, ku
rias buvo pasižadėję vykdyti, 
pasirašydami Visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją.

Birželio 17 skelbimas, pasira
šytas “The Committee for De
tente With Freedom” (daugiau
sia tai unijų ir paskirų asmenų 
vardai) pasisakė prieš Amerikos 
biznio vadus, kurie “pelną pa
statė aukščiau už Žmogaus tei
ses”. Pasirašiusieji remia šen. 
Jacksono priedą prie “Rytų-Va
karų prekybos” įstatymo, kuriuo 
reikalaujama laisvės žmonėm 
emigruoti iš Sovietų Sąjungos.

ir Lietuvos tautinių vėliavų ly
dimas, po pamaldų buvo padė
tas prie Venecuelos išlaisvinto
jo Simon Bolivar paminklo.

Šiuo lietuvių minėjimu ypa
tingai domėjosi visi Caracas gy
ventojai, nes jis sutapo su Sovie
tų Sąjungos “parlamentarų” 
viešnage Venecueloj.

Vainiko padėjimo metu aikš
tėj, be lietuvių, gausiai dalyvavo 
ir venecueliečių bei kitų tauty
bių atstovai su tarptautinės orga
nizacijos CIPDEM prezidentu 
Felix Martinez Suarez priešaky.

Nuoširdžius linkėjimus Vene
cuelos ir viso laisvojo pasaulio 
lietuviam pareiškė ukrainiečių 
bendruomenės atstovas.

Tuo metu, kai Brežnevas lan
kėsi Baltuosiuose Rūmuose, tos 
tarybos vardu dr. J. Genys pa
siuntė telegramas prezidentui, 
valstybės sekretoriui ir dr. Kis
singeriui su ištisu rezoliucijų 
tekstu.

Europos saugumo konferen
cija prasidės liepos 3. Išrinkusi 
komisijas ir jom perdavusi dar
bus, konferencija tuojau ilsi-

“Prezidentas Nixonas neturė
tų daryti klaidos, suteikdamas 
nuolaidas ir kitokias pirmeny
bes Maskvai, negavęs konkrečių 
garantijų, kad Kremliaus* vadai 
siekia taikingų santykių su Va
karais. O tokios garantijos tai Vi
suotinės žmogaus teisių deklara
cijos vykdymas. Ją vykdydami 
Sovietai turi leisti laisvą emigra
ciją visiem gyventojam.

-o-
Ukrainiečiai už persekiojamus 
intelektualus:

NYT tame pat nr. per visą 
puslapį “American Scholars in 
Defense of Ukrainian Intelec- 
tuals” (pasirašę 64 profesoriai) 
paskelbė “atvirą laišką Ameri
kos tautai”. Laiške priminė, kad 
Amerikos vyriausybė su Sovie
tais pernai pasirašytoje preky
bos sutartyje pardavė Sovietam 
javų už 750 mil. trejų metų 
laikotarpiui. Privilegija Sovie
tam duota tokia, kad tos sumos 
500 mil. mokama eksportinin- 
kam pinigais, “paskolintais iš jū
sų, amerikiečiai, mokamų mo
kesčių”. Dabar Sovietai nori 
“didžiausio palankumo” princi
po, pagal kurį Amerika duotų 
vėl kreditus Sovietų prekybai fi
nansuoti.

Kam Amerika turi taikyti tą 
didįjį palankumą? Tiem, kurie ir 
dabar tęsia Stalino tautų naiki
nimą.

“Brežnevui vadovaujant, So
vietų vyriausybė žiauriai rusina 
ne tik Ukrainos gyventojus, liet 
ir kitų vadinamų “Sąjungos res
publikų”: Bielorusijos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Moldavi- 

(nukelta į 2 psl.)

AMERIKIEČIAI 
PRISIMINĖ
LIETUVĄ

LB informacijos tarnybos bu
vo kreiptasi į senatorius ir kong- 
resmanus ir jiem įteikta medžia
gos apie Lietuvą ryšium su bir
želio 14 deportacijų metinėm.

Šen. Hugh Scott, mažumos 
vadas senate, birželio 15 sumi
nėjo įvykius ir kėlė klausimą, 
kuo konkrečiai Amerika gali pa
rodyti, kad jai Lietuvos likimas 
teberūpi. “Vienas iš būdų tai 
remti ir toliau Radio Free Eu- 
rope ir Radio Liberty. Rytų 
Europa reikalinga jų informaci
jos,objektyvios, necenzūruotos”.

Norman F. Lent, New Yorko 
kongresmanas, birželio 13 pri
minė deportacijas,sukilimąprieš 
bolševikus, partizanų pasiprieši
nimą ir aukas ir ragino vykdy
ti dvasią abejų rūmų priimtos re
zoliucijos 416 ir tą rezoliuciją 
jis pakartojo C. Record.

Peter W. Rodino, J r., New Jer
sey kongresmanas pakartojo 
H. C. Res. 416 taip pat.

Birželio 15 kalbas dar pasakė 
Atstovų Rūmuose Frank Annun- 
zio (dem. iš Illinois), M. Price 
(dem. iš III.), W. Walsh (resp. 
iš N.Y.), F. Brasco (dem. iš N.Y.),
L. Couphlin (resp. iš Penn.),
E. Forsythe (resp. iš N. J.),
F. Hicks (dem-iš Wash.), J. De- 
laney (dem. iš N.Y.), G. Yatron 
(dem. iš Penn.), R. Steele (resp. 
iš Conn.), D. Flood (dem. iš 
Penn.), M. Holt (resp. iš Md.), 
W. Broomfield (resp. iš Mich.), 
F. Clark (dem. iš Penn.), H. 
Reuss (dem. iš Wisc.), M. Heck- 
ler (resp. iš Mass.), R. Sarasin 
(resp. iš Conn), R. Hanrahan 
(resp. iš III.), P. Rodino (dem. iš 
N.J.), G. Gude (resp. iš Md.),
M. Biaggi (dem. iš N.Y.), Y. 
tiurke (dem. iš Cal.), J. Dingel 
(dem. iš Mich.), B. Gilman (resp. 
iš N.Y.), J. Dent (dem. iš Penn.), 
T. Morgan (dem. iš Penn.), W. 
Armstrong (resp. iš Colo.), M. 
Griffiths (dem. iš Mich.), W. 
Cotter (dem. iš Conn.), W. Hud- 
nut, III. (resp. iš Ind.), W. Ket- 
ehun (resp. iš Cal.), H. Collier 
(resp. iŠ III.), H. Burke (dem. iš 
Fla.), W. Minshall (resp. iš 
<>hio), W. Moorhead (resp. iš



PAPRAŠYKITE TĖVUS, KAD VAIKAM 
PADARYTŲ DOVANĄ

Taip kalbėjo atsisveikindama 
putnamiškė Sesuo Onutė Mikai- 
laitė, kai korespondentas baigė 
su ja kalbėtis apie jos redaguoja

mai nėra. Vienu laiku buvom la
bai nusigyvenę. Prieš kokius 5 
metus. Dabar geriau. DatrfTIabar 
padeda Švietimo Mylia, kuri

•‘T. > ''

ir tam reikia ilp 10,000 sumos. O 
norime duoti gerą popietį, dėti 
daug paveikslų. Žinoma, įneš 
negalim honorarų mokėti. Tai

dėjo nuo 1950 Bernardas Braz
džionis. Paskui buvo eilė kitų 
redaktorių. Leido Lietuvių kul
tūros institutas, vadovaujamas 
prel. Pr. Juro. Nuo 1959 perėmė 
mūsų seserys. Redagavo jų visa 
eilė. Aš nuo. 1963.

SPARTA — Rašomo* maitnėku jv. kaltomis, radio, apate. TV, compiute- 
štai, jv. Manio maMnoa pigiausi*!. Praneškite kuo IntaroMojatA. ir fir
mą autentišku* katalogus gausite iš SPARTA ■*▼.: J. L. Giedraiti^ 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tat (516) 757-005&

ANTANAS J. ŠAVEL8KIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel 441-1182. namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 9 v.)

mą “Eglutę”, vaikam skirtą laik- 
raštį/Ji turėjo galvoje prašymą, 
kari tėvai užsakytų “Eglutę” 
savo vaikam.

Tėvų/ir. rietėvų informacijai 
tėbųš atvyniotos kai kurios gijos 
iš to pokalbio apie “Eglutę”.

Kokio amžiaus vaikam “Eg
lutė” taikoma?

maloniom akim į mus žiūri. Jos 
iniciatyvą keli skyriai užsisakė 
keliose mokyklose. Per keleris 
metus mum padaugėjo gal net 
per porą-šimtų skaitytojų. Pilnų 
apmokamų prenumeratorių tu
rim 15 šimtų. Pagal praeitį tai 
labai gerai.

Ar tie T5 šimtų išlaidas pa

kibai nemalonu. Norėtum beud- 
radarbiam ką nors duoti, bet kad 
neišeina. Lietuvių Fondas mus 
parėmė porą sykių po 1000. To
kia parama labai'buvom paten
kinti. Iš prenumeratos išsiversti 
negalim. •'

Kiek dabar prenumerata?
Penki doleriai metam. Už 10

Anksčiau buvo taikoma ir vy- 
resniem. Bet visų apimti negali. 
Visiem taikydamas, niekam neį
tiksi'. Apsisprendėm taikyti nuo 
6‘iki 11-12 metų. Priešmokykli
niai, vaikai nepaskaitys, bet jie 
galėtų' pažiūrėti paveiksliukų. 
Dvylikmėčiai jau yra riboje: 
vieriierin dar tikš, kitiem jau ne.

Šio amžiaus jaunimas daugiau 
laikraštėlių1 neturi?

Jaunesniem, mažesniem vai
kam beirods’ bėra. Organizacijų 
laikraštėliai turi jiem skyrė 
Bet tūos! •skyrelius ir jiem ne 
lėngvk'būnh paruošti. Geros me
džiagos ir jietn trūksta.

Kas jum padeda “Eglutę” 
redaguoti? ,

DabAr labai daug padeda iš 
CHicagd'i p. E. Juknevičienė. Ji 
surenka daug medžiagos, palai
ko1 ryšį su dailininkais ir papra
šo juos atsiųsti iliustracijų. Pa
deda dabar poetė Danguolė Sa- 
diiilkilė; ji išverčia ir savų daly- 
kų~3uoda “TEglufėi”......................

O iš vaikų pasiseka gauti raši
nių?

Iš kai kurių. Keli vaikai yra at
siuntę gana gerų, neeilinių raši
nių. Vienas, labai įdomus nuo
Los Angeles, atsiuntė apie pelę 
tris pasakas, ir viena jauna mer
gaitė ,iš: Toronto jas iliustravo. 
Išėjo višąi gražus originalus pa-T 
čių vaikų veikalėlis. Kai kurios 
mokyklos atsiunčia eilinių raši- 
riėlių  ̂"Kiti vaikai savo iniciatyva 
atsiunčia savo paveikslų.

’ O “iš’ 'rašytojų' vardą turinčių 
gaunate talkos?

Kai kurie yra ištikimi nuo pat

numerių.

Minėjot, kad eilę 
guojate....

dengia?
Reiktų gal dviejų pustrečio 

tūkstančio, kad padengtų. Vien 
klišėm išeina per porą tūkstan
čių. Per metus išleidžiam 10 nr.,

. - Sėsuo Ona Mikailaitė; Eglutės

BIRŽELIO ĮVYKIŲ TREČIA PUSĖ

fra-

Kas ta dešimties metų “jubi
liejaus” sulaukusi redaktorė; 
kaip ji Žiūri į jaunimą dar jau
nesnės-kartos nei ji; kaip žiūri 
į “Eglutės” ateitį?

Ji gimusi dar Vokietijoje; emi
gracijos eigoje atsidūrusi Ka
nadoje; ten studijavo anglų li
teratūrą ir 1961 įstojo į Putnamo 
seseles; po pertraukos studijas 
baigė 1967. Mėgsta piešti. Ilius
travo “Eglutę”, “kai buvo sun
kūs laikai — tai davė ir prakti
kos”. Mėgstą rašyti. Ne tik vai
kam. Jos eilėraščių buvo ir “Ai
duose”. Baigtam studijom nesi
tenkina. Dabar ' vėl studijuoja 
— važinėja į Providence kole
giją ir rengia magistrą iš religi
nio auklėjimo. Tai truks porą 
metų.’ Bet-tenka ir kitų darbų, 
pvz. vasaros stovyklos.

Ši humanistinių polinkių mer
gaitė, neprarandanti noro in
telektualiai aukščiau kopti, turi 
patirties iš santykių su jaunes
ne už ją karta, gimusia Ameriko
je-

Koki čia jos pastebėjimai apie 
tą jaunesnę kartą?

Bandžiau bendrabutietes mo
kyti lietuvių kalbos. Ėjosi labai 
sunkiai. Yra toks didelis skirtu
mas tarp mūsų ir tų, kurie gi-

J> B. SHALINS-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-83 Jamaica Ava 
(prie Borert P*way Sta.), Woodhavaa, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido- 
fatvea Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 298-2244.

JOBCPH OARSZVA ~ GRABORIUS, BAL8AMUOTOJA8. 2 modernios 
tagiyaoa 221 Bedford Arenu*, Brookiyn. N.Y. 11211; BVM770.

MATTHEW P. BALLAŽ FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Alr-ocm- 
„ dtttoMd. A. J. B*tton-B*ttrOnaa, Ucenaad Menuner and Motery PuhUc. 080

Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-8043. 

TA 'ŠOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
PT as patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptamaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0687. Adresas: 
Mk. Joe Kurtai, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Avė.. Brocklyn, N.Y. 11221.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teiseira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lažayetts St, Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamo* gar
bingos laidomvėa. Modernios koplyčios, oras ^Minams*

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Weteter Avė. Cambridge 
Fra*. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia Šermenims dykai Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 8-8434.

■RIMOS Ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
barant 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 ANDRU8IO Real Estete, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Pundą—pinigų inveatadjoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; ittto- 
dianiaia iki 8 v. pp. 87-09 Jamaica AveM Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madiscm SL, 
RSdgevrood, N.Y. 11227, KV 2-8440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be

duodami polaidotuviniai pietite. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priel- 
nama kaina.

pradžios. Tokis pvz. yra A. Baro
nas,'kuris bent sykį permetus ką 
nors didesnio atsiunčia. Nuo pat 
pradžios. Gana daug padeda Ni-

(atkeltaiš 1 psl.)
jos, Armėnijos, Gruzijos, Azer
baidžano ir Turkestano”.

“Ar prezidentas girdys ir val
gydins kankintoją užuot gelbė
jęs kankinamą?”

jolė Jankutė Užubalienė, ta-
lentingai besireiškianti veikalė
liais vaikam. Ji kasmet atsiunčia 
ilgesnių dalykėlių, kuriuos lei
džiam per kelis numerius. Iš ki
tų didžiųjų daugiau, rodos, ir nė
ra/’. - •

Daugiausia, tur būt, jum pa
čiai tenka prirašyti.

Dabar mažiau rašau. Aš dau- 
gau. Xik_Jritų. rašinius sutvarkau. 
Nebeturiu daug laiko, o paga
liau ir ėntuziazmas per ilgą laiką 
blėšta.

t; ’ - *. . .

O iliustracijos — jūsų ar susi- 
raridat iliustratorių?

Su Iliustracijom dabar tikrai 
labai gerai.' Iš Chicagos p. Ada 
Korsakaitė Sutkuvienė labai gra
žiai it daug paišo. Toliau — p. 
Zita Sodeikienė,' iš tų jaunes
niųjų dailininkų, irgi duoda gra
žių, iliustracijų. Šiais metais yra 
ir jos viršelis. Visi jį labai giria. 
Taip pat keli kiti iš jaunesnių
jų yra davę neblogų piešinių. 
Kai dėl iliustracijų tai nebuvo 
niekad taip gerai kaip dabar 
keleris paskutinius metus.

O kaip su skaitytojais — jų 
skaičius kinta?

Čia jau amžina bėda. Amžių 
amžius ubagaujam skaitytojus. 
Iš tikrųjų didelių pasikeitimų

Priminė, kad persekiojami
trys milijonai žydų; persekio
jami ir jauni Ukrainos intelek
tualai. Tų intelektualų suminėjo 
pavardes, įdėjo nuotraukas, ap
rašė, už ką kiekvienas kalėji
muose, lageriuose, bepročių 
kamerose. Laiškas kviečia ame
rikiečius rašyti prezidentui 
Nisonui, kad jis darytų įtakos 
tiem intelektualų persekioji
mam sustabdyti.

Laiškas rimčiausias — faktais 
paremtas, užtaria ne tik ukrai
niečius, bet reikalauja laisvės vi
som pavergtom tautom. Tokio 
visuotinio pobūdžio neturi NYT 
birželio 18 paskelbtas žydų laiš
kas Brežnevui. Sveikina jo atvy
kimą ir ragina duoti laisvę žy
dam emigruoti.

-o-
Remti kankintoją ar gelbėti kan
kinamą?

Daily News birželio 20 įdėjo 
skelbimą kun. Richard Wurm- 
brand, išsėdėjusio komunistų 
kalėjimuose 14 metų. Jis duoda 
vieną epizodą iš savo knygos 
“Tortured for Christ ”, išverstos Į 
20 kalbų, su dabar pridedamu 
autoriaus komentaru:

“Brežnevas — VVashingtono 
svečias, kai tuo pačiu metu be
galiniai skaičiai krikščionių 
kenčia sovietiniuose kalėjimuo
se”.

Lenino argumentu:
Scranton Tribūne (gantas V. 

Romano dėka) birželio 7 paskel
bė per pusę puslapio Frank 
Gaydosh laišką “Stop Brezh- 
nev’. Laišką pradeda Lenino 
žodžiais: “Kai kapitalistinis pa
saulis (U.S.) pradės prekiauti 
su mumis, nuo tos dienos jis 
pradės finansuoti savo paties 
griovimą”.

Amerikos pradedamą prekybą 
su Sovietais laiškas prilygina 
prekybai su Japonais ir Vokieti
ja prieš antrą pasaulinį kaą. Ta-» 
da prekyba buvusi sustiprinta. 
“Bet ar ji sustabdė pasiruošimą 
karui?” klausia laiškas ir atsako: 
“Parama buvo pavartota prieš 
mus. Ar ne tą pat darome dabar 
su Sovietais? Taip.”

Ragina rašyti prezidentei, se
natoriam. vietos laikraffia.m, 
rengti demonstracijas.

Tai pats aštriausias laiškas, 
faktais demaskuojąs sovietą 
kėslus.
iš Floridos:

Fort Myers News-Presshirže- 
lio 14 ryšium su Brežnevu į- 
dėjo Viliaus Bražėno laišką. To 
paties autoriaus, o taip patEčlos 
Bražėnienės laiškus laikraštis 
buvo skellręs ir anksčiau-vas. 
3, vasario 20, balandžio 22, ge
gužės 15.

mę jau Amerikoje. Mes dar jau
čiam, kad anglų kalba yra mum 
antroji kalba, o jiem lietuvių 
kalba yra antroji. Jie turi senti
mento, bet trūksta pažinimo — 
trūksta noro paskaityti. Su tuo 
norėjau kovoti, bet buvo labai 
sunku, nors kelis romanus šiaip 
taip įgrūdau paskaityti ... Ne
gali sakyti, kad mergaitės nega
bios. Angliškai skaityti jos skai
to — mokykla priverčia paskai
tyti. Bet jom gerokai svetima yra 
lietuvių kultūra. Bent dabar at
rodo, tik 10 proc. jų gyvenimo 
terikaTietų^j^ei. Jei jos būtų si
tuacijoje, kuričje^-turėtų kitatau
čiui savo tautą pristatyti ar gin
ti, tada jos gal pajustų, kas tai 
yra. Reikia to, ką amerikiečiai 
vadina “challenge”.

Šiai mano “misijai” trūksta ir 
entuziazmo, kada skaičius visai 
sumažėjo, ir šiemet yra bendra
bučio paskutiniai metai.

Ar po 10 metų praktikos galvo
jat, kas galės jus pakeisti?

Aš galvoju, kad beveik prak
tiškiausias dalykas perduoti 
“Eglutę” dviem ar trim jaunom 
motinom — vienam žmogui bū
tų persunku. O gabių jaunų mo
tinų yra. Jos pažįsta geriau vai
kus ir geriau gali parinkti jiem 
prieinamos medžiagos ir duoti 
jiem priimtiną formą. Po kelerių 
metų perimtų redaguoti kitos 
dvi trys netoliese gyvenančios 
jaunesnės motinos -— taip būtų 
išlaikytas tęstinumas ir ėjimas 
su gyvenimu.

Tai artima ateitis. O dabar
čiai ^verkiamai reikia daugiau 
skaitytojų. Jų gali duoti tik tė
vai ir mokyklos. Grįžtam tad 
prie redaktorės žodžių: paprašy
kite tėvus, kad padarytų vai
kam dovaną — užsakytų “Eglu
tę”-

S AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven. N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774: 340 Grand St. Brooklj-n, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom j namus hetuviSkus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Wedding# and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Beking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43J04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11388. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR 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 suknelėm*. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!. . ;

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Ričhmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Oi Jamaica Avė. Rickmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminysteje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdtį lietuvišką patarnavimą.

EGLUTĖ — vienintėHs Hetuvflftas lalkraštėlii vaikams išeivijoje. Redak
ciją sudaro: aes. Ona MBcaflaitė, Elena Juknevičienė, Danguolė Sadū- 
naitė. Administruoja ir apnuadina Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, 
Pntnam, Connecticut 88280. Prenumerata metams — $5.00. vieno numerio 
kataa-MM. __________________________________ -

Okupvotoj Lietuvoj
DRUSKININKŲ 

SANATORIJA

“Tiesos" 1973 gegužis 6 
žinutė apie Druskininkų sanato
riją “Nemunas” pavadinta “Di
džiausia senatorija Pabaltijyje”. 
Šiemet atidaryta antroji sanato
rijos dalis. Kurorto vedėjas ^gy
dytojas A. Maldutis. ,

'‘Pirmuosius poilsiautojus?, 
pasakojo dr. Maldutis Tiesos 
k«»r., "priėmėme 1970 metų pa

baigoje, kai buvo įrengta šios 
dešimties aukštų sanatorijos 
pirmoji dalis. Joje buvo 500 
lovų. Praėjusiais metais “Nemu
ne” ilsėjosi ir gydėsi 7 tūkstan
čiai žmonių”.

“Nuo šios dienos vienu metu 
galėsime aptarnauti 1040 žmo
nių. Tai didžiausia sanatorija Pa
baltijyje ir Baltarusijoje. Virtu
vės pajėgumas ir plotas yra toks, 
kad visi poilsiautojai galės pa
valgyti vienu metu. Sanatorijos 
svečiais rūpinasi 500 “Ne
muno” gydytojų, medicinos 
seserų, slaugių, gydomo
sios fizikultūros metodistų, virė
jų, padavėjų”. Sanatorija esanti 
“profiliuota sanatorija, ji specia
lizuojasi virškinamojo trakto su
sirgimų gydymu. Be to, sanato
rijoje veikia endoktrinologinis 
skyrius, kur gydomi ligonys ser
gantys cukralige”. Šiemet sana
torijos paslaugomis pasinaudo
si ą 14 tūkstančių žmonių. (Elta)

Memorials CO

Lietuviško stiliaus paminkle’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijoseI JUOZAS T 

! 1900 t 1972 X

Fasolino

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

— Tai yra" mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

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

• Paskutinės Informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės | visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
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New Yorko LB problema
Amerikos LB rinkimai šiemet 

parodė balsų skaičių padidėjus, 
palyginti su 1970 rinkimais, apie 
23 proc. ir daugiau kaip 14 
proc., palyginti su 1967. Pirmu 
kartu balsų skaičius peršoko per 
10,000.

Daugiausia padidėjo Ohio 
apygardoje — apie 63 proc., to
liau Chicagos — arti 40 proc. 
Padidėjo taip pat Vakarų, New 
Jersey, Bostono apygardose. 
Maždaug tame pačiame lygyje 
išsilaikė Pietryčių ir Hartfordo.

Išimtis teko tik New Yorkui: 
1970 metais pribalsavo net 1239, 
o šiemet tik 775.; vadinas, 37 
proc. mažiau. Net pirmiej dau
giausia balsų gavusieji — prel. 
J. Balkūnas buvo išrinktas 1970 
m. 950 balsų, šiemet 519; A. 
Vakselis 1970 m. 706 balsais, 
šiemet 399.

Tai didelis skirtumas tarp tik
rovės ir vilčių, tarp tikro pajė
gumo ir įsivaizduoto. Dėl įsi
vaizduoto pajėgumo New Yorko 
apygarda 1970 rinkimus boiko
tavo, kai jai pagal 1967 balsa
vusių skaičių (apie 550) tebuvo 
numatyta atstovų tik du. Apy
garda buvo geresnės nuomonės 
apie savo pajėgumą ir sutiko 
rengti rinkimus, kai jai buvo pri
pažinti penki atstovai.

Tada buvo galvota, kad apy
garda verta net dvigubai tiek. 
Vienas iš kandidatų į tarybą 
skelbė tokį tikėjimą:

“New Yorko apygardos val
dyba tiki, kad ši apygarda gali 
be sunkumų turėti taryboje de
šimt atstovų. Tam tikslui pa
siekti reikia tik, kad per du 
tūkstančiu lietuvių dalyvau
tų rinkimuose. Net ir atsi
žvelgiant į newyorkiečių re
zervuotumą, šis skaičius yra vi
sai realus” (St. Dzikas, Darbi
ninkas 1970 spalio 13).

Šiemetiniai rinkimai ano tikė
jimo nepateisino. Nepateisino 
net tiek, kad kaimyninis New 
Jersey balsų skaičium ir atstovų 
skaičium (į seimą) New Yorką 
šiemet aplenkė. Kyla tad klausi
mas: kodėl? — kodėl New Yor- 
kas čia tokia išimtis?

Šį klausimą dar labiau stipri
na žvilgsnis į c. valdybos iždi
ninko piniginę apyskaitą. Joje iš 
visų New Yorko apylinkių pini
gines pareigas centrui rūpestin
gai už 197Tir 72 metus yra atli
kusi tik Great Necko apylinkė. 
Jai anoje nuomonėje buvo kal
bama apie hewyorldečių “rezer- 
vuotumą”, tai Great Neckas iš
siskiria iš New Yorko dvasios.

Šie New Yorko LB apygardos 
faktai rodo, kad kažkas joje yra 
nevisai gera, nenormalu gyvo 
organizmo veikloje. Tokiu atve
ju natūrali esti “savikritika” — 
ramus, be “pasikakinimų”, pati- 
tikrinimas, kas yra veiklos stab
džiai ir kaip juos atleisti.

Tokis patikrinimas priklauso 
kiekvienam apygardos nariui, o 
labiausiai apygardos vadovybei.

Teisė kai kam ar kiekvienam?

Prez. Nixonas spaudžia sena
tą, kad Sovietam būtų taikomas 
“didžiausio palankumo” princi
pas, t.y. kad sovietinėm prekėm 
būtų taikomi minimalūs muitai.

Apie 80 senatorių to palanku
mo pripažinimą susiejo su sąly
ga, kad Sovietai vykdytų tarp
tautinius įsipareigojimus — So
vietų pasirašytą Visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją.

Tarp tų teisių yra laisvos emi
gracijos teisė. Susitikime tarp 
Brežnevo ir senatorių betgi bu-’ 
vo kalbama "apie’ tą*teisę tilTvie^ 
nai Sovietų valdomų žmonių 
grupei — žydų grupei. Ir prezi
dento patarėjas buvo nusivežęs 
į Maskvą sąrašą tik su tos gru
pės pavardėm.

Kodėl apie tą teisę nekalbama 
Simui Kudirkai, kuris buvo tie
sioginė Amerikos vyriausybės 
auka? Kodėl nekalbama apie 
žmogaus teisių vykdymą tiem 
ukrainiečių intelektualam, kurie 
paskutiniu metu suimti ir kanki
nami?

Tesiekdami žmogaus teisių 
vienai grupei, o tylėdami apie 
kitas, senatoriai yra grėsmėje 
būti pakaltinti “segregacijos” 
šalininkais.

Tragiškieji birželio įvykiai 
šiemet buvo paminėti jau nu
sistovėjusia tvarka. Birželio 9, 
minėjimo išvakarėse, per Bend
ruomenės radijo balsą anglų ir 
lietuvių kalba buvo prisiminti 
tragiškieji įvykiai ir mūsų pa
stangos krašto laisvinimo dar
buose.

Birželio 10, sekmadienį, 10:30 
v. Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje buvo Lietuvos intencija 
mišios, kurias aukojo kun. K. Pū- 
gevičius, svečias išBaltimorės.

Minėjimas salėje
Tuoj po pamaldų parapijos 

salėje buvo ir pats minėjimas. 
Žmonių prisirinko nemaža. Pra
džioje LB apylinkės pirminin
kas J. Stiklorius pakvietė susi
kaupimo minute pagerbti žuvu
sius, nukankintus lietuvius, susi
deginusį dėl laisvės Romą Ka
lantą. (

Kun. K. Pūgevičiaus paskaita
J. Stikloriaus pristatytas kun. 

K. Pūgevičius kalbėjo apie in
formacijos reikšmę. Lietuvių 
Bendruomenė šios informacijos 
darbus jau pradeda organizuoti. 
Jis siūlė projektą, kad visos trys 
Pabaltijo tautos turėtų vieną 
bendrą informacijos agentūrą. 
Kai informacija lėtai veikia, ji 
neturi savo reikšmės. Gyvenimo 
tempas kasdien atneša naujų 
reikalų, tai ir veikti reikia tuoj. 
Iš čia reikia informuoti pasaulį, 
kas dedasi Lietuvoje. Tik tokiu 
atveju ir Lietuvos ir kitų Pabal
tijo tautų reikalas nebus užmirš
tas.

Prof. B. Kasias kalba savo knygos “The USSR-German Ag- 
ression Against Lithuania” knygos pristatyme birželio 10 Phi- 
ladelphijoje. Nuotr. K. Cikoto

PRISIMINTI BIRŽELIO ĮVYKIAI IR 
PRISTATYTA PROF. KASLO KNYGA
PHILADELPHIA, PA.

Balys Raugas pristato
B. Kaslo knygą

Su tragiškųjų birželio įvykių 
prisiminimu buvo sujungtas ir 
prof. B. Kaslo reikšmingos kny
gos “The USSR-German Ag- 
gression Against Lithuania”, 
pristatymas, nes pati knyga ryš
kina visą ano metų foną, pačią 
tragediją ir Lietuvos tolimesnį 
likimą.

Balys Raugas savo kalboje pri
siminė tuos tragiškus birželio 
vežimus, tuo metu pradėtą tau
tos genocidą. Mūsų dabarties 
pagrindiniai uždaviniai ir yra vi
siem priminti Lietuvos tragediją 
ir savo aplinkoje informuoti apie 
lietuvių tautos naikinimą. Pa
saulis šiuo metu visai tyli apie 
tai, kas atsitiko Baltijos kraštuo
se prieš antrąjį pasaulinį karą. 
Tuo metu naciai ir sovietai bi
čiuliavosi, rašė sutartis ir dali
josi Lietuvą. Taip ir atriedėjo so
vietų tankai į Lietuvą ir taip 
birželio mėnesį pradėjo masinį 
tautos naikinimą.

Nuo tų laikų nebuvo geros 
knygos, kuri atskleistų visą 
nacių ir sovietų sąmokslą prieš 
Lietuvą. Dabar tokia knyga yra. 
Tai “The USSR-German Ag- 
gression Against Lithuania”. 
Jos autorius prof. dr. Balys Kas
ias.

Apie autorių
Prof. Bronius Kaslas-Kazlaus- 

kas gimė 1910 kovo 27. Vytau
to Didžiojo universitete baigė 
teisę 1935, toliau studijavo Stras- 
burgo universitete ir 1939 gavo 
daktaro laipsnį. Nuo 1939 iki 
1940 buvo Eltos redaktoriumi, 
nuo 1941 iki 1943 dėstė Kau
no universitete. Pokario metais 
Vokietijoje buvo prancūzų ir 
amerikiečių spaudos korespon
dentas. Į Ameriką atvyko 1947. 
Iki 1949 dėstė Detroito universi
tete. Nuo 1949 dėsto Wilkes 
kolegijoje, Wilkes-Barre, Pa. 
Dėsto moderniąją istoriją ir tarp
tautinę teisę, šiemet gegužės 
20 jis buvo išrinktas ir paskelb
tas aukštųjų mokslo institucijų 
“outstanding educator”.

Apie knygą
Šią stambią knygą išleido Ro- 

bert Speller and Sons leidykla 
New Yorke. Knygoje autorius 
Lietuvos įvykius pradeda nuo 
1939 metų rugpiūčio mėnesio, 
kada buvo pasirašyta pirmoji na
cių sovietų sutartis. Baigiama 
1945 metais, kai sovietai antrą 
kartą okupavo Lietuvą.

Į knygą sudėta sutartys, doku
mentai, apžvelgta ir lietuvių tau
tos rezistencija prieš okupantą.

Knyga yra geras ginklas dėlLIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA IR ŠVIESUSIS PRELATAS
Lietuvių Enciklopedija yra 

vienas iš didžiųjų lietuvių trem
ties istorinių paminklų. Gi šeši 
jos tomai anglų kalba bus tas šal
tinis, kuriuo pasinaudos ne tik 
lietuvių kilmės asmenys, kal
bantieji angliškai, bet ir kitatau
čiai.

Tas didysis darbas atliekamas 
dėka Juozo Kapočiaus ir encik
lopedijos bendradarbių. Tačiau 
angliškajai enciklopedijai reikia 
dar didesnio dėmesio bei pini
ginės paramos.

Prel. Juozapas Antanas Kara
lius prisiuntė enciklopedijos 
leidėjui Juozui Kapočiui 10,000 
dol. vertės JAV paskolos lakštų 
(bonds) enciklopedijos leidimo 
reikalam. Jis finansuoja ir kitus 
lietuvių leidinius. Kunigų Vie
nybė leidžia Naujojo Testamen
to vertimą; prelatas finansuoja ir 
jo išleidimą.

Prel. J. Karalius yra gimęs 
Lietuvoj. Į Ameriką atvyko dar 
būdamas vaiku. 1918 baigė Ka

Lietuvos laisvės. Reikia, kad ji 
kuo plačiau pasklistų angliškai 
kalbančiųjų tarpe.

Prof. B. Kaslo žodis
Jis pasidžiaugė, kad knygos 

pristatymas vyksta Philadelphi- 
joje. Toliau paryškino tas ap
linkybes, kurios vertė jį šią kny
gą parašyti. Prisiminė Lietuvos 
likimą, birželio įvykius, kaip jų 
prisiminimas tolsta ir blunka. 
Prisiminė ir prof. J. Puziną, 
kuris buvo vienas iš jo knygos 
bend&darbių. Šiaip pagrindinis 
visas darbas yra jo vieno. Veika
las jau buvo panaudotas ameri
kiečių mokslininkų konferenci
jom bei referatam.

Auditorija profesorių sutiko 
labai šiltai.

Meninė programėlė
Minėjimas buvo paįvairintas 

menine programėle. Kananavi- 
čiūtė padeklamavo eilėraštį, o 
sol. J. Augaitytės paruoštas mer
gaičių kvintetas padainavo tris 
dainas.

Po minėjimo buvo parduota 
15 knygų. Tiek jų ir tebuvo at
vežta. Autorius kiekvienam pa
sirašė.

J. Skladaitis buvo nupiešęs di
delio formato minimos knygos 
viršelį, kuris buvo pastatytas 
scenos viduryje. B.R.

rolio Baromiejiečio kunigų se
minariją Overbrooke, Pa., 1919- 
20 dar gilino teologijos studijas 
katalikų universitete Washing- 
tone. Kunigu įšventintas 1919. 
Po to buvo vikaru ir klebonu 
keliose parapijose. Būdamas 
klebonu, statė mokyklas. Dirbo 
moksleivių susivienijimo orga
nizacijoj. Buvo aktyvus Lietuviu 
Tautos Fondo ir Lietuvos Lais
vės paskolos vajaus veikėjas _ 
Lietuvių R. Katalikų Susivieniji
mo dvasios vadas ir vykdomo
sios tarybos narys, vienas iš Ral
fo organizatorių. Kunigų Vieny
bės sekretorius ir garbės pir
mininkas. Dirbo spaudoj ir leido 
knygas.

Dabar šis darbštusis ir šviesus 
lietuvis atėjo į talką ir Lietuviu 
Enciklopedijai.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dimą dar parėmė Ada ir dr. Pra
nas Sutkai iš Illinois, be to,Lie
tuvių Fondas 2000 dol. auka.

P.t.

GANGAS — DR. P. M AČIULIS J

ŠVENTOJI UPĖ
Himalajų kalnų aukštumose 

mažyčiu upeliu iš tirpstančio 
sniego pro akmenų atbrailas 
prasideda viena didžiausių In
dijos upių — Gangas. Ištekė
dama iš Himalajų kalnyno pie
tų kryptimi, po 1560 mylių ji 
pasiekia Bengalijos užtakį Indi
jos vandenyne, prasiskleisdama 
per 250 mylių delta, su dauge
liu įtakų, kurių alksnių bei 
gluosnių tankūs krūmai slepia 
tūkstančius vadinamųjų Benga
lijos plėšriųjų tigrų. Prieš tai 
toji upė dumblu pamaitina 450, 
000 kvadratinių mylių laukų ir 
pievų. Gangas yra “šventoji” 
upė.

Po dviejų šimtmečių kolo- 
nialinio anglų valdymo dar ir 
šiandien Indijoj yra per 70 
nuošimčių beraščių žmonių, ku
rie visokių žynių žyniuonių yra 
lengvai įtikinami, kad Gango 
upės vanduo, nors ir gerokai 
užterštas pramoninėmis atmato
mis, turi gydomąją galią.

Hindusai — Indijos žmonės 
— eina prie Gango upės, kaip 
vaikai prie motinos (tarp kitko, 
jie ir upę vadina Ganga- 
Motina). Indijos kaimuose yra 
susidariusi net tokia priesaikos 
forma: Prisiekiu Gango vande- 

nimi! Iki jausmens įsibridęs į 
vandenį, rieškučiomis pasi
sėmęs vandenį ir pakėlęs iki 
lūpų, hindusas šnabžda maldą; 
jis yra įsitikinęs, kad tas vanduo 
nuplauna visus jo dvasinius 
nuopolius ir gydo jame susitel
kusias fizines ligas . . . Numirti 
netoliese Gango krantų reiškia 
amžiną palaimą pomirtinėj bū- 
ty.

Uttar Pradesho provincijoj, 
prie Hardvvaro miesto, kur Gan
go upė pasiekia klonį, susitel
kia milijonai bindusų piligrimų 
pasimaudyti. Gatvėse pilna tak
sių, dviejų ratų vežimų ir pės
čiųjų. Kažkur skamba vestuvinė 
muzika. Pasiklydusių karvių 
pulkai telkiasi prie maisto krau
tuvių. Paniurę sanyasi, religi
niai elgetos, apsigaubę pečius 
raudonomis skarelėmis, išplėtę 
akis, spokso į praeivius. Svar
biausioji miesto gatvė veda ligi 
Harki Pari — laiptų į Dievą; 
tai švenčiausi mieste maudymo
si laiptai, kur dievotųjų kojas 
plauna šalto vandens srovė.

Didelė mozaika iš ūkininkų 
ir mokslininkų, turtingų ir varg
šų, astrologų ir prekiautojų, naš
lių ir ligonių veržiasi pro už

tvaras į upės vandenį. Atvykę iš 
tolimiausių vietų, net iš už šim
tų mylių, jie kenčia nuo karš
čių, triukšmo, uodų, blogo mais
to ir vagysčių, kad įvykdytų viso 
gyvenimo pasiryžimą — apsi
plauti šventame Gango van
deny. Temstant jie stovi ant 
upės kranto maldai, mažomis 
eldijomis plaukioja uždegę žva
kutes, kurių šviesos mirguliuoja 
upėje. Anksti vėsų rytą jie skirs
tosi pas savuosius, nešdami ant 
pečių upės vandens pilnus in
dus.

Ramiai plaukia Gangas pietų 
link pro Indijos kaimus ir mies
telius. Drėbtiniai džiovinto 
dumblo namukai su raudonais 
stogais stovi išsisklaidę po kvie
čių ir ryžių laukus, skalauja
mus Gango vandens. Stumbrų 
kaimenės slankioja pakrū
mėmis, skabydamos sodrią žo
lę. Čia pat ir sargas, permetęs 
koją ant kojos, saugo pustonį 
sveriantį galviją. Tarpais cuk
rinių nendrių vežimai eile slen
ka prie cukraus gamybos įmo
nių. Ant mūrinės tvoros gaidys 
traukia savo rytmetinę gaidą. 
Pasigirsta traktorių traškėjimas, 
kuris hindusam byloja apie “ža
liosios revoliucijos” derlingesnį 
rytojų. Visa tai stebi Gangas . . .

Jis apjuosia ir Kampuro mies
tą, kuriame iš tolo girdėti 
audimo staklių bildėjimas. Čia 

ir kailių apdirbimo raugyklos, ir 
artilerijos šaudmenų dirbtuvės,! 
kurios aiškiai kalba apie Indi
jos pramoninį kilimą. Šiame 
mieste gyvena virš pusantro mi
lijono žmonių, kurių apie mili
jonas naudojasi vieno kam
bario pastoge, kiti 500,000 mie
ga lauke ant šiaip taip pasitiesto 
guolio. Viskas buvo ramu. Bet 
1967 metais Gangas pakeitė 
savo tėkmę penkiomis mylio
mis, gyventojam palikęs suneš
tą dumblą ir baimę, kad jie gali 
likti be vandens ir elektros 
energijos.

Kaip Egipto Nilas, Gangas 
maitina žemę, lietaus metu pa
likdamas storus klodus turtingo 
dumblo. Jo siaubingi potvy
niai yra nuostolingi, o palieka
mas dumblas — pasakiškai pa
laimingas. Geometriškai pasi- 
sklaidę laukai, juos užliejus pot
vyniam, pasidaro lyg koks van
dens spalvomis nupaišytas pa
veikslas. Sustoja visi keliai. Su
smunka džiovinto dumblo pir
kelės. Sustingsta upės trafikas.

t - -

-o-

Prie Allahabado miesto Gan
gas susitinka su kita garbinga 
upe — Himalajų kalnų ištaka 
Jumna. Vienos upės rusvai pil
kas, kitos mėlynas vanduo ma
tomai išsiskiria, tačiau hindusai 

mano, kad dar yra ir trečia sro
vė, nematoma sungama. Tai 
švenčiausia Indijos vieta. Mili
jonai hindusų kaip tik toj vietoj 
susitelkia maudytis, ypač vadi
namosios Kumbh Melą, jų reli
ginės šventės, metu, šventė 
kartojama kas dvylikti metai. 
Spėjama, kad 1966 pasinaudojo 
šiuo maudymusi apie 5 milijo
nai hindusų. Maudynes 3 vai. 
ryto pradeda “šventas” vyras 
nangas (arba nuogas). Sakoma, 
kad 3 milijonai hindusų šioj vie
toj ant upės krantų 1948 metais 
stebėjo, kai buvo išbarstomi 
Mahatmos Gandhi pelenai. Toj 
pačioj vietoj 1964 buvo išbarsty
ti ministerio pirmininko Jawa- 
harial Nehru pelenai.

Susiliejus su Jumna, Gango 
upė padidėjusia vaga plaukia 
link Benaros, vieno seniausių 
Indijos miestų. Nepaisant to, 
kad Benaros yra Indijos šilko, 
brokados ir muslino gamybos 
centras ir didžiųjų pajamų aruo
das, jo antikiniai rūmai yra ap
leisti. Gatvės taip pat ap
leistos; jos neturi net padoraus 
grindinio. Šiokį tokį gyvumą 
tam miestui duoda tik Gango 
upė ir piligrimų minios.

Kaip ir dera prašalaičiui, dė
mesys nukrypsta į jauną pili
grimą, palikusį savo skurdų tur
tą prie paupy sėdinčio bramino, 
po skėčiu, nupintu iš žolių. 
Braminas plikai nuskuta jau
nuolio galvą ir alyva ištepa 

jo kūną, kad nepriliptų priėjo 
upės dumblas. Įbridęs į van
denį, jaunuolis kartoja senąindtj 
maldą: “O, Dieve, tflkstančiy 
spindulių saule, tu esi pilnas 
gėrybių, pasigailėk savo nuo
lankaus garbintojo!” Paskui tia
minas sandalo padu padaro jaia- 
nuolio kaktoj ženklą, kad jis at
liko piligrimo žygį.

Pagaliau Gangas pasiekia 
anglim ir geležim turtingą Bi- 
haros provinciją, pasižyminčią 
ir turtingu dirvožemiu. Čia 
upės tėkmė žymiai prasiplečia: 
Gangra, Šone ir Gundak susi
lieja į vieną milžinišką vandens 
srovę. 250 mylių upės delta 
pagaliau pasiekia Bengalijos 
užtakį, lyg mūsų Nemunas Bal
tijos jūrą.

Lietuviai nuo senų senovės 
gražiai apdainavo mūšy kredi
tą perjuosiantį Nemuną, kainy
nai gėrėjosi savo Vysla, vokie
čiai Reinu, ukrainiečiai Dniep
ru, ypatingai gražiai apraiytu jų 
garsaus rašytojo N. V. Gogolio. 
Visa tai labai miela. Bet niekas 
savo upių nepavertė Šventomis, 
kaip kad padarė prietaringi hin
dusai, lengvai pasidavę visokių, 
žynių žyniuonių įtakon. Iš 
daugiau kaip 500 milijony gy
ventojų katalikų tenai teprlskai- 
tomą 8 milijonai.
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fornįjos lietuvius, o pirmame * 
puslapyje -buvo įdėta spalvota 
lietuvaičių su tautiniais drabu-. 
žiais nuotrauka. Boley ragino ra
šyti padėkos laiškus už tokį gra
žų straipsnį: Twin Cirde, The; 
National Catholic < Press, Box» 
25986, Los Angeles, Cal. 90025. 
Straipsnio autorius Jerry |.
Poumelle. Dar J.,Boley priminė i 
kun. Contons 25-rių metų ku-

vajų, Romo Kalantos nuotraukos 
platinimą ir ragino visus vyčius ■- 
prisidėti prie finansinės para- , 
mos Vliko darbui.

VIDURIO ATLANTO APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS
(Tę»iny*aš praeito numerio)

. Kovo 1Į| 
ėjo sėkmii

suvažiavimas pra- 
i. Išklausyta daug 

pranešimų, diskusijų, pasiū
lymų ir padaryta sprendimų ir 
nutarimų, kuriuos, be abejo, rei
kės įvykdyti. Suvažiavimas bai
gėsi malda ir Vyčių himnu. Su
važiavimas įvyko Bayonne, N. J. 
Suvažiavimą globojo Bayonne 
67-os kuopos vyčiai. Apskrities 
vyčiai; nuoširdžiai. dėkoja Bay- 
oąne vyčiam, ypatingai pp. Gri
galiūnams, Ritai Ochs ir Marty
nui į Ruzgįui už taip nuoširdų 
vaišingumą.

Buvo nutarta kitą suvažiavi- 
mė rengti birželio 3 Viešpaties 
Atsimainymo, lietuvių parapijos 
salėj, tyaspeth, N. Y.

Suvažiavimas Maspethe
Iškilmingos mišios įvyko V. 

Atsimainymo bažnyčioj. Mišias 
aukojo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė parapijos klebonas kun. 
Pranas Bulovas. Pamokslo tema

ir metodus ne tik kuopose, bet 
ir plačiau — po visą Ameriką. 
Apskrities kultūros reikalų ko
misijos pirmininkas papasakojo 
apie lietuvių gyvenimą Bing- 
hamton, N. Y., mieste ir siūlė 
dėti pastangas suorganizuoti ten 
vyčių kuopą. Apskrities Lietu
vos reikalam komisijos pirmi
ninkė Helen Kulber pranešė 
apie įvykius Lietuvoj, apie lei
džiamą spaudą anglų kalboj, 
paminėjo, kad McKay Co. lei
dykla leidžia knygą “Day of 
Shame” — apie Simo Kudirkos 
išdavimą. Diskusijose tuo klau
simu iškėlė mintį, kad per ap
skrities suvažiavimus būtų pa
daryta apžvalga nors vienos nau
jai išleistos knygos.

H. Kulber buvo paskirta Lie
tuvos vyčių atstove Pavergtų 
Tautų organizacijoj. Ji pranešė, 
.kad bus rengiamos New Yorke. 
demonstracijos ryšium su Brež
nevo atvykimu į Ameriką. Taip 
pat pranešė, kad Aušros Vartų

Joe Yanulaitis iš Philadelphi- 
jos pranešė apie 3-os kuopos pri
sidėjimą rengiant International 
Folk Fair Philadelphijoj 1974 
metais. Lėšom telkti jų kuopa 
platina lietuviškas vėliavytes 
automobiliams ($1.00) ir plasti
kines rūtos šakeles (.25 et.) Už
sakyti galima pas Joe Yanulaitis, 
771 No. Judson St., Philadel- 
phia, Pa. 19130. Jis taip pat pri
statė lietuviškų valgių knygą, 
išleistą Minersville Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos mo
kyklos. Pelnas skiriamas parem
ti mokyklai, kurioj šalia kitų 
dalykų dėstoma ir lietuvių kal
ba. Knygą galima užsisakyti taip 
pat per J. Yanulaitį. Kaina $3.00.

Paaiškėjus, kad Amerikos 
Senatas sumažino finansinę pa
ramą Voice of America ir kad 
Atstovų Rūmai po kelių dienų 
svarstys tą patį klausimą, suva
žiavimas skubiai pasiuntė tele
gramą tos komisijos pirmininkui 
Wayne Hays. Telegramąsureda- 
gavo Mary York. Buvo paragin
tos visos kuopos skubiai rašyti 
telegramas.

Apskrities atstovais į vyčių 
seimą išrinktos Mary Kober ir 
Marian S kabei kis.

Helen Kulber (k.) su televizijos ir filmų aktoriais: iš k. Ed 
Sullivan, Don Stewart, Ann Meara. Nuotr. Dr. H. Siinon

Vyčių 60-ties metų 
jubiliejinis seimas

Šiais metais Lietuvos vyčiai 
švenčia savo organizacijos su
kaktį. Jubilėjinis seimas įvyks 
rugpiūčio 15-19 (trečiadienis- 
sekmadienis) Stonehill College 
patalpose, North Easton, Mas- 
sachusetts, prie pat Brocktono 
miesto. Seimo rengimu rūpinasi 
Brocktono 1-ji kuopa.
Numatoma darbotvarkė:

Rugpiūčio 15, trečiadienį — 
susipažinimas; vakaras linksmoj 
1890 laikotarpio nuotaikoj.

Rugp. 16, ketvirtadienį — ati
daromasis posėdis, mišios, vaka
re vėžių vakarienė.

bilėjinis koncertas Fuller Arts 
Museum salėj.

Rugp. 18, šeštadienį — mi
šios, posėdžiai, premijų įteikimo 
pietūs, vakarienė, jubilėjinis ba
lius.

Rugp. 19, sekmadienį — mi
šios, seimo nuotrauka, baigiama
sis posėdis, banketas.

Dalyvaujantieji seime ap
sistoja Stonehill College patal
pose. Kaina $8.00 asmeniui die
nai, įskaitant 3 kart valgyti per 
dieną. Patalpos kaip privatūs na
mai, su savo salionu.

Speciali programa numato
ma junioram ir visiem vaikam. 
Norintieji seime dalyvauti pra-

Veiklioji 
Helen Kulber

Helen Kulber yra Brooklyn- 
Queens 41-os kuopos kultūrinių 
reikalų komisijos pirmininkė, 
Vidurio Atlanto apskrities lietu- 
vos reikalų komisijos pirminin
kė ir centro valdybos visuome
ninių reikalų komisijos pirmi
ninkė.. Nuolatinė dalyvė įvairių 
suvažiavimų ir posėdžių. Šių 
metų sausio 31 — vasario 3 
dalyvavo United Nations As- 
sociation suvažiavime Hotel 
Roosevelt New Yorke. Ten teko 
jai susitikti su įvairiais pareigū
nais ir atstovais, su kuriais drą
siai kalbėjo Lietuvos reikalu. 
Jos pastangomis 1972 Kalėdų 
laikotarpyje buvo išstatyta lie
tuviška kalėdinė koplytėlė Hall- 
mark galerijoj New Yorke. Ji 
yra gavusi daug laiškų iš atski
rų vietovių koplytėlę paskolinti 
kitom Kalėdom.

Helen Kulber aktyviai daly
vauja Amerikos politiniame gy
venime ir palaiko ryšius su į- 
vairiais kandidatais ir jų bend
radarbiais rinkimų metu. Už jos 
nuopelnus rinkimo kampani
joj H. Kulber kartu su kitais 634 
darbuotojais buvo apdovanota 
prezidento Nixono garbės pa
žymėjimu. Dalyvaudama tauti
nių mažumų (Heritage Group 
Council) posėdžiuose, H. Kul
ber visada pasirūpina literatūra 
Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Turi ryšio su “Catholic Actors’ 
Guild” organizacija, kuriai pri
klauso eilė plačiai žinomų kata
likų televizijos, filmų ir teatro 
aktorių. H. Kulber visada randa 
progos supažindinti visus su lie
tuvių reikalais. Jų parengimų 
programoj įdeda Lietuvos vyčių 
sveikinimus.

Nuotraukoj matome viename
— kenčiančioji Lietuva ir mal
dos reikšmė laisvės kovoj. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Vytauto 
Kerbė lio. Vėliavas įnešė ir prie

bažnyčios New Yorke lentelėj 
pakeistas pavadinimas iš “Vil
na” į “Vilnius”. Šioj parapijoj 
veikia Vyčių 12-ji kuopa. Apskri
ties žiniaraščio redaktorė M.

Marija Stanulis, 110-os jumo
rų kuopos narė, ištraukė loteri
jos bilietą, kuris atiteko Mary 
Dakse iš Maywood, N. J.

Suvažiavimas baigtas kun. Pa-
jų stovėjo mišių metu 110-sios 
kubpOS juniorai.
»■> Po mišių naujai įrengtoj para
pijos salėj visi atstovai buvo pa
vaišinti skaniais priešpiečiais. 
Netrukus buvo pradėta suvažia- 
viiho oficialioji dalis. Suvažiavi
mą atidarė apskrities pirminin
kas L. Janonis, invokaciją sukal
bėjo apskrities dvasios vadas 
kun. Pr. Bulovas. Maspetho 110- 
os kuopos pirmininkas Philip 
Skabeikis pasveikino visus su
važiavusius, pabrėžė šios kuo
pos persitvarkymą ir viltį ateity
je. Apskrities sekretorė perskai
tė paskutinio suvažiavimo proto
kolą. Apskrities pirmoji vice- 
pirm. Marian Skabeikis kalbėjo 
apie juniorų organizavimo būdą

Lietuviai bibliotekoje

Kovo 21 Bay Ridge bibliotekoj 
įvyko tarptautinis tautų festiva
lis, kuriame šoko įvairių tautų 
šokių grupės. New Yorko Lietu
vių tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulaitie
nės, pašoko kelius šokius. Helen 
Kulber įteikė bibliotekai dr. J. 
Stuko knygą “Awakening 
Lithuania”. Ten pat H. Kulber 
pastangomis buvo surengta Vy
čių 41 S kuopos lietuviškų dirbi
nių parodėlė. Pati Kulber gru
pei jaunimo pasakojo apie lietu
višką auksą — gintarą, apie pa
davimą “Jūratė ir Kąstytis” ir 
apie Lietuvą bendrai. Bibliote
kos tarnautojas susidomėjo Lie
tuva ir pažadėjo įsigyti daugiau 
lietuviškų knygų.

Skabeikis kvietė visus atsiųsti 
medžiagos-rašinių kitam nu
meriui. Visuomeninių reikalų 
komisijos pranešimą padarė Ma
ry York. Dėkojo Pr. Vaškui už jo 
pagalbą šiame darbe ir pranešė 
apie būsimą centro valdybos 
posėdį Aušros Vartų parapijoj.

Trumpus pranešimus padarė: 
J. Boley-Bulevičius kalbėjo ri
tualo komisijos reikalais, H. Kul
ber — Hallmark galerijos reika
lais, L. Janonis — nuostatų ko
misijos,H. Mathevs — mandatų 
komisijos reikalais, V. Radziva- 
nas apie Darbininke vedamą Vy
čių puslapio turinį, D. Dutkus 
finansų komisijos reikalais. H. 
Kulber pranešė apie Anne Klem 
margučių parodą Bay Ridge 
bibliotekoj, iš ten paroda nuke
liama į Schuyler Savings & 
Loan Assoc. banką, Keamy, N 
J. Sudainuota ilgiausių metų 
kun. J. Pakalniškiui jo 34 metų 
kunigystės sukakties pro
ga. Kun. J. Pakalniškis kvietė 
visus dalyvauti pamaldose už 
išvežtuosius į Sibirą birželio 22 
d. 8 vai. vak. J. Boley pranešė, 
kad jis režisuoja dviejų veiks
mų komediją “Vargšas Tadas”, 
kuri bus suvaidinta ateinan
čiame vyčių seime. Vaidina H. 
Mathews, B. Radzivanienė, V. 
Radzivanas ir R. Vebeliūnas. J. 
Boley ragino visus vyčius daly
vauti 40 metų sukakties Dariaus 
ir Girėno minėjime liepos mė
nesį. Jis parodė Califomijos 
laikraštį Twin Circle (The Na
tional Catholic Press), kuriame 
buvo gražiai aprašyta apie Kali-

kalniškio malda ir Vyčių himnu. 
Suvažiavimą globojo Maspetho 
110-ji kuopa. Kuopos juniorai 
buvo surengę salėj gražią pa
rodėlę iš seniau atvežtų iš Lie
tuvos eksponatų ir iš savo pačių 
rankdarbių. Tarp gintarų, droži
nių, pašto ženklų, juostelių ir 
pinigų buvo išstatytas vienas se
niau išleistas Lietuvos žemėla
pis. Prie parodėlės juniorai par
davinėjo savo pačių gamintas 
spalvotas žvakeles. Reikia pasi
džiaugti, kaip gražiai juniorai iš
buvo per visą suvažiavimą ir 
domėjosi ne tik savo kuopos, 
bet ir visos apskrities veikla.

Vidurio Atlanto apskrities val
dyba nuoširdžiai dėkoja visom 
kuopom, kurios rengė suvažiavi
mus anksčiau, ir šį kartą 110-jai 
kuopai, klebonui kun. Pranui 
Bulovui, junioram ir visiem, 
kurie bent kuo prisidėjo prie 
suvažiavimo rengimo, ypač 
kurie dirbo virtuvėj ir salėj: 
Charles Feraldo su žmona, An- 
thony Heim su žmona ir Al Ce- 
rebie su žmona.

Visiem iki pasimatymo kitame 
suvažiavime rugsėjo mėn. Eliza- 
bethe, N. J.

Rugp. 17, penktadienį — mi
šios, posėdžiai, jubilėjiniai pie
tūs, kurių metu bus pagerbti 
nusipelnusieji nariai, meno pa
roda, priėmimas, vakarienė, ju-

Mokslo stipendijos 
vyčių jaunimui

Kasmet seimo metu Lietuvos 
vyčiai sutelkia piniginę paramą 
savo jaunimui, būtent, paskiria 
stipendiją nusipelniusiem jau
niem vyčiam. Šiais metais $1000 
stipendija bus įteikta studen
tam ar studentėm siekti aukštes
niojo mokslo. Stipendijų komisi
ja, kuriai pirmininkauja dr. Jo
kūbas Stukas, sprendžia sti
pendijų paskirstymą, atsi-

šomi kuo greičiau užsisakyti 
vietas Stonehill College, North 
Easton, Mass. Rašant pažymėti, 
kad dalyvaujate Lietuvos vyčių 
(Knights of Lithuania) seime.

tokiame suvažiavime šiais me
tais baliaus metu iš k. į d. He
len Kulber, Ed Sullivan, Don 
Stewart ir Ann Meara. (Nuotrau
ka Dr. H. Simon). -

R«y Ridge bibliotekoje iš k. Helen Kulber, bibliotekos vir- 
flntakė Carui B. Wadsworth ir Jadvyga Matulaitienė. Ant sie
non matomi lietuviški audiniai ir Roberto Tnonio paveikslų 
•puivota reprodukcija, vaizduojanti lietuvių tautinių šokių 
šokėjus. Nuotr. Charles Binkio*

VYČIŲ LEIDINIAI
<cVytis” — gegužės numeryje 

randame gražių eilėraščių ir ap
rašymų, skirtų motinom. Ypač 
įdomus straipsnis apie Dievo 
Motiną Mariją ir apie Lietuvos 
didžiąją kunigaikštienę Birutę.

Žurnalo puslapiuose randa
me augantį judėjimą vyčių ju
niorų narių tarpe (jaunesni 16 m. 
amžiaus). Šalia organizacinių 
žinių ir pranešimų yra ir labai 
šiltas aprašymas apie vyčių lab
darą, kai kuopos ar atskiri nariai 
sušelpė ir priglaudė dvi lietu
vaites, gyvenančias Ansonia, 
Conn., 135-os kuopos nares, ku
rios liko be maisto ir be namų 
po tragiško gaisro.

"Vytį” užsakyti galima pas 
redaktorę Loretta Stukienę, 
1467 Force Dr., Mountainside, 
N. J. 07092.

NAUJA VYČIŲ ŠEIMA
Gegužės 12 Viešpaties Atsi

mainymo lietuvių parapijoj Mas
pethe susituokė Marian Sidtis ir 
Philip Skabeikis, abu veiklūs 
Maspetho 110-os kuopos nariai. 
Mišias laikė ir jaunuosius pa
laimino parapijos klebonas kun. 
Pranas Bulovas. Mišių metu gie
dojo Apreiškimo parapijos cho
ras, kuriame gieda abu jaunieji. 
Chorui vadovauja muzikas Al
girdas Kačanauskąs. Choro solis
tė Louise Senken pagiedojo solo 
“Sveika Marija”.

Po mišių jaunieji, jų tėveliai, 
giminės, draugai ir pažįstami 
susirinko į parapijos salę vestu
vinėm vaišėm, kurios buvo tik
rai linksmos. Grįžę iš povestuvi
nės kelionės, jaunieji Skabeikiai 
apsigyveno Richmond Hill, N. Y.

žvelgdama į studento mokslo 
pažangumą, veiklą Lietuvos vy
čių organizacijoj, rekomenda
cijas ir šeimos ekonominę pa
dėtį.

Visi jau studijuoją ir šių metų 
gimnazijų (HS) abiturientai vy
čiai, norintieji pasinaudoti šia 
parama, prašomi siųsti pareiški
mą ne vėliau š. m. birželio 30 
dr. Jokūbui Stukui, 1467 Force 
Drive, Mountainside, N. J. 
07092.

Svarbu, kad jaunimas, kuris 
nori siekti mokslo ir neturi lėšų, 
būtų remiamas. Kviečiami remti 
stipendijų fondą, siunčiant au
kas stipendijų komisijos iždinin
kui, Gerald Zager, 32116 Red 
Clover, Farmington, Mich. 
48024.

Šio puslapio bendradarbė bu
vo Helen Kulber.

šio puslapio redakcija linki 
visiem skaitytojam linksmos ir 
malonios vasaros. Susitiksime 
spaudoj vėl rugsėjo mėnesį.

Vyčių kalendorius
Liepos 4, trečiadienį, — 

Illinois-Indiana apskrities 
piknikas vyčių namuose ir 
sodyboj, Chicago, 111.

Liepos 29, sekmadienį — Nau
josios Anglijos apskrities Šei
mos piknikas, kun. Puidoko 
stovyklavietėj, Southwick, 
Mass.

Liepos 29, sekmadienį —Day- 
ton, Ohio 96-os kuopos ren
giamas metinis piknikas Šv. 
Kryžiaus parapijoj, Eintrackt 
Park, Dayton, Ohio.

Rugpiūčio 5, sekmadienį — 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
piknikas Latvių Priedainės 
parke, Freehold, N.J.

Rugpiūčio 15-19 — Jubilėjinis 
60-asis seimas Stonehill Col
lege, North Easton, Mass.

Rašinio konkursas 
junioram

Vyčių centro valdyba skelbia 
rašinio konkursą tema: “Kodėl 
aš noriu dalyvauti Lietuvos vy
čių 60-ame jubilėjiniame 
seime”. Konkurse gali dalyvauti 
visi vyčių juniorų kuopų nariai, 
įstoję į vyčių eiles ne vėliau 
š. m. liepos 1.

Rašiniai turi būti prisiųsti ne 
vėliau š. m. rugpiūčio 1 u. 
dr. Petrui Bizinkauskui, 424 
North Cary St., Brockton, Mass. 
02402. Rašiniai turi būti spaus
dinti mašinėle dvigubu eilučių 
tarpu ar aiškiai rašyta ranka, vie
noj lapo pusėj, ne ilgesni 200 
500 žodžių. Šį rašinį įdėti į šva
rų voką, pasirašyti slapyvardžiu 
ant rašinio lapo ir užklijuoti vo
ką. Ant to voko nieko nerašy
ti. Ant atskiro lapo parašyti savo 
vardą, pavardę, adresą, amžių, 
kuopą ir apskritį, kuriai priklau
sot. Ant to paties lapo turi būti 
tėvų pareiškimas su parašu, kad 
rašinys yra originalus ir yra 
tikrai parašytas paties konkurso 
dalyvio. Taip pat turi būti pa
žymėta data, kada rašybas 
straipsnis išsiunčiamas. Užlipdy
tą voką ir lapą su rašytojo 
asmens žiniomis įdėti j didesnį 
voką, adresuoti minėtu adresu, 
pridėti savo (siuntėjo) adresą 
ir tuoj pat išsiųsti.

■< . .^1
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Valkam išmokti 4 
lietuviškai kalbėti...

Vyčiai yra išleidę plokštelių 
rinkinį “Children’s Playway to 
Lithuanian”. Plokštelėse lietu
vių kalba vaikam yra pateikia
ma lengvoj ir gerai supranta
moj formoj. Prie šio rinkinio pri
dėta knygelė su lietuvių ir anglų 
kalbos tekstu.

Plokšteles galima gauti, nu
siuntus užsakymą: Mr. Stanley 
Vaitkus, 518 Hialeah Ct., Van- 
dalia, Ohio 45377. Plokštelės 
tinka įvairaus greičio grojimui. 
Kaina $2.00.

Antanas Novasitis
Liet. Bendruomenės centro 

valdybos antrasis vicepirminin
kas, Philadelphijos 3-os kuopos 
narys ir pirmininkas Pennsylva- 
nijos respublikonų partijos tau
tybių tarybos, šios tarybos rin
kiminės propagandos komiteto 
pirmininkas.

Mary York yra New Yorko 
12-os kuopos narė ir Vidurio 
Atlanto apskrities visuomeninių 
reikalų komisijos pirmininkė. Ji 
rūpinasi ir deda pastangas, kad 
Imigracijos muziejuje būtų iš
statyta tinkami lietuviški ekspo
natai.

Pranas Petrauskas
Gyvena Syracuse, N.Y., bet 

yra narys 102-os kuopos Detroi
te. P. Petrauskas nuolat talkina 
vyčių politinėj veikloj, seka visą 
Amerikos spaudą ir renka laik
raščių iškarpas, kuriose yra mi
nima Lietuva ir lietuviai. Šias 
atkarpas siunčia Vyčių lietu
viškų reikalų komisijos nariam 
centro valdyboje ir apskrityse, 
kurie praneša kuopom atitinka
mai reaguoti į spaudą, ir jo ra
sinius Lietuvos reikalu surasi 
daugely Amerikos laikraščių.
New Yorko Juniorų kuopa

New Yorko juniorų kuopa, su
organizuota Maspethe, turi nu
merį 110 J. Norintieji įsijungti 
į tą kuopą prašomi rašyti tos 
kuopos koordinatorei Mrs. Ma
rian Skabeikis, 87-36 11 Ith 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418.

Premijos bus paskirstytos sei
mo metu. Laimėtojai, kurie da
lyvaus seime, gaus po $100.00. 
Nedalyvaujantieji — po $50.00.



NETEKOM GRAUDŽIAUSIO 
LIETUVOS LYRIKO
Poeto Jono Aisčio atminimui
T. LEONARDAS ANDRIEKU S Aisčio namus, lyg atsidusti po 

sunkių atsiskyrimo valandų. Čia
Poetas Jonas Aistis, sunkios Ii- radom jo likusius ant sienų pa

gos įveiktas, mirė birželio 13 veikslus, lentynose knygas ir 
Washingtone, kur daugelį metų 
gyveno ir dirbo Kongreso biblio
tekoj. Jo mirtis, nors nestaig* 
bei pramatyta, buvo liūdnai išgy
venta Washingtono ir apylinkės 
lietuvių. Skaudūs mirties at
skambiai pasiekė tolimiausias 
lietuvių vietoves, bet Washing- 
tonas liko centras, į kurį telkė
si šermenų liūdesys. Net įtakin
gasis miesto dienraštis Washing- 
ton Post atspausdino apie velio
nį gerą straipsnį, paminėdamas, 
jog mirė žymiausias šio meto 
lietuvių poetas.

Laidotuvėse dalyvavo tik lie
tuvių visuomenė. Washingtone 
lietuvių nėra daug, bet birželio 
15 vakarą atsisveikinti su miru
siu poetu susirinko beveik visi 
— apie 150 žmonių. Šeimos pa
geidavimu, kalbų nebuvo daug. 
Lietuvos atstovas Juozas Ka- 
jeckas prabilo pirmasis, išreikš
damas gilų skausmą, netekus 
tokio iškilaus poeto. Antanas 
Vaičiulaitis kalbėjo jautriai bei 
graudžiai yisų dalyvaujančių 
šermenyse, taip pat ir visų orga
nizacijų vardu. Rožančių sukal
bėjo tėvas Tomas Žiūraitis, OP, 
Washingtono lietuvių dvasinis 
vadas.

Laidotuvių apeigos buvo at
liktos Šv. Šeimos parapijos baž
nyčioj, kuriai velionis priklausė. 
Gedulingas mišias, padedant tė
vui Žiūraičiui, aukojo tėvas Leo
nardas Andriekus, OFM. Jis pa
sakė ir laidotuvių pamokslą ir 
atliko visas kitas apeigas bažny
čioj bei kapinėse.

Ypatingai skausmingas buvo 
atsisveikinimas su Jonu Aisčiu 
kapinėse prie atviros duobės. 
Man teko jautri pareiga ten tarti 
paskutinį sudiev nuo Lietuvių 
Rašytojų Draugijos (velionis 
bUVff jO^ garbės narys). Taip pat 
teko garbė įberti į duobę žiups
nelį žemėsaš Lietuvos.-Ta miela 
žemele, kurią viename iš pačių 
gražiausių savo eilėraščių va
dino “šilaine”, Aistis buvo pil
nai aprūpintas. Žmona Aldona 
šermeninėj, prieš uždarant kars
tą, jam jau buvo įdėjusi Lietu
vos žemės, maišytos su ginta
rais. Tokiu būdu itin pranašiš
kai skambėjo pakartoti poeto žo
džiai: “Argi daug šilainės škap- 
liėriun paimsi? Argi ten, už ma
rių, bus tau jos gana?” Mum, 
laidotuvių dalyviam, tose sveti
mose kapinėse susiglaudusiem į 
liūdną būrelį, atrodė, jog tos že
mės tikrai bus gana, kol Jonas 
Aistis kada nors sugrįš ilsėtis 
Lietuvon pas savo bičiulius Kazį 
Binkį, Putiną, Balį Sruogą ir ki
tus.
Atsiminimai po gluosniu

Iš kapinių visi grįžom į Jono

lauke dailų kiemelį, paties pri
sodintą medžių bei krūmų, tarp Į 
kurių lyg koks vienišas poetas,' 
lingavo aukštas gluosnis. Namiš
kiai sakėrjįęg tas gluosnis ypa
tingai gręit augęs, lyg norėda
mas tinkamai apraudoti savo iš
keliavusį šeimininką.

Po tuo pačiu gluosniu susi
sėdę užkandžiauti, kalbėjomės 
apie Jono Aisčio poetinius lai
mėjimus Lietuvoj, vargus tremty 
ir sunkią ligą, kuri buvo pa
vertusi jį beveik sausa šakele. 
Paskutinėsrsavaitės buvo nebe
pakeliamos. Džiaugiausi, dar 
suspėjęs rasti jį gyvą tik vie
ną dieną prieš mirtį. Tada mes 
aiškiai atsisveikinom visam lai
kui be vilties susitikti šioj aša
rų pakalnėj. Aistis buvo be galo 
silpnas — jo gyvenimas atrodė 
beveik užskleistas, tačiau pilnas 
krikščioniškos rezignacijos ir pa
lenktas Viešpaties valiai. Kalbė
jo išmintingai, nuolankiai ir 
meiliai, bet labai sunkiai.

Po tuo gluosniu kiemely taip 
pat grįžo ir tolimi prisiminimai 
iš 1946 metų, kai Maine pirmą 
sykį susitikau Joną Aistį. Jis bu
vo visiškai toks pat gyvas, koks 
ir nuotraukose. Neimponuojąs 
nepažįstamam žmogui savo kuk
lia išvaizda. Bet visada kalbus, 
guvus, sąmojingas. Jo draugystėj 
pasiskatinau rašyti poeziją. Savo 
garsiu vardu jis įtikino, jog apsi
moka būti poetu, nors tai bran
giai atsieina. Paskui Jonas Ais
tis pas mus atostogaudavo 
ir buvo vienas iš tų, kurie spau
dė pranciškonus perimti kultū
ros žurnalo Aidų leidimą. Pas
kui, apsigyvenus New Yorke, 
būdavo miela aplankyti Aistį 
Milfordo gatvelėj. Tik išsikėlus

— jam į Washingtoną, susitikimai- 
retėjo. Praėjusią vasarą jis dar 
kvietė kartu važiuoti į Mainą po
ilsiui, o rudenį, atsilankęs į Gal
diko parodą Washingtone, jau 
atrodė ligos labai palaužtas.

Visi tie atsiminimai iš tolimų 
bei artimų metų grįžo atgal mum 
sėdint po Aisčio sodintu gluos
niu. Čia aplinkui vaikščiojo jo 
liūdna žmona Aldona, duktė Va
karė, sūnūs Mindaugas ir Mar
giris, giminės, kaimynai, gerbė
jai, draugai . . . Buvo atvykusių į 
šermenis ir iš toliau.

Visi mes jautėm, jog netekom 
graudžiausio Lietuvos lyriko ir 
asmeniškai labai mielo žmo
gaus. Vieni sielvartavom, kad 
per anksti iškeliavo, kiti — kad 
per toli ilsisi nuo tėvynės, bet 
visiem buvo aišku, kad Jonas 
Aistis jau niekad nemirs lietu
vių poezijoj.

GERA NAUJIENA 
mūsų klijentams, norintiems pirkti

BUTŲ
savo giminėms Lietuvoje ir USSR

Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių 
būtų statybos programa šiuose miestuose: 
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, LVOVE, 
MINSKE, RYGOJ, TALLINE, KIŠINIOVE, 
ODESOJ, VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE prie 
Dono, KRASNODARE, CHARKOVE, ALMA- 
ATOJ, TAŠKENTE ir kituose miestuose. Gali
ma gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kamba
rių butų (su virtuve, vonia ir podėlio kambariu) 
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 
išimtinę atstovybę

PODAROGIFTS, INC
Užsakymus priima mūsų bendrininkai: 

Globė Parcel Service, Ine. 
Cosmos Parcels Express Corp., 
Package Express and Travel Agency, 

arba tiesiai
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Birželio 9 Vliko vadovybė* 
nariai buvo atvykę į Phila- 
delphiją ir susitiko su JAV 
LB krašto valdyba. Susitiki
mo tikslas — pasiinformuo- 
ti ir pasikeisti nuomonėmis 
šio meto laisvinimo darbo 
klausimais. Pokalbis už
truko šešetą valandų. Iš Vli-

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ VISUOMENEI
Philadelphijoj birželio 9 įvyko 

Vliko vadovybės atstovų ir JAV 
LB krašto valdybos pasitarimas. 
Dalyvavo: dr. K. J. Valiūnas 
(Vliko pinu.), prel. J. Balkūnas 
(TF pirm.), J. Valaitis (Vliko vi- 
cepirm.), A. Vakselis (Vliko 
vicepirm.), V. Volertas (JAV LB 
pirm.), J. Gaila (JAV LB vice
pirm.), A. Gečys (JAV LB vice
pirm.), dr. A. Novasitis (JAV LB 
vicepirm.), P. Mitalas (JAV 
LB finansų tvarkytojas), A. Ma- 
čiulaitytė-Zerr (JAV LB krašto 
valdybos narė specialiem užda
viniam) ir Vyt. Maciūnas (JAV 
LB krašto valdybos administra
torius). Suprantant bendrų pa
stangų svarbą, darbinga nuo
taika svarstyti ir sutarti šie klau
simai: . , .

Šitokiu šūkiu praėjo 82-ji me
tinė General Federation of Wo- 
men’s Clubs konvencija birže
lio 3-7 Baltimore, Md.

Tokiose konvencijose visada 
dalyvauja Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos atstovė. Šiais 
metais LMK Federacijai atstova
vo pirm. Irena Banaitienė. Bir
želio 6 į konvenciją atvyko dau
giau lietuvių, nes tą dieną įvy
ko tarptautinių klubų atstovių 
pristatymas. Iš VVashingtono at
vyko Ona Kajeckienė, Lietu
vos atstovo žmona, kuri buvo 
GFWC prezidentės Mrs. Kermit
V. Haugan viešnia ir sėdėjo 
prie garbės stalo, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais. Iš Wash- 
ingtono dar atvyko klubo pirmi
ninkė Aldona Bačkaitienė su S. 
Bačkaičiu, valdybos narės: 
Genė Genienė, Laima Pliate- 
rienė, Luisą Jurkienė, Gražina 
Krivickienė — korespondentė 
prie Baltųjų Rūmų. Iš Hartfordo 
atvyko mūsų klubo valdybos na
rės Apolonija Vitkuvienė ir Ele
na Banevičienė. Iš Nevv Jersey 
mūsų klubo pirmininkė Ona Ka- 
rašienė, LMKF sekretorė — Al
dona Čekienė. Iš Waterburio at
važiavo klubo pirmininkė Danu
tė Venclauskaitė, kuri tarptauti
nių klubų atstovių banketo metu 
užmovė ant rankos Julijai Ei- 
senhower puikią gintarinę apy
rankę. Svečių tarpe dar buvo ra
šytojas Nadas Rastenis su žmo
na.

Pabaltijo Moterų Tarybai 
atstovavo jos pirm. Regina Žy
mantaitė. GFWC pareigūnė Ga
lia Žilionienė taipogi buvo kon
vencijos dalyvė.

Konvencijos programa buvo 
ištisai užpildyta posėdžių. Teko 
pasiklausyti iškilių kalbėtojų. 
Daugumai patiko aviacijos ge
nerolo David VVinn puikus ad
resas, kuriame jis kalbėjo apie 
savo patyrimus Hanojaus belais
vėje. Puiki kalbėtoja buvo Anne 
Annstrong, prezidento Nixono • 
patarėja. Kiekvieną dieną atvyk
davo nauji kallrėtojai: įvairių 
žurnalų redaktorius Robert 
Cahn, visuomenininkė Martha
W. Griffits (kalbėjusi apie mote
rų teisių reikšmę), kun. Paul L. 

ko pusės dalyvavo pirmi* 
ninkas dr. Kęstutis J. Valiū
nas, prel. Jonas Balkūnas, 
Jurgis Valaitis ir Aleksand
ras Vakselis. Iš LB — kuo
ne visa JAV LB krašto valdy
ba. Nuotraukoj iš k. sėdi 
— Aušra Zerr, Vytautas Vo
lertas, prel. Jonas Balkūnas,

1. Europos saugumo konfe
rencijos. veiklos delegacijon, 
Vliko kvietimu, LB stengiasi į- 
jungti savo atstovą;

2. Brežnevui atvykstant į JAV, 
visais galimais būdais rūpi
namasi atkreipti pasaulio dė
mesį į pavergtos Lietuvos pa
dėtį; tačiau lietuvių visuomenė 
prašoma vengti beprasmių išsi
šokimų;

3. Radijo siuntų į Lietuvą pra
plėtimo rūpesčiuose sutarta de
rinti JAV LB, Vliko ir Altos veik
lą; Vlikas ryžtasi šiam reikalui 
sudaryti darbo komisiją;

4. JAV LB ir Altos santykiuo
se sutartą ieškoti abiem veiks
niau* priimtino, sprendinio, Vil
kui tarpininkaujant;

KELIU IEŠKOTOJA
H l'.f O'.'- - ■ J

Love, Baltjmore Bazilikos rekto
rius, rašytojas Salom Rizk ir 
daugelis kitų.

• Įdomūs buvo GFWC įvairių 
departamentų pareigūnių pra
nešimai. Ypatingai veiklūs yra 
GFWC junjorių klubai, kurie 
šiuo metu sparčiai auga ir yra 
labiausiai judri GFWC organiza
cijos dalis.

Lietuviam svarbi suvažiavimo 
dalis — rezoliucijų svarstymas. 
Išskirtina ir mum aktuali rezo
liucija. No. 78, vadinama Foreign 
Policy Resolution, kurioje sa
koma, kad kiekviena valstybė 
turi teisę tvarkytis pagal savo pa
sirinktą valdymosi formą ir eko
nominę sistemą, ir bet kurios 
valstybės kėsinimasis primesti 
kitai valstybei savo valdymosi 
formą yra smerktinas. Ši rezoliu
cija be ginčų buvo visų pri
imta.

Konvencijos metu lietuvės iš
dalino daugybę brošiūrų, infor
macijos anglų kalba apie paverg
tos Lietuvos būklę.

Nuoširdi padėka tenka Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui už vertingą knygą 
S S S R - German Aggression 
Against Lithuania, padovanotą 
LMK Federacijai, kuri šią kny
gą atidavė GFWC bibliotekai 
su anglišku užrašu: “Ši doku
mentinė knyga parodo, kaip 
Stalino-Hitlerio susitarimu buvo 
sunaikinta Lietuvos laisvė ir ne- 
pri klausomybė”.

VLIK-ui dar ačiū už 600 kny
gučių “Lithuania — How Much 
Do We Know About Her.”

LMKF taipogi reiškia padėką 
Lietuvių Bendruomenės JAV 
krašto valdybai už Federacijai 
padovanotus 250 egz. “The Vio- 
iation of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania”, ku
riuos prisiuntė A. Gečys iš Phi- 
ladelphijos. Visą minėtą litera
tūrą apie pavergtą Lietuvą iš
dalinome GFWC konvencijos 

“dalyviam, visuomenininkam, 
paskaitininkam, klubų prezi
dentėm, kurios pažadėjo, parva
žiavusios namo, savo klubų su
sirinkimuose susipažinti su gau
ta brošiūra, pravesti diskusijas 
apie Sovietų agresiją Lietuvoje

Maciūnas, Petras 
ir Aleksandras

dr. K. J. Valiūnas ir Algi
mantas Gečys, stovi — Jur
gis Valaitis, Juozas Gaila, 
Vytautas 
Mitalas 
Vakselis.

Nuotr. K. Čikoto

5. Pasikeitus žiniomis apie 
Vliko ir JAV LB veiklą, Vlikas 
reiškia pasitenkinimą JAV LB. 
atliktais ir atliekamais dar
bais;

6. JAV LB sutinka finansiškai 
paremti Vliko numatytus dar
bus, kviesdama visuomenę ir to
liau Vliko veiklai gausiau talkin
ti aukomis;

7. Suprantant visų lietuvių 
jėgų kaupimo svarbą, tarpusa
vio pasitarimai, kurie sustiprina 
ryšį ir yra naudingi bendram 
darbui vystyti bei tęsti, ateityje 
yra dažniau šauktini.

K. J. Valiūnas,
- Vliko valdybos pirm.

V. Volertas,
JAV LB krašto v-bos 
pirm.

ir žmogaus teisių paneigimą.
Be suminėtų knygų, tarptauti

nėje konvencijoje lietuvės dar 
paskleidė Federacijos knygą 
“The Lithuanian VVoinen” ir 
konvencijai pritaikytą nedidelį 
leidinėlį. Taipogi išdalinome 
atskirais lapais H. Con. Reso
lution No. 416 ir Europos Ta
rybos rezoliuciją No. 189.

Noriu pabrėžti, kad lietuvių 
moterų dalyvavimas tarptauti
nėse konvencijose yra labai 
naudingas Lietuvos laisvinimo 
bylai. Šią progą visada turime 
išnaudoti. Juo daugiau kitatau
čių žinos apie lietuvių kovą 
laisvajame pasaulyje prieš So
vietų agresiją Lietuvoje, Vidurio 
ir Rytų Europoje, apie mūsų 
pavergtos tautos mėginimus iš
silaisvinti iš okupanto 
spaudo

Irena Banaitienė

prie- 
aiškiau pamatys 
ilis apgaulingąjį

Sovietų

Iš General Federation of Women’s Chibs konvencfjoe. It k. 
Galia Mionienė, John F. Cloutman — tarptautinių ,ldų> 
hų direktorė, Irena Banaitienė — LMKF pirm., Regina Žy
mantaitė— PMT pirm. , ,,

— Religinės šalpos išrinkti, 
nauji direktoriai ir sudaryta 
1973-74 valdyba: vysk. V. Briz-; 
gys — pirm., prel. J. Balkūnas,’ 
prel. V. Balčiūnas ir kun. V. Za4’ 
karas — vicepirmininkai, kun?; 
Ą;Kardas—sekr., kuriAB. 
kalauskas, OFM, ^ iždvŽ . ;?

—v Dr. Kazys Bobelis, Altos; 
pirmininkas, prieš kiek lįiko bu-; 
vo nusiuntęs prez. Nixonui teler 
gramą sąryšy su Sovietu tarybai 
nių respublikų padalinimu i 
ekonominius rąjdnus ir su Brež» 
nevo apsilankymu. Birželio. .14 
Richard G. Johnson, Rytų Euro
pos reikalų direktoriauspąd$ė-y 
jas, atsiuntė dr. Bobeliui it saly* 
mą į tą telegramą. R.p^ John*. 
son patvirtina; kad JAV1 vaidila’ 
tebetęsia savo politiką nepripa
žinti Pabaltijo valstybių: fnkdr- 
poravimo į Sovietų Sąjungą ir 
taip pat remia visų žmonių teisę 
laisvai apsispręsti. '

— Romas Zalubąs, astrdffei- 
kos daktarės, gyveni : S11 Ve r 
Springs, Md., ir ‘dirba mdkšli- 
nį tyrinėjimo darbą' atominės 
fizikos srity. Jis yra kilęš iš Pan
dėlio, gimnaziją baigė Rokiš
kyje, baigęs gamtos 'mdtėrfią- 
tikos mokslus, buyovyr. asisten
tu matematikos fakultete Kžhlne. 
Astrofizikos doktoratą ’ • įsigijd 
Amerikoj. ; . afi.A.?’,

— Janis ZarinS išvirt? į Iktrių 
kalbą romaną Abraomas ’if sū
nus." Vertėjas gerai paruoštą 
rankraštį persiuntė romano auto
riui rašytojui ’A. Baroriūi'.' ‘'■ ’1

— Iš okupuųtosLiėtuvosnė- 
seniai gauta žinia, kad gegužės 
25 Kaune po ilgos ir sunkios‘li
gos bei kelių sunkių operacijų 
mirė teisininkas Vytautas. -Va- 
liukevičius, sulaukęs 65 m: am
žiaus. Dideliame skausme pali
ko žmoną ir 5 vaikus, taip pat 
tris brolius: Juozą — Lietuvoj, 
Vaclovą —, Kanadųj. ir Jjngį ,rr 
JAV. • • >4 1 1 ■ i į f

— Dail. i Antano Petrikonie 
dailės darbų paroda rengiama 
The Covenant Glub> galerijoj, 
Chicagoj. Paroda.bus;.-atidaryta 
nuo birželio 22 iki liepos 2O.v -■*

— Lietuvių Evangelikų taryba 
birželio 4 posėdžiayo 'kunL^A. 
Trakio namuose, Chicagojv'Pfr 
ėmė naujo tarybos statuto ir Pa
baltijo evangelikų tarybos pro
jektus.

— Dokumentinį veikalą “The 
Violation of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”, iš
leistą JAV LB krašto valdybos, 
į ispanų kalbą Medelline baigia 
versti kun. Marco TalioZelua- 
ga, dienraščio “Ei Coh&snibiapėf’ 
vertėjas. Knygos vertinio ir*'iš
leidimo reikalais rūpinasi kun. 
Mykolas Tamošiūnas. ; .

— Lietuviai skautai Brazilijoj 
pradėjo veikti 1933.

B prie visų penkių lietuviškų mo
kyklų. Vėliau buvo, atgaiyipti 
1947, atvykus lietuviam iš Euro-; 
pos, bet ir vėl sustojo veikti.' 
Dabar kun. H. Šulcas pradeda 
atkurti mišrų skautų ir skaučių 
vienetą
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SAVOTIŠKĄ KRITIKĄ SVARSTANT
DP. TOMAS ŽIŪRAITIS, OT.

į (Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sulaukęs maždaug dešimt me
tų (“dės avant l’age de dix 
ans”), Teilhardas konkrečiai pa
juto savo panteistiškos prigim
ties tikrovę. Tai buvo, pasak 
Teilhardo, tauraus metalo ga
baliukas (“quelque morceau de 

* metai”) arba, anot jo, geležiukas, 
pirmą kartą (Teilhardo vaikystė- 

. je) jam suteikęs labai aiškų 
Dievo visagalybės pajutimą 
(“quelque Absolu”), kurį Teil
hardas garbino visada, nuolat — 

■ ■ per visas savo gyvenimo dienas 
(“sans arret et sans cesse”, — 

- Teilhardo pakartota ir pabrauk
ta). Tai konkretus panteistiš- 

i kas Dievo visagalybės ir tikro
vės : pajutimas. Šis pajutimas 

’ Teilhardo supratimu reiškia net 
tokį stiprų ir pastovų bei ypatin- 

. gą pajutimą, kurio ir konsekruo
ta duona — Ostija neturi, kaip 
jam-visa tai pasirodo tose jo “vi
zijose”. Todėl Teilhardas pakar
totinai vadinamąjį modemų 
žmogų įspėja (“Je repete”), kad 
jis visada; nuolat — per visas sa
vo gyvenimo dienas turėjo tokį 

’ “ypatingą pajutimą”, nes Ostija 
visada, nuolat jam primindavusi 
kažką perdaug trapaus ir kažką 

< 'perdaug savo pavidalu pra
einančio (“la Chair de' N. -S. 
quelque chose de trop fragile et 

’ de trop corruptible!”).(24) 
; • Tai panteistiškas “Dievo-ge- 
■ težiuko” misticizmas, kuriuo 

Teilhardas patį Jėzų Kristų (Kū
nu ir Siela) sujungė su kosmi
nio ir dvasinio pasaulio visais 
geležiukais ir negeležiukais. Vi
sų pirma tokiu būdu Teilhardo 
“vizijų” fantazija, jo paties žo
džiais tariant — “rimta fanta
zija” (“fantaisie serieuse”) (25) 

-i išsivystė Dievas-pasaulis, Kris- 
tus-pasaulis — kosminio univer
salumo Dievas (“Conjonction 
de l’Univers et de Dieu”).(26) 

; ’Jtto labiau tokia “rimta” fantazi
ja visa - tai išsivystė ir pasiliko 
Teilhardo raštuose arba jo 

- “mokslo apysakose” (science 
fiction), kadangi ne tik tauriame 
metale — geležiuke, bet iš viso 
medžiagoje esama gyvybės, 
Dievo ir konkretaus Dievo — 
Jėzaus Kristaus.

2) Kodėl to visko tiek daug 
esama net medžiagoje? Kadangi 
Teilhardo tos “rimtos fantazi
jos” tariamose vizijose veikia tų 
“mokslo apysakų” štai koks la
bai ypatingas ir amžinai galio- 
jas dėsnis: ko nėra pačios evo
liucijos pradžioje, to negali būti 
ir evoliucijos (nesibaigiančioje) 
pabaigoje.(27) Evoliucija, o ne 
kas kitas, Teilhardo giliausiu 
įsitikinimu, yra net įstatymų 
įstatjnnas, būtinas ir Jėzui Kris
tui vis labiau tobulėti pagal 
Teilhardo “rimtos fantazijos” 
labai ypatingas “mokslo apy
sakas”. Tos evoliucijos procesų 
procesais, pagrįstais tomis 
“mokslo apysakomis, iš vadina
mosios Alfos taškelio Kristus 
“tampa” labai dideliu ir vispu- 
siškai tobuliausiu Omegos taš
ku. Tik tokiais tos evoliucijos 
procesų procesais (arba tapsmu 
tapsmais) Teilhardas apreiškia 
dar vieną labai ypatingą dėsnį, 
kuriuo remiasi, anot minėto 
Henri de Lubac, S.J., net au
tentiškas Teilhardas kaip Kris
taus liudytojas, kurį Katalikų 
Bažnyčia pagimdžiusi ir dėl to 
esą džiaugiasi, galėdama Teil
hardo asmenyje save atpažin
ti. Kitaip sakant, tas dar vienas 
ir labai ypatingas dėsnis yra toks 
Teilhardo “mokslo apysakų” vi
sumoje: Kristaus įsteigtosios 
Bažnyčios net autentiškumas 
glūdi Teilhardo asmenyje su vi
somis jo “mokslo apysako
mis” . . . Tai Katalikų Bažnyčios 
“autentiškumo” vadinamasis 
dėsnis, kuris pačiam Teilhardui 
vis dėlto reiškia labai didelį 
ne tik ypatingumą, bet ir pras
mingumą. Juo labiau, kad to 
“autentiško” vadinamojo dėsnio 
ne tik ypatingumą, bet ir pras
mingumą nušviečia jo “vizijų” 
aiškiaregystė, kuria tik jis yra ap
dovanotas (“clairvoyant”; "ma 
Vision interieure”). Dėl tokio 
apdovanojimo negalį būti jokių 
abejonių (“indiscutable”), nes 

tokio apdovanojimo išmintimi, 
pasak Teilhardo, ir “švento Rai
to DievaOepasižymi (“le Dieu 
de TEcrifere”).(28) Tokioje “vi
zijų“ aiškiaregystėje tobulai 
“nušvintk“ ir pati evoliucija 
kaip įstatymų įstatymas, kuris 
šalia to Alfos taškelio ir Ome
gos taško visą Teilhardo sampra
tos pačią evoliuciją paverčia, at
siprašant, tokiomis nesąmonė
mis, iš kinių išsivysto tokia nau
ja vadinamoji religija, kurios 
“Dievas yra krikščionių Dievo ir 
marksistų Dievo sintezė“ ("la 
synthese du Dieu chretien et du 
Dieu mandste”).(29) čia pat 
Teilhardas pabrėžia: “štai vie
nintelis Dievas “voila le seul 
Dieu“), kurį jau dabar, šiuo mo
mentu pradedant (“desonnais”), 
reikėtų garbinti meilės ir tiesos 
dvasia, štai koks “Dievas“ paga
liau išsivystė iš to “Dievo- 
geležiuko”, kurio autentiškumu 
Teilhardas “veda” Katalikų Baž
nyčią į tikrąjį kelią, veikdamas 
joje “iš vidaus“ (“du dedąns”), 
kad ji būtų iš pagrindu pakeis
ta (“la natine meme de la 
Foi”) (30), kaip tai dera Teil
hardo idealui kaip “žemės vai
kui”, o ne kaip “dangaus vaikui”, 
nes pastarajam jis tik priklausąs 
pagal tam tikrą auklėjimą:

“Mano giliausio įsitikinimo 
(“ma croyance”) originalumas.. 
Pagal auklėjimą ir intelektualinį 
lavinimą aš priklausau dangaus 
vaikams. Bet (“mais”) pagal sa
vo temperamentą ir profesinį 
išsilavinimą aš esu žemės vai
kas” (Teilhard de Chardin).(31)

Čia pat Teilhardas labai drą
siai prisipažįsta, kad tokiam, 
“žemės vaikui” esmingam tikė
jimui jis visiškai atsiduoda, ir 
tegu toks tikėjimas jį veda ten, 
kur jam patinka, nes pats (kos
minis)” Pasaulis yra Vienas ir 
Neklaidingas (“un Modne Un et 
In&illible”). Štai koks pagaliau 
yra Teilhardo supratimu vie
nintelis Dievas ir vienintelis 
toks tikėjimas, kurio jis neišsi
žadės net mirties valandoje, 
nors ir reikėtų iš eilės nustoti 
tikėjus į Kristų, į asmeninį Die
vą, į Šventąją Dvasią, kaip tai 
“neautentiškai” moko Katalikų 
Bažnyčios skelbiamas šventas 
Raštas ir pats jo mokslas, kuris 
(nuo Teilhardo “vizijų” arba jo 
“mokslo apysakų” ypatingumo) 
yra atsilikęs 50 metų, kaip minė
ta. Kad toks Teilhardo jokiu bū
du nepalaužiamas (“invicible- 
ment”) tikėjimas “nepapiktintų 
mažutėlių”, tai jis iš dalies 
neužmiršo ir jų tose savo “moks
lo apysakose”, tačiau tai nesąs jo 
naujos religijos originalumas 
(“l’originalite”), kurį jis iš tikrų
jų yra paskelbęs ir kuris yra bū
tina sąlyga moderniam žmogui 
išganyti .(32) Minėtasis Lubacas 
(Henri de Lubac, S.J.) visiškai 
kitokias sąlygas yra paskelbęs 
savo teilhardistikoje, kaip jau ži
nome, o gal ir seniai žinojome.

Savaime turėtų būti aišku, ko
dėl Katalikų Bažnyčia įspėjo 
tuo garsiuoju, oficialiu raštu, iš
leistu 1962.VI.30, vadinamu Mo- 
nitum, griežtai pasisakydama 
prieš Teilhardo raštų tariamąją 
filosofiją ir teologiją. Monitum 
pilnas galiojimas tiesiogiai pa
kartotas du kartus: 1967.III.8 ir 
1967X.2O. To paties Monitum 
galiojimas netiesiogiai pakarto
tas šešis kartus: 1962, 1963.IX. 
30, 1966.VII.15, 1966.1X3
1971.II.3 ir 1968. Kadangi tas 
Monitum reiškia ne ekskomu
niką, bet griežtą įspėjimą, tai 
ypač teilhardistikos kūrėjams ir 
jos šalininkams to ir užteko, kad 
tą Monitum savaip aiškintų, vi
siškai jo nesilaikytų arba tie
siog paskelbtų popiežiaus Pau
liaus VI vardu, kad Monitum 
yra atšauktas, kaip tai padarė kai 
kurie teilhardistai, evoliucionis- 
tai su tuo Robert T. Francoeur 
pryšakyje, pradedant pasionistų 
The Sign žurnalu.

Žodžiu, visokiais ypatingu
mais reiškiasi Teilhardo tos 
“mokslo apysakos”, dažniau
siai reiškiančios teilhardisti- 
ką, o ne teilhardizmą, ku
rio viešai neskelbia ar nedrįs
ta paskelbti net toks “tik
ras” teilhardfstas, kaip Henri de 
Lubac, S.J.

4. L.D. savo tos kritikos pa
baigoje rimtai prileidžia, kad 
monsinjorui esą netinka imtis 
kritikos tų Teilhardo “mokslo 
apysakų“ ir pačios evoliucijos 
klausimais:

Tai tos jo (Teilhardo, — 
T.Ž.) 'mokslo apysakos’ yra ma
tyt, gan ypatingos. O jei taip, 
tai kažin, ar tinka apie jas, kaip 
įr apie pačią evoliuciją, rašyti 
nespeoalistui taip drąsiai ir au- 
toritetingai” (L.D.); j'

jau matėme, kaip L.D. sam
pratos gamtos mokslų specialis
tai drąsiai, autoritetingai, bet ne
teisingai yra parašę apie tas 
“mokslo pasakas”, kaip ir apie 
padą evoliuciją. Monsinjoras L. 
Gižinskas parašė tais L.D. lyg ir 
draudžiamais klausiniais, nu
rodydamas tai, ka^ mokslininkų 
ir evoliucijos bei Teilhardo tų 
apysakų ekspertų jau seniai į- 
rodyta. L.D. tokiu savo pri- 
leidimu ir lyg draudimu turėtų 
kreiptis ne į patį monsinjorą, 
bet į jo nurodytus tuos moks
lininkus ir ekspertus, neužmirš
damas dar kai kurių tuo reikalu 
dalykų.

L.D. savo kritikoje rašo apie 
gamtos mokslininkus ar šiaip 
sau gamtininkus taip, lyg jie bū
tų tokie ekspertai, kurie vieni 
patys viską ištiria, patikrina, 
kiekviename tyrinėjime patys 
dalyvauja, tartum jiems nereikė
tų visų kitų mokslininkų talkos. 
Gamtos mokslininkai — tai 
griežtųjų ir tiksliųjų mokslų spe
cialistai, kaip matyti iš L.D. prie
laidų. Atrodo, jiems tokia spe
cialybė priklauso dar ir dėl to, 
kad jie turi reikalo su fiziniais, 
konkrečiais, aiškiausiais faktais, 
kurie kalba patys už save“...

Kaip tik priešingai. Ir tai dėl 
įvairiausių priežasčių, kurių pa
čias svarbiausias priminsime. 
Visų pirma ir fiziniai faktai ne
kalba patys už save. Jie yra pa
slaptingi nebyliai (“Facts are 
stupid things until brought into 
connection with some general 
law”, — Loūis Agassiz). Kitaip 
sakant, faktai prabyla ir parodo 
savo išmintį tik tada, kai tam 
tikri ekspertai, mokslininkai 
juos prakalbina mokslui esmin
ga tiesa."

Saulė ir žemė — aiškiausi 
faktai, kiekvienam žmogui jie la
biausiai atviri. Tačiau mokslo 
pasaulyje tik tada pradėjo žemė 
griežtai ir tiksliai suktis aplink 
saulę, kada griežtųjų ir tiksliųjų 
mokslų ekspertai mokslui es
minga tiesa prakalbino tuos aiš
kiausius ir labiausiai atvirus fak
tus. Kol tie mokslininkai taip 
juos prakalbino, praėjo maždaug 
1700 metų, pradedant ypač se
novės graikų Aristarchos (g. 280 
ar 267 pr. Kr.) ir baigiant Koper
niku (1473-1543). Griežtųjų ir 
tiksliųjų mokslų ekspertai maž
daug 1700 metų klaidžiojo po vi
satą, kol saulės ir žemės faktiš
kumas tokiu būdu pradėjo kal
bėti už save, atsiliepdamas ne 
kiekvienam, bet tam tikriems 
mokslininkams. Faktai, kaip 
mokslinės tiesos liudininkai, 
kalba patys už save.

Ne tik gamtos mokslininkai, 
bet kiekvienos mokslo srities 
net geriausias ekspertas daugiau 
ar mažiau klysta tol, kol daugiau 
ar mažiau neprakalbina jam rū
pimų faktų jiems esminga moks
line tiesa, be kurios jokio moks
lo griežtumas ir tikslumas nega
li būti įmanomas: •

"Kaikurie mokslininkai yra 
teigę, kad mokslai susida
rą iš surinktų faktų: jų išmany
mu faktai ir bandymai bei eks
perimentai moksle reiškią tą 
pat, tikras mokslininkas privaląs 
tenkintis vien faktų, santykių, 
apsireiškimų aprašymu. Bet ši 
nuomonė yra klaidinga” (A. 
Jakštas).(33)

iŠ esmės lygiai tą pat yra pa
sakę mokslo sampratos klausimu 
tokie mokslininkai, kaip austrų 
fizikas Erwin Schroedinger, jau 
mums žinomas amerikietis 
mokslininkas Henry F. Osbom 
ir kiti. Būtinai reikia faktus tam 
tikru būdu prakalbinti, kaip 
aukščiau minėta. Juo labiau toks 
prakalbinimas neišvengiama 
būtinybė, kai nori atsakyti į klau
simą: iš kur šiame ir. aname pa
saulyje" viskas savaime ar ne
savai me atsirado?

ma.
Žinoma, užtenka bent kiek pa-. 

sisakyti prieš “evoliuciją”, kad 
evoliucionistainepripažintų to
kių “kredencialų* f svarbiausią 
dėl šių lyg ir dogmatinio ;po- 
būdžio samprotavimų:

Evoliucijos 'anks
čiau ar vėliau turėsiančios pasi
rodyti, nes jų pėdsakai esą yra 
labai gerai žinomi. Kritinis 
“evoliucijos” vėdinimas reiš-

Po 2 dol. aukojo: Iš Conn. 
valstijos: Ansonia: J. Bružaus- 
kas, K. Kaminskas, kun. P. Sa- 
bulis, W. Winkis, Bethlehem: 
W. Skelte, Bloomfield: E. Simo
naitis, Bridgeport: V. Barius, V. 
Jukna, O. Navidomske, L. Radz- 
vilas, Bristol: G. Klimas, A. Lu- 
cas, Brookfield: V. Virbickas, 
Cos Cob: L. Gudelis, Danielson: 
V. Mylimas, Enfield: K. Migli
nas, Fairfield: E. Ignatowich, 
F. Rastas, Galės Ferry: M. Gry
bauskas, Groton: B. Karmazinas, 
V. Lileika, Hamden: J. Golding,

Hartford: V. Balčiūnas, V. Bo- 
ciūnas, Z. Gavėnas, P. Kauklys, 
D. Kazlauskienė, M. Kelminsky, 
A. Kuprevičius, J. Leonaitis, L. 
Leve, L. Mikėnas, Z. Pakalniš
kis, M. Seflerienė, S. Srupšas, 
V. Tamos, Huntington: M. Liau- 
kienė, Middletown: kun. A. 
Pupšys, kun. Z. Smilga, Milford: 
P. Davidonis, Monroe: M. Lau- 
kuvienė, Mt. Carmel: B. Stri
maitis, J. Vaišnys, Naugatuck: 
A. Balsys, P. Levendauskas, 
New Britain: A. Benikas, P. Čer
niauskas, F. Janušonis, E. Lenk, 
A. Miciūnas, J. Rukšys, T. Ta- 
čionis, New Haven: M. Jokūbai- 
tė, J. Karmuza, J. Kazlas, V. 
Kronkaitis, dr. H. Lukaševičius, 
Z. Merkevičius, M. Roman, V. 
Valiukas, New London: J. Jasys, 
M. Žukienė, Newington: A. 
Gerbut, V. Stašaitis, A. Stasiu- 
kevičius, Noank: E. Pilis, Nor- 
walk: S. Juodaitis, V. Radze
vičius, A. Vaitužis, G. Žemaitai
tis, Oakville: A. Brazdžionis, J. 
Skruzdis, Old Saybrook: A. Seti- 
kas, H. Vaitaitis, Oxford: J. Aiks- 
noras, Poquonock: J. Uldrikis, 
A. Petrauskas, Prospect: A. Pet- 
rauskienė, Putnam: kun. F. 
Geisčiūnas, M. Giraitienė, T. 
Grybowski, dr. A. Kučas, B. Pa
plauskas, C. Senulis, kun. V. 
Zakaras, Quaker Hill: B. Kond- 
ratas, Ridgefield: V. Banelis,

Tokiu klausimu iškeliame 
kilmių problemą,(34) kurią ne
blogai nujautė ir Darvinas. To
dėl jis ir tą savo garsią knygą 
pavadino “rūšių kilme”. Tos 
knygos pati pirmoji laida buvo 
tos pačios kilmės, nors ir kitaip 
pavadinta — “apie rūšių kil
mę”, kurią jis vėliau “manda
giai” prakeikė.(35)

Kurti mokslą, sprendžiantį ne 
tik rūšių kilmę, bet ir tos ar ki
tos kilmės aukščiausias priežas
tis ir jų giliausią prasmę — tai 
jau reiškia kurti tokį mokslą 
atitinkamo metodo “įrankiais”, 
kurių neturi jokia gamtininko to
kia specialybė, kuri ribojasi vien 
tik fiziniais įrankiais, laboratori
ja, statistikomis, jų palyginimu, 
aprašinėjimu ir t.t. Priešingi at
vejai liudįja, kad gamtos moksli
ninkas daugiau ar mažiau yra ir 
gamtos filosofas. Jeigu, sakysim, 
gamtos mokslininkui rūpi ant- 
prigimtinių faktų tiesa, tai jokiu 
būdu jis neapsieis be teologi
jos. O patiems filosofams ir 
teologams visada reikalinga ir 
gamtos mokslų talka, o ne pa
slauga mokslo vardu. Monsinjo
ras kaip tik ir pasinaudojo gam
tos mokslų talka, kompeten
tingai nurodydamas evoliucijos 
klausimais tai, kas mokslininkų, 
kaip žinome, seniai įrodyta. Jis 
ir nemėgino pasisavinti gam
tininko specialybės, nors ji yra 
labai vertinga ir net nuostabi, 
tačiau galinti parodyti tik tam 
tikrą kelią į kilmių mokslą. Tuo 
keliu monsinjoras, suprantama, 
drąsiai ir žengė filosofijos, teolo
gijos edudito teisėmis ryšium su 
Apreiškimo ir gamtos mokslų 
tiesomis. Jis yra vienas iš tų, 
kuriam labai tinka nagrinėti ir 
kilmių problematiką, ieškoti kil
mių aukščiausių priežasčių ir gi
liausios prasmės, kiek tai įmano-

kiąs intelektualinę menkys
tę (“incapable of rational 
thought”) ir pasityčiojimą iš pa
ties mokslo (“a kind of scienti- 
fic blasphemy”). Visi tie moksli
ninkai, kurie atmeta visas evoliu
cijos teorijas, evoliucionistų iš
mone, papildo tam tikrą švent
vagystę (“a kind of sacrilege”), 
Juo labiau, kad “evoliucijos me
chanizmo paslaptingumas” esą 
yra tokia visokios kilmės ir pras
mės paslaptis, prieš kurią ir di
džiausi mokslininkaiprivalą tik 
nusilenkti. O kai tokSę moksli
ninkai elgiasi priešingai, tai esą 
reikia žinoti, kad ir jie klysta, 
būdami tyčia ar netyčia kitų su
klaidinti .(36) •

Tuo ir baigiame ištisai svars
tyti tą L.D. kritiką, savotišką 
savo užmoju, metodu ir prielai
domis. Pagarba ir dėka priklau
so monsinjorui Leonardui C. 
Gižinskui, T.L., ir L.D. už su
teiktą progą dar kartą grįžti prie 
tų visų gana įdomių, labai ma
dingų ir jokiu būdu “nekritikuo
tinų” klausimų.. - 4 1

24. Teilhard de Chardin: 
ECRITS . . .,kaip 23-oje išnašoje, p. 
269; to geležiuko misticizmas, gele
žiukas — taurus metalas:ir jo santy
kis su konsekruota Ostija; plg. čia 
p. 85 — “Kristus medžiagoje”, p. 
215 — “kosminio pasaulio siela”, 
p. 336 — “mūsų religija tam tikru 
būdu atsinaujina žemės (“de la Ter- 
re”) jusliniu gyvastingumu ir dvasi
nės energijos jėgomis”; p. 433 — 
“Materijos dvasinė veikimo ga
lia” ... Dar plg. išnašą 23—10 kny
gą-

25. Teilhard de Chardin: EC
RITS ., kaip 23-je; išriaŠdjė, p. 
236; plg. Teilhard de Chardin — 
GENESE d’une pensee, Paris, 
1961, 403 numeruoti puslapiai.

26. Teilhard de Chardin: EC
RITS ..., p. 271. ...

27. Teilhard de Chardin: Le Phe- 
nomene Humain, loc. cit., p. 70, 
242; 23-oje išn. nurodytos knygos.

28. Teilhard de~ ^Chardin: 
ECRITS ..., P. 278.

,Tpilhard de Chąijdin:“krikš-, 
’ ’ŽSOnhį-njątksistų Dievo” sintezė pa- 
'skelbti, t. y. iš 1952 metų pakarto
ta Claųde Cuenot — įžymiausio 
TeUftMįdo bįjterafo kfl^Įdįe — Nou- 

DE 
CHARDIN, Paris, 1968,' p. 73-74. 
Cią sutęjkta jTeilharddį terminija, 
būdingiaušfos mintys irjų niuansai 
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ma, M. Masiokas, P. Masiokas, 
V. Mažeika, J. Miežinskas, S. 
Miliauskas, A. Naujokas, A. Po
vilaitis, P. Pupius, V. Račiūnas. 
A. Rėklaitis, K. Šidlauskas, V. 
Sinkevičius, A. Skrupskeliene, 
J. Spačkauskas, kun; A. Stane

vičius, A. švagždienė, Terra, J. 

kontekstu įr tikslia metrika, čia nu
rodyta ir tai, kas to Henri de Lubac,
S.J:, iš dalies panaudota, visiškai 

'nepanaudota arba visa tai panau
dota, iškreipiant Teilhardo labai 
“pavojingas” mintis, išimčių šiais 
atvejais neliečiant.

30. Teilhard de Chardirujo tas 
195O.X.4 laiškas, nurodytas 29-oje 
išnašoje; jo 10 knyga 23-oje išna
šoje (“Comment je crois” — “Kaip 
aš tikiu”), p. 115-152; jo 9-oji kny
ga 23-oje išnašoje (“Science -"•ęt 
Christ” — “Gamtamokslis įjr Kris
tus”), p. 286-293. Teilhardo kituose 
raštuose, rašiniuose: Komunizmas 
esąs dinamiškas veiksnys visuotinės 
evoliucijos istoriniame. vyksme. 
Kristus esąs medžiagoje ir toje evo
liucijoje, kad jis galėtų pasiekti savo 
visuotinę, tobulai išsivysčiusią pil
natvę ... Toje evoliucijoje veikia 
“krikščionių-marksistų Dievais”, 
komunizmo dinamiškumas ir "Kris
tus, siekiąs tos savo visuotinės'to
bulybės aukščiausios — Omegos 
prasmės .. . Štai kaip Teilhardas 
veikia savo “vizijomis” <iJLvidaus,

: neužmiršdamas ne, tik .marksistų, 
bet ir komunistu evoliucinių visuo
tinio dinamiškumo. ,, ........ i

31. Teilhard de Chardin: čom-
ment je crois (Kaip aš tikiu),,Ipc. 
cit., p. 117. Henri de Lubac,1 S.J., 
teilhardistikoje “kaip aš tikiū”i!i es
mės yra pakeistas pačia savo inter
pretacija, dėl kurios' toks Etietaie 
Gilson jį buvo griežtai įspėjęs (plg. 
Henri de Lubac; S. J. —+-La priere 
du Pere Teilhard.de Chardin, 1968, 
p. 182, p. 183-262; šios knygps (pir
mos laidos) angį. vert. 17-oje išnašo
je, p. 129-190). f

, , .! J

32. Teilhard de Chardin: Čoįn- 
ment je crois —, loc. cit., p. 146- 
150. Teilhardas veikė Katalikų Baž
nyčioje “iš vidaus”, to savo “žemės 
vaiko” idealo' siekdamas tafp, kadir

1 “mažutėlių nepapiktintų”; ypač to
kių, iš kurių jis tikėjosi aprobatos sa
vo raštams (plg. 1950.X.4 laišką). 
Dar gyvam Teilhardui esant, jam 
buvo leista kai kuriuos straipsnius
paskelbti net jėzuitų garsiame žur
nale — Etudes ... O tų savo straips
nių jis, atrodo, nemaža paskelbė ta
me žurnale, imant tą žurnalą kaip 
pavyzdį. . .

33. A. Jakštas: Logika, Tilžė, 
1922, p. 181. I J: J H.’:, Až/Š ■

293-307,. f) . 2,
35. Darwino laiškų I tomas, loc.

cit., p. 230. • " - t . z

36. The' Plain -Truth’'čia- nero
dytas žurnalas: 1970 Nr. 2, p.’43-45.

________________________ _ .

Tričys, B. Užusienis, E. Vilimas, 
J. Žadeikis, P. Žumbakis.

Cicero: A. Zailskas, Darien: 
V. Kama n ta s, E. St. Louis: K. 
Buitkus, Flossmoor: E. Grudzin 
s kas, Joliet:dr. A. Razma, Kewa- 
nee: kun. S. Bartkus, I. StanisĮp- 
vaitis, Mayvvood: Tautkus,
Melrose Park: B. Murinaš, J.' 
Pažerūnas, Mokena: kun. V. Me
menąs, Naperville: dr. I. Fiel- 
ding, N. Chicago: P. Fukas, Oak 
Lawn: dr. J. Juozevičius; Oak 
Park: A. Žukauskas,, Plano: 'V. 

Brazauskas, Rockford: dr. D. Šu- 
rantas, Sauk Village: Ei Atrfa- 
mikas, Springfield: A. Rinius, 
Waukegan: dr. R. Gihiotis.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skaitytojų' 
prisidedant prie kalendoriaus iš- 

■ laidų sumažinimo.

Pasaulio Lietuvių Gydytoju 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos oku0ae^ 
jai priminti. Ženkleliai lipi* 
ąami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojsm& nuolat-. 
da.. Kryptis: Darbininkas. 
914 - Willoughby ^Ave^ 
BrooMyn, NA., 11221.

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yoike. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LrrHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

Teilhard.de
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PAGERBĖ RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJUS
Lietuvos okupantam besi- ti ne pavieniui. Iki 10 v.v. ne

stengiant užsmaugti žmonių grįžusieji ieškomi. Pogrindis ir 
laisvę ir religiją, išeivijoj yra 
įsisteigus Lietuvių Katalikų Re- ' 
liginė šalpa, kuri rūpinasi pa
dėti tikintiesiem Lietuvoj.

LKRŠ vadovybė gegužės 27 
Jaunimo centre, Chicagoj, su-

• ruošė iškilmingą rėmėjų pager
bimą.

. Susirinkimą pradėjo vyr. val
dybos pirmininkas kun. K. Kuz
minskas. Po įžanginio žodžio 
susirinkimui pirmininkauti jis 
pakvietė Petrą Indreiką, sekre
toriauti — Nijolę Tamošaitytę.

' Invokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys.

. .. pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pereitais metais iš Lietuvos pa
bėgęs jūrininkas V. Gadliauskas. 
Savo pranešime jis papasakojo 

■' pabėgimo aplinkybes iš rusų lai- 
■ va į Graikiją. Paminėjo, kad bol- 
Šėvikinė konstitucija skelbia 
laisvę religijai, atskirtai nuo 
valstybės ir mokyklos, bet prak
tiškai gyvenime yra visai prie
šingai. Sakė — atsitikdavo, jog 

, išėjusius iš bažnyčios mokinius 
:pqlioija sulaikydavo. Kartą prie 
šventoriaus ir jis pats buvęs po
licininko pagautas. Gadliauskas 
skatino aukomis paremti religi
nę šalpą.

Po pranešimo buvo įvairių 
klausimų. Atsakinėdamas Gad- 
liapskas sakė laive ištarnavęs 
12 metų. Apie Amerikos gy
venimą bei laisvę žinių gauda
vęs iš Amerikos Balso ir drau- 
gųjūrininkų. Siunčiant laivus į

- svetimų kraštų uostus, sovietų 
jūreiviai būna tikrinami, ir to
kiais laivais plaukti leidžiama 
tik patikimiesiem. Kitų kraštų 
miestuose jūreiviai turi vaikščio-

išleidžiam. Ragino suburti di
džiausią rėmėjų skaičių.

Po pertraukos tautinių šokių 
ansamblis Bijūnas, atvykęs iš 
Kenoshos (apie 100 mylių nuo 
čia) susirinkusius maloniai nu
teikė tautinių šokių pynėmis, 
šoko dvi grupės: studentų ir jau
nių. Šis nedidelėj lietuvių ko
lonijoj išaugęs aukšto lygio tau
tinių šokių ansamblis yra turėjęs 
išvykas į kitas kolonijas ir su 
pasisekimu šokęs amerikiečiam.

Tautinių šokių programos pra
nešėja buvo to ansamblio šokėja 
stud. Rima Kažemėkaitė, simpa
tiška lietuvaitė, su gražia lietu
viška tarsena. Šokiam akom- 
ponavo chicagiškis Šilkaitis. Bi
jūno ansamblio vadovas ir mo
kytojas yra Stasys Milašius.
, Po programos kitoj salėj Bijū
nui ir iškilmingo susirinkimo va
dovam buvo suruoštos vaišės, 
kurių metu buvo pasakyta kal
bų. Vaišes paruošė Diminskienė 
su šeima, agr. šomonagįenė, Se
rapinienė ir kitos su talka.

Juozas Šlajus

opozicija Sovietų Sąjungoj stip
rėja. '

Susirinkimui pirmininkaująs 
Indreiką pasiūlė. ir visų buvo 
priimta ir pasirašyta peticija 
prezidentui Nixonui, kad birže
lio 18, kalbėdamas su Brežnevu, 
jis prašytų daugiau religinės 
laisvės Lietuvos tikintiesiem ir 
išlaisvintų Simą Kudirką.

LRKŠ vyr. valdybos pirminin
kas kun."K. Kuzminskas apžvel
gė religinės šalpos kūrimąsi ir 
veiklą per 13 metų. Veikla ple
čiasi. Skyriai steigiasi ne tik JAV, 
bet ir Kanadoj, P. Amerikoj, 
Australijoj ir kitur. Centras yra 
Chicagoj. Valdyba: pirm. kun. K. 
Kuzminskas, J. Sadūnas, A. 

' Zailskas, V. Diminslds ir Nijolė 
Tamošaitytė (1969 iš okupuotos 
Lietuvos atvykusi į Pietų Ame
riką,'atstove dalyvavusi II pa
saulio lietuvių jaunimo kong
rese ir to kongreso metu auto 
katastrofoj beveik mirtinai su
žeista, dabar stiprėjanti). Kon
trolės komisijoj yra L. Venckus, 
J. Šidlauskas ir Radavičius.

Pagerbiant LRKŠ rėmėjus, 
buvo įteikta apie 100 meniškai 
paruoštų atžymėjimų garbės na
riam, mecenatam ir amžinie
siem nariam. Atžymėjimo lapus 
įteikė vysk. V. Brizgys, asistuo
jant kun. K. Kuzminskui. Po te 
vyskupas V. Brizgys aiškino 
šalpos reikšmę ir reikalingumą 
kenčiančiai Bažnyčiai Lietuvoj. 
Didelis dalykas, sako vyskupas, 
yra žinojimas, kad kas nors kur 
nors tuo reikalu rūpinasi. Dar 
paaiškino, kad revizijos komisi
ja tikrina ne tik kiek gaunam Iš grožinės literatūros: M. Ka- 
ir išleidžiam, bet ir kaip ir kur tiliškis — Eilėraščiai.

Stamford,ConnnbirželidlO-I7buvo paskelbta lietuvių sa
vaitė. Birželio 10, pradedant savaitę, lankėsi N.Y. tautinių šo
kių grupė. Nuotraukoje — grupės vadovė J. Matulaitienė 
prisega rožę miesto burmistrui Juliui Wilenski.

Gegužės
AIDAI

Straipsniai: R. Kriaučiūnas — 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo II 
Kongreso' studijinės anketos 
duomenys; J. Blekaitis — Lie
tuvos aktorius (H. Kačinskas); 
J. Kralikauskas — Senovės lie
tuvių dievija; L. Dambriūnas — 
Pasaulėžiūra, evoliucija ir Teil- 
hard de Chardin.

Apžvalgoje:, Romo Kalantos 
aukos metinės; C. Masaitis — 
Koperniko jubiliejus; Br., Povi-

. laitis — B. Vitkus; ąJc.. ; Matu
lis — .Vokiečių literatūra 1972 
m.; P. .Orintaitė -r- Mūsų tarpu
savio pašnekos; Mūsų buityje.

Recenzijos: A. Klimas — A. 
, Kuršaičio žodyno III tomas; Pr.
, Čepėnas — Nauja P. Lossows- ___ ______ _ __________
; kio knyga; j.. Girnius — Ko- . VILNIAUS AKADEMIJOSE.

lektyyinis veikalas apie. Eretą; 
Bl._ Rąmelis — Kunigai sovieti
niame, terore; K. Skrupskelis — 
Sovietinis žvilgis į filosofijos is
toriją; V. Kulbokas — A. Mus
teikio “Kiauros rieškučios”; J.G.
;— Leidinys apie J.-Krąsnicką.

. Viršelio l 'psl. — Ad. Valeš- 
ka: Motina, skaldyto stiklo vit
ražas, laimėjęs premiją už ge
riausią religinį kūrinį Čikagos 
šių metų Vasario 16 parodoje, 4 
psl. — J. Puiša: Tvvin Towers,

Atsiųsta paminėti
Juozapas Vaišnora — LIETU

VI AT MISI NINKAISIB IRĘ. At
spaudas iš L. K. M. Akademi
jos Suvažiavimo Darbų VII t.

. Išleista Romoje 1972 m. 21 psl.

Paulius Rabikauskas — 
MOKSLINĖ , PAŽANGA

Atspaudas iš L. K- .<M. Aka
demijos Suvažiavimo Darbų VII 
t. Išleista Romoje .1972 .m, 32 
psl.

Jurgis Gliaudą —i SUNKIAU
SIU KELIU. Romanas. Dr. 
Kazio Griniaus Fbhdo leidinys 
— 1973. Kietais Viršeliais, su 
dail. Broniaus Murino aplanku. 
251 psl. Kaina 5 dol.

Šis istorinis romanas, kaip ra
šoma jo lydraštyje, “vaizduoja 

valstybinės įstaigos kompleksas, 1918-1919 m. įvykius Lietu-

AUKA KENČIANČIAI LIETUVAI IR JOS 
KANKINIAM ATMINTI
NAUJI KULTŪROS 

židinio STATYTOJAI
. Tai bus bene pirmieji žmonės, 

kurie tokiu vardu — kenčiančiai 
Lietuvai ir. jos kankiniam at- 

- minti — į Kultūros Židinio staty
bos. fondą birželio 20 įnešė 
1000 dol. Jie patys atvyko iš 
Newarko, kur nuolat gyvena, ap
žiūrėjo statybą ir, kad tie mū
rai greičiau augtų į pabaigą, 
davė visą tūkstantį. Anksčiau 
yra davę 100 dol. Tie žmonės 
yra Nelė ir Jurgis Balbatai, iš 
Nęvvark, N.J.

Ir kodėl dabar specialiai pri
siminė kenčiančią Lietuvą, jos 
kankinius? Jie abu yra buvę vo
kiečių koncentracijos stovyklo
se, kalėjimuose. Prisimindami ir 
dabartinę Lietuvos kovą, jos jau
nuosius didvyrius, kurie išėjo į 

.Kauno gatves, šaukdami laisvės 
Lietuvai, savo auka jie nori pa
dėti ir tiem laisvės kovotojam 
ir pačiai lietuvybei čia, kad ji 
kuo gražiau augtų ir stiprėtų.

Truputis jų istorijos
Jie abu yra vadinamieji DP — 

dypukai, atvykę į Ameriką prieš 
23,22 metus.

Ji yra Nelė Abraitytė, gimusi 
čia Amerikoje, Elizabethe, maža 
išvežta į Lietuvą. Dar prisime- 

7'nariti patį išvežimo faktą. Lietu- 
į vo$ė užaugo Marijampolėje.
Į Kiro metais ji gyveno jau Kau- 
‘ nė;*ten* įsitraukė į pogrindžio 
į darbą; Vokiečiai ją suėmė 1944 
' balandžio mėn. ir išvežė į Stutt- 

hofokoncentracijos stovyklą. Iš 
ten išgabeno į vakarus, įjungė

į darbam į ginklų fabriką.
1945 šią vietą užėmė Ameri

kos kariuomenė. Taip nutiko, 
kad ją drauge su kitom moterim 
norėjo perduoti rusam. Iš pa- 
rengtos išvežti grupės ji su trim 
draugėm pabėgo.

Vėliau buvo stovyklinis gyve- 
! nimas. Iš jų pirma 1947 kovo 7

išvyko į Angliją, į Ameriką atvy- 
, ko 1948 liepos 13. Atvyko į Eli- 

zabethą, paskui persikėlė į
' Newarką.

Nelė ir Jurgis Balbatai Darbininko redakcijoje

vos kariuomenės kūrimą, demo
kratinės santvarkos pirmuosius 
diegus, Mykolo Sleževičiaus ir

laimėjęs I-mą premiją American
Institute of Architects (A.I.A.) 
konkurse. , . . ~ - . .;

Šis numeris iliustruotas archi- pasišveritėlių mintis, Žygius
.r tektų , R. Muloko, J. Kovos, St. ir darbus. ' '
c Kudoko, E. Arbo, J. Nalio, A. “ . .... 7“ T j?

pietai nuotraukomis. ... , ,T

' Redaguoja - dr. Juozas Gir- Ramanauskas, OFM. 680 Bush- 
. nįus,; 27 Juliętte St., Boston, Brooklyn’ N Y’
_ Mąss.;b21£2, leidžią T- Pranciš- ry .. . . J . , t .

teko į apsupimą, ten paėmė į neturi. Įsikūrė gražiai. Turi nuo- 
vokiečių kariuomenę. Iš jos po savus namus. Tad su lietuvišku 
dviejų trijų dienų pabėgot Greit 
pagavo ir uždarė į kalėjimą.

Paskui iš ten išvežė į Vokie
tiją, atsidūrė netoli Hamburgo 
darbo stovykloje. Dirbo prie sta
tybos. Bedirbant pasisekė pa
bėgti. Persirengęs ir pasikeitęs 
pavardę, įsitaisė pas ūkininkus 
ir taip sulaukė karo pabaigos.

Vokietijoje susitiko panašią 
tremtinę kalinę Nelę ir ją vedė 
1946. Į Angliją pirma ji viena 
išvažiavo, paskui ir jis atkeliavo. 
Ir į Ameriką ji metais anksčiau 
atvyko. Jis Ameriką pasiekė 
1949.

Pradžioje dirbo visokius dar
bus, kad tik galėtų prasikurti. 
Prieš 12 metų įsitaisė saliūną. 
Moka jie puikiai tvarkytis ir vi
sam verslui sumaniai vadovauti.

Aukotojai
Gyvena jie vienu du. Vaikų

dosnumu ateina kitiem lietuviš
kiem reikalam į talką. Stambes
nę sumą paaukojo Bražinskų 
bylai vesti, stambiai aukoja ir 
bažnyčios reikalam.

Birželio 20 jie apsisprendė 
persikelti per Hudsono upę ir 
savo akim pamatyti tą istorinį 
pastatą, t.y. Kultūros Židinį, 
kaip jis statomas, kiek ten 
padaryta. Jie atvažiavo ir Lietu
vos kankiniam prisiminti įmūri
jo savo stambią plytą.

Statybos komitetas nuošir
džiai dėkoja šiem aukotojam, 
kurie patys patyrė daug vargo, 
kol pasiekė laisvės kraštą ir ku
rie dabar taip dosniai aukoja, 
kad būtų pagerbti Lietuvos kan
kiniai ir kad čia lietuvybė augtų 
ir klestėtų, (p.j.)

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

1000 dol. — Anelė ir Jurgis 
Balbatai, Newark, N. J., anksč. 
100.

290 — G. Okunis, Flushing, 
N. Y., anksč. 10.

150 dol. — Zigmas Jankaus
kas, Phila, Pa., anksč. 150.

Po 100 dol. — N. Y. Vyrų 
choras Perkūnas, anksč. 1455; 
Leonas Bileris, Valley Stream, 
N. Y:, anksč. 250; N. N., VVood
haven, N. Y., anksč. 550; N. Pak- 
nienė, Keamy, N. J., a.a. Juliui 
Pakniui atminti, anksč. 400; J.E. 
Burdulis, Shirley, N.Y., anksč. 
220, pažad. 800; St. Mažilis, 
Fishkill, N.Y., anksč. 7; Z. Žel
vys, Richmond Hill, N. Y., 
anksč. 100.

70 dol. — P. Rūkas, Mineo-

N. Y., anksč. 45; Elizabeth Ja- 
neika, Phila., Pa.; G. Zabels- 
kis, Flushing, N.Y., anksč. 135.

Jurgio istorija
Jos vyras — Jurgis Balbata 

‘ _wyra rokiškėnas. Norėjo pasi- 
i traukti su visais artimaisiais, bet 
! jie liko, o jis pats iš savo tėviš- 
, kėš iškeliavo Rygos link, tikėda- 
. mas ten surasti geresnes prie

mones pasitraukti į vakarus. Pa-

Lietuvių Fronto Bičiulių tra
dicinėj studijų ir poilsio savai
tėj, kuri šiais metais ruošiama 
rugpiūčio 5-12 Dainavos stovyk
loj, beveik visas dėmesys bus 
skiriamas Lietuvos ir lietuvių 
aktualiesiem ir opiesiem klausi
mam nagrinėti, svarstyti bei dis
kutuoti. Štai temos bei klau
simai, daugiau ar mažiau būsią 
paliesti: bendravimas su ko
munistų pavergtu kraštu; Lie
tuvos laisvinimo darbo suaktyvi
nimas ir jo racionalizavimas: 
jaunimo paruošimas Lietuvos 
laisvinimo darbui; kitataučių į- 
jungimas į kovą dėl Lietuvos 
laisvės; pilnas lietuvių {ėjimas 
su Lietuvos bylos reikalu j ame-

rikiečių ir kanadiečių spaudą, 
televiziją ir radiją; kiti klausi
mai.

LFB studijų ir poilsio savaitė, 
kaip kad ir visos praeity, bus 
atvira visiem lietuviam. LFB na
riai ir kiti lietuviai kviečiami 
kaip galima greičiau pranešti 
LFB centro valdybai apie savo 
planavimą dalyvauti. Užsire
gistravusieji bus pilniau painfor
muoti apie visą studijų savaitės 
programą, kainą ir kita.

Visais studijų savaitės reika
lais rašyti LFB centro valdybos 
pirmininkui: Mr. L. Valiukas, 
Post Office Box 75893, Los An
geles, Calif. 90020.

60 dol. — D. Burkwit, Onta- 
rio , N. Y., anksč. 120.

Po 50 dol.—-J. I. Veblaičiai, 
Union, N. J., anksč. 40, pažad. 
300; Juozas Bubelis, Phila., Pa., 
anksč. 25, pažad. 100; B. Smeto
nienė, Flushing, N. Y., anksč. 
110; Ona ir Nijolė Jasaičiai, R. 
Hill, N. Y., anksč. 225; S. Lei- 
monas, Arlington, Va., anksč. 
100 (Dr. J. Leimono fondui); 
dr. ir O. Bačkiai, VVashington, 
D.C., anksč. 100; A.D. Bobeliai, 
Massapeųua Park, N. Y., anksč. 
100; Kazys Butkus, Jamaica, 
N.Y., anksč. 160; V. Kazlauskie
nė, Flushing, N. Y.; anksč. 300; 
dr. M.A. Jasaitis, Flushing, N.Y., 
anksč. 50; J. Pliauskas, Bayside, 
N. Y., anksč. 277.

Po 25 dol. — B. Mackevičius, 
Old Bridge, N.J., anksč. 3; Juli
ja Urban, R. Hill, N. Y., anksč. 
5; Ann Ostereicher, Bayside.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet ir užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

Bulldlng Fund
Frsnciscan Monastery 
M0 Bushwlek Avenue
Brooklyn, N. Y. 11221

Po 20 dol. — K. Siliūnas, Flu
shing, N. Y., anksč. 100, pažad. 
300; M. Trunza, Flushing, N. Y., 
anksč. 20, pažad. 100; Alg. Kača- 
nauskas, Brooklyn, N.'Y., anksč. 
125, pažad. 500; V. Lukauskas, 
Flushing, N.Y., anksč. 20, pažad. 
100; E. O’Brien, Flushing, N.Y.;
M. Kemzūra, VVoodhaven, N.Y., 
anksč. 150, pažad. 200.

Po 10 dol. — J. Vanagas, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. 110, 
pažad. 300; M. Surdukevičius, 
L. I. City, N. Y., anksč. 5; H. 
Jasaitienė, Flushing, N.Y., 
anksč. 50; M. Kayman, Flushing,
N. Y., anksč. 100; Ann Pash, 
Flushing, N.Y., anksč. 100; D. 
Ivanauskas, Forest Kilis, N.Y., 
pažad. 100; M. Pulokienė, 
VVoodhaven, N. Y. anksč. 275.

Po 5 dol. — A. Bernotas, Bay- 
side, N. Y.; J. Gregory, Flush
ing, N. Y., anksč. 10; S. Lese- 
vičiūtė, Flushing, N. Y., anksč. 
10, pažad. 100; M. Dudonis, 
Forest Hills, N. Y.; anksč. 20, 
pažad. 100; M. Bertašifltė, Flu
shing, N. Y., anksč. 75, pažad. 
200; K. Gudėnas, Phila., Pa.: 
F. Pempė, Phila., Pa., anksč. 25; 
A. Kaswinkel, Flushing, N.Y., 
anksč. 10, pažad. 100.

Po 3 dol. — J. Maciukas, Flu
shing, N. Y., anksč. 2, pažad. 
50; Fl. Pukenis, Flushing, N.Y.

SPAUSTUVĖS STATYBAI:
20 dol.— Ona Danisevičiū- 

tė, VVoodhaven, N. Y., anksč. 
K.Ž. 500.

—M.

ĮiŠvisurJ
— Antanui Rinkūnui, PLB 

švietimo tarybos pirmininkui ir 
Švietimo Gairių žurnalo vienam 
iš redakoti^, birželio 8 Toronto 
universitete buvo įteiktas peda
gogikos magistro diplomas.

— Apie dailininkus Tamošai
čius, gyvenan&ius prie Kingsto- 
no miesto, Kanadoj, filmą pa
ruošė pedagoginė draugija To
ronte OECA ryšium su Kingsto- 
no miesto 309 metų sukaktimi. 
Filmas bus rodomas Toronte per 
19 kanalo televiziją liepos 1-2. 
Dail. A. Tamošaitis taip pat yra 
nupiešęs Kingstono miesto her- 
b^-

— Iš Vorcester, Mass., organi
zuojamas autobusas į gegužinę 
liepos 1, sekmadienį, pas tėvus 
pranciškoiurs Kennebunkporte. 
Suinteresuotieji gali kreiptis į 
Mincevifierię, tel. 754-0555. 
Reikalui esant, patarpininkaus ir 
J. Miliauskienė.

— Iš Hartford, Conn., birže
lio 30 —liepos 1 rengiama iš
vyka į pranciškonų Lietuvių 
Dieną, Kennebunkport, Maine. 
Išvykstama 8 vai. ryto nuo LAP 
klubo, 227 Lawrence St., ir 
8:15 val yto nuo Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčios. Jei bus eks
kursantų, t>us galima sustoti 

/iNew Britairae ir Manchestery, 
Conn. Kaina 12 dol. už dvi die
nas. Regstruojamas i pas Oną 
Yusinienę, tel. 524-5445, ar pas 
Danutę Grajauskienę, tel. 688- 
1552. Liepos 15 išvyka prie jū
ros, į Ocean Beach, New Lon- 
don. Išvykstama 8 vai. ryto nuo 
LAP klubo ir 8:15 vai. ryto nuo 
Švč. Trejybės bažnyčios, Capi- 
tol Avė. Bos sustojama NewBri- 
taine ir Manchestery, Conn. Kai
na 3.50 dol. Registruotis pas 
Oną Yusinienę ar Danutę Gra
jauskienę

— Pro!. Vytautas Klemas iš 
Delavvare universiteto liepos 1- 
25 skaitys paskaitą jūros geolo
gų tarptautiniam suvažiavime 
Bordeaur universitete. Būdami 

i Europoj, dr. Klemas su žmona 
■Vida taip pat lankys eilę Olan
dijos, PrancCzijos ir Vokietijos 
universitetų tartis apie bendrus 
tyrinėjimus Delaware įlankoj ir 
Šiaurės jūroj.

— Medeli i ne, Kolumbijoj, pa
rašų rinkimo vajus, prašant J. 
Tautas ištirti žmogaus teisių pa
neigimą okapuotoj Lietuvoj ir 
iškelti jos laisvės bylą, praėjo 
sėkmingai Surinkta 50,000 pa
rašų.

— Kolumbijos lietuviai šiais 
metais švenčia 25 metų koloni
jos įsisteijimo sukaktį. Ruošia
masi šią sukaktį minėti visų 
Kolumbijos lietuvių suvažiavi
mu — kongresu Medelline rug
piūčio mčnesį.

— Cicero,TU., Vysk. M. Valan
čiaus vardo moksleivių ateiti
ninkų kuopa, palaikydama tradi
ciją, ir šiais metais užsakė kul
tūros žurnalą Aidus savo nariam 
abiturientam — būsimiem stu
dentam. Štai naujieji Aidų skai
tytojai: Rūta Bartkutė, Audronė 
Gečaitė, Emilija Skopaitė, Regi
na Baluty^, Rarnona Šulaitytė, 
Algis Baltrušaitis, Rimas Navic
kas, Paulius Laniauskas. Tai 
gražus jaunimo organizacijos 
pavyzdys lietuviškos spaudos 
palaikyme ir jaunimo supažin
dinime su kultūros žurnalu 
Aidai.

— Montrealio ateitininkų or
ganizuojama jaunimo stovykla 
įvyks “Baltijos” stovyklavietėje 
prie gražaus Lac Sylvere ežero 
Laurentian kalnuose liepos 14- 
21. Gera pro^a jaunimui nuo 5 
iki 18 metu pasidžiaugti puikioj 
gamtoj, susikaupti ir padrau
gauti.

“Mūsų Lietuvos”, Brazilijos 
lietuvių savaitraščio, 25 m. su
kaktis bus minima liepos 29 $v. 
Kazimiero parapijos patalpose.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: D. Burienė, Phila, Pa., 
Balzekas Nuseun of Lithuanian 
Culture, Cbicago, III. Užsakė ki
tiem: R. Moyer, Morristown,Pa., 
per J. Matuką, Deerfield, Fla^ 
A. Mockelilniemė, Brooklyn, 
N. Y. — dukrai E. Maslauskie- 
nei, Bellmore, N. Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Darbininko prenu
merata naujiem skaitytojam 
pirmiem metam tik 7 dol.
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Per skautybę— lietuvybei!
JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ ŠVENTĖ

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

pa. Birutė Kiddlienė, 94-06 Jamaica Avė. Woodh*ven, N. Y. 11421 
Tai. Hl 1-3894 (Area oode Ž12)

JUBILIEJINĖS stovyklos reikalu

-b 155 <metų, skautybės jubiliejui 
> paminėti rengiama jubiliejinė 
stovykla'jau greitais žingsniais 
artėja. Kaip anksčiau buvo pra
nešta, stovykla įvyks rugpiūčio 
19-29 BSA stovyklavietėje, Beu- 
mont, Ohio, netoli Clevelando. 
Registracija turi, būti atlikta iki 
liepos 1.
(JS siekiama paminėti — lietu- 
. yių skautybės gyvavimo 55 metų 
sukaktis, Lietuvos sostinės Vil
niaus įkūrimo 650 metų sukak
tis, nepriklausomybės atstaty
mo sukaktis ir t.t.

Stovykloje dalyvauti gali kiek
viena^ L$S, narys. Tik reikia iš 
anksto lauku užsiregistruoti, tu
rėti LSS nario, liudijimą, LSS at
sakomybės atpalaidavimo do
kumentus, turėti reikalin
gą stovyklinį inventorių.

Stovyklavimo, mokestis — už 
visąt jaiką 50 dpi; asmeniui, į- 
skaitoma ir. 10:dol.;registracijos 

. mokestis. Jei vienos šeimos da
lyvauja daugiau kaip du nariai, 

. visi kiti moka po 40 dol. Asmens, 
•stovyklaują ne visą laiką, moka 
po 7.50 dol. už kiekvieną sto
vyklaujamą dieną. Stovyklau
tojai prašomi registruotis per 

. savo vienetų vadovus.
. -Kiekvienas stovyklautojas turi 
turėti .visą asmenišką stovyk
linį jnyentqrių: uniformą, jos 

. pakaitalą, darbui drabužius ir 
tinkamus, batus.,, valgymo prie- 

. monęs^ Švaros bei guolio reik- 

. menis, lovelę ar oro matracą.
Vienetai atsiveža visą reikalingą 

. stovyklavimui inventorių. Vieto- 
< ję, iš ankšto pranešus stovyklos

Gegužės 19-20 seselių sody
boje Putname, Conn., įvyko Tn 
jaun. skaučių pavasario šven
tė. Dalyvavo 54 jaunesnės 
skautės su vadovėmis iš Bosto
no, Hartfordo, New Yorko ir 
Worcesterio. Šventei vadovavo 
vyr. sk. vyr. si. Rasa Milukaitė 
ir vyr. sk. vyr. si. Onutė Matu
laitytė.

Šeštadienį po skanių pietų, 
apžiūrėję seselių sodybą, susi
rinkom į salę atidarymo suei
gai.' Sueigoje skautės susipažino 
su vadovėmis ir susiskirstė į 
4 būrelius, po kelias skautes iš 
kiekvienos vietovės. Kiekvie-

vadovybei, galima išsinuomoti 
nedidelių palapinių po 10 dol. 
už visą laiką, arba po 1 dol. 
už kiekvieną dieną.

Stovyklavietė yra didelė, ge
rai įrengta, pritaikyta skautiš
kom stovyklom. Yra visi reika
lingi pastatai, užsiėmimų aikš
tės, maudytis baseinai. Pasiekia
ma iš viešojo plento nr. 90.

Maitinimą organizuoja pati J S 
vadovybė, tą darbą apsiėmė 
daugumoje Clevelando skauti
ninkai, padedant ir kitiem, pav. 
Worcesterio ir kitų vietovių va
dovam.

Maistas dalinamas pagrin
dinėj valgykloj, kur iš karto 
gali valgyti 250-300 žmonių.

Stovyklos viršininkas — v.s. 
A. Saulaitis, šakų viršininkai — 
Seserijos — v.s. L. Milukienė, 
Brolijos — v.s. P. Molis ir Akad. 
Sk. Sąjūdžio — s. S. Gedgau
dienė, padedant jų vadijom. 
Taip pat yra ir visa eilė bend
rųjų pareigūnų.

Tad prašomi visi, sesės ir bro
liai bei vadovai-ės, kaip galima 
greičiau įvykdyti savo vienetų 
registraciją ir ruoštis skau
tiškai paminėti dar vieną mūsų 
skautijai reikšmingą jubiliejų. 
Nelaukdami ‘ruoškite savo sto
vyklinę mantą, o kartu ir stovyk- 

.. linę nuotaiką. Visiem reikia pa
sistengti, kad ši stovykla būtų 
kuo gausesnė ir iškilmingesnė.

Iki pasimatymo jubiliejinėj 
stovykloj!

MR T A W A

Vengrų stovyklavietė Hereford, Pa.

nam būreliui buvo paskirta 2 va
dovės. Sueigai pasibaigus, visos 
kibo į darbą. Sesei Rasai paaiš
kinus, kiekviena bandė pasi
daryti kuo gražesnę kepurę, nes 
buvo premijuojamos. Seselės 
premijavo net 5 kepures; 2 iš

Naujoji LSS-gos 
vadovybė

LSS-gos Tarybos pirmininkas 
pristato geg. 19 patvirtintus Lie
tuvių Skautų Sąjungos vado
vybės narius: LSS Tarybos Pir- 
mija: LSS Tarybos pirmininkas
— v.s. Antanas Saulaitis, LSS T. 
vicepirmininkė ir iždininkė—v. 
s. Florentina Kurgonienė, vice
pirmininkas ir sekretorius — v.s. 
Alfonsas Samušis, evangelikų 
dvasios vadovas — v.s. kun. 
Ansas Trakis, katalikų dvasios 
vadovas — v. s. kun. Juozas 
Vaišnys, S.J., Akademinio Skau
tų Sąjūdžio Vadijos pirmininkė
— s. Stefa Gedgaudienė, Seseri
jos Vyriausia Skautininkė — v. 
s. Lilė Milukienė, Brolijos Vy
riausias Skautininkas — v.s. 
Petras Molis, LSS Tarybos Pir- 
mijos nariai — s. Marija Vasi
liauskienė ir v.s. Vladas Vijeikis.

Be šių LSS Tarybos nariais 
yra: ps. Bronius Aleksandra
vičius, s. Jaras Alkis (Anglijoje), 
v.s. Kazys Batūra (Toronte), s. 
Kazimieras Cijūnėlis, s. Ramutė 
Cesnavičienė, s. Algis Glodas, 
v.s. Liūtas Grinius, v.s. Aleksan
dras Jakštas (Australijoje), s. 
Leonora Jasulevičienė, v.s. 
Malvina Jonikienė, s. Laima Ki- 
liulienė, ps. Danutė Korzonie- 
nė, v.s. Bronius Kviklys, j.v.s. 
Mykolas Manomaitis, s. Sigitas 
Miknaitis, s. Raminta Molienė, 
v.s. Pranas Nedas, v.s. Ona Sau- 
laitienė, ps. Vytautas Vidugiris, 
v.s. Alė Namikienė, s. Ina Ne- 
nortienė, s. Juozas Toliušis ir s. 
Antanas Veršelis (V. Vokietijoje).

Naujajai vadovybei linkim 
ištvermės!

jaunesniųjų grupės ir 3 iš v; 
resniųjų.

Baigiant puoštis ir sutvarkh 
salę, vadovės kiekvienam bi 
re Ii ui davė po sąrašą įvairi 
daiktų, kuriuos reikėjo surasi 
Sunkiausia buvo su sese Onut 
kurios parašą reikėjo gauti, o 
pati kažkur dingo, bet apsukri 
paukštytės greitai surado visi 
daiktus, o taip pat ir sesę Onutę

Štai jau ir vakarienės laiks 
Ilgai raginti nereikėjo nei vi 
nos, nes skanus kugelis pa 
kvietė išalkusias skautukes. P 
valgę, kai kurios skautės kla 
sinėjo vadoves, kada bus Įi
kas miegoti, nes jau buvo pa
vargusios, bet dar laukė laužas, 
o ir laužui reikia pasiruošti. 
Vadovės kiekvienam būreliui 
davė po krepšį, kuriame buvo į- 
vairių kostiumų dalys. Pagal 
juos reikėjo sugalvoti pasiro
dymą.

Laužui vietą pasirinkome miš
ke, prie kun. St. Ylos pilies. 
I >vžą puikiai paruošė vyr. sk. 
vyr. si. Virginija Aleksandravi
čiūtė. Nors uodai gerokai kaina
vę bet visiem patiko įdomi 
programa ir linksmos laužo 
dainos.

Sekmadienį po mišių papus
ryčiavę susirinkom visos į aikš
tę. Čia vadovės pravedė įvairius 
žaidimus. Skautės taip užsiėmė 
žaidimais, kad net nepastebėda
vo kartais pradėjus lyti, tik tėve
liai sulindo po medžiais.

Taip pat nepastebėjo, kad at
vyko mus aplankyti Atlanto. Ra
jono vadeivė sk. I. Jankauskie
nė, kurią taip pat vėliau įtrau
kė į žaidimą. Tik švilpukas pie
tum užbaigė visus žaidimus.

Po pietų apžiūrėjome Alkos 
muziejų, kur mus labai rūpes
tingai ir maloniai priėmė.

Uždarymo sueigoje mus ap
lankė vyr. sktn. O. Saulaitienė, 
pasveikindama visas ir įteikda
ma gaireles laimėjusiam dau-

......su.VAžiXviUisr’>X j 
Atlanto Rajono' VadėYvė pra

neša, kad šiais metais, tuoj po 
jubiliejinės stovyklos numatoma 
suruošti vyr. skaučių ir skautų 
vyčių suvažiavimas. Suvažiavi
mas įvyks Kanadoj.

Yra paruošta graži ir turinin
ga programa. Būtų gera, jei bent 
po keletą sesių iš kiekvienos 
vietovės galėtų į šį suvažiavi
me nuvykti. Tikimasi, kad vie
netai ir vietovių tėvų komitetai 
galės pagelbėti sesėm finansiš
kai suvažiavime dalyvauti.

“Gairės” 1973.6.5

Užsiėmimų metu paukštyčių šventėje. Nuotr. M. Jankausko

giausia taškų būreliui. Taip pat 
įteikė dovanėles už gražiausias 
kepures, o skautės jai ir sktn. I. 
Jankauskienei įteikė jų pačių 
pagamintas kepures. Padėkoję

seselėm už priėmimą ir, pasiža
dėję susitikti jubiliejinėj stovyk
loj, užbaigėme sueigą, o kartu ir 
pavasario šventę. ,

ps; Aid. K.

Planuojama tarptautinė 
stovykla 1974 metais

: Europos egzilų skautų antras posėdis
c
f

; Birželio 2, kaip buvo sutarta skautų sąjungos vyr. štabui pa-

Birželio 2 Yonkers, N. Y., 
latvių skautų-čių iniciatyva 
buvo sukviestas vadovų pasitari
mas ryšium su planuojama tarp
tautine egzilų skautų stovykla, 
kuri numatoma suruošti 1974. 
Iš lietuvių šiame pasitarime da
lyvavo — s. S. Gedgaudienė, 
ps. A. Cekienė, ps. B. Kidolie- 
nė ir s. A. Gudaitis. Pasitarime 
dar dalyvavo latvių, estų, veng
rų, ukrainiečių ir lenkų skauti
ninkai.

paskirtis — pasidalinimas savo 
skautavimo idėjų ir tradicijų tau
tybių ribose, artimesnis visų su
sipažinimas.

Stovyklautojam mokestis ne
būtų didelis, kadangi už stovyk
lavietę nereikia mokėti, maž
daug 30 dol. už savaitę, taip 
pat kiekvienos tautybės grupei 
reikėtų prisidėti po 15 ar 20 
dol. specialių projektų išlaidom 
padengti.

Tautiniai skautiški vienetai

NAUJAUSIOS
i-------- PLOKŠTELĖS

Lengvos muzikos, dainų bei 
šokių: Svajonių žemė. Kur lygūs 
laukai, Svajonių muzika, Kokiais 
keliais aš keliausiu — stereo, 
kiekviena po 6 dol.;

Kur gimta padangė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Tykus buvo va
karėlis, Jūreivių keliai. Gimti
nės dangus — stereo, kiekviena 
po 5 dol.

Chorų bei solistų įdainuota: 
A. Kučingio, G. Capkauskienės, 
Baltos gėlės (Hamiltono mergai
čių su sol. V. Verikaičiu), Oi 
toli, toli (Phila., Vilties cho

ras), Labą rytą (N. Y. vyrų cho-1 
ras Perkūnas), — stereo, kiek-į 
viena po 6 dol.; Vai lėkite^ dai
nos (Chieagos vyčių choras) — 
stereo, 5 dol.

Jūratė ir Kastytis, K. V. Ba
naičio 3 v. opera. Albumas iš 3; 
plokštelių. Įdainuota Chieagos- 
lietuvių operos choro ir solistų.’ 
Su persiuntimu 16 dol. .

Taip pat gaunamos ir seniau, 
išleistos plokštelės. Tarp jų:, 
Lionės Jodytės: Mano Lietuvos 
prisiminimai ir Dainuojame su 
Lione — po 5 dol. -

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės ir lietuviškos knygos 
bei suvenyrai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

„ DUŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai,. .-„.J 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.), 

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS
Gražiai ir labai pigiau pailsėsite garsiajame atostogų 

krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie At
lanto vandenyno Kennebunkporte. - - -

Vasarvietė veikia nuo birželio 30 iki rugsėjo 3 
dienos.

Kambarius rezervuotis:
Franciscan Monastery, 

Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011

* etninių skautijų vadų suvažiavi- 
; me (bal. 7), VS-kų ir VS-kių 
.' įgalioti atstovai suvažiavo ant

rajam posėdžiui. Posėdžiai vyko 
dviem grupėm:

I-ji, kaip planavimo komite- 
į tas, plačiau svarstė bei aptarė 
J 1974 siūlomos bendros sto- 
’ vykios reikalus;
* II-ji, laikinai pasivadinusi 
i darbo komitetu, toliau vystė 

•’ suv-mo priimtą siūlymą įsteigti 
’ tarptautinį etninių skautijų biu- 
‘ rą, kaip bendrosios veiklos ko

ordinatorių.
Kadangi tokio biuro veikla tu

rės būti aptarta nuostatais, arba 
' statutu, jo svarstymas ir buvo pa- 
; grindiniu šio posėdžio uždavi- 
: niu. Išdiskutuoti siūlymai bus
• persiunčiami V S-kam ir VS-kėm
• susipažinti ir pasisakyti. Kitame 
Į posėdyje (rūgs. 8) tikimasi gau- 
< tus siūlymus baigti derinti arba

ir galutinai suredaguoti į sta
tuto formą. Statutu nusakoma 
bendroji veikla visiškai nelies 
sąjungų vidinių reikalų. Statutas 
įsigalios jį kiekvienos etninės

tvirtinus.
Posėdžiuose buvo atstovauja

ma estų, latvių, lietuvių, vengrų, 
lenkų ir ukrainiečių skautijom. 
Globojo latvių VS Mrs. Z. Gau- 
jenieks.

Lietuviam atstovavo: darbo 
komitete: Seserijai—ps. Aldona 
Cekienė, A.S.S. — s. Stefa Ged
gaudienė; Brolijai — s. Antanas 
Gudaitis; planavimo komitete: 
Seseriją: — ps. Birutė Kidolie- 
nė.

Atsiliepimai į sveikinimus
Į 1-jo suvažiavimo (bal. 7) 

išsiųstus sveikinimus su gražiais 
ir šiltais linkėjimais atsiliepė:

1. Pasaulinio Skautų Biuro 
gen. sekretorius Laszlo Nagy,

2. Amerikos Skaučių Stabo 
tarptautinis skyrius,

3. B.SA. pirmininkas Alden 
G. Barber. Jis telefonu per lat
vių VS A. Gaujenieks kviečia 
Šių 6 etninių skautijų atstovų 
konferenciją Mendham, N.J., 
rugsėjo 29.

s. A. Gudaitis

Vengrė skautininkė Katalin 
Pigniczky vadovavo stovyklos 
planavimo pasitarimui. Ji pir
miausia supažindino su vengrų 
turima stovyklaviete, Hereford, 
Pa., kurią vengrai žada leisti 
naudotis nemokamai. Stovyk
lavietė yra 104 akrų didumo, su 
reikalingais pastatais ir maudy
mosi baseinu.

Apytikris laikas — ateinan
čių metų liepos mėn. antroji sa
vaitė.

Stovyklautojai. Pageidaujama 
po vieną skiltį — berniukų ir 
mergaičių iš kiekvienos tauty
bės, amžius 13-15, skiltininkai 
ir po vieną vyresnį vadovą. 
Stovyklautojai turėtų būti su sto
vykliniu patyrimu. Kiekviena 
tautybė nustato savo reika
lavimus stovyklautojų reprezen- 
tacinėm skiltim atrinkti ir juos 
atitinkamai paniošti. Taip pat 
kiekviena tautybė pasirūpina 
stovyklautojų kelionės išlaido
mis.

Stovyklos vadovybė — atskira 
nuo grupių vadovų. Stovyklos

prašomi siūlyti programos pro
jektus. Į programą galvojama į- 
traukti ir kiekvienai tautybei 
būdingus dalykus, pav., liaudies 
dainas, šokius, tautodailę. Taip 
pat galvojama surengti bent vie
ną ekskursiją į Pennsylvanijos 
vieną būdingesnių vietų ar daž
nai ten vykstančių festivalių.

Nors tokia etninių grupių sto
vykla dar tebėra planavimo sta
dijoje, nėra abejonės, kad ji 
tikrai įvyks. Ateityje numatoma 
daugiau tokios rūšies pasitari
mų, kur bus aiškiau supažindi
nama su paruošiamais darbais.

Tikimasi, kad tokia stovykla 
turėtų patraukti ir lietuvių skau
tų bei vadovų dėmesį. Būtų 
gera proga ne tik pabendrauti su 
kitų tautybių skautais, bet ir pa
sidalinti jų papročiais, tradici
jomis ir supažindinti juos su mū
sų turimomis tautinėmis verty
bėmis.

Ateityje ir vėl bus pranešama 
šiame puslapyje apie šį sumany
mą ir vykstančius darbus.

B.K.
Liurdo grota Kennebunkporto pranciškonų vienuolyne. Čia . 
bus laikomos pamaldos per lietuvių dieną, kuri šiemet bus 
liepos 1.
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ANTHONY M. COSTELLO 
INSURANCE SPEC1ALIST

45 Willard Street, Comer Westminster 
Place Lodi, N. J. 

Call 201 478-9000

RESTUCCIBAKING CO.
58 Ccney Road, Singac, N.J. 

Italian and French Bread, Dinner Rolls 
Hard Rolls — Call 201 256-0873

SHERBAN’S DINER
Open 24 Hours Daily 

Front St. and Oak Tree Avė.
South Plainfield, N.J.

Call: 201 755-7427
Ask for John or Peter

SIR SPEEDY 
Instant Printing Centers 

27 Division St. 
Somerville, N. J. 
Call 201 526-3424

AIR-RIDE AUTOMOBILES INC.
Complete Automotive Service 

Towing Service 
75 South Franklin Tpke. 

Ramsey, New Jersey 
Call: 201 327-0754

DAMES AUTO BODY 
Body and Fender Repairs 

Expert Refinishing
10 Schuyler Avė. North Arlington, N.J. 

Call 201 991-7878

ST. GEORGE CYCLE CENTER 
SALES AND SERVICE 

BSA DUCATI NORTON SUZUKI 
Moto Guzzi, Bronco Mini Bikes 

1414 St. George Avė. East 
Linden, N. J. 

Call 201 925-0055

SPECO MACHLNE CO.
Precision Mfg. Serving the Graphic 

Arts Field 
333 Hamilton Blvd. 

South Plainfield, N. J. 
Call: 201 753-2050

THOMAS A. EICHLIN 
REAL ESTATE 

232 Kings Highway East , 
Haddonfield, N.J. 
Call: 609-428-8100

HICKS AGENCY INC. 
Ali Types of Insurance 

191 Foothill Road 
Somerville, New Jersey 

Call: 201 356-5075 or 5080

MC KEE CONCRETE 
CONSTRUCTION 

Curbs-Gutters-Sidewalks 
Floors-Driveways 

Route 1 Buena, New Jersey 
Call: 201 697-0244

COELNET CORPORATION
Specialists in Coil Metai Processing 

Slitting-Edging-Levelling
1355 West Front St. Plainfield, N.J.

Call: 201 — 753-5700

BILL JAMES FORD INC. 
Lakehorst Road Browns Mills, N. J.

Call 609 893-3165 or 7162

CHgdSS COFFEE SHOP 
DagtCoiMMtaiVMtaksBta*. 3*3 W*et Stata Bl 

TvmiIo^ Nw JbfbbJk Ow Spsdsfty 
wldMa. Satad PNMtar. CoUta. Bot. SaaOTrichaa 

BfMktast smI LmiciMon
- cm: ašį aat-ins

FRAN—VAN
Noraegtea Etanaanda of OaalBy Boafdtog aad

Braadtag Kanaal P. O. Boa 312 Mrtroaą NJ.
Renta Ne. 4* Ladgeaood. NJ. Ca* 201 347-037*

J & J GETTY SERVICES 
Complata AvtaaiotNa Samlcaa, Road Sotvlee, 

Tlraa. Battarlaa aad Aceaaaortaa 
1*10 Waat Frata Slraat 

Platai toM, NJ.

CEDAR PARK CONCRETE CORP 
7*ta Street and Blvd. Eaat Norta Bergen, NJ. 

Ca*: 201 **1-3633

PEARSALL AND 
FRANKENBACH, INC.

■ narna ne a, Rael Eatato and Morigagea
Škice 1*22

115 B.M Street, Waatf teta, New Janey CM:
201-232-4700

METRO STORE 
EQUIPMENT CORP.

Complete Line of Used Restaurant 
Equipment Bought and sold 

300 Part Avė, PtataflaM. N. J.
Ca* 201 753-1130 Mr. Monrto Ktotaman

LENNYS AUTO BODY AND 
USED CARS 

Specializing in Foreign Cars 
510 South Avė. Plainfield, N. J. 

Call 201 753-5550

KRAMER HEARING AID CENTERS 
DtatrOmtors of Balione Haertng Aida 

* Mato St. Flemtogtoa N. J. Cal 301 7*2-0044 
! ’30 S&A'Ffaa Street Doylootenn Perai. ■ 

215 345-52*7

RIDGEFIELD WAREHOUSE CORP.
700 Grand Avė. 
Ridgefield N. J. 

Call 201 943^1988

21 RENATO
21 VAN DAM St. (Btwn. Vartok and **i Avė.) 
.AL 5-0000 Froncti-ttaHan Cvlatoe Er*oy taa 
tranqulilly of tie pretHeet A* Wea*»er ControOod 

Gardon Dtolng to Now York

CIRCLE CITY CAMPER CENTER 
EI Dorado Campers, Motor Homes and 

Trailers
Konto 40 Betveen W0odatMrn and Etaier. ILS.

Hlgtaray No. 40 MonroevMe, NJ. 000-700-1135

BALTIMORĖS ŽINIOS

Demonstracijose prie Baltųjų 
Ramų iš Baltimorės dalyvavo 
nemaža žmonių. Demonstra
cijos vyko ryšium su Brežne
vo atsilankymu pas prezidentą 
Nixoną. Buvo demonstruojama 
prieš Lietuvos ir kitų kraštų 
okupaciją, sovietų padarytus ir 
tebedaromus genocido veiks
mus ir žmonių teisės pažeidi
mą. Demonstracijos buvo birže
lio 18, jas organizavo Baltimorės 
Lietuvių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenė.

Mūsų tautos liūdnosios die
nos prisimintos birželio 17. Šv. 
Alfonso bažnyčioje 8:30 v. buvo 
mišios, kurias kun. A. Dranginis 
aukojo už ištremtuosius į Sibirą, 
žuvusius Sibiro tremtyje. Jis pa
sakė ir pritaikytą pamokslą. Per 
mišias gražiai giedojo vyrų cho
ras Daina.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlės metinis piknikas buvo 
birželio 17 gražiame Conrad 
Ruth Vilią parke. Radijo valan
dėlės piknikai sutraukia daug 
publikos. Šokiam grojo Edvardo 
Karčausko orkestras. Visi buvo 
gražiai pavaišinti. Valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Laskaus-

L.G. AUTO BODY INC.
Truck Repairs

24 Hour VVrecker Service
68 First Avė. Raritan, N.J.

Call 201 722-4429

SONNYS DISCOUNT FURNITURE 
Open 6 Days a Week General Merchan- 

dise, Gilt Ware
Landis and Gershal Avė. Norma, N.J. 

Call 609 696-1561

M & M EXXON 
SERVICE CENTER 

Gaoaral Auto Repairs, Road Sarvlca, Tiras and 
Battartea, Accassorlaa 

400 Madtoon Ava. Elkabath, N. J. 
CaB 201 351-3120

J&J GETTY SERVICES
Opaa 7 Daya a Waek. Complata Auto Repairs 

Road tetaKS Tltae. Baitarles and Araeeeorias
1*1* Weet Front SI Plainfield, N J. 

Cal 201 753-400* Ask for Jack or Joa

DAVĖ S CHEVRON SERVICE 
STATION

Open • days a Week General Auto Repaks 
Roed Service, Tkee Battarlec and Accessories 

470 WMIam Street
Ptocataway N J.

CaB 201 752-004*

NORTH AVĖ TEXACO 
SERVICE STATION 

Open S A-M. to Mldnlte. General Auto Repairs 
Road Service , Tlree, Batteries and Accessories 

150 Norta Avs OtmeBsn, NJ. CaH 201 7S2-M37

HAMPTON LUNCHEONETTE 
Open Ds*y 7 AM to • PM

Foentato Service Orders to go. 57 Joyce KHmsr 
Avs. Nsw Bnmsarlck, NJ. CaH 201 *25-9751 

kas visiem pikniko dalyviam 
padėkojo.

Atostogas daug kas pradeda 
birželio 29. Vieni važiuoja į ki
tus miestus, kiti prie jūros ar į 
kalnus. Kas turi savo vasarvietes 
prie Chesapeake Bay vandenų, 
ten praleis vasaros atostogas. 
Šiuo metu savo atostogas prade
da siuvyklos.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis piknikas bus liepos 1, 
sekmadienį, gražiame Conrad 
Ruth Vilią parke. Pradžia 1 vai. 
popiet, baigsis 6 v.v. Šokiam 
gros orkestras, šeimininkės sve
čius pavaišins skaniais valgiais, 
bus loterija. Šėrininkai kviečia 
visus į pikniką..

Daina, Baltimorės vyrų choras, 
savo vasaros atostogas pradėjo 
birželio 24, kai visi buvo išvy
kę į savo gegužinę Antano Kal- 
kaus vasarvietėj, Marley Creek, 
prie Chesapeake Bay vandenų. 
Dalyvavo choro nariai su šeimo
mis.

Ona Pečiulienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, po sunkios ligos 
mirė birželio 15 Šv. Agnietės li
goninėj. Velionė buvo ištikima

TRI COUNTY MOTORS INC.
Fln««t of U>«d Cars, Salas and Sarvlce. 24 Hour 

Towlng. Soutti Hook Road, PennsvMe, NJ.

Cal 50* 67S-3144

EMILIO AMATO 
REAL ESTATE 

323 VV'ashington St. 
Hoboken, N.J. 

Call 201 963-9200

DUANE’S SUNOCO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs, Road Service. Tires, Batteries 
and Accessories. Route 206 and 

Hamilton Road Hillsboro, N.J.
Call 201 359-4250

COSMO’S COFFEE SHOP
681 Main St. Belleville, N.J. 

»• ’ > Gt>od Food ExeeMent ■Service 
Take Out Orders Call 201 759-9501

FAIRMONT GULF
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs Road Service 
Tires, Batteries and Accessories 
769 Main St. Hackensack N.J.

Call 201 489-9845

JOE’S SERVICE STATION
Open 7 Days a Week General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories 100 Kinderkamack Road 

Westwood, N. J. Call 201 666-1778

FLOWERS BY DONATO 
Flowers for alll Occasions 

1780 St. George Avė. 
Rahway, N.J.

Phone 201 382—2747

Šv, Alfonso parapijos narė, buvo 
susipratusi lietuvė, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Už 
jos sielą trys kunigai aukojo mi
šias Šv. Alfonso bažnyčioje bir
želio 18. Palaidota Loudon Park
kapinėse. Nuliūdinįe liko vyras vaųja lietuviškame gyvenime, 
Vincas, dukros Eleonora ir Do- lietuviškuose parengimuose.
lores, sūnūs Gene Jr Amold ir Jonas Obelinis
eilė anūkų. 1 ’

IŠKILMINGAS JUBILIEJINIS
KONCERTAS

BROCKTON, MASS.

North Junior gimnazijos audi
torijoj Brocktone gegužės 6 įvy
ko Šv. Kazimiero parapijos dei
mantinio 75 metų jubiliejaus mi
nėjimas ir iškilmingas koncer
tas. Vietos lietuviai ir svečiai 
užpildė visą didžiulę salę. Buvo 
matyti ir kitataučių.

Šv. Kazimiero parapijos choro 
valdybos pirm. Jonas Grinkus, 
visus pasveikinęs, paprašė para
pijos kleboną kun. Petrą Šaka
lį atidaryti koncertą. Trumpai 
apibūdinęs parapijos istoriją, 
klebonas pasidžiaugdamas pa
žymėjo, kad labai gerbiąs choro 
dirigentą komp. Julių Gaidelį 
ir choristus, išlaikančius savo 
tėvų kalbą, tuo pačiu ir parapi
ją, stropiai dirbančius, giedan
čius bažnyčioj, rengiančius kul
tūrinius pobūvius ne tik vietoj, 
bet ir kitur. Savo kalbą jis baigė 
maloniu komplimentu: Šv. Ka
zimiero parapijos choras esąs 
vienas iš geriausių visoj Ameri
koj.

Publika labai šiltai sutiko cho
ristes, apsirengusias tautiniais 
drabužiais, bei choristus, tam
siais kosiumais, ir jų dirigentą.

Pirmoji choro dairia buvo “Tė
viškės laukai”, muzika J. Gai
delio. Ji nuskambėjo gražiai, 
švelniai, be fortepijono akom
panimento. Klausytojai galėjo 
įsijausti į žodžius ir garsų in
tonaciją. Tolimesnė programa: 
“Žalia žolele” ir' “Žalioj gire
lėj”, liaudies dainos, harmoni
zuotos St. Šimkaus^“STišitiktrta- 
ve norėčiau”, K. Kavecko, daina
vo choras ir solo partiją gražiai 
atliko choristas Jonas Grinkus; 
“Grybai”, liaudies daina har
monizuota J. Gaidelio, solo su 
choru puikiai atliko choristas V. 
Eikinas; “Karvelėli”,Č. Sasnaus
ko, dainavo choras su N. Linger- 

’ taičio solo pagražinimu; “Parti
zanų maršas”, J. Gaidelio, ir 
“Kur lygūs laukai”, J. Tallat- 
Kelpšos.

Programą paįvairino solistas 
Stasys Liepas. Jis dainavo jauno 
bajoro ariją iš operos “Gražina”,
J. Kamavičiaus, ir Rūtelės dainą 
iš operos “Jūratė ir Kastytis”,
K. V. Banaičio. Savo malonia 
šypsena, gražia vaidyba ir sultin

Alė Kazlauskienė, aktoriaus 
Jono Kazlausko žmona, susirgo 
ir jai šv. Agnietės ligoninėj 
padaryta operacija. Jie į Balti- 
morę atvyko maždaug prieš 15 
metų iš Anglijos, plačiai daly- 

gu baritono balsu jis patraukė 
klausytojus ir, nesibaigiant plo
jimam, turėjo dar padainuoti.

Solistė Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson pasirodė scenoj su 
savo žydinčia ir spindinčia jau
nyste. Klausytojai ją priėmė su 
pasigėrėjimu. Ji dainavo “Išauš 
pavasaris”, Br. Budriūno, ir, 
palydėta ilgų plojimų, vėl padai
navo. Šcenoj laikėsi gražiai, lais
vai ir ramiai.

Jaunutės mergaitės grakščiai 
pašoko tautinius šokius. Po jų 
šoko vyresnės šokėjos. Jas paly
dėjo pianino akompanimentai. 
Puikiai visus nuteikė vyresnių
jų kepurinė ir jaunųjų pakąrtor 
ti šokiai.

Po pertraukos sol. Liepas atli
ko Figaro asriją iš operos “Fi
garo vestuvės” Ir Don Giovanni 
Šampano ariją iš operos “Don 
Giovanni”, W. A. Mozart. Sol. 
D. Mongirdaitė atliko Mimi ariją 
iš “La Boheme”, G. Puccini, ir 
juokė dainą iš operetės “Šikšno
sparnis”, J, S t raus s. Abu so
listai bisui dainavo daugiau 
dainų.

Antroji koncerto dalis buvo 
baigta kantata “Prisikėlimas”, 
VI. Jakubėno, ir kantata “Atsi
sveikinimas su tėvyne”, St. Šim
kaus (Šv. Kazimiero chorui pri
taikyta J. Gaidelio). Jas atliko 
choras sų solistais Daiva Mon- 
girdaite ir Stasiu Liepų.

Nebūdama muzikos kritikė, 
rašyti recenzijas palieku tik- 

\Hfem kritfltam(?'Y>' -pasfsekurio 
koncerto maloniais ir gražiais į- 
spūdžiais pasidalinu tik su mie
lais Darbininko skaitytojais.

Protarpiais vogčiomis ste
bėjau klausytojus. Mačiau, kaip 
jie atidžiai sekė koncertą ir gė
rėjosi žaviomis dainomis.

Programa buvo sudėtinga, bet 
gero vadovo puikiai suderinta. 
Išskirtiniem kūriniam akompo- 
navo pianistas Saulius Cibas.

Po koncerto solistei D. Mon- 
girdaitei įteikta raudonų ro
žių puokštė. Dirigentas komp. J. 
Gaidelis, solistas S. Liepas, cho
ristai ir akompaniatoriai buvo 
papuošti gėlėmis, kurias progra
mos dalyviam skyrė kun. V. Val- 

(nukelta į 11 psl.)

SACCOMANOINSULATION CO.
Pipes — Ducts — Boilers 
5715 West Walnut Avenue 

Pennsauken, N. J. Call 609 662-3164

CENTRAL GULF
Complete Auto Repairs, Specializing in 

Brakes and Tune Ups
347 Central Avė. Motachen, NJ. Ca* 201 404- 

5340 Ask for BB Lene and Eddte BaBman

HOLIDAY INN RESTAURANT 
1315 STATE HIGHVVAY 17 

RAMSEY, N.J.

GEORGE’S SEAFOOD & 
STEAK HOUSE

Wh«r» Dtatag b • Miii<n. Opwt DaSy-Umctt** 
• OtaMi*. Y«ar Mota Gvooga and Jotai 1M0 

HMtatah Ava. (olf Kingą Hienai) Brooktyn 
ftoo Patai** ES 7-7*74

FIRST NATIONAL

BANK

OF HOPE

Member of F. D J. C.

HOPE, NEW JERSEY

COMMERCIAL 
AUTO BODY 

INC.
Jeff Morey

74 North Avenue, 
Garwood, New Jersey 

Call: 201-789-1880

ROVIC 
CONSTRUCTION 

CO. 
INC.

911 Bergen Avenue 
Jersey City, NJ. 

Call: 201 #35-6300

VICTORY PLAZA AUTO BODY 
Tow(ng AvbHbMb — Auto AppralsalB 
CofllBton Repalr*, Ftoe«gteB* Rapalr*, 

Completo CuBtom R*flnl*hlng

VICTORY BRIDGE PLAZA 
South Amboy, N J. 
Call 201 721-0900

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND 

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA

-

Savlngs 
Certiflcate 

2 years 
Minimum 
$10,000 > 

6%

Regula r Į 

Savings | 
Accounts 

5%

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metą pr įskaitom i nuošimčiai. Taupymo Indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
WASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Plrmadlenls-ketvlrtadlenia nuo 9 v. ryto ligi 3 v. pų>. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.

TURTAS (ASSETS) 7,750,000.00

Draugija lietuvių įkurta ir veikla nuo 1924 metų. Jos vadovybė Ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, EdmundBsnnett, John A. Condon, Georgo Katilus, 
Jr., Frank Geienitls, Esq., Stephen A. Mickewlch, M.D., John D. Nakrosls, AJA., Walter 
Pflkaltls, John J. Salvest, Esą.

Teisių Patarlįal:
John A. Condon Frank P. Gelsnltls Ir Lawrenca G. Moakal

Ezec. Mgr. John J. Salvest Asai Mgr.
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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

(atkelta U..1 psl)

biavimas turi boti vykdomi su
derintai su atitinkamų kraštų 
konstitucijom, įstatymais ir po
tvarkiais”. Praktiškai tai reiškia: 
tų kontaktų Sovietų Sąjungos 
gyventojai su Amerikos gyven
tojais negalės turėti, nes sovie
tiniai potvarkiai tai jiem drau
džia be specialaus KGB leidimo.

Vėl: toje pat sutarty kalbama 
apie ? pasikeitimą “švietimo 
medžiaga, vadovėliais, moko- 
niųjiį priemonių įrankiais, vaiz
dinėm priemonėm”. Tai tušti 
žodžiai, nes sovietai neįsileidžia 
skaudos, kuri nepriimtina jų 
propagandai.

Ko sutartyse nėra?Nėra Nixo- 
nųi labiausiai rūpimo dalyko — 
karinių pajėgų siaurinimo Eu
ropoje. Tepasakytos tik taisyk
lės, kuriom turi vadovautis dele
gacijos derybose dėl ofenzyvi- 
nių strateginių ginklų apriboji
mo; sutartis galėsianti būti pa
sirašyta 1974, kai Nixonas vėl 
atvyks į Maskvą.

Nėra sutartyse ir dalyko, ku
ris'Brežnevui labiausiai rūpi — 
prekybos, Amerikos kapitalų in- 
vėstavimo'į Sibirą, “didžiausio 
palankumo principo” sovie
tinėm prekėm. Tačiau Brežne
vas ir jo palydovai davė supras- 
tiĮ kad Sutarus prekybą lengviau 
biiš sutarti ir karinių pajėgų 
rHažfriimo reikalą. O prekybai 
sutarti būtinas tas “didžiausio 
pklankumo principas”.

• Ar pavyko jam įtikinti tuo se
natorius — neaišku. Visi pripa
žino, kad Brežnevas didesnis 
diplomatas negu Chruščiovas. 
Brežnevas negrasino, o tik į- 
tikinėjo, kad iš Sovietų visi žy
dai, kurie tik norėjo, galėjo iš
važiuoti; kad ta žydų sąlyga prie 
“didžiausio palankumo princi
po” esanti be praktinės reikš
mės.;.....................

'Tuo jau nepatikėjo nei šen. 
Javits nei šen. Jackson. Jie pa
skelbė, kad Brežnevo duo- 
rrienys, kuriuos jis paskaitė iš 
raudonos knygutės, yra netikri; 
gal pats Brežnevas buvęs klai
dingai painformuotas.

tik Žydam, bet ir kitom tauty
bėm.

Brežnevo-Nixono savaitė bai
gėsi. Baigėsi savaitė, per ku
rią prez. Nixonas turėjo “atos
togų” nuo Watergate ir kainų ki
limo. Deja, dabar tie rūpesčiai 
vėl užgulė visu svoriu.

Brežnevo atvykimo proga San 
Francisco atidarytas Sovietų 
konsulatas. Prieš jį buvo sureng
tos poros Rūkstančių žmonių de
monstracijos.

John B. Connally, prezidento 
patarėjas, pasiskelbė, kad nuo 
vasaros jis pasitraukia iš tų pa
reigų. Spaudoje buvo sakoma, 
kad jis pasisakęs ir už spaudos 
šefo Zieglerio tose pareigose pa
keitimą, nes jis įsivėlęs į Water- 
gate, bet prezidentas jį avan
savęs; kad per visą laiką Con
nally tegalėjęs susitikti su prezi
dentu vos trejetą kartų.

Apie patarėjo Laird stiprėjimą 
rašoma priešingai. Jis atsidūrė 
pareigose respublikonų vadovy
bei reikalaujant. Jis dabar Mo
nitor pavadintas net faktiniu mi- 
nisteriu pirmininku. Jis daly
vauja kas savaitę daromuose res
publikonų Kongreso narių pie
tuose santykiam palaikyti. To jo 
pirmatakas Haldemanas nebuvo 
nė sykį daręs. Šen Dole teigė: 
“Pradžia nauja. Dabar aš imu 
jaustis kaip senatorius, o ne pa
samdytas rankos kėlikas”.

Kongresas eile nutarimų at
metė prezidento siūlymus dėl 
biudžeto. Prezidentas sutiko su 
Kongreso nutarimais, tai esąs 
“kompromisas” geriem santy
kiam išlaikyti.

Popiežius Paulius VI išrinktas 
prieš 10 metų. Sukaktis buvo 
birželio 21. Dabar Paulius VI. 
imasi stiprinti drausmę Bažny
čioje. Paskelbdino raštą, kad 
vyskupai nesiimtų viešos kriti
kos popiežiaus veiksmam. Įspė
jo katalikiškus universitetus, 
kad jie laikytųsi doktrinos.

Argentinon birželio 20 grįžo 
Peronas po 18 metų tremties. 
Grįžimo dieną peronistų grupės 
— kairieji ir dešinieji — susiko
vė: 30 užmuštų, 400 sužeistų. 
Teroristai tebegrobia “sveti
mus eksploatatorius” — taip jie 
mėgina kovoti su svetimu kapi
talu Argentinoje. Naujo prezi
dento Camora mėginimas su 
jais susitarti nuėjo niekais. Pas
kiausiai pagrobtas Firestone 
kompanijos Argentinoj prezi
dentas.

Per Kultūros Židinį 
lietuvybę didini!

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 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

ONE THOUSAND ONE 
things you can gh free 

Mr. Alfred Wigflin$ 
p. 0. Box 12S, Mdyaw KY. 11205 

Pfeeae IS2-9215

BALBRAND windowcleaning co.
CiMaing Contrectota for laMNuttoaaa, Office., Fac- 
torlea. Kana Wurehe_ 6441 7Wh Skeat. MMtee 
Viaaga. L-1-11379 *• "• Covered

by laaurance

DEL S FISHERMAN’S BAY

1000 Island Region. Only 1/2 hr. from 
Ferry Ride to Kingston, Canada. Trailer- 
ing Park and Boat Basin. For Family 
Fishing Fun. Shore or Boat Children as 
well as Adults. Really catch big Bass, 
Dozens of Big Perch. No Dancing Girls 
būt Beautiful Sunset!!! Free — a quick 
Fish Cleaning Lesson. Weekend 
Vacations or Seasonal Variety of Hook 
ups. Hot Showers. Etc. Eąuipped play- 
ground. Big Play area. Lake Swimming. 
Clean Water!I! Boat/Motor rentals. 
Ramps, Bait, etc. Send for Free Fishing 
Chart Brochure. P. O. Three 
Mile Bay, N.Y. 13693 Ph. (315) 649- 

2420 or 5198

Boothbay Harbor,

Before Moving We’ll Paint 
Your Kitchen, Bath or

Entire Apartment Call for 
Appointment ' , 
Call 465-2640

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

FAMILY FUN

te tu PactM m>. ▼ B»5a. n. t

IMM8

CMm'i
Rate*
Misieei Mwl*

tfsuve 
fos niis
SUMM1R

SERVICE

/ KINGSWAY 
HXTEKMINATING CO. 
WE KILL W1TH SKILL 

.SPECIALISTS IN TERMITE 
CONTRO!.. KOACHES. R ATS 
MICE FLEAS. TICKS 
WATERBliGS. SOVIRRELS & 
BEES.

859-6439, BKLYN
A moderate priced resort in the 

Northern Catskills featuring the finest 
Italian American cuisine. 3 meals, Fish
ing, Pool, Private Lake, Children’s 
Counselor, Driving Range, Movies, 
Entertainment, 130 Acres, Minutes to 18 
hole Golf Course. VVrite for rates and' 
Brochure. Call Collect for Reserva- 
tions (518) 734-3444 Sunny Crest RJF.D.

Jewett, N. Y. 12444

MARTIN COURT NORTH BEACH 
Spend your vacatton et Martin’s Modern 26 UNIT 
MOTEL. Accommodates 2-6 Persona. Bome whh 
Cooklng Facllltles. Swlmmlng Pool, ShuHlaboard, 
Badmlnton, VoMeybal. Ten Minute wsht to Beach, 
Parfclng st Ooor. Shoaers, T.V. W/W Carpet 
Ree. Hr. C.M.Martin (603) 926-2771 454 Wln- 

nacunnet Road

Colony Motei 46 Ashworth St. Hamp- 
ton Beach, N.H. Newest Motei in “Heart 
of Beach” Plūs Cottages, Ali with Private ! 
Baths. TVs W/W Carpet. Many with | 
Kitchenettes. Free Continental Bread- 
fast. Reasonable Rates. Write or Call 1

Elizabeth D. Oates. Own-Mgr. Tel.
(603) 926-5544

D & E

PAINTING — DECORATING

Paintins, WaHpapering, Plaatertag Wood PanelinB, 
Suip. Ceil. Carpentry, Very Reaaonable Ratas, Free 
Esi AMERICAN HOME IMPROVEMENT SERV. 
Mon-Fri. 912 MA 4-4970 9 A-M. - S P. M.

LATE MODEL A/C Car 4c Driver for hite. To 
4c from anyplace. Call for any Information: T. L. 
Corp., Brome, N. Y. (212) 588-6964.

Cutters and Exp. Operatore
Fantasy Fashions 

1155 Manhattan Avė.' 
Brooklyn, New York 

Call 389-6130

.Dar labiau galėjo šokiruoti se
natorius Brežnevo pareiškimas, 
kad Sovietai savo “duoto žo
džio laikosi”. O komunikato žo- 
< liai, kad abidvi šalys susilaiko 
i uo grasinimo ar jėgos prieš ku- 
i ,ą kitą valstybę, tegalėjo atgai- 
1 inti atmintyje paskiausią įvykį 
- -Čekoslovakijos likimą 1968, 
j vykdytą ne iškeikto Stalino, 
1 et balandžiu burkuojančio 
] irežnevo.

Džiūgavimo spaudoje nėra. 
S paudoje sakoma, kad atmosfe- 
i i tarp Amerikos ir Sovietų pa- 
į erinta. Tačiau NY Times veda- 
i tajame: “Net ir karščiausi So- 
•5 ietų ir Amerikos detente šali- 
i inkai turi teisę būti susirūpi- 
i c dėl gerai suorganizuoto san- 
t kių spektaklio. Brežnevas 
Buvo aklinai atitvertas nuo Ame
rikos visuomenės ir laisvosios 
sėaudos konferencijos. Sutartys, 
p įsirašytos su tokia pompa, bu- 
v > iš anksto surašytos, kai Kis- 
si ngeris lankėsi Maskvoje”. O 
d d vyriausybėje puoselėjamos 
v Ities, kad gerinant santykius 
si i Sovietų valdžia, pačioje So- 
v etų Sąjungoje atsileis prie- 
s] taudos varžtai, NYT mano 

riešingai: esą šiais metais disi- 
d ;ntai griežčiausiai imami kont
roliuoti; tebetęsiamas emigruoti 

jrą pareiškusių žydų persekio
ji nas; tebepersekiojami ukrai- 

i ečių ir kitų mažumų intelek
tualai; nesą jokių ženklų, kad 
bhtų atleista sovietinė ranka, 
valdanti daugumą rytų Europos, 
“fer anksti sakyti, kaip dabarti
nis pagerėjimas tarp Amerikos ir 
Spvietų atsilieps šių valstybių 
interesam, dėl kurių jų 
rnonės nesutaria”.

P

n

n

nuo-

; Sąlygos ar be sąlygų?; Sąlygos ar be sąlygų? Šen. 
j|tcksonas neatsiėmė savo sąly
gos, kad didžiausio palankumo 
principas Sovietam būtų pripa
žintas tada, kai jie leis laisvą 
ejmograciją žydam ir kt. Ir NY 
Times ir Monitor šią sąlygą re
mia. Remia laisvę emigruoti ne

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori,, už dalelę regulia
rios kainos.

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,
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Si vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų.

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 SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3653.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4186.00
FURGON STATION 
VVAGON $4025.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
$3703.00 
MOSKVITCH 408 IE 
$3405.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2335.00

Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 24 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

A.M.C. Comtructlon Co. Ine. Llcensed by con- 
eumer ertam. AH masonry work. Drlvewaya, eide- 
waks, patlo, retalnlng wal, ralaad porchee, 
brtckandNockwort (212) S52-1PB*.-----

Dog and Cat Boarding 
Free Pick-up and Delivery 

SUPERPUP
5010 Kings Highway Brooklyn, N.Y. 

Call 212 377-9400 or 376-9363

CORDEIRO’S RIVER BEND
'“F. COTTAGES '' X - 

Snack Bar, Cottages, Rooms, Table-end 
Counter Service Open 7 A.M. —10 P.M.

Rt. 302 Bethlehem, N. H. 
(603) 869-5709

SeeUs on YourNextTriptoHershey 
Air Conditioned Color T.V. A.A.A.

CLOVERLEAF MOTEL
Half Mile from Junction Rt. 322 and 1-83
Phone (717) 564-3876 Harrisburg, Pa.

17111

“CULLEN’S”
Eastern »tew motai and huntfng Lodge. The Ultlmate 
Reaort". Motei Unite aH wKh private Bath and T.V. 
Cottagaa, Bungaloara, Ptayground. Outdoor FHtered 
Pool. Wadlng Pool. CocktaH Bar, Dlnlng Room. Wrtte 
for free Color Brochura. Route 145 Calro, N.Y. or 
Cal dlrect (518) 6224759 or (914) 235-7333. Your 

Hoat Lb and Pat Culen

Rustic Wooded Seclusion 
Beach and Pool, Tennis, 

European Plan

wrtte for folder
Clare C. THORNTON, Managor
Open June 15th (207) 633-3600

Work Near Home
Experienced Machine tool Operators. 
Day and Nite shifts. Steady work, Good 

Salary and Benefits.
STANDARD TOOL & MFG CO.

738 Schuyler Avė., Lyndenhurst, N J. 
No Phone Calls — Apply in Person

CONTRACTING
1968 — 7th Avė., N.Y.C.

Home Improvements, Carpentry, Paint- 
ing, Plumbing, Electrical Free Estimates

Call: 866-4570, 9 AM. to 6 PM.
7 Days a Week

PAINTER
Interior and Exterior, Free Estimates 
Quality VVorkmanship. Many Referen- 

ces. Call 516-981-1814

Leeds, N.Y. Your Hoet Ceradonna and Infranco 
Outstandlng Italian-Amerlcan Cutolne. Where Every 
Meal I* an Adventurc. Free CocktaH Pirty, En
tertainment Bway Stars. Inkspots June 23. "Trt- į 
Tler*' Nite Club, Swlmmlng Pool and Recreatlon 
Room, Deluxe Poolslde, Heated Motai. Ak Condl- 
tloned Int Dlnlng Room, New CocktaH Lounge, In- 
door andjOutdoor Planned Acttettlea, Orchestra, 
Dancing, Masguerade and Bar-B-Cue Parties, Coun- 
celors for Children and Klddle Pool and Play Area. 
Rates: *75 to 120 Weekty. Losrer for children. 
15% Dtecount June 23 to 30th. Wrtte for color Bktt or 
Ca« 518 943-2990 — 943-9689 Local CaH EM 6-7405

COUGHLIN FUNERAI. HOME
For Integrity, Dependability Ethics 
Califon, N. J. Call 201 832-2414 Daniel 
A. Coughlin, Douglas Martin, C. Gary 

Deckhut, Director

FAMILY 
VACATION FUN 

plBtS, fVfratf BtL SCMVf witl 
naM| crteL mcml (Ul-Aav aite.

lM sparti CHMi't play au. lt pat re, 
MtkpkHy atactintės. Cacktai laap l teari 
< Utes $75 t a* «Mf. CH a erite. Iki 
Maoli M*. 6m* riti MMtakte. m UI, 
Įfftt -

3_______ _ _ r 
ENca Park, N. Y. Tai 518-589-51 «7

TWIN MTN. HOUS

PAPERHANGING AND PAINTING
Interlor and Exterior

Free Estimates
Can 657-5622 «

CUT RATE PAINTING SERVICE 
Any 12x12 Room $25 You Supply the 
Paint Call: 941-1567 Mr. O’Grady or 

Mr. La Monica

MR. WILLIE KELLY
Floor Scraping & Polishing for Homes, 
Commercial & Industrial. Ali Work 
Guaranteed. 328 Troy Avenue Brooklyn, 

N. Y. Call SL 6-2145

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

ittmt__ a»MuteM of Lithuania” — ptaDtedfcnlRta, 8:05 - 9:00 vaL vakau’ST - UnW. mdu.
Dtr. prot. dr. Jokūbo Btukaa, Bo. Orange, NJ. 07079.

DEXTERPARK 
PHARMACY IIH 

Wm. Anaatad, B. S.
77-01 JAMAICA A\BnUB 

(Cor. 77th Street) 
Woedhaven, N.Y. 114*1 

WB DBUVKR
Mlchigan 2^4130"

L

N0W OPEN . . .
y' Tho uft/msta in Chin*t», Poiyn»ti»n,
t’.Amoncon Cute/ne

fMON
\įr Restaurant • Cocktail Lounge

Esotie South Sec* Atmoighera 
ROUTE 46 e tODI O 773-2233

Open 7 days 
VV’kdoys—11 30 A M. to Midn.ght - Fri. & Sat —11:30 A.M. to 2 A.M.

• Sunday & Holidays — Noon to Mrdnight

Itlander'* Cocktail Hour... 4 to 6 P.M. We«kday*

Pu-Pu Plafter for 4 . . . only $6.25 Full Course 
Lunch . . . $1.70 and up

Special Group Lunch (5 or more) $3.75 
ind. a cocktail per person

Very reasonable Luncheon and Dinner Prices 
. . . Take Out Orderi

Fresh Whole Live Lobster Cantonese . . .
Only $4.50

Your Host: Alfred Lai

GATEWAY TO CAPE COD
Breathtaking View - Directly on the Ocean

ottrie - — Isrge hrated Paal. Deep

„f rrrrration available.

Daily $16 to $21: Weekly $9S to $135.
Indudes complete breakfast, 
full course dinner. Rooms with 
private bath. European plan 
available.

Cottage Apts. 
with kitchen*.' SJeep 4

Frem $19S week>y.

Mino' P 0 O?CSS
fo, Rrscrvobons Coli Iri ftl’ i-lSOlSO

TOBK — Lafevie žiburys, Botanrių ir anglų kaMria Beinnamerrtab 
•>19 vaL ryto WHBI 10M FM banga. Vpdėjae Romas Keaya, TW 4-12M 

6MR FL, MMdle VUlage, N.T. 11879.

BOSTON, WORdCSTER. BROCKTON, Mase. — TedAjas B. Vttčtnta, 171 
Aftar 8L, Brockton, Mmb^ tel. JU 6-7309; FM bangomis 107.9 mc. WHXX. 
MN kfl. Medford, Maso. BBkmadtedais nuo 11-12 v|d.

BOBTON, MAM. — Vedėjas 9tsp. Minkąs, WLTN 1860 kDocydsc ir FM 
3BL.Y banaga sakmadtanials nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 M Broadoray, floutb 
Besėsa, Msss. 02127 Tel. 268-0489.—--- 1 " 1 ....
LITAS

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

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

VADOVAUJA V. VEBEUONAS

(212) 441-6799

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

VAItOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAV1CZUS

(212) 846-1650
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APREIŠKIMO
PARAPIJOSŽINIOS
Baisiųjų birželio trėmimų 

minėjimas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje buvo suruoštas bir
želio 17. Buvo iškilmingos kon-

Mirusieji: Elzbieta Zizas, 84 
m., iš Jamaicos, mirė gegužės 
28, palaidota birželio 1 Šv. 
Jono kapinėse; Matilda Re- 
venis, 55 m., iš Brooklyno, mirė 
birž. 6, palaid. birž. 11 Kalvari- 

_______ _____ ________ _______ jos kap.; Jonas Palionis, 85 m. 
celebracinė's mišios už išvežtuo- **, 
sius, nukentėjusius bei žuvusius 
ir už visus tėvus, pamokslas ir 
po mišių specialios pamaldos už 
visus tremtinius. Mišias konce
lebravo kleb. kun. Pranas Rau
galas, kun. Juozas Cekavičius, 
kun. Antanas Račkauskas ir kun. 
Stasys Raila. Progai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Juozas 
Cekavičius, pats buvęs komu
nistų kalėjimuose. Savo pamoks
le prisiminė ir tėvo dieną ir 
didžiuosius išvežimus, prisi
minė ir savo asmeninius per
gyvenimus. Mišių pabaigoj jis 
dar paskaitė už išvežtuosius ir 
tremtinius maldą, parafrazuo
jančią Tėve mūsų.

Choras, diriguojamas Algirdo 
Kačanausko, giedojo Taikos 
Karalienės mišias, sukurtas kun. 
G. Šukio. Solistas Mečislovas 
Razgaitis sugiedojo: A. Mikuls
kio O Dieve Aukščiausias, J. 
Dambrausko Maldą už tėvynę, 
C. Sasnausko Apsaugok, Aukš
čiausias. Pamaldos baigtos gies
me Marija Marija ir Lietuvos 
himnu. Žmonių buvo pilna baž
nyčia.

Kleb. kun. P. Raugalas trumpu 
žodžiu padėkojo visiem ir pa
kvietė į parapijos salę užkan
džiam.

Tradicinis parapijos piknikas 
šiemet įvyks liepos 29 Platt- 
deutche parke, Franklin Sųuare, 
L.I. Šia proga išsiųstos visiem 
parapiečiaih laimėjimų knyge
lės, kurių traukimas bus pikniko 
metu. Šokiam gros Joe Thomas 
orkestras ir visus linksmins 
parapijos choras.

Brooklyno vysk. F. Mugavero 
patvarkymu, greitu laiku bus iš
siųstas visiem parapiečiam laiš
kas, kuriuo vyskupas visus ragi
na padidinti parapines rinklia
vas. , , ...

Pijus Draugelis, 83 m., iš Brnok- 
lyno, mirė birž. 12, palaid. birž 
15 Cypress Hills kap.; Vincentas 
Alekna, 79 m., iš Brooklyno, mi
rė birž. 13; palaid. birž. 18 Šv 
Jono kapų Petras Pusnikas, 48 
m., iš Brooklyno, mirė birž. 17 
palaid. birž. 21 National Ceme 
tery, Long Island. L.B

High

NAUJAS TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ DAKTARAS
Jonas Algimantas Žukas, new- 

yorkiečių muziko Jono ir Ele
nos sūnus, gegužės/16 
gavo fizikos mokslų daktaro 
laipsnį Arizonos universitete.

Naujo daktaro biografija bei 
išsimokslinimas yra gana įdo
mūs. Jis gimė Lietuvoj, Kaune, 
1939 lapkričio 12. Pradžios 
mokslą pradėjo Vokietijoj ir 
baigė Amerikoj — New Yorke, 
Apreiškimo parapijos mokykloj. 
Aukštesnįjį mokslą ėjo Bishop 
Laughlin Memorial 
School ir baigė 1958.

Akademinį moksją pradėjo 
1958. Polytechnic Institute of 
Brooklyn studijavo fiziką ir bai
gė 1962, gaudamas B.S. laipsnį 
iš fizikos ir drauge išėjęs karinį 
parengimą leitenanto laipsniu.

Magistro laipsniui gauti studi
javo, 1962-1964 Polytechnic In
stitute'of Brooklyn ir vėliau De- 
laware universitete, imdamas 
pagrindan fizikos, matematikos 
ir mechaninės inžinerijos kursą.

Karinę tarnybą atliko 1964- 
66, baigdamas vyr. leitenanto 
laipsniu.

Baigęs karinę tarnybą, pasili
ko dirbti krašto gynybos mi
nisterijoj civiliu tarnautoju. 1969

1 įstaigos vadovybė komandiravo 
su pilnu atlyginimu ruoštis dak
taro laipsniui. Pasirinko Arizo
nos universitetą Tuscone, im
damas disertacijos temą “Non- 
linear Response of Laminated 
Shells of Revolution”.

Algimantas, rengdamasis dak
taro laipsniui, buvo atkreipęs 
savo mokytojų dėmesį ir dėl to 
eilę kartų buvo pakviestas pa
skaitom bei pranešimam ame-

rikiečių inžinierių suvažiavi
muose, pav. 1971 New Yorke, 
Hilton viešbutyje, kur jo paskai
ta buvo atspausdinta inžinierių 
profesinėj spaudoj.

Daktaras Algimantas dar dau
giau reiškėsi lietuviškoj veik
loj. Pav. Arizonoj 1970 Vasario 
16-sios proga gavo gubernato
riaus proklamaciją, patalpino 
Lietuvos reikalu straipsnį ame
rikiečių spaudoj ir parūpino pas 
vietos arkivyskupą katedroj lie
tuviškas pamaldas bei užmezgė 
su juo šiltus asmeniškus ryšius.

Jis mėgsta ne tik profesinę 
literatūrą, bet ir lietuvišką kny
gą-

A.A.

Petrui Pusnikui, Jr.
mirus, liūdintį tėvą Petrą, seserį Olgą Grisaitienę, 
švogerį Praną ir kitus artimuosius čia Amerikoje ir Lietu
voje giliai užjaučiame.

Ona ir Kazys Bačauskai

ELIZABETH, N.J.
Baigė aukštuosius mokslus
Šio miesto ir apylinkės lietu

viam šis pavasaris tikrai buvo 
džiugus, nes į aukštuosius moks
lus baigusiųjų šeimą įsijungė 
net keturi lietuviškoj veikloj be- 
sireiškią jaunuoliai:

Rasa POCIŪTE, baigusi vieti
nę lituanistinę mokyklą, daly
vavusi vietinių lietuvių, skaučių 
veikloj ir kelerius metus šokusi 
tautinius šokius čia prieš kurį 
laiką veikusioj tautinių šokių 
grupėj Baltija ir aktyviai daly
vavusi II-jo jaunimo kongreso 
parengiamuosiuose darbuose, į- 
sigijo St. Peters kolegijoj, Jersey 
City, N. J., bakalaureatą iš psi
chologijos. Jos diplominiai egza
minai buvo įvertinti Magna cum 
Įaudė laipsniu. Jos džiaugsmą 
dar labiau padidino šio miesto 
gyventojo, tebestudijuojančio 
chemiją, Nerijaus Jarmo jai pa
dovanotas sužadėtuvių žiedas.

Regina og NORMANTA1TĖ- 
BALg RįNBtey*. ,
bakalaurės laipsniu baigė socio
logijos mokslus Seton Hali uni
versitete, S. Orange N. J., Jos 
diplomatiniai egzaminai taip pat 
buvo įvertinti magna cum Įaudė 
laipsniu. Regina taip pat baigė 
lituanistinę mokyklą, veikė 
skaučių eilėse ir šoko tautinius 
šokius Baltijos grupėj. Ji taip pat 
buvo įsijungusi ir į II PLJ kong
reso parengiamuosius darbus.

Rūta STRAZDAITĖ, gyv. Ro- 
selle, N. J., Rutgers State Uni
versitete įsigijo bakalaureatą iš 
medicinos technologijos ir

Petrui Pusnikui, Jr.
mirus, liūdintį tėvą Petrą, seserį Olgą Grisaitienę, 
švogerį Praną ir kitus artimuosius gimines čia Amerikoje 
ir Lietuvoje giliai užjaučiame.

Ona ir Kazys Bačauskai

Mielam Bičiuliui, mokyklos ir skautavimo dienų draugui

Vaclovui Auguliui
mirus, jo brangią šeimą — žmoną Tamarą, dukterį Dalią, 
sūnų Vytautą, brolį Stepą su šeima ir visus artimuo
sius giliai užjaučiam ir kartu liūdim.

Felicijus ir Stasė Prekeriai

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės Nevv 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 65 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

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

Ocean City, N. J. 08226

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

BROCKTON
(atkelta iš 9 psl.)
kavičius, buvęs Šv. Kazimiero 
parapijos vikaras, solistas, smui
kininkas ir didelis dainos my
lėtojas; tai buvo padaryta miru
siam choristui Faustui Stundžiai 
prisiminti. Koncerte a.a. Faustas 
Stundžia buvo prisimintas atsi
stojimu ir susikaupimu.

Vaišėse
Jose irgi buvo gražu ir links

ma. Svečiai'ir choristai pasivai
šinę išklausė trumpos oficialios 
dalies.

Iš svečių kalbėjo Providence, 
R. I., klebonas kun. V. Martin- 
kus. Kun. Petras Šakalys, Brock- 
tono Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, koncerto pasisekimu 
labai patenkintas, vėl paminėjo, 
kad jo parapijos choras esąs vie
nas iš geriausių visoj Ameri
koj . . . Dar kalbėjo viešnia Ele
na Vasyliūnienė ir komp. Julius 
Gaidelis, savo trumpu žodžiu 
visus linksmai nuteikdamas.

N. Lingertaitis padainavo 
keletą solo dainų lietuvių, italų 
ir vokiečių kalbomis. (Komp. Ju
lius Gaidelis pristatė ir šio 
straipsnio_ korespondentę, pa
minėdamas ją kaip buvusią dai
nininkę Lietuvoj. Bet, visų pra
šoma padainuoti, ji atsiprašė, 
neturėdama gaidų bei vengda
ma sukompromituoti visus ir 
save, palikdama dainavimą kitai 
progai.)

Svečiam besiskirstant į na
mus, likusieji dar ilgiau Šoko, 
dainavo ir su geriausia nuotai
ka baigė jubiliejinio koncerto 
gražias iškilmes.

M. Petrauskienė

Šv. Juozapo parapijos klebonas 
Lowell, Mašs. Per mišias jgiedo- 
jo šv. Andriejaus lietuvių para
pijos choras, vadovaujamas mu
ziko Jono Beinorto; Gintarą pa- 

- minklui paaukojo dr. Petras Bi— 
zinkauskas su žmona iš Brock- 
ton, Mass. šiuo gintaro įmūriji11' 
mu buvo prisiminti ir pagerbti^ 
Lietuvos laisvės kovotojai ir^ 
kankiniai. Pušų katedra yra® 
žinoma visoj Amerikoj. , 

šv. Petro lietuvių parapijos73 
mokykla mokslo metus baigėt 
birželio 10 šv. Petro bažnyčioj.^ 
Lietuvos vyčių Algirdo 17 kuopa. ’ 

tinis Šv. Margaritos parapijos i§ So Bostono pirmą kartą g“ 
klebonas Beverley Farms, ir teikė stipendįjas mokiniam: lOtT 
kun. Albinas Janiūnas, Šv. Petro joi stipendiją gavo Doris Bala- J- ■ • _ - •’
Bostone. Mišias giedojo semi
narijos choras, dalyvavo visi se
minarijos auklėtiniai. Po mišių 
svetainėj buvo bendros vaišės.

Pušų katedroje, Rindge, N. 
H., gegužės 20 dalyvavo apie 
penki šimtai žmonių. Smarkus 
lietus privertė visus susispausti 
koplyčioj, kur buvo atlaikytos 
koncelebracinės mišios. Mišias 
aukojo kun. A. Janiūnas, Lietu
vos vyčių apskrities dvasios va
das (jis pasakė ir pamokslą 
lietuviškai ir angliškai), kun. Al
bertas Kontautas, Lietuvos vy
čių centro dvasios vadas, kun. 
Juozas Bucevičius, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas 
Nashua, N. H., Adolfas Gra- 
deckas, Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas iš New Britain, Conn., 
ir jo vikaras kun. Jonas Rikte- 
raitis, kun. Jonas Žuromskis,

Kard. Medeiros gegužės 15 
Šv. Jono seminarijos didžiojoj 
koplyčioj drauge koncelebravo 
mišias su tais kunigais, kurie 
šiemet švenčia 25 metus kuni
gystės sukaktį. Tokių kunigų 
buvo 32. Jie visi dirba Bostono 
arkivyskupijoj. Jų tarpe buvo 
kun. Albertas Kontautas, dabar-

Dr.JonasAlgimantas Žukas lietuvių parapijos vikaras So. ir 50 dol. Charles Yus-1*
kouski. Kleb. kun. A. Batrušū-71 
nas atlaikė mišias ir įteikė diplo-. 
mus bei pažymėjimus. Jaude-^ 
šimt metų, kaip Joseph Casper" 
duoda gabiem studentam 10(P2 
dol. stipendiją, kuri šiais metais 
teko Kathleen Dwyer. Taip pat 
buvo išdalinti ir P.T.A.*ir Ame
rikos Legiono Dariaus posto pi-“ 
žymėjimai. .

Kas nori eiti į kunigus, nir-j 
želio 30 susirenka Švl Jono se-1 
minarijoj, Brighton, Mas s. Čid® 
bus susipažinimas su kunigais11 
mokytojais ir bendra seminarijoj1 
tvarka. ' ' 12

- • .
Kultūrinių subatvakanų pas

kutiniame susirinkime gegužės^ 
19 kalbėjo svečias iš Clevelandq^ 
— inž. Raimundas Kudulds. Ji^v 
visus mokslus yra baigęs Arneri-.q 
koje. Tai gana jaunas vyras, res-^ 
publikonas. Kai Clevelandę^ 
miesto burmistru buvę išrink- 
tas respublikonąs; tai.jispas^j 
kvietė inž. Kudukį tvarkytį^ 
miesto vandens, elektros, ka-? 
nalizacijos. Vėliau jį Nixonasq 
paskyrė į planavimo komisiją, 
kuri rūpinasi Amerikos taršosff 
pašalinimu. Inž. Kudukio pa^ 
skaita lietė Clevelando miestu 
problemas, bet dabar jos visurg

Naujasis daktaras buvo įver
tintas ir savo viršininkų, nes 
buvo paaukštintas tarnyboj.

Mes linkime naujajam dakta
rui daug sėkmės, o taip pat lau
kiame jo talkos , ir lietuviš
koje veikloj. A.Š.

pradėjo dirbti Beth Izrael ligoni
nėj, Newark, N. J. Rūta taip pat 
baigė vietinę lituanistinę mo
kyklą ir dalyvavo II-jo PLJ kong
reso parengiamuosiuose dar
buose. Lankydama aukštesniąją 
mokyklą, Rūta taip pat dalyvavo 
vietinėj lietuvių skaučių veikloj.

Antanas KASPERIŪNAS, 
gyv. Elizabeth, N. J., Delaware 
Valley kolegijoj įsigijo bakalau
reatą iš dekoratyvinės daržinin
kystės. Antanas taip pat yra bai
gęs lituanistinę mokyklą, daly
vavo lietuvių skautų veikloj ir il
giausiai šoko tautinius šokius, 
nes dalyvavo ir Baltijos grupėj 
ir dabar tebešoka Liepsnoj. Jis 
taip pat dalyvavo ir jaunimo me
tų komiteto veikloj.

Malonu pažymėti, kad jie visi 
net ir studijų metu nebuvo 
nutrukę nuo lietuviško gy
venimo, todėl visiem jiem 
linkime geriausio vėjo jų naujo
se profesijose ir tikime, kad jie 
ir toliau suras laiko ir mūsų tau
tiniam reikalam. K. J.

ŠACHMATAI
Veda Kazy* Merkia

— Leningrado tarpzoninėse 
po 12 ratų pirmavo sovietų did
meistriai Korčnojus ir Karpovas, 
turėdami po 9 taškus. Sekė ame
rikietis Robert Byme 8,5 taško, 
danas Larsenas ir čekas Smejka
las po 8 taškus. 13-tam rate Korč
nojus įveikė bulgarą Radulovą, 
Karpovas nebaigė partijos prieš 
jugoslavą Gligoričių, ameri
kiečio R. Byme partija prieš ry- 
gietį M. Talį buvo nukelta dėl 
pastarojo nesveikatos. Danas 
Larsenas, nelauktai pralošęs 
prieš Argentinos Quinteros, su
mažinę savo viltis, kad patektų į 
pirmąjį trejetuką. Po 13 ratų 
lentelė buvo tokia:

Korčnojus 10 tš. Smejkalas 8 tš.
Karpovas 9 tš. Tarsenas 8 tš.
Byme 8,5 tš. Huebneris 7,5 tš.

— Norristown, Pennsylvania. 
Birželio 16 prasidėjo tarptauti
nis šachmatų turnyras, kuriame 
dalyvauja Jugoslavijos did
meistris Bruno Parma, Argen-

tinos — H. Pilnikas, Kanados 
čempionas P. Biyiasas, Italijos 
— E. Paoli, Turkijos — C. Už
manąs. Iš JAV dalyvauja: A. Bis- 
guieris, Edmar Mednis, A. Sol- 
tis, K. Rogoflas, W. Martzas ir 
pora kitų.

— JAV jaunių pirmenybės 
prasidės birželio 22 San Fran- 
cisco mieste ir truks iki 28 
dienos. Dalyvauja aštuoni at-, panašios. Clevelando mieste jaiįįj 
rinkti šio krašto jaunuoliai, ne- esanti «era vandens yalymo^ 
sukakę 20 metų amžiaus. Larry sistema. Dabar rūpinamasi su^v 
Christiansenas 2377, C.N. Bar- deginamas faršas panaudoti,- 
nesąs 2339, M. Diesenas 2235, | elektros jėgainių vaęymųL B.aig-^ 
■J.-Frankle 2222, D. Clintockas * prelegentas skatino lietuj 
2203, D. Beny 2175, P. Jackly- ” vius jungtis į Amerikos politi- 
nas 2172, J. Petersonas 2170. nį gyvenimą. Kultūriniam subat-j 
Naujasis JAV čempionas gaus • vakariam dabar pirmininkauju 
pilnai apmokėtą kelionę į pasau
lio jaunių pirmenybes, Anglijo
je, kurios truks nuo liepos 16 
iki rugpiūčio5. Antros vietos lai
mėtojas bus pasiųstas į JAV at
viras pirmenybes, Chicagoje, 
kurios prasidės rugpiūčio 12 ir 
truks iki 24 d.

4? 
inž. Romas Veitas. Susirinkima|n 
būna Tautinės Sąjungos patai- .} 
pose. Ateinančiais metais namus.^ 
tvarkys nauja valdyba, į kuri^ 
išrinkta Edmundas Cibas, Gedi
minas Ambraziejus, Petras Au- 
siejus, Juozas Bakšys, Vaclovas^ 
Senuta.

$

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883

460 Wect Broadviray, South Boston Massachusotts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Mo banko direktorių taryboje yra adv. Jdhca J. GrigaMa. • Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir ftetuvlikai b Turtas—Asssts 
viri 1213,000,000.

CURRSNT DIVtofcND KATES
• Regulai &/c—• 1 yearTermDejfMt —
• Spedal Notice a/c — 5% • 2 year Term Depoett —

-------  Ali Acčotntts Ccnnpottfited Dany---------

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS EKSKURSIJA 1 EUROPĄ 
organizuojama šiais metais rugsėjo 4-18 d.d., pačiu gražiausiu laiku Europoje 
— praėjus karščiams ir prieš rudens žvarbas.

Bus aplankyta 

LONDONAS PARYŽIUS ROMA

Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir raginimu visiems lietuviams joje

dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

Londone — Didž. Britanijos Lietuvių S-ga (Z. Juras)
Paryžiuje — LB Prancūzijos Krašto Valdybos pirm. kun. J. Petrošius 
Romoje — prel. A. Jonušas

Į ekskursijosJcainą įskaitoma kelionė lėktuvais, viešbučiai, maistas daugumoje vietų, įdomes
nių vietų lankymas (daugumoje su lietuviškais paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraščiu ir pilnomis informacijomis. Kelionės kaina bus apie 100 
dol. pigesnė negu panašios kelionės gaunamos per kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Romas Kazys, pras.

2129Knapp St 
Brooklyn, N. Y. 11229 

Tai. (212) 799-3300
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ir sakė, kad viešnią su kalba pa
sitiks Putname.

Magdalenos Galdikienės išleistuvėse birželio 17 Kultūros Židinyje. M. Galdikienė su gėlėmis 
šalia prel. J. Balkūno. Nuotr. L. Tamošaičio

Spaustuvė 4SM916
Vienuolynas .^...........^.455-7088
RahOros Židinys. ._^887>986S

•’ ■ *■
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~Asbury Park Press, The Re- 
gister ir kt. aprašė festivalį, įsi- 

nuotraukų, o taip pat 
enir paminėjo Baltijos valstybių po- 

. karinę būklę, jų žmonių pastan
gas atgauti laisvę, religijos per
sekiojimą,-birželio trėmimus ir 
kt. ■ - ■

Redakcija .

Pavergtų Tautų savaitė New 
Yorke šimet bus minima liepos 
15-21. Sekmadienį, liepos 15, 9 
vai. ryto organizacijos su vėlia
vomis ir atskiri asmenys renkasi 
prie 59 St. ir 5 Avė. Iš ten bus 
žygiuojama į Šv. Patriko katedrą, 
kur 10 vai. bus specialios mi
šios. Po jų parade žygiuojama 
per 5 Avenue į Centrinį Parką, 
kur (Band Shell prie 72 St.) 
įvyks specialios kalbos ir atski
rų tautybių meniniai pasirody
mai. Liepos 19, ketvirtadienį, 
motorkada vyks per Manhatta- 
ną. Pradžia 6 vai. vak. 1 Ave
nue ir 39th St. Lietuviai kvie
čiami prie šių demonstracijų 
solidariai prisidėti.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
metinis susirinkimas buvo bir
želio 23, šeštadienį, Kultūros Ži
dinyje. Padaryta praeitų metų 
apyskaita, kalbėta apie ateities 
kultūrinę veiklą, sportą ir šau
dymą. Išrinkta nauja valdyba. 
Pirmininku išrinktas Julius 
Kumpikas. Kiti valdybos na
riai: Algirdas Jankauskas, Vaclo
vas Butkys, Juozas Zarauskas, 
Kazys Bačauskas, Stasys Nutau- 
tas, Vladas Vasikauskas, Antanas 
Pumputis. Jie dar pareigom 
nepasiskirstė. Revizijos komi- 
sijon išrinkta Bronius Bobelis, 
Aloyzas Balsys. Trečias asmuo 
bus pakviestas. Garbės teisman 
išrinkta Bronius Bieliukas, Jur
gis Kiaunė, Petras Minkūnas. 
Susirinkimui sumaniai pirmi
ninkavo Jonas Rūtenis, sekreto
riavo Albinas Sakalas. Po susi
rinkimo šaulys Jonas Poderis sa
vo vardinių proga surengė vai
šes.

L.K.S. Ramovės New Yorko 
! skyriaus susirinkimas kviečia

mas birželio 30, šeštadienį, 7 
v.v. Kultūros Židiny. Pritaikytą 
šiom dienom paskaitą skaitys B. 
Balčiūnas: Natūralinės ir dirb- 

: tinės (riaušės) nelaimės ir ap
sauga nuo jų. Karinė apžvalga 
— filmas. Po diskusijų atgaiva. 
Skyriaus valdyba kviečia ramo- 
vėnus ir šaulius šiame paskuti
niame prieš atostogas susirinki
me gausiai dalyvauti.

Povilas Gaubys a.a. Jonui Re- 
mezai atminti velionies vardinių 
proga paaukojo 15 dol. Kultūros 
Židinio statybai.

A. a. Jonui Aisčiui atminti 
O.B. Balčiūnai aukoja 10 dol. 
Kultūros Židinio statybai. Velio
nies artimiesiem reiškiame nuo
širdžią užuojautą, o aukotojam 
lietuvišką ačiū.

Moteris lietuvė, galinti atlikti 
namų ruošos ir kulinarijos dar
bus, ieško vietos prie vieno ar 
2 asmenų 5 dienas ateinant. 
Gali dirbti atostogų metu vasar
vietėse. Siūlyti tel. (212) 782-33 
47.

KUR RINKSIMĖS RUDENI?

Laikinojo Kultūros Židinio patalpos visuomenės reikalams uždaromos. 
Jos pradedamos pertvarkyti, kad būtų galima perkelti pranciškonų vie
nuolyną iš Bushwick Avė.

Ar naujojo Kultūros Židinio patalpos bus užbaigtos Iki rudens, ar bus 
atlikti būtini Įrengimai, tai priklausys nuo mūsų visų nuoširdaus noro su
telkti dar trūkstamas pinigų sumas.

Prieš išvykdami vasaros atostogų, atsiųskite papildomų aukų, kad ru
deni turėtume kur rinktis mes patys Ir mūsų jaunimas sueigom, susi
rinkimam, koncertam Ir pasilinksminimam.

Siųsdami statybos užbaigimui aukų, prašom naudotis pasiųsto lapelio 
atkarpa, nes joje sutelkta Informacija bus naudojama Kultūros Židinio 
atidarymo proga leidžiamam leidiniui.

Aukat prašom siųsti:

Frsnciscsn Fsthsrs Bulldlng Fund, 
680 Bushwlck Avė. 

•rooklyn, N. Y„ 11221

Balfe, vykdant abiejų šalių 
susitarimą N.Y. valstybės teis
me, birželio 30, šeštadienį, per
duodamos . atskaitomybės ir in
ventoriaus knygos Balfo valdy
bai Chicagoje. Specialus Balfo 
seimas šaukiamas Clevelande 
spalio gale ar lapkričio pradžioj.

Dail. Česlovas Janušas buvo 
nuvykęs į Chicagą specialiai pa
žiūrėti parodos, skirtos Kudirkai 
ir Kalantai pagerbti. Kaip žinia, 
Fratemitas Lithuanica, liet, 
gydytojų korporacija, buvo pa
skelbusi konkursą nutapyti pa
veikslą Kudirkos-Kalantos te
momis. Viso dalyvavo 19 daili
ninkų, buvo išstatyta 31 dar
bas. Dail. C. Janušo nuomone, 
konkursas savo tikslo nepasie
kęs, premijuoti darbai esą pada
ryti ne į temą.

A. a. Pranui Spūdžiui atminti 
dr. A. Goeldnerienė aukoja 10 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, praeitą savaitgalį buvo 
nuvykęs į Los Angeles, Calif., 
kur dalyvavo lietuvių dienoje. 
Be jo, dar programoje dalyvavo 
solistį^Amoldas Voketaitis, pia
nistė n^peikytė ir tautinių šo
kių grupė Audra.

Tėvų pranciškonų spaustuvė 
bus uždaryta 3 savaites vasaros 
atostogų — nuo liepos 1 iki lie
pos 22. Tuo metu nebus atlie
kami jokie spaudos darbai.

New Yorko Vyrų choras Per
kūnas dėkoja Irenai Veblaitie- 
nei, kuri drauge su choru daly
vavo jų koncerte Hartforde ir 
pravedė programą.

DaiL Jurgio ' Juodžio'' paroda 
rengiaima gruodžio 8-9 Kultūros 
Židinyje. Paroda skiriama did
vyriam Romui Kalantai ir Simui 
Kudirkai pagerbti. Rengia Liet. 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris.

Inž. Juozas Butkus, iš Wood- 
haveno, birželio 27 išvyko ato
stogų į Karibų salas.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Jamaica rajone išnuomojamas 
kambarys su baldais vienam as
meniui: vyrui ar moteriškei. 
Skambinti tel. 0L 8-6320.

Cypress Hills sekcijoj iš
nuomojamas 4 kambarių butas, 
mėnesiui 175 dol. Pageidaujama 
dirbanti pora. Taip pat baldais 
apstatyti du kambariai, pa
geidaujama dirbanti moteris. In
formacijai tel. 235-3946.

Hon. John J. Fay, New Jersey 
seimo atstovas, savo laiške Va
lentinui Meliniui, baltiečių fes
tivalio komiteto pirmininkui, 
nepagailėjo gražių žodžių už to
kio festivalio surengimą.

Mokytojų savaitė rengiama 
rugpiūčio 12-19 Dainavoj prie 
Detroito. Kaip praeitais me
tais, taip ir šiemet iš Maironio 
lituanistinės mokyklos vyksta 
keletas mokytojų.

Iš New Yorko šią vasarą atosto
gauti į Kennebunkportą vyksta 
daug žmonių. Vasarvietė ir šie
met yra ir pagražinta ir praplės
ta. Galima maudytis ir jūroje ir 
baseine, kuris turi jūros van
denį.

Juozas Sodaitis dalyvavo New 
Yorko miesto Transit Authority 
16-toje metinėje parodoje, kuri 
vyko nuo birželio 11 iki birželio 
23. Buvo išstatęs 5 darbus, 
už Long Island gamtovaizdį jis 
buvo atžymėtas. Taip pat jis pa
darė parodos katalogo viršelį ir 
plakatą.

D. Klinga savo raštinę Union 
Avė. nuo liepos 1 uždaro. Iš
vyksta mėnesio atostogų į Flori
dą. Grįžęs apsigyvens Wood- 
havene ir V. Gerulaičio draudi
mo ir kelionės biuro įstaigoje tu
rės savo stalą.

APIE BIRŽELĮ EVANGELIKŲ PAMALDOSE
Liet, evangelikų pamaldos, 

skirtos birželio trėmimam prisi- 
ninti, buvo birželio 24, sek
madienį, 2 v. popiet evangelikų 
bažnyčioj, 91 St., Woodhavene. 
Savo pamoksle kun. P. Dagys 
pirma prisiminė Jonines, paskui 
birželio kančias ir Lietuvos var
gus. Solo giedojo Mečys Raz-" 
gaitis.

Tuoj po pamaldų tos pačios 
parapijos salėj buvo ir antroji 
dalis — minėjimas. Žmonių pri-

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn. 
liepos 22. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Bklyn, N.Y. 7 vai. 
sustoja prie Shalins' Funeral 
Home 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, 
vakarais GL 4-7068, pas M. Ša- 
linskienę 296-2244. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašoma užsirašyti iš 
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti. Taip pat organizuojama tradi
cinė išvyka rugsėjo 1-3 pas tė
vus pranciškonus į Kennebunk- 
port, Maine.

SUDIE, PONIA GALDIKIENE!
Birželio 17, sekmadienį, į Kul

tūros Židinį susirinko gražus bū
rys žmonių, daugiausia moterų, 
palydėti Magdalenos Galdi
kienės. Ji pardavė savo namus 
ir birželio 19 išvyko į Putnamo 
seselių vienuolyno sodybą.

Tie namai buvo — 110 Rid- 
gewood Avė., Brooklyn, N.Y. 
Ten gyveno ir kūrė dail. Adomas 
Galdikas. Vieną kartą, tapant že
maitiškas kapinaites, iškrito, jam 
teptukas iš rankų, ir daugiau jo 
nepakėlė... <

Liko nebaigtas paveikslas, 
padėtas ant molberto. Ant pale
tės liko dažai, platus peilis, pora 
teptukų. Visa tai liudijo, kad čia 
veikė ir kūrė audringos sielos 
dailininkas. Tai buvo puiki pra- 

sirinko apie šimtas. Pradžioje 
kun. P. Dagys pasveikino su
kaktuvininkus: Joną Vilkaitį, 
atšventusį 85 metų sukaktį, ir 
Kazį Algenį, atžymėjusį 75 me
tų sukaktį.

Toliau Martynas Gelžinis 
skaitė paskaitą. Tai buvo ištrau
kos iš jo rašomos knygos apie 
Klaipėdos kraštą. Čia jis prisimi
nė antrojo pasaulinio karo įvy
kius ir išryškino, kaip sovietų 
armija naikino žmones, skan
dino laivus su ligoniais ir t.t. 
Paskaita buvo ilgoka.

Meninėj daly solistas M. Raz- 
gaitis padainavo keletą arijų, 
dainų, pritaikytų birželio įvy
kiam. Agnietė Klastauskienė pa
deklamavo du eilėraščius: L. 
Virbicko — Baisusis birželis ir 
savo kūrybos — Partizano laiš
kas motinai.

Buvo atsilankęs ir šių metų 
pradžioj atvykęs jūrininkas Vy
tautas Gadliauskas. Jį visi pa
klausinėjo, kaip dabar atrodo 
Klaipėdos kraštas, pati Klaipėda. 
Paklausė ir apie religijos per
sekiojimą Lietuvoj.

Reikia pastebėti ir vieną faktą. 
V. Gadliauskas pradžioj pabrė
žė, kad jis ir dabar negali atsi
palaiduoti nuo baimės, ar nepa
sakys ko nors draudžiamo, ar už 
tai jo nenubaus. Išaugęs sovieti
nėj sistemoj, liko jis įbaugin
tas, teroro įgrasintas.

Programa vyko prie vaišių sta
lo. Visa užsitęsė iki 6 v.v.

Jurgio Jankaus nauja nove
lių knyga “Užkandis” ką tik iš
ėjo iš spaudos. Kaip ir ankstes
nėj savo kūryboj, taip ir čia mū
sų žymusis prozininkas veja in
triguojančią pasakojimo giją, at
veria skaitytojui daugelį įdomių 
charakterių.

Maloni naujiena poezijos mė
gėjam bus neseniai pasirodęs 
Vlado Šlaito eilėraščių rinkinys 
“Pro vyšnių sodą”. Knyga iš
leista skoningai, kietais virše
liais, o viduje — nuoširdus, ne
vaidintas poeto žodis, nugink
luojantis skaitytoją savo atvi
rumu. Abi knygas galima gauti 
pas platintojus, arba užsisakyti 
tiesiog “Ateities” leidykloje, 
pasiunčiant čekį ($4.50 už “Už
kandį” ir $3.00 už “Pro vyšnių 
sodą”) adresu: c/o Mrs. M. Ba- 

~ jorūnienė, 17689 Goldwin, 
Southfield, Mich. 48075.

“ ♦

Gyvenimo apžvalga
Marija Lušienė, PLKO Sąjun

gos vicepirmininkė, išsamiai su
pažindino su M. Galdikienės gy
venimu, kokie buvo jos gimtieji 
namai. Tai buvo Draugelių šei
ma, davusi daug šviesių žmonių 
Lietuvai. Iš gimnazijos nukelia
vo į studijas Petrapilyje ir kitur. 
Už Adomo Galdiko ištekėjo 
1917, į Lietuvą grįžo 1918 ir čia 
įsijungė į plačią visuomeninę, 
padagoginę veiklą. Dalyvavo 

ji paveikslai. Antrame aukštėjo politiniame gyvenime, buvo net 
miegamasis su visais daikteliais. 
Buvo ir vienišas, pilnas “galdi-* 
kiškos” gamtos kiemelis su “au
dringais” krūmais. Tame kieme
lyje visai nesijautė miesto 
triukšmo. Buvo miela poilsiauti 
ir prisiminti senovę, jausti gyve
nančią gamtą.

Bet metai atskuba į mus, o ne 
pro mus. Ir namų šeimininkė 
turėjo ieškoti sprendimo. Ji su
rado Putnamo sodyboje tinkamą 
vietą. Ten viename kambaryje 
bus nuolat keičiama Galdiko kū
rinių ekspozicija, ' kitame kam
baryje — jo nuotraukos, asmeni
niai daikteliai. Taip ji namus 
pardavė visai nelietuviui, su tal
ka visą dailininko palikimą per
gabeno į Putnamą, pasirašė per
davimo popierius, atidavė rak
tus ir antradienį, birželio 19, 
išvažiavo pati į Putnamą.

Tai ir sudarė progą surengti 
jai išleistuves.

džia memorialiniam muziejui. 
Bet kas tokį muziejų įkurs, išlai
kys? Pajėgiausia būtų Lietuvių 
Bendruomenė. Tokie latviai su
gebėjo suorganizuoti panašų 
memorialinį muziejų savo žy
miajam dailininkui Lieberts, ku
ris gyveno ir mirė Jamaicoje, 
Woodhaveno kaimynystėje.

Našlė namus laikė su visa mu
ziejine atmosfera. Pirmojo aukš
to kambariuose kabėjo jo žymie-

Sudie, mieloji ponia!
Šias išleistuves organizavo 

Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjunga, talkinant 
N.Y. Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugijai.

Išleistuvės prasidėjo truputį 
po penkių. Pirmininkavo dr. Al
dona Janačienė, PLKOS pirmi
ninkė.

Savo kalboje ji pirma nupa
sakojo, kaip M. Galdikienė, žy
mi visuomėnininkė, moterų or
ganizacijų veikėja, jau 1923 su
organizavo Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Sąjungą. 
Sąjunga koordinavo atskirų mo
terų organizacijų veiklą, rūpi
nosi jų kultūros kėlimu. Toji Są
junga buvo atgaivinta 1946 Tiu
bingene, Vokietijoje. Jos vardas 
buvo pakeistas, buvo pavadinta 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjunga. Sąjungos 
centras 1951 buvo perkeltas į 
New Yorką, nes tuo metu į Ame
riką gyventi atvyko ir M. Gal
dikienė. Ji šiai Sąjungai vadova
vo per 15 metų. 1969 ji buvo 
pakelta į Sąjungos garbės pirmi
ninkes.

Dabartinė pirmininkė dr. A. 
Janačienė iškėlė jos visuomeni
nio darbo privalumus, jos kon
kretumą, jos paprastumą ir nuo-. 
širdumą. Tai padėjo visom orga
nizacijom, kuriose ji dirbo. Pa
linkėjo, kad, būdama Putname, 
prisimintų savo įvairų gyvenimą 
ir parašytų prisiminimus.

daly-
Perdavė linkėjimus

Išleistuvėse negalėjęs 
vauti Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis per pirmininkę perdavė 
jai kuo geriausius linkėjimus. 
Laišku linkėjo ir Tėv. L. And- 
riekus, OFM, kuris šiuo metu 
yra ilgesnėje kelionėje. Laišku 
atsiliepė ir Ona Labanauskaitė 

seimo vicepirmininkė, sekre
torė.

Plačiai ji veikė su katalikių 
moterų organizacijom, ji Lietuvą 
įjungė į Pasaulinę Katalikių Mo
terų Uniją.

Linki ir kiti
Prel. J. Balkūnas, Sąjungos 

religinis patarėjas, savo žodyje 
prisiminė Draugelių šeimą Ma
rijampolėje ir palinkėjo jai kuo 
gražiausių dienų Putname. Svei
kino ir linkėjo Liet. Moterų Klu
bų Federacijos pirmininkė' I. 
Banaitienė, Liet. Moterų Kultū
ros Draugijos pirmininkė dr. A. 
Radzivanienė, vyresniųjų pa
žįstamų vardu — Jonas Šlepe
tys, prisiminęs net Petrapilio 
laikus, ateitininkų sendraugių 
vardu Petras Ąžuolas, dailininkų 
vardu — dail. Jurgis Juodis. 
P. Ąžuolienė įteikė adresą, kurį 
pasirašė visi šio pobūvio daly
viai. M. Lušienė įteikė gėlių 
puokštę. Visi sustoję sugiedojo 
Ilgiausių metų.

Padėkos žodis
Savo padėkos žodyje M. Gal

dikienė prisiminė visa, kaip ji 
1951 metais atvyko į Ameriką, 
ir padėkojo visiem, kas padėjo 
jai ir dailininkui Adomui čia įsi
kurti ir veikti. Tų bičiulių są
rašas buvo ilgas. Prisiminė ir 
tuos, kurie susirinko čia jos pa
lydėti į Putnamą.

Toliau buvo gražios vaišės, 
kurias surengė čia daly
vavusios ponios. Svečiai buvo 
pavaišinti pyragų pyragais, tor
tais, visokiom užkandom ir šam
panu.

-o-
Magdalena Galdikienė buvo 

visada paprasta ir išmintinga 
moteris, priklausė tai lietuvių 
moterų kartai, kuri ir daug mo
kėsi ir daug dirbo, kad toji Lie
tuva būtų gražesnė ir tvirtesnė, 
dirbo visu nuoširdumu, nerei
kalaujant kokios reklamos, pri
pažinimo. Tokia M. Galdikienė 
išliko ir dabar. Nežiūrint dides
nio amžiaus, ji liko rami, išmin
tinga, gerai tvarkanti savo reika
lus ir visus su gilia lietuviška 
meile mylinti. Tos ramios tvar
kingos veiklos toną ji davė ir 
New Yorko katalikių moterų or
ganizacijom ir visai aplinkai, su 
kuria ji susiėjo.

Gražioje Putnamo sodyboje 
žada atsidėti vienam dideliam 
darbui — dailininko Adomo 
Galdiko palikimui tvarkyti. Yra 
daugybė škicų,.piešinių, kurie 
dar neapžiflrėti, nesutvarkyti. 
Tai bus pirmasis jos darbas šalia 
įrengto A. Galdiko muziejaus 
ir nuolatinės parodos.

Visi jai sakome nuoširdų — 
Sudie, Mieloji Ponia! Tegu bū
na Jum ten gražios ir malonios 
dienos! (p.j.)


